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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. 

Quão clara tem de ser a mensagem para fazer as pessoas en-
tenderem a sua obrigação? O vírus criou uma doença com o 
nome de “síndrome do cérebro cheio” que causa a invasão 
da idiotice nos nossos corpos e tem como consequência es-
tupidez e ignorância. Veja Portugal como um exemplo deste 
transtorno. Na edição do Milénio Stadium da semana passada, 
sugeriu-se que o mundo se transformou numa prisão. Neste 
momento, estamos numa instituição de segurança média à 
qual chamamos de casa e o nosso guarda é o medo do des-
conhecido que nos rodeia. As compras movidas pelo pânico 
não ajudam a situação e as lojas gananciosas que deveriam 
ajudar, aumentam os preços, prejudicando uma população 
que já está a sofrer com as consequências da pandemia. 

O editorial desta semana foca-se na interação humana e 
na nossa humanidade perante os outros. No domingo de 
manhã, um passeio pelo High Park mostrou-se como um 

momento de educação daquele que é o novo comportamento 
normal das pessoas. A maioria respeitava o espaço de separação 
entre uns e outros e estavam felizes por estar na rua. Do outro 
lado deste comportamento, evidenciava-se a falta de sorrisos, o 
ar deprimido uns para os outros, como se cada um de nós fosse 
um potencial inimigo pela capacidade de propagar o vírus. O am-
biente de solidão e desespero, de vozes em tom baixo, vindas de 

humanos que ainda há pouco tempo eram pessoas felizes. Graças a 
Deus que levaram os cães a passear, providenciando uma fonte de 
normalidade com as suas caras felizes e caudas a abanar. 

Não existem dúvidas que este vírus único que afetou o mun-
do está a testar relações e a evidenciar traços de cada um de nós 
que desconhecíamos. O confinamento dos nossos corpos e mente, 
contra a nossa vontade, resulta numa rebeldia contra nós próprios 
exibida através de comportamentos como consumo excessivo de 
álcool, o consumo de comida, violência doméstica e abuso infan-
til, assim como a negligência de pessoas em risco. Enfrentamos um 
momento de sacrifício e controlo, principalmente na forma como 
vemos as pessoas na sociedade que não conseguem tomar conta de 
si próprias e estão em perigo. Não podemos controlar a “estupidez”, 
mas podemos responsabilizar-nos e aqueles que nos rodeiam. 

Lembre-se “quem olha para fora sonha, quem olha para dentro 
acorda”. Olhe para si mesmo e veja o que pode fazer pela socieda-
de e pelos indivíduos que lhe são próximos. Os encargos mentais 
e financeiros irão continuar a testar-nos diariamente. Como lida-
mos com a procura de um “novo eu”, determinará como sobrevi-
veremos a esta pandemia. 

Não há muito tempo atrás tudo parecia normal, agora temos de 
nos agarrar ao que temos. O desespero não resolve as contradições 
da vida e apesar de os sonhos parecerem dissipar-se, não desista. 
Tal como a música diz “prometeste-me o céu, e colocaste-me no 
inferno”. Essa é a vida agora, quer queiramos ou não. 

Não deixe que o Trudeau o volte a repreender. Aceite a sua res-
ponsabilidade. 

EDITORIAL

Manuel DaCosta
Editorial

Versão em inglês P. 13

“Não se pode consertar a estupidez” – Carlos Costa 
“Já chega. Vão para casa e fiquem em casa” – Justin Trudeau, 23 de março, 2020
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Covid-19 Coronavirus Pandemic Versus Personal Freedom
The ongoing coronavirus or Covid-19 
pandemic has affected all our lives and 
it will have lasting impact on our social, 
cultural, medical and economic life for 
years.   The term “coronavirus” is de-
rived from the Latin corona meaning 
crown.  The virus was first manifested 
in Wuhan, the capital of Hubei Province, 
China, in December 2019 but unofficial 
report claimed that the Chinese govern-
ment knew about the virus since Novem-
ber. The virus is believed to have origin-
ated in the live animal market of Wuhan. 
The medical doctor who was the first to 
report it and who has subsequently died 
from the virus was harassed and threat-
ened by authorities to keep silent.  This 
caused a delay in response by Chinese 
government authorities who failed to 
contain the outbreak in the early stage.  

The virus quickly spread globally 
and the World Health Organization 
(WHO) declared the outbreak a pub-

lic health emergency of international con-
cern on January 31, 2020.

By January 29, all of Hubei province was 
quarantined with curfew laws were imple-
mented in other mainland cities.

After China, Italy has been second most 
devastated country by Covid-19. With Italy 
having the second oldest population in the 
world, many fear the worst is yet to come. 
The first confirmed case in Italy was on 
January 31, 2020, when two Chinese tour-
ists in Rome tested positive for the virus. 
One week later an Italian man repatriated 
back to Italy from the city of Wuhan, China, 
was hospitalized and confirmed as the third 
case in Italy. On January 31, the Italian gov-
ernment suspended all flights to and from 
China and declared a state of emergency. 

So, what is the connection between 
northern Italy and Wuhan, China? 

Northern Italy has a very prosperous 
fashion industry that outsourced work to 
Wuhan.  Italy created direct flights from 
Wuhan and allowed over 100,000 citizens 
from China to move to Italy and work in 
their factories. 

Since then, several countries around the 

world have declared a state of emergency, 
Spain has even taken control of the coun-
try’s private hospitals.

The only major country to have the virus 
under control is reportedly Russia. Ac-
cording to information released by Russian 
officials, the number of confirmed corona-
virus cases is surprisingly low, despite Rus-
sia sharing a lengthy border with China. 
Russia responded early by closing its bor-
der with China as early as January 30 and 
setting up quarantine zones.

Different governments around the world 
are taking varied approaches as to how best 
to deal with the issue.  The international 
community leadership on health issues is 
organized by the World Health Organiza-
tion (WHO).  The World Health Organiz-
ation is a specialized agency of the United 
Nations that is concerned with world pub-
lic health.  The World Health Organiza-
tion was established on 7 April 1948 and is 
headquartered in Geneva, Switzerland. 

Since mid-January, authorities in China 
have taken a more aggressive approach, 

quarantining 50 million people.  This ef-
fort is to limit transmission from the city 
of Wuhan to the rest of China. On Janu-
ary 23, 2020 authorities imposed travel 
lockdowns on Wuhan and nearby cities, 
effectively fencing in 56 million people. 
Wuhan authorities also suspended all 
vehicle traffic, with some exceptions, in 
the city center. Many residents in Wuhan 
expressed difficulties about access to med-
ical care and other necessities of life. Tak-
ing away people’s mobility rights and the 
freedom to go places should only be done 
in extreme emergency situations.  Present-
ly, the World Health Organization has not 
criticized the Chinese government for the 
way it has handled the crisis. However, the 
question of freedom to move and travel is a 
concern that needs also to be considered.  

International human rights law, notably 
the International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR), requires that re-
strictions on human rights in the name of 
public health or a public emergency meet 
requirements of legality, evidence-based 
necessity, and proportionality. Restrictions 
such as quarantine or isolation of symptom-
atic people must, at a minimum, be provid-
ed for and carried out in accordance with 
the law. They must be strictly necessary 
to achieve a legitimate objective, the least 
intrusive and restrictive available to reach 
the objective, based on scientific evidence, 
neither arbitrary nor discriminatory in ap-
plication, of limited duration, respectful of 
human dignity, and subject to review.

In 2005 during the period that I was the 
Member of Parliament for Davenport, I 
spoke in support and voted for Canada’s 
new Quarantine Act which was adopted by 
Parliament.  The Quarantine Act was de-
signed to deal with emergency situations 
by restricting the movement of people and 
goods with the intention of preventing the 
spread of disease.

Under Canada´s Quarantine Act, all 
travelers must submit to screening and 
if they believe they may have come into 
contact with communicable diseases, they 
must disclose their whereabouts to a Bor-

der Services Officer. If the officer has rea-
sonable grounds to believe that the traveler 
is or might have been infected with a com-
municable disease or refused to provide 
answers, a quarantine officer (QO) must be 
called and the person is to be isolated. If a 
person refuses to be isolated, he or she can 
be arrested without warrant. A quarantine 
officer can detain any traveler who refuses 
to comply with his/her orders or undergo 
health assessments as required by law.

During the 2002–04 severe acute respira-
tory syndrome (SARS) outbreak there was 
also grave concerns about how the virus 
was spreading.  Like Covid-19, SARS had 
also originated in China.   I remembered 
vividly the several committee meetings we 
as elected official had to have with pub-
lic health and the public to reassure them 
that the epidemic was under control.  Just 
like Covid-19 today, back then during the 
SARS outbreak people were scared to touch 
people and to go to large public events.  
Elected officials must make decisions that 
are in the best interests of public health.  
This is not always easy, and it is even more 
difficult in a democratic country where in-
dividual rights may have to conceded for 
the safety and wellbeing of the community.  
Without a question, the Covid-19 virus will 
have a major impact in 2020. 

Many lessons have been learned since the 
1980’s AIDS pandemic and from SARS.  In 
the early years, while hundreds and even 
thousands of people were dying, govern-
ments around the world were negligent and 
refused to act effectively to stop the spread 
of AIDS. Governments did not even want 
to acknowledge AIDS as a medical health 
emergency until years later.  Given the lack 
of support and public health awareness, the 
epidemic spread and has since killed over 36 
million people worldwide.  It is important 
to take these viruses seriously and to do all 
we can to make sure they do not spread and 
unfortunately that may also mean taking 
away some mobility rights and freedoms 
currently taken for granted. 
*Distinguish Fellow, Law & Business, 
Ryerson University
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Dr. Mário Silva*
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As marcas do isolamento

Atravessamos, todos, uma fase desco-
nhecida, alarmante e que nos faz isolar 
do mundo lá fora. Conectamo-nos atra-
vés da internet, nos telefones e com-
putadores, como já era antes, sejamos 
sinceros, mas agora a diferença é que 
temos que nos restringir a essa opção 
de vida social. Mas até que ponto essa 
necessidade, ou até, obrigação de ficar 
sem interação física nos deixará marcas 
quando este vírus deixar de nos assom-
brar? Como lidamos com a solidão, a 
nossa e a dos mais velhos que já eram, 
tantas vezes, seres isolados? São várias 
as questões que se levantam e por isso 

nesta edição do jornal Milénio Stadium 
fomos à procura de respostas junto do 
psicoterapeuta Tiago Souza.

Milénio Stadium: Sendo o ser humano um 
ser gregário, com necessidade de interação 
com os outros, que efeitos esta pandemia 
vai ter na sociedade?
Tiago Souza: Esta pandemia, uma situação 
mundial sem precedentes neste século, está 
redefinindo como nos relacionamos. As co-
nexões humanas se dão de diversas formas, 
e o contato físico não é a única forma de nos 
ligarmos uns aos outros. Nós temos hoje o 
desafio de sermos intencionais, expressar-
mos nossas emoções aos outros com mais 
clareza e compaixão, e principalmente nos 
relacionarmos “conosco” mesmos. É um 
tempo de revisão de valores. Eventos em 
grande escala como a pandemia mudarão o 
paradigma dos relacionamentos. Os efeitos 
serão sentidos de acordo com nossa postura 
frente a essas mudanças. Os que puderem se 
reinventar, olhar para suas ansiedades e me-
dos, e usarem a própria tecnologia em favor 
do bem comum, poderão achar serenidade e 
creascimento. Lembrando que, por mais que 
não pareça, isso passará.

MS: As pessoas, hoje em dia, afastam-se 
umas das outras, evitam o toque, olham 
umas para as outras com desconfiança. 
Acha que vamos ficar uma sociedade mais 
distante e desconectada no futuro?
TS:  À primeira vista, sim. Ao mesmo tempo, 
estamos percebendo que já estávamos afas-
tados uns dos outros. Mediamos nossas rela-
ções através dos telefones e computadores, 
procuramos satisfazer nossas necessidades 
fora dos domínios familiares, e nos rela-
cionamos de forma superficial. Só estamos 
trazendo essa realidade à vista de todos. A 

curto prazo, isso trará uma certa prevenção, 
mas nós precisamos uns dos outros. Com 
o tempo, deveremos apertar o “restart”, e 
reconfigurar nossas relações, para apreciar-
mos mais o outro, e sermos mais presentes 
uns para com os outros. Só assim podere-
mos viver melhor socialmente, com menos 
medo e mais genuínos

MS: As famílias agora veem-se através das 
redes sociais, videochamadas, os netos fo-
ram afastados dos mais velhos. Esta des-
truturação familiar que efeitos terá ao ní-
vel do equilíbrio emocional e até da saúde 
mental – principalmente dos mais velhos?
TS: Este é um dos mais sérios impactos 
advindos das restrições impostas pela 
pandemia. Aqueles individuos que estão 
perdendo o contato presencial são as gera-
ções mais antigas, mais fragilizadas física e 
mentalmente. Isso traz prejuízos para a sua 
saúde mental, e pode levar principalmen-
te a depressão. Os mais novos, ainda mais 
adaptáveis a mudanças, potencialmente 
serão menos impactados. Mais do que nun-
ca, há a necessidade de usarmos com mais 
eficácia os meios disponíveis, para que es-
ses riscos sejam minimizados. O velho e 
bom telefonema nunca será obsoleto, dizer 
para eles quanto são amados e apreciados 
sempre será algo bem-vindo, e trará alívio 
e paz em meio a tanta dificuldade.

MS: As dificuldades financeiras vão sur-
gir em breve – principalmente no seio de 
famílias que vivem com o que recebem de 
duas em duas semanas. A tensão e a incer-
teza relativamente ao futuro aumentam – 
sendo certo que nada justifica, será isto que 
explica os relatos de aumento de casos de 
violência doméstica?
TS: A presença compulsória em casa tende 

a aumentar os conflitos nos lares em que 
os relacionamentos já eram marcados pela 
violência doméstica, infelizmente. Além 
disso, relacionamentos distantes e com 
a atitude negativa latente serão afetados 
drasticamente. Neste momento, com tan-
tas restrições e preocupações montantes, é 
imperativo que as partes afetadas pela vio-
lência procurem os meios de guardarem a 
sua segurança e a dos seus tutelados, prin-
cipamente quando há crianças e jovens en-
volvidos. Os órgãos oficiais de segurança da 
família, crianças e adolescentes são serviços 
essenciais, continuam abertos e prontos 
para atender aos mais vulneráveis. E se há 
a necessidade, procure outros familiares, ou 
outros amigos que podem dar abrigo tem-
porário. Nada justifica a violência.

MS: Como psicoterapeuta, o que mais receia 
deste período que estamos todos a viver?
TS: Eu tenho uma preocupação com o de-
sespero e a falta de esperança. Isso leva os 
indivíduos a tomarem decisões precipita-
das, escutarem fontes de informação duvi-
dosas e mal-intencionadas, e exacerbarem 
os problemas que já existem, tanto no âm-
bito individual como no coletivo.
O antídoto para isso é procurar entender as 
razões para as preocupações, endereçá-las 
uma a uma, manter um círculo de relações 
saudáveis, cuidar da saúde emocional, e 
evitar ao máximo o isolamento voluntário. 
O espírito de solidariedade está mais vivo 
do que nunca, há recursos disponíveis, e 
também tenho a confiança de que sairemos 
mais resilientes desta importante etapa em 
nossa história.
Lembrem: serviços de saúde mental estão 
abertos, por telefone e online, pois são es-
senciais. É hora de nos cuidarmos.

Catarina Balça/MS
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Tiago Souza

Não tenho por hábito repetir temas em 
artigos de opinião, mas nesta altura e 
com tudo o que nos rodeia é sempre 
bom relembrar o mal que isto trouxe e 
o que possivelmente vem a caminho. 
E, mais importante, os cuidados a ter.

Quando se fala em “fiquem 
em casa” para muitos parece 
uma brincadeira e parece que 

aproveitam o encerramento das escolas 
e outras atividades para usufruir e an-
darem a passear pelas ruas como se tudo 
fosse normal. Valha-nos Deus meus 
amigos, será que o cérebro de certos 
humanos pára de vez em quando? An-
damos a brincar às escondidas ou a ten-
tar ajudar a que a transmissão do vírus 

seja menor (reduzir ao máximo)? Pense 
duas vezes antes de tomar algumas de-
cisões pessoais, pense no perigo e, ao 
mesmo tempo, pense que está a ajudar-
se a si próprio e aos outros. Pense nos 
que têm que trabalhar horas a fio para 
salvar vidas, ao fazer isso está a ajudar 
milhares de pessoas.

Na minha opinião o que pode vir 
a seguir será muito mau para a eco-
nomia, mas neste momento que se lixe 
a economia e vamos salvar vidas. Vamos 
colocar uma barreira para evitar trans-
missões. Parece difícil e é tão fácil. Basta 
separarmo-nos, manter a distância so-
licitada pelos entendidos que são dois 
metros para evitar contacto com outros.

Os efeitos económicos podem ser 
drásticos, os primeiros indicadores 
oficiais conhecidos na China mostram 
quebras inéditas no consumo. Para o 
resto do mundo pode ser um sinal do que 
aí vem, numa altura em que o turismo 
pára e algumas das maiores empresas 

exportadoras deixam de funcionar à - 
isto é assustador. É visível o fecho tem-
porário de algumas das empresas com 
maior peso na produção industrial e nas 
exportações de certos países. Mais as-
sustador é o fecho total do turismo com 
o aperto decidido nas fronteiras. E para 
agravar mais ainda temos o exemplo dos 
indicadores económicos na China - foi 
o primeiro país a sentir o choque do co-
ronavírus, choque económico. Como se 
lembram, o choque económico que acon-
teceu em 2008 foi considerado gravíssi-
mo, mas este pode vir a ser pior ainda. 
Uma questão muito importante que ainda 
ninguém conseguiu responder é a de qual 
será a dimensão deste efeito na econo-
mia? Reparem que, nas últimas semanas, 
chegam a cada dia que passa novos sinais 
negativos.

Vamos ser fortes e corajosos para en-
frentar tudo o que possa vir a seguir e 
tenho a certeza que, com ajuda de todos, 
tudo será ultrapassado. Muito cuidado 

para que tem compromissos com a banca 
e se encontra a depender do cheque se-
manal, todo o cuidado será pouco. Muito 
cuidado com os sonhos que se tem vindo 
a ter, em grandes viagens. Vamos sim sair 
cá dentro (vá para fora cá dentro), ajudar o 
comércio a retalho, ajudar os restaurantes 
da comunidade, ajudar as PME etc., va-
mos pensar em nós e nos outros também 
e esperemos que os outros assim o façam.

Fique em casa se não precisar de sair. 
Brinque, cante, invente jogos e jogue, faça 
exercício, faça meninos/as, leia um livro, 
escreva o que faz durante este tempo e de-
pois publique. Tanta coisa que se pode fazer.

Eu sei, e eu que o diga, não é fácil estar 
em casa e olhar 24 sobre 24 horas para as 
mesmas paredes. Eu disse paredes, (ri-
sos), queria dizer outra coisa, mas vamos 
fazer um esforço e pensar positivo.

Um grande aplauso para todos os que 
nesta altura fazem com que nada falte 
para a sobrevivência de todos nós. Em 
especial para todos os profissionais de 
saúde, aqui deixo um grande abraço.  

Todo o cuidado é pouco
Podemos considerar o pior abanão na economia

Augusto Bandeira
Opinião
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Humanidade 
      vs 
Covid-19

Cá estamos nós, sociedade ... 75 anos 
após o fim da Segunda Guerra Mundial, 
precisamente a 8 de maio de 1945. Uma 
semana após Adolf Hitler ter cometido 
suicídio. As tropas alemãs rendiam-se e 
terminava assim uma atroz e devastado-
ra era para toda a humanidade.

Não esquecendo a Gripe Espanhola de 
1918-1919, tipo de gripe variável de 
H1N1, que matou até 100 milhões de 

pessoas. Uma epidemia que sempre se sus-
peitou ter sido iniciada nos Estados Unidos 
e levada para a Europa, para assim enfra-
quecer as tropas inimigas. A gripe suína 
2009-2010 que dizimou 17 mil pessoas. A 

gripe aviária e outras tantas…a SARS em 
2003, tomou conta da devastadora dizima-
ção de 773 pessoas em muito pouco tem-
po... pergunto-me - onde foram parar estas 
lições de precaução, de tratamento, de me-
didas a tomar em casos mais severos como 
o que vivemos de momento?

Com toda a certeza estas situações foram 
“arrecadadas” e, posteriormente, esque-
cidas - certo? Ou, caso não… expliquem o 
alarmismo, o medo, a loucura que todos 
nós vivemos de momento. A loucura do 
não saber o que fazer e como agir.

Uma Terceira Guerra Mundial... especu-
lações, mísseis, bombas atómicas.... sim, 
guerra química.

Em 2015, o Sr. Bill Gates participou numa 
conferência nos Estados Unidos e já aí nos 
alertou para este tipo de situação. Ninguém 
lhe prestou a devida atenção, principal-
mente  os governos, considerando este tipo 

de conversa alarmista, que não interessa a 
nada nem a ninguém.

Os incêndios de mão criminosa no Ama-
zonas, na Austrália, os oceanos a serem 
inundados por plástico devido à incoerência 
e egoísmo consumista de todos nós.

Dá que pensar. E, com tudo isto, cá es-
tamos… no ano 2020, novo século, com os 
mesmos pânicos. Tanta inteligência, tanta 
tecnologia, tantos avanços a nível de saúde 
e aqui, em pleno século 21, com os hospitais 
e o mundo alarmado pois não se haviam 
preparado para esta guerra que chegou si-
lenciosa, com uma força impensável para a 
humanidade... chegou em forma de pan-
demia global.

O continente asiático não alertou o resto 
do mundo atempadamente, mas mesmo as-
sim sendo, houve tempo de tomar precau-
ções.  Os governos tardaram a agir, a tomar 
iniciativas, tardaram... continuam a tardar... 

Temos o exemplo da Itália, o pais mais 

afetado após a China, sem precedentes e... 
a população continua a não acreditar.

E nós sociedade?  A ansiedade que se ins-
talou em nós? A instabilidade? O não saber 
o que fazer, com quem falar...

A ansiedade que sinto a cada dia que passa.
Com toda a certeza que irá permanecer 

muito após esta guerra química acalmar... 
onde se esconde o próximo inimigo?

Será esta uma lição a ser tomada a sério 
ou apenas um ensaio de crueldade, uma 
vez mais com o auxílio das grandes potên-
cias governamentais que nos manipulam 
e determinam o que e quando fazer o que 
bem entendem com a humanidade?

Como nos contos de fadas... há sempre 
um príncipe e um vilão.

Aguardamos e vamos mantendo a sani-
dade mental.

Cuidem-se, sem desprezar ninguém, nem 
descurar os nossos valores nem princípios.

Cristina Da Costa/MS

Cristina Da Costa
Opinião
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451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1

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

Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
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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.

COVID-19 pode levar a aumento 
da violência doméstica
Os canadianos estão a ser aconselha-
dos por todos os níveis de governo a 
ficarem em casa para diminuírem a pro-
pagação do COVID-19, mas as vítimas 
de violência doméstica estão divididas 
entre o medo do novo vírus e o medo 
dos agressores. 

A atual instabilidade económica cria 
mais pressão psicológica e a ansieda-
de e o stress podem gerar mais vio-

lência entre os casais. O alerta é de Cidália 
Pereira, técnica dos serviços de aconselha-
mento do Abrigo Centre, um centro que tra-
balha anualmente com cerca de 800 mulhe-
res vítimas de violência doméstica.

“Algumas pessoas perderam o trabalho 
e não sabem como vão pagar as contas. No 
caso das vítimas de violência doméstica a 
situação é preocupante porque normal-
mente há um aumento da tensão entre os 
casais quando permanecem mais tempo 
juntos em casa. E não sabemos se a atual 
pandemia vai durar semanas ou meses, 
esta incerteza vai agravar a violência psi-
cológica e/ou física e as agressões podem 
aumentar”, informou.

No caso de emergências o Abrigo presta 
apoio, mas está limitado a um horário de 
funcionamento. Os casos mais urgentes 
devem ligar para a linha SOS da Assaulted 
Women’s Helpline através do 416-863-
0511. A instituição presta apoio 24 horas 
por dia, sete dias por semana, e trabalha 
diretamente com a rede de casas de abri-
go para vítimas de violência doméstica na 
província de Ontário. Esta associação apoia 
anualmente cerca de 49,000 mulheres e 
presta serviço em mais de 200 línguas, in-
clusive em português. 

Importa aqui referir que o Premier de 
Ontário, Doug Ford, anunciou segunda-
-feira (23 de março) um apoio de $200 mi-
lhões para aliviar os serviços sociais e os 

grupos mais vulneráveis. Parte do dinheiro 
vai ser entregue diretamente aos municí-
pios que vão distribuí-lo pela rede de casas 
de abrigo, por bancos alimentares e por or-
ganizações sem fins-lucrativos. Para além 
do aumento da procura, estas instituições 
aumentaram as despesas para reforçar as 
condições sanitárias que estão a ser impos-
tas pelo risco de propagação do COVID-19. 

Lojas de bebidas alcoólicas 
mantêm-se abertas

A província encerrou esta semana os ser-
viços que não são considerados essenciais 
e a decisão de manter o LCBO e Beer Sto-
re abertos surpreendeu algumas pessoas, 

mas para quem acompanha estas vítimas 
a esta era a decisão certa a tomar. “Privar 
os abusadores de comprar álcool pode ser 
ainda mais perigoso, dadas as circunstân-
cias atuais. Na China o número de divórcios 
aumentou com a crise de COVID-19, ain-
da não sabemos se no Canadá teremos os 
mesmos efeitos, mas esse risco é real. Com 
invernos tão rigorosos os canadianos estão 
ansiosos pelo início da primavera, a nossa 
saúde mental vai mudar, mas isso também 
não significa que não possamos apanhar 
algum ar nas traseiras da nossa casa ou do 
nosso apartamento”, contou.

Nos últimos dias Cidália tem notado que 
“há muito medo e muita desinformação” 

junto da comunidade portuguesa. “Embo-
ra a província tenha suspendido as ordens 
de despejo, as pessoas não sabem se os 
senhorios vão ter compaixão ou se os vão 
despejar. Outros dizem que com o subsídio 
de desemprego não conseguem pagar todas 
as suas despesas, e há ainda o caso das pes-
soas sem estatuto que acham que se forem 
infetados vão ter de pagar as despejas de 
saúde à sua custa. Alguns estão desespera-
dos e querem regressar a Portugal, mas não 
conseguem viajar devido às novas regras”, 
adianta.

COVID-19: Pessoas sem estatuto 
legal têm despejas médicas pagas

As pessoas sem estatuto legal podem sem-
pre procurar ajuda nos centros de saúde 
comunitários na sua área de residência e se-
gundo a informação disponibilizada esta se-
mana pela província, todos vão ter cobertura 
pública de saúde. O OHIP, o seguro público 
de saúde de Ontário, vai cobrir as despesas 
médicas decorrentes da pandemia, indepen-
dentemente do estatuto legal da pessoa.

O Milénio Stadium procurou saber se o 
plano de atividades do Abrigo Centre está 
em causa devido ao cancelamento da gala 
que visava arrecadar dinheiro. “Neste mo-
mento temos dinheiro para continuar com 
os nossos programas, pelo menos para os 
próximos seis meses, mas é claro que nin-
guém sabe o dia de amanhã. Estes pro-
gramas só são possíveis graças aos nossos 
patrocinadores, os fundos provinciais e fe-
derais não são suficientes”, adiantou.

Os encontros semanais do Grupo de Apoio 
às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica 
do centro estão suspensos, mas as técnicas 
continuam a trabalhar a partir de casa du-
rante o horário de funcionamento habitual. 

Joana Leal/MS

Cidália Pereira, responsável no serviço de aconselhamento do Abrigo Centre em Toronto. 
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“Temos que ser mais humanos”

A vida, como a conhecemos, está em 
pausa. Uma pandemia atacou o mundo 
e, num instante, ficámos reféns da in-
segurança que nos incomoda a todos. 
Chegou o tempo de reflexão sobre a so-
ciedade que temos sido, o que somos 
hoje e o que seremos no futuro. O desa-
fio é feito a todos e cada um – é neces-
sário que percebamos que a vida pode 
trocar-nos as voltas de um dia para o 
outro e, em consequência, passemos a 
ser mais conscientes de quem somos e 
qual o nosso papel na sociedade onde 
nos inserimos. 

Não há margem para egoísmos. Hoje 
já há sinais evidentes de que nada 
ficará igual quando a pandemia ali-

viar a pressão que tem exercido nos dias 
angustiantes que o mundo está a viver. 
Cristina Marques partilhou connosco a sua 

perspetiva sobre a realidade atual e teve a 
oportunidade de sublinhar que este é tem-
po de humildade e ajuda ao próximo.

Milénio Stadium: Como vê tudo o que se 
está a viver em todo o mundo em conse-
quência da pandemia provocada pelo Co-
vid-19?
Cristina Marques: É um caso muito compli-
cado. Mas eu acho que as coisas acontecem 
por alguma razão, e talvez esta fosse a altu-
ra em que o mundo estivesse a precisar um 
bocadinho de humildade. E eu espero que 
se não for por mais nada, que sirva para as 
pessoas fiquem um bocadinho mais humil-
des e um bocadinho menos egoístas. Basta 
olharmos para o que aconteceu nos super-
mercados para se ver que as pessoas são 
super egoístas – não estamos a pensar no 
próximo quando compramos tudo e deixa-
mos as prateleiras vazias para quem chega 
depois. Além disto, desejo também que esta 
situação seja capaz de unir mais as famílias. 

MS: Com as quarentenas, isolamentos so-
ciais forçados ou por vontade própria, com 
o terminar dos abraços ou até apertos de 
mão, como vai ficar a sociedade? Que pes-
soas seremos depois de tudo passar?
CM: Eu acho que vamos ter mais cuidado, o 
que não quer dizer que sejamos diferentes. 
Porque nós, pelo menos no meu círculo, 
estamos a ter cuidado de telefonarmos uns 
aos outros para sabermos se alguém pre-
cisa de alguma coisa. Eu, por exemplo, já 
fui levar compras a uma pessoa idosa que 
não pode sair de casa. E também já me pus 
à disposição para fazer algum trabalho vo-
luntario nesse sentido – Eu sei que a Meals 
On Wheels está a precisar de pessoas para 
conduzir e eu já estive a falar com algumas 
associações e já me pus ao dispor. Penso 
que se todos nós fizermos um bocadinho, 

se todos nós pensarmos no próximo, vamos 
todos nós sair disto pessoas melhores.

MS:Com as empresas a atravessarem mo-
mentos particularmente difíceis, que as 
obrigam a repensar o seu próprio amanhã, 
o que se pode esperar do futuro económico 
do Canadá?
CM: Se eu fosse economista talvez tivesse 
uma resposta melhor para lhe dar, mas eu 
acho que o próximo ano não vai ser nada 
fácil. Mas não vai ser complicado só no Ca-
nadá, vai ser no mundo inteiro. 

MS: O que pensa da forma como esta pan-
demia tem sido tratada pelas instâncias go-
vernamentais – quer ao nível da província, 
quer ao nível federal?
CM: Eu vou dizer-lhe que estou muito sur-
preendida, pela positiva, muito mesmo. 
Acho muito boa a forma como os três go-
vernos têm colaborado - a nível municipal, 
provincial e federal - têm cooperado bem 
e eu estou bastante impressionada com 
a forma como a liderança política se tem 
comportado. Eu considero que estamos 
neste momento apartidários e na minha 
opinião isso é muito bom. Na verdade, é a 
única forma de se lidar com esta situação 
e parece-me que também esta a acontecer 
o mesmo em Portugal e eu acho que isso é 
espetacular. 

MS: Na sua opinião o Canadá está prepara-
do para o que aí vem?
CM: Eu penso que o Canadá está mais 
preparado do que outros países. Nós, por 
exemplo, temos pelo menos um sistema de 
saúde que dá apoio às pessoas em geral e só 
aí já vemos que estamos mais bem prepara-
dos que os outros. Acho que isto vai mexer 
com todos nós, mas penso que sim, que o 
Canadá está um bocadinho mais bem pre-
parado do que certos países, que não têm a 

mesma estrutura social, como é o caso dos 
Estados Unidos, por exemplo.

MS: Há notícias que apontam para um 
agravamento de casos de vítimas de vio-
lência doméstica e por outro lado, de ido-
sos entregues à sua sorte. Como pode e 
deve a estrutura política e até a sociedade 
em geral enfrentar este tipo de consequên-
cias do Covid-19?
CM: A parte da violência doméstica as-
susta-me constantemente. E agora nesta 
fase, estamos a viver mais juntos, há uma 
tendência acrescida para que problemas 
surjam porque coisas que normalmente 
não nos incomodariam, podem começar 
a incomodar, porque estamos a viver 24 
horas por dia juntos. Eu penso que só com 
paciência é que podemos ultrapassar isto. 
Posso até dizer-vos que eu e o meu marido 
optámos por fazer o seguinte: temos ficado 
com quatro netos, porque os nossos filhos 
estiveram até agora a trabalhar, e portanto 
o que acontece é que de manhã um de nós 
sai de casa, vai fazer a sua corrida ou a sua 
caminhada, quando chega a casa o outro 
sai também para espairecer um bocado! 
Isso é o que acontece na nossa casa, porque 
sempre fomos muito socialmente ativos e 
independentes. E a parte do exercício físico 
é muito importante! Especialmente para a 
saúde mental. E ler! Ler faz tão bem...

Agora em relação aos casos de violência 
doméstica, e especialmente aqueles que 
são mais agudos, espero que sítios como o 
Abrigo Centre possam ajudar pessoas nes-
sas circunstâncias. Quanto aos idosos, eu 
acho que temos que pensar no próximo e, 
quem sabe, bater à porta daquele idoso que 
vive na nossa zona, ou telefonar, saber se 
está tudo bem, se precisa de alguma coisa... 
Isso é muito importante, porque é nestas 
alturas que temos que ser mais humanos.

Catarina Balça/MS
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CAMOESTV.com
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686 

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

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
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Sónia Ávila

647.274.4809
Sales Representative

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

Flower City Realty
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Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga 
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com

“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



Portugal vs Covid-19
Há um vilão invisível que tem vindo a 
condicionar - e infelizmente e no pior 
dos cenários a ceifar - a vida de milhares 
de pessoas em todo o mundo. 

Em Portugal, foi declarado o estado 
de emergência no passado dia 19 de 
março - situação decretada por 15 

dias em todo o território nacional - con-
tinente e ilhas -, com final previsto para 
as 23:59 horas do próximo dia 2 de abril, 
mas que poderá ser renovada por inicia-
tiva do Presidente da República, depois de 
consultado o Governo e autorizado pela 
Assembleia da República.

Medidas adotadas
A partir das 00:00 horas do passado dia 

22 de março tornaram-se obrigatórias as 
seguintes medidas, sendo que todos os ci-
dadãos estão sob um dever geral de reco-
lhimento obrigatório: 
• Limitação aos direitos de deslocação por 

pessoas que estão doentes ou em situação 
de vigilância ativa - estes cidadãos ficam 
em confinamento obrigatório, em esta-
belecimento de saúde ou no respetivo 
domicílio, e a violação da obrigação de 
confinamento constitui crime de deso-
bediência.

• Os maiores de 70 anos, os imunodepri-
midos e os portadores de doença cróni-
ca, considerados grupos de risco, ficam 
sujeitos a um dever especial de proteção, 
sendo que apenas poderão circular em 
espaços e vias públicas para determina-
dos propósitos. Alguns exemplos: aqui-
sição de bens e serviços, obtenção de 
cuidados de saúde, deslocações de curta 
duração para efeitos de atividade física - 
o exercício de atividade física coletiva é 
proibido -, deslocações de curta duração 
para efeitos de passeio dos animais de 
companhia. 

• Para além das situações citadas acima, os 
restantes cidadãos apenas podem deslo-
car-se para, por exemplo, desempenhar 

a sua atividade profissional, procura ou 
resposta a uma oferta de trabalho, para 
acompanhar menores em momentos ao 
ar livre de curta duração ou para fre-
quência dos estabelecimentos escolares e 
participar em atos processuais junto das 
entidades judiciárias. 

Os veículos podem circular?
Sim, para realizar as atividades mencio-

nadas ou para reabastecimento em postos 
de combustível.

Instalações e estabelecimentos 
que encerram

Discotecas, bares e salões de dança ou 
de festa, circos, parques de diversões e 
parques recreativos para crianças e simi-
lares, parques aquáticos e jardins zoológi-
cos, quaisquer locais destinados a práticas 
desportivas de lazer, auditórios, cinemas, 
teatros e salas de concertos, museus, mo-
numentos, palácios e sítios arqueológicos 
ou similares, bibliotecas e arquivos, praças, 
locais e instalações tauromáquicas, gale-
rias de arte e salas de exposições, pavilhões 
de congressos, salas polivalentes, salas de 
conferências e pavilhões multiusos, recin-
tos desportivos como campos de futebol, 
rugby e similares, pavilhões ou recintos 
fechados, piscinas, velódromos, hipódro-
mos, ginásios e academias e pistas de atle-
tismo, desfiles e festas populares ou mani-
festações folclóricas ou outras de qualquer 
natureza, casinos, estabelecimentos de 
jogos de fortuna ou azar, salões de jogos e 
salões recreativos, restaurantes, cafetarias, 
casas de chá, bares, esplanadas, máquinas 
de vending e termas e spas.

Instalações e estabelecimentos 
que se mantêm abertos

Estabelecimentos que possibilitam a pro-
dução e distribuição agroalimentar, a ob-
tenção de produtos de primeira necessida-
de como os mini, super e hipermercados, 

take-away e padarias, os serviços médicos 
ou outros serviços de saúde e apoio social, 
farmácias e parafarmácias, estabelecimen-
tos de produtos médicos, ortopédicos, cos-
méticos, de higiene, de produtos naturais 
e dietéticos, de venda de animais de com-
panhia e respetivos alimentos, de venda de 
flores, plantas, sementes e fertilizantes, de 
lavagem e limpeza a seco de têxteis e pe-
les, de ferragens ou de venda de material de 
bricolage, de venda de combustíveis para 
uso doméstico, de manutenção e reparação 
de veículos, bem como venda de peças e 
acessórios e serviços de reboque, de ven-
da e reparação de eletrodomésticos, equi-
pamento informático e de comunicações 
e respetiva reparação, oculistas, serviços 
públicos essenciais e respetiva reparação 
e manutenção (água, eletricidade, gás e 
serviços de gestão de resíduos sólidos ur-
banos, por exemplo), clínicas veterinárias, 
papelarias e tabacarias, jogos sociais, dro-
garias, postos de abastecimento de com-
bustível, serviços bancários, financeiros e 
seguros, atividades funerárias e conexas, 
serviços de manutenção e reparações ao 
domicílio, de segurança, de vigilância ou 
de entrega ao domicílio, atividades de lim-
peza, desinfeção, desratização e similares, 
estabelecimentos turísticos, exceto par-
ques de campismo, serviços que garantam 
alojamento estudantil.

No caso dos estabelecimentos de comér-
cio a retalho ou de prestação de serviços 
que se mantenham abertos, deve assegu-
rar-se, em estabelecimentos em espaço 
físico, uma distância mínima de dois me-
tros entre pessoas, uma permanência pelo 
tempo estritamente necessário à aquisição 
dos produtos e a proibição do consumo de 
produtos no seu interior.

Todas estas medidas são obrigatórias, 
sendo que as forças e serviços de segurança 
fiscalizarão o cumprimento das mesmas.

Medidas Económicas e Sociais
Foi condicionado o acesso das empre-

sas às linhas de crédito disponibilizadas à 
manutenção dos postos de trabalho - em-
presas que despeçam trabalhadores não 
serão, portanto, elegíveis -, e alargadas as 
linhas de crédito para poder apoiar outros 
setores, como por exemplo o comércio. O 
pagamento a prestações do IVA, IRS e IRC 
pode ser feito ao longo dos próximos três 
ou seis meses e o pagamento de dois terços 
das contribuições sociais das empresas foi 
adiado para o segundo semestre. O prazo de 
caducidade dos contratos de arrendamen-
to com data de término nos próximos três 
meses ficou suspenso e o Subsídio de De-
semprego, o Complemento Solidário para 
Idosos e o Rendimento Social de Inserção e 
prolongar-se-ão de forma automática.

Site e app
O Governo lançou uma plataforma onde 

os cidadãos podem aceder 
a informações importan-
tes sobre formas de pre-
venção e contenção do 
coronavírus.

Aqui, os ci-
d a d ã o s , 
f a m í l i a s 
e empre-
sas podem, 
entre muitas 
outras coisas, 
consultar todas 
as informações aqui divulgadas com mais 
pormenor. Podem ainda, por exemplo, 
ficar a conhecer todos os apoios disponi-
bilizados, bem como a documentação ne-
cessária para a efetivação dos seus direitos 
e perceber a melhor forma de recorrer aos 
serviços públicos sem terem de se deslocar.

Um local onde todas as perguntas são 
respondidas de forma clara e concisa.

Pode visitá-lo em https://covid19esta-
moson.gov.pt

Inês Barbosa/MS
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1. Medo vs Pânico
O que as crianças e os adolescentes pen-

sam e sentem depende ainda muito da 
atitude dos adultos. Eles são o principal 
espelho da sua estabilidade emocional. Os 
medos existem e protegem-nos: são es-
truturantes. O pânico desorganiza, produz 
mais riscos sobre uma situação de tensão. 
Uma função dos pais é serem verdadeiros 
ansiolíticos das respostas dos filhos.

 
2. Informação, Conhecimento

É importante mantermo-nos informa-
dos. As novas tecnologias de informação 
permitem o acesso a um mundo infinito de 
factos e números: geram e desfazem ex-
pectativas e ilusões. Mas a função de filtro 
é muito importante nestes momentos. Nem 
tudo interessa. Nem tudo é verdadeiro ou 
tem uma base científica. Demasiada infor-
mação já não esclarece: confunde. Convém 
não esquecer nunca que aceder a informa-
ção não é sinónimo de ter conhecimentos 
(muito menos sabedoria).

 
3. Desligar

Habituamo-nos a estar sempre ligados, 
totalmente dependentes da imagem e do 
ecrã, que agora já é o do telemóvel. O acesso 
ao que se passa no mundo exterior é imedia-
to, pode levar-nos diretamente do interior 
de nossas casas a um quarto de hospital na 
China ou em Itália. Ninguém se organiza 
emocionalmente bem se permanecer como 
contínuo receptor de tudo quanto sucessi-
vamente está a acontecer. Limitar tempos 
para estar ligado, a receber informação. Ge-
rar outros para poder desligar, respirar o si-
lêncio, a pausa, um certo vazio estruturante; 
ajude os mais novos a fazer o mesmo.

4. Isto Não É uma Guerra
A pandemia por coronavírus não é uma 

guerra. É uma situação difícil que obriga a 
adaptações importantes e temporárias. To-
dos os seres humanos estão do mesmo lado! 
Estamos em família, juntos, não há pais ou 
filhos a partirem para outros locais, a mor-
rerem longe ou de forma inesperada. Por 
outro lado, a história recente indica que o 
Homem tem vencido estas batalhas, mes-
mo que por vezes leve algum tempo. Há 
100 anos atrás (quase) todos os infetados 
morriam de tuberculose. Há 30, o mesmo 
se passou com o VIH e a Sida. As vacinas 
estão a caminho, outros medicamentos 
também. O tempo que demora a chegar a 
resposta é cada vez menor!

 
5. Riscos; Do Possível ao Provável

Neste tipo de situação morrem, infeliz-
mente, pessoas. São sempre os de maior 
idade, os já fragilizados por outras doenças. 
Em 2019, nos dois picos de gripe “comum”, 
só em Portugal morreram cerca de 3.300 
pessoas; jamais atingiremos este número na 
situação atual. Estamos a agir bem! Também 
no nosso país, quando há cerca de 10 anos 
surgiu a epidemia por gripe A, os primeiros 
dados apontavam para cerca de dois a três 
milhões de infetados e o risco de 75.000 
mortos. No final, contaram-se perto de 
167.000 infetados, faleceram 122 pessoas.

 
6. Lidar com o Desconhecido

O que talvez mais inquiete nesta situa-
ção é o desconhecido. O que não se vê e o 
que não se controla. O Homem habituou-
-se demasiado a ter a (falsa) ideia de que 
sabe e domina tudo em seu redor; o au-
mento da sua esperança de vida e todos os 

avanços científicos e tecnológicos criaram 
a falsa ideia de uma imortalidade física ou, 
pelo menos, de uma amortalidade, isto é, 
não morrer mais de causas naturais. Mas, 
crentes de todos os maravilhosos avanços 
que conseguimos, vale a pena respeitar um 
conceito de transcendência: nem tudo de-
pende de nós. Será que ainda conseguimos?

 
7. Olhar para Dentro

Viver a restrição de uma circulação pú-
blica, estar confinado a um espaço de casa 
ou de quarto, obriga a parar. A cessar transi-
toriamente determinado tipo de estímulos. 
A repensar sobre o âmago da vida, da nossa 
existência até. Então, há que aproveitar para 
distinguir o essencial do acessório, o central 
do satélite. Abandonar um registo habi-
tualmente auto-centrado. Rever o conceito 
de “ser” muito para além do “ter”; “ser no 
mundo” é, afinal, “ser no outro”.

 
8. Simplificar

Como no final de um poema de Mário 
Cesariny, perguntar a nós próprios: “afi-
nal, o que importa?” Por vezes, como re-
feriu o arquitecto Mies van der Rohe, “less 
is more”: menos é mais. Para quê tanto 
objecto em casa? Tanta peça de roupa no 
armário? Tanto detalhe ou complicação 
no dia a dia? Tanta hora presencialmente 
gasta no trabalho, afinal a característica 
maior deste novo “homo laborans”? Eric 
Schumacher, economista do final do sécu-
lo xx, também adiantava ao referir-se a um 
sistema em que as pessoas contam: “small 
is beautiful”.

 
9. Pedir Ajuda, Manter a Esperança

As situações de tensão podem conduzir 

ao que designamos como um “pensamento 
terminal”, sentido como sem ajuda possí-
vel ou sem sentimento de esperança algum. 
Pedir e aceitar ajuda não tem que ser um 
sinal de fragilidade; todos somos humanos 
e também nos reconhecemos em diversos 
pontos fracos. Pedir ajuda pode ser apenas 
um sinal de humildade e lucidez. Por outro 
lado, a esperança é a luz que todos recebe-
mos, mas também aquela que emitimos. Há 
coisas que, mesmo no escuro, brilham: são 
incandescentes. Assim também nós temos 
que ser agora: luz de luz. Ou, como se ou-
via numa bela canção do grupo The Smiths, 
“there is a light that never goes out”.

 
10. Prosseguir, sendo

Há um conceito importante em saúde 
mental, que nos remete para a possibilida-
de de prosseguir, mesmo diante de situa-
ções adversas: “going on beign”, que apela 
à unidade de cada pessoa, não só enquanto 
ser individual, mas sobretudo como ser so-
cial, em constante interação com os outros. 
E também recorda a ideia de que, por ve-
zes, não é mesmo possível fazer mais nada 
do que serenamente deixar fluir o tempo, 
boiar à tona de águas difíceis e crer que, 
mesmo assim, a força da corrente nos le-
vará em breve para a areia quente de uma 
praia tranquila.

 
Vai tudo correr bem!
VVV… Vamos Vencer o Vírus!
Vamos pôr um V no nosso olhar, nas pa-

lavras, nos sorrisos, nos abraços e nos beijos 
que, por agora, nos aconselham a não dar.

Vamos por um V às nossa janelas.
Pedro Strecht, 

Médico Pedopsiquiatra/MS

Há quem tente lucrar com o COVID-19
Sempre que enfrentamos tempos di-
fíceis, vemos o melhor e o pior. Para 
contrariar as notícias que nos mos-
tram os aumentos dos casos um pou-
co por todo o mundo. Surgem também 
notícias que nos mostram a bondade, 
a responsabilidade social, a união das 
famílias, amigos e desconhecidos e, 
acima de tudo, a dedicação dos pro-
fissionais de saúde. Por outro lado, 
somos também alertados para causas 
menos nobres, onde o ego e egoís-
mo utilizam um momento de fraqueza 
mundial para gerar lucro. 

Com a pandemia do COVID-19 sur-
giram os mais variados esquemas 
para os quais o queremos alertar. 

• A propagação de informação falsa para 
causar o pânico ou informação mani-
pulada para incentivar a venda de um 
determinado produto. 

• A compra de grandes quantidades de 
um determinado produto, normal-
mente máscaras e gel desinfetante, 
para depois ser feita a revenda a um 
preço muito mais alto. 

• Em Toronto, a polícia alertou que exis-
tem pessoas a ir de porta em porta para 
vender kits de teste ao Covid-19 que 

são falsos e a oferecer falsos serviços de 
descontaminação. 

• A polícia alerta ainda que existem pes-
soas disfarçadas de polícias que tentam 
multar pessoas por não utilizarem más-
cara. O que não é obrigatório e deve ser 
feito apenas se houver a possibilidade 
de estarmos doentes e contaminarmos 
outras pessoas. 

• O Centro Antifraude Canadiano alerta 
ainda os residentes para esquemas de 
investimento em ações que suposta-
mente subiram devido ao surto do ví-
rus, através de anúncios enganosos. 

• Não abrir e-mails que prometem curas 

milagrosas com links duvidosos. 

• Organizações de caridade fraudulentas 
que pretendem a angariação de dinhei-
ro para vítimas ou para pesquisa. 

Como nos protegermos? 

Prestar atenção e questionar a infor-
mação que recebemos. Optar por fontes 
de informação fidedignas como o Public 
Health Agency of Canada, o World Health 
Organization, os conselhos do Canadian 
Anti-Fraud Centre, os meios de comu-
nicação mais conhecidos e a informação 
vinda do Governo. 

Inês Carpinteiro/MS

Dicas para Pais em tempo de pandemia: VVV
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

www.mileniostadium.com
O mesmo de sempre, mas melhor!
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Fazer do obstáculo
um trampolim

Imaginarias alguma vez salvar pessoas 
de pijama? Apesar de parecer ridículo, 
essa parece ser a direção daquilo que 
está a acontecer. O que é sensato, não 
é alarmista. E não me passa pela cabeça 
estarmos a ser derrotados por um minús-
culo vírus, mas desafiados. Curiosamen-
te, o tempo que se avizinha pode ser uma 
oportunidade que só em filmes acontece.

Faz hoje uma semana que recebi um 
e-mail da Universidade de Coimbra, 
onde dou aulas, para suspender to-

das as aulas presenciais. Havia pessoas que 
me diziam estarmos a entrar de férias, mas 
isso está longe de ser a recomendação da 
Universidade. Muito pelo contrário, essa 
convidou-nos a ser criativos, procurando 
soluções de ensino à distância, apesar das 
limitações que isso acarreta.

A minha experiência é a de que nada 
substitui o ensino presencial, mas vi neste 
desafio uma oportunidade de realizar coi-
sas novas, de aprender, de ter de sair da 
minha zona de conforto para chegar aos 
alunos e, quem sabe, inspirá-los a apren-
der. E neste cenário, há escolhas que são 
mais importantes do poderíamos pensar.

De MAIS a MENOSe de MENOS 
a MAIS

O facto de ser necessário restringir os nos-
sos contactos sociais à família mais próxima, 
e aos encontros ocasionais para reabastecer 
de alimentos essenciais, significa que uma 
boa parte do tempo em que não estamos em 

modo de teletrabalho é um tempo de soli-
tude. Diferente de solidão onde nos isola-
mos dos nossos pensamentos e dos outros. 
A solitude é antes quando nos encontramos 
com os nossos pensamentos para refletir e 
aprender a saber estar sozinho e a nos liber-
tarmos de nós mesmos para estarmos mais 
disponíveis para os outros.

Muitos não têm qualquer problema 
com os períodos de solitude quando es-
ses são uma escolha pessoal. Mas diante 
deste cenário, o facto de não serem uma 
escolha pessoal, o efeito em nós parece 
ser diferente.

A escolhas sobre o modo como usamos o 
nosso tempo quando temos menos opções 
disponíveis, tornam-se apenas um proble-
ma se nos deixarmos levar pela ansiedade. 
Porém, podemos pensar de uma maneira 
diferente. E talvez o que esteja a acontecer 
seja uma oportunidade para mudarmos de 
estilo de vida, descobrindo outros modos 
de nos ligarmos aos outros.

Parados em casa sem sair, a tendência será 
a de navegar MAIS pela net, jogar MAIS onli-
ne, ver MAIS filmes e séries em streaming na 
Netflix, ou serviços semelhante. Mas, e se em 
vez de MAIS escolhêssemos MENOS? Nave-
gar MENOS à deriva por conteúdos e redes 
sociais, MENOS vídeos no YouTube, MENOS 
distrações digitais.

Aliás, se quisermos escolher fazer algo 
MAIS, que tal ler MAIS, escrever MAIS, jogar 
MAIS jogos de tabuleiro (algo possível em 
família), aprender algo MAIS que antes não 
tínhamos tempo? Os tempos de solitude e 

tédio são oportunidades para nos conectar-
mos de um modo diferente e responsável, 
aprender coisas novas e compreender me-
lhor o que se passa à nossa volta.

O pânico é uma escolha que nos impede 
de produzir seja o que for, mas podemos 
escolher antes uma generosidade produti-
va quando procurarmos ajudar quem está 
à nossa volta.

Esta é uma situação sobre a qual não 
temos um grande controlo, o que traz in-
certeza à nossa vida e ninguém gosta desta 
mistura que nos torna emotivos e reativos, 
quando crises como esta podem tornar-se 
em ocasiões para aprender a gerir as emo-
ções e a agir (em vez de reagir) com mais 
responsabilidade.

Ser testado

À primeira vista, parece-nos que somen-
te as pessoas com sintomas do COVID-19 é 
que são testados, mas eu penso que TODOS 
estamos a ser testados.

Testados nos nossos estilos de vida, na 
resiliência, no modo como nos relaciona-
mos, na capacidade de viver o equilíbrio 
entre prudência e sobriedade, na paciên-
cia connosco próprios e com os outros, no 
modo como lidamos com o que não pode-
mos controlar, na capacidade de responder 
à dor com amor e no quanto estamos (des)
apegados ao que temos.

Este período de solitude é, também, um 
convite a viver no essencial. Ter um novo 
olhar sobre hábitos de higiene que antes 
não dávamos muita importância. Será um 

teste à nossa fé em acolher o que nos reser-
va cada momento presente e à confiança 
que temos na inteligência que Deus nos deu 
para superar cada dificuldade.

A tendência para vermos o negativo será 
grande e contraproducente, mas se inver-
termos o nosso pensamento e nos focarmos 
no que é positivo, ou naquilo que podemos 
fazer com as limitações impostas pelas cir-
cunstâncias, quem sabe quantas coisas no-
vas podemos descobrir sobre nós próprios.

Por exemplo, o facto de não poder dar 
aulas presenciais impulsionou-me a dar as 
aulas através de streaming. Não é a mesma 
coisa porque gosto de ver a reação na cara 
dos meus alunos a algo que digo, podendo 
explicar melhor uma parte ou outra. Mas 
depois de ter dado a primeira aula práti-
ca online, comentei a um dado momento 
compreender que ter aulas assim pode não 
ser fácil porque a tentação de ir ver outras 
coisas na internet é grande. Mas, uma alu-
na escreveu-me que, pelo contrário, sentiu 
que o seu rendimento foi muito superior 
ao das aulas presenciais, e que ganhou um 
novo sentido de responsabilidade e empe-
nho. Inesperado para mim e que me deixou 
muito feliz pela experiência que fez.

Onde há uma razão, há tempo. Quem 
sabe se este tempo de solitude não é o mo-
mento perfeito para parar, pensar e reen-
contrar as razões que nos movem. Razões 
que nos ajudam a fazer de cada obstáculo, 
um trampolim.

Miguel Oliveira Panão 
(Professor Universitário)
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Incerteza económica criada pelo 
surto de Covid-19

A nível pessoal, continuo a pensar no 
bem-estar dos nossos leitores, familia-
res e amigos durante este período desa-
fiador. Simultaneamente, estou a pensar 
nos desenvolvimentos em relação à dis-
seminação do coronavírus, às respos-
tas do Governo e às implicações para o 
crescimento económico e os mercados. 
Embora possa parecer que não mudou 
muita coisa, na semana passada – os 
mercados permanecem voláteis, o coro-
navírus continua a espalhar-se e os pre-
ços do petróleo caíram – houve alguns 
desenvolvimentos notáveis nos últimos 
tempos.

O coronavírus continua a espalhar-
-se pela Europa, que agora é o seu 
epicentro. Enquanto isso, o nú-

mero de casos na América do Norte está 
a crescer. No entanto, o que mudou é 
que muitos países intensificaram os seus 
esforços de contenção, reconhecendo a 
ameaça como significativa. Levará, pelo 
menos, algumas semanas, se não mais, 
para avaliar se essas ações são suficientes 
para diminuir a taxa de infeção. Mas acre-

dito que os esforços de contenção e a mu-
dança de comportamento podem retardar 
a sua disseminação, principalmente devido 
ao sucesso observado na China e na Coreia 
do Sul. Estou otimista relativamente à Itá-
lia, que penso que verá uma taxa de infeção 
mais lenta já na próxima semana, devido ao 
bloqueio virtual que o país implementou há 
mais de uma semana.

Governos e bancos centrais intensifica-
ram os seus esforços consideravelmente 
nos últimos dias para ajudar a compensar o 
impacto que consumidores, famílias e em-
presas enfrentarão ao lidar com medidas 
de contenção em andamento. Muitos go-
vernos ao redor do mundo anunciaram (ou 
parecem estar prestes a anunciar) medidas 
significativas nesta semana. Estes variam 
de empréstimos de emergência, a isenção 
de impostos e pagamentos diretos (entre 
outras medidas). Os bancos centrais reduzi-
ram agressivamente as taxas de juros, mas, 
mais importante, iniciaram uma variedade 
de políticas, algumas das quais coordenadas 
globalmente, para melhorar as condições de 
liquidez e garantir que as empresas tenham 
acesso adequado ao crédito, caso precisem 
de pedir dinheiro emprestado.

Embora o número de perdas de empregos 
e falhas de empresas permaneça incerto, 
muitos países enfrentarão as consequências 
económicas nos próximos anos e muitas das 
maiores economias do mundo poderão en-
trar em recessão nos próximos meses – de-
finidas como dois trimestres consecutivos 

de declínio económico. Conforme relatado, 
a incerteza económica criada pelo surto de 
vírus significa que as economias já estão a 
sofrer um choque maior do que durante os 
ataques terroristas de 11 de setembro ou a 
crise financeira de 2008.

A questão importante permanece: se as 
medidas que foram tomadas – e ainda po-
dem ser tomadas – pelos governos e bancos 
centrais são significativas o suficiente para 
limitar o impacto económico a um período 
de meses e uma recessão moderada versus 

algo que é mais profundo e mais longo.
Esta situação continua a evoluir e, para 

alguns, é difícil entender a gravidade da si-
tuação. Entendendo porque temos de exer-
cer distanciamento social e autoisolamento, 
apesar de querermos sair e passar um tempo 
com seus amigos e familiares. A minha es-
posa disse-me que este é um ótimo momen-
to para ajudar a desenvolver outras habili-
dades. Isso pode variar - desde aprender a 
expandir as suas habilidades culinárias, a 
ajudar a trabalhar em equipa pela casa.

Aida Batista
Opinião

Peter Ferreira
Opinião
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O seu a seu tempo

Era uma prática muito generalizada 
queixarmo-nos, amiúde, de que não tí-
nhamos tempo. Há muito deixámos de 
ter tempo para a família, para os ami-
gos, ou de simplesmente cumprimentar 
um vizinho. Deixar escapar um olá, ou 
um bom dia, com quem nos cruzávamos 
na rua era quase uma perda de tempo. 
Quantas vezes, dentro de um grupo res-
trito, nos deparámos com a dificuldade 
de marcar um simples almoço de con-
vívio, pela dificuldade de encontrarmos 
um dia disponível? Negociar uma data, a 
contento de todos, era deveras compli-
cado, diria mesmo uma tarefa hercúlea, 
sem que o exagero se apresente como 
uma figura de estilo. 

Andávamos todos tão ocupados, 
que o tempo se tornou no bem 
mais escasso das nossas tão preen-

chidas vidas. Ninguém tinha tempo! E, 
segundo as leis da oferta e da procura, 
passou a haver um desequilíbrio entre a 
curva que define uma e outra, porque as 
pessoas queriam cada vez mais tempo, 
não tendo o mercado tempo disponível 
para lhes oferecer. E a máxima “Tem-
po é dinheiro” começou a ser praticada 
pelo agiota em potencial que mora em 
cada um de nós. Houve mesmo quem ti-
vesse querido subverter o calendário do 
universo, na tentativa de alterar o ritmo 
dos movimentos de rotação e de transla-
ção da terra, para que os dias passassem 
a ter mais horas. Outros, ao contrário, 
pediram que a terra andasse ainda mais 
depressa, para que os seus desígneos se 
cumprissem muito antes do tempo, por-
que o tempo das suas vidas era já dema-
siado curto para o tanto que ainda que-
riam fazer.

Sem ninguém o prever, o tempo caiu-
-nos no colo, assim de repente. E nós fi-
camos com o menino nos braços, como se 
costuma dizer, sem saber como havemos 
de cuidar dele. Sim, de cuidar do tempo, 
uma tarefa que fomos desaprendendo 
porque nos habituamos a matar o tempo 
em correrias diárias sem sentido. E tanto 
matamos o tempo que o tempo morreu. E 
como vamos agora lidar com este defunto 
que, sem contarmos, regressou às nossas 
incertas vidas? Como vamos usar um bem 
que passamos a ter em excesso?

Vivemos tempos de novas aprendiza-
gens, e uma delas consiste em reaprender 
a viver com tempo, a discipliná-lo, não lhe 
dando rédea solta, para que não fique sem 
nada para fazer. Temos de o meter nova-
mente num relógio, o lugar onde sempre 
morou, e atribuir tarefas às horas, aos mi-
nutos e aos segundos, como outrora fazía-
mos, cada um a seu tempo, naquele movi-
mento pendular que regia os nossos dias. 

Peguemos na nossa agenda - digital, em 
papel, ou em ambas, como é o meu caso - 

vazia de todos os compromissos que já não 
vamos cumprir, e reinventemos outros, 
dando tempo ao tempo. Restauremos al-
gumas das nossas rotinas, em especial 
aquelas que ainda são passíveis de serem 
agendadas no nosso quotidiano e, sem sair 
de casa, cumpramo-las com o mesmo ri-
gor e cuidado que nos eram exigidos.

Pequenos nadas poderão tornar-se 
importantes, como foi cuidar da rosa 
que escolhi como epígrafe. Porque, e in-
vocando ainda o mesmo autor, é loucu-
ra odiar todas as rosas porque uma nos 
espetou. E se este vírus - cuja forma até 
nos é simpática, por se parecer com a 
imagem que ilustra O Principezinho – se 
espetou no nosso caminho para nos dar 
alguma lição, a de reaprendermos a usar 
o tempo talvez seja uma delas. 

Porque agora sabemos o quão difícil é 
gerir o tempo que ainda falta para poder-
mos voltar a dar aquele abraço, há tanto 
tempo adiado. E quando esse dia chegar, 
o abraço será tão mais apertado, quanto o 
tempo que levámos a cuidar de o desejar.

Foi o tempo que perdi com a minha rosa que a fez tão importante.
Saint-Exupéry, in O Principezinho. 
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Vincent Nigro
Chronicle

The Economic 
fallout of 
COVID – 19

What will the economic fallout be over 
the next several months and maybe even 
years before we really get a true sense 
of the economic destruction that this un-
seen enemy has caused in Canada and 
globally? The consequences of forcing 
everyone to self-quarantine could take 
years to heal. 

Although the outbreak appears to 
have slowed in China, COVID – 19 
and its impacts have gone global. 

Infections are mounting in Europe, South 
Korea, Iran, the United States, and else-
where, with authorities implementing 
increasingly restrictive measures to con-
tain the virus. Europe and Japan are likely 
already in recession territory given their 
weak fourth quarter performance and 
high reliance on trade. While the United 
States entered the crisis with a tailwind, 
some analysts are forecasting a contrac-
tion in U.S. GDP in the second quarter. 

Estimates of the global impact vary, the 
Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) predicted that 
COVID -19 will lower global GDP growth 
by one-half a percentage point for 2020.

There’s still so much we don’t know 
about coronavirus, which makes the po-
tential economic fallout extremely un-
certain, for the rest of the world. It is also 
difficult to completely isolate one factor – 
in this case, a virus outbreak, from every-
thing else happening in the world that can 
rattle the markets or strain economies. 

So how deep, lasting or widespread any 
economic fallout will be is hard to predict. 
But it’s clear from how wildly markets are 
reacting, and from the responses of gov-
ernments. The Federal Reserve cut inter-
est rates and it seems as though they are 
bracing for a global recession due to this 
virus. 

Everyone wants to know if the corona-
virus will cause global recession. The short 
answer is that it definitely could. Here, 
again, though whether it will and if it does 
happen, how bad it might be, depends on 
when the coronavirus is resolved. A reces-
sion is generally defined as two back-to-

back quarters of negative growth, usually 
measured by gross domestic product (GDP) 
– that is, the total value of final goods and 
services produced within a certain period. 

In simple terms the economy is taking 
a big hit, not unlike 2008 when the banks 
collapsed, and the markets were so low that 
many folks lost everything without any re-
covery. Today’s volatility is based on a pan-
demic and hopefully the markets will get 
corrected and someday back to a normal 
rate.

What does the market need to see?
At this point, it is hard to predict the 

human costs, but credible experts are sug-
gesting we should prepare for a pandemic 
and see what the fall out is. Even a mild-
er contagion would threaten the revenue 
streams of a whole host of industries and 
companies in a way that will have global 
economic consequences. 

As restaurants, shops, airlines and factor-
ies shut down around the world, from New 
York, Toronto and most of Europe, econo-
mists are warning that a global recession is 
no longer a looming threat. It’s here.

Governments and central banks in 
Europe and North America are pursuing 

drastic measures to try to control the pan-
demic. Most financial markets are in melt-
down and are pouring billions of dollars 
into the economies hoping that they can off 
set any type of a full collapse. With China 
still struggling to get back on its feet, the 
situation in Europe and the United States is 
rapidly deteriorating. Many of these shut-
downs are rising public anxiety about the 
virus are likely to lead to a sharp deteri-
oration in economic activity in the rest of 
March and throughout April.

The United States Federal Reserve re-
cently took emergency action to ease some 
of the pain, cutting its benchmark interest 
rate close to zero and announcing that it 
would make borrowing US dollars cheaper 
for banks around the world. The Canadian 
banks have also followed suit and have 
lowered interest rates as well. 

These are signs of just how worried cen-
tral bankers are about financial market 
and all that follows with these downward 
trends. The markets keep pluming, credit 
markets stay rocky and liquidity dries up, 
the consensus is building. We’re now en-
tering a global recession, it’s just a question 
of how bad it will be.
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“Can’t Fix Stupid” – Carlos Costa
“Enough is enough. Go home and stay home” – Justin Trudeau, March 23, 2020
How much clearer should a message be 
to get people to understand this obliga-
tion? The virus has created a disease 
called “thick brain syndrome” which 
causes foolishness to invade our bodies 
and causes stupidity and ignorance. Look 
at Portugal as an example of this disor-
der. In last week’s Milenio Stadium it was 
suggested that the world has become a 
prison. We are now in a medium security 
institution which we now call home and 
our guard is the fear of the unknown that 
surrounds us at every turn. Panic buying 
by many is not helping the situation and 
greedy stores who should be helping the 
cause are increasing prices hurting a 
population already suffering the conse-
quences of this pandemic. 

This week’s editorial will focus on 
human interaction and our human-
ity towards each other. Taking a 

walk at High Park on Sunday morning 
was an education on the new normal of 
behavior of people with each other. Most 
were respecting each other’s space sep-
aration and happy to be outside of it.  On 
the other side of the behavior were the 
lack of smiles, depressive looks towards 
each other as if each of us were an ene-
my potentially spreading the virus. The 
air of loneliness and desperation of low 
speaking voices from humans who not 

long ago were happy people. Thank God 
for the dogs being walked who provided 
a source of normalcy with their happy 
faces and dancing tails. 

There’s no doubt that this unique 
worldwide pathogen is testing relation-
ships and showing each of us traits which 
weren’t revealed before. Confinement 

of our bodies and minds against our will 
result in a rebellion against ourselves ex-
hibiting itself by excessive behaviours 
by such as exaggerated drinking, eating, 
domestic violence and child abuse as well 
as neglect of at risk people. It’s a time for 
sacrifice and control particularly on how 
we view the people in society who can-
not look after themselves and who will at 
some point be imperiled. We cannot con-
trol “stupid”, but we can take responsib-
ility for ourselves and those around us. 

Remember “who looks outside dreams, 
who looks inside awakens”. Look inside 
and see what you can do for society and 
for the individuals near you. Mental and 
financial burdens will continue to test us 
each day. How we deal with our search 
of a “new you”, will determine how we 
survive this pandemic. 

Once upon a time not so long ago all 
seemed normal, now we’ve got to hold 
on to what we’ve got. Desperation won’t 
resolve any of the contradictions of life 
and while dreams seem to be running 
away don’t give up. As the song goes “you 
promised me heaven, then put me through 
hell”. That’s life right now whether we 
like it or not. 

Don’t let Trudeau reprimand you 
again. Accept your responsibility. 

Manuel DaCosta/MS

Editorial english version

MILÉNIO | CAPA 1327 de março a 2 de abril de 2020www.mileniostadium.com



MILÉNIO | LOCAL

COVID-19: Autarca de Toronto declara estado de emergência

COVID-19: Toronto food banks and groups fighting food insecurity
As businesses temporarily shutter due 
to COVID-19, and more still lay off sta-
ff both temporarily and permanently, 
many in the city are facing unexpected 
financial insecurity.

While government subsidies have 
been promised, the sudden loss 
of income for many has resulted 

in an uncertainty of how next month’s 
rent will get paid — and where tomor-
row’s meals will come from.

Fortunately, several organizations wi-
thin the city are stepping up to the plate 
to help alleviate issues of sudden food in-
security facing individuals and families 
in Toronto.

Here are six such organizations (all of whi-
ch are accepting donations, if you’re able):

The Stop
The Wychwood community hub has 

suspended much of its programming, 
pivoting its focus on emergency access 
to food for vulnerable and food insecu-
re individuals and families. The Stop will 
continue to run its food bank on Mon-
days and Fridays, and will be providing 

drop-in meals for takeout only on Mon-
day, Tuesday, Thursday and Friday (dro-
p-in meals are ordinarily seated).
HOW YOU CAN HELP: The Stop would 
prefer monetary donations at this time, 
as it allows the organization to easily 
purchase emergency supplies on an as-
-needed basis. Visit thestop.org. 

Community Food Centres Canada
CFCC funds 184 Good Food Organiza-

tions and 13 Community Food Centres 
across the country, all of which serve 
large communities in which there are 
individuals living with food insecurity. 
In response to the COVID-19 crisis, CFCC 
has set up the Good Food Access Fund, 
which will help ensure vulnerable in-
dividuals maintain access to nutritious 
food throughout this uncertain time.
HOW YOU CAN HELP: Monetary dona-
tions are needed. Visit cfccanada.ca. 

Second Harvest
The food reclamation charity, which 

delivered rescued perishable food to hun-
ger-relief organizations across the coun-

try, has seen an uptick in need since the 
beginning of the COVID-19 pandemic, 
and as a result requires assistance in kee-
ping its fleet of 11 trucks on the road. Once 
again, food items are not being requested, 
but rather, monetary donations that will 
assist in the purchase of fuel, maintenan-
ce of vehicles, and payment of staff.
HOW YOU CAN HELP: Visit secondhar-
vest.ca or foodrescue.ca

Black Creek Community Farm
Since last week, FoodShare and Black 

Creek Community Farm have partnered 
to provide emergency relief food boxes — 
essentially, CSA-style parcels full of fresh 
fruit and veg — to individuals experien-
cing unexpected food insecurity. Appli-
cations for emergency relief boxes are no 
longer being accepted, but donations are 
still needed to facilitate the filling and de-
livery of the boxes themselves.
HOW YOU CAN HELP: Visit blackcreek-
farm.ca

Building Roots
Using the Moss Park Market’s Pay 

it Forward program, Building Roots is 
hoping to support Moss Park residents 
who, over the coming weeks and mon-
ths, may be forced into isolation or suf-
fer a loss of income, resulting in financial 
insecurity and precariousness. For each 
$5 donated to the program, a neighbou-
rhood individual or family will receive a 
fresh fruit or vegetable basket.
HOW YOU CAN HELP: Donations can 
be made in $5 increments, up to any 
amount. Visit buildingroots.ca

Daily Bread
The food bank stalwart is, as always, ac-

cepting donations of non-perishable foods 
— demand is high, and expected to climb, 
as economic instability leads to more layo-
ffs and temporary unemployment.

“As a system of last resort, food banks 
can absorb some of the fallout from eco-
nomic shocks, but not the sudden and 
simultaneous business closures, layoffs, 
and reduced hours that make will lead to 
a surge in food insecurity,” the organiza-
tion writes on its website.
HOW YOU CAN HELP: Visit dailybread.ca

O presidente da Câmara Municipal de 
Toronto, John Tory, declarou estado de 
emergência na passada segunda-feira 
(23 de março) devido à pandemia de CO-
VID-19. Segundo as autoridades de saúde, 
a cidade tornou-se no epicentro da crise 
do novo vírus e na altura em que este ar-
tigo foi escrito Ontário tinha 858 casos de 
contágio confirmados e 11 mil pessoas 
estavam a aguardar o resultado do teste 
de COVID-19.

O anúncio do estado de emergência 
dá a Tory mais poderes para tomar 
decisões sem ter os votos dos ver-

eadores. O autarca continua em autoiso-
lamento desde que viajou para Inglaterra 
a negócios. Na conferência de imprensa, 
o autarca disse aos jornalistas que apesar 
das ordens de distanciamento físico, al-
gumas pessoas continuam a não seguir as 
recomendações das autoridades de saúde e 
“simplesmente não entendem” o risco das 
suas ações. “Este comportamento é egoísta 
e não pode continuar”, avisou. 

Uma das medidas que a autarca já tomou 
foi o encerramento dos parques da cidade e 
dos campos desportivos públicos para evi-
tar a concentração de grupos de pessoas. 
Recorde-se que as autoridades de saúde 
recomendam que pratique uma distância 
física de pelo menos dois metros de forma 
a evitar contagiar e ser contagiado. Quem 
contrariar as ordens incorre numa multa 

de $5,000 e a autarquia prevê encerrar esta 
sexta-feira (27 de março) pelo menos 75% 
destes espaços de lazer públicos. 

A cidade de Toronto tem atualmente 
mais de 1,500 parques e mais de 800 áreas 
de lazer públicas. Em Toronto mais de 300 
pessoas já estão infetadas com o novo coro-
navírus. Para além de Toronto, as cidades 
de Mississauga e Brampton também decla-
raram o estado de emergência.

Na segunda-feira (23) o Premier de On-
tário, Doug Ford, anunciou que todas as 
empresas e serviços que não fossem consi-
derados essenciais iam encerrar pelo me-
nos 14 dias já a partir de terça-feira (24). 
A medida extraordinária deve-se à neces-
sidade de diminuir os riscos de contágio 
entre a população cujos casos têm aumen-
tado nos últimos dias segundo os números 
divulgados pelas autoridades médicas.

Ontário anunciou um novo pacote de 
medidas na quarta-feira (25) para ajudar a 
província a lidar com a pandemia - os $17 
mil milhões vão permitir reforçar a capa-
cidade do serviço público de saúde, permi-
tir pagamentos diretos aos pais e atribuir 
incentivos fiscais para as empresas. O mi-
nistro das Finanças, Rod Phillips, disse que 
cada dólar investido para salvar vidas ou 
um posto de trabalho vale a pena. “O CO-
VID-19 é uma ameaça extraordinária para 
a saúde e para a economia de Ontário - a 
maior que já enfrentei na minha vida - e 
exige uma resposta de todos os níveis de 

Governo e da sociedade civil porque esta-
mos todos juntos nesta luta”, disse quando 
anunciava o novo pacote de medidas. 

Os hospitais e os trabalhadores da área 
da saúde vão receber $3 mil milhões para 
reforçarem o equipamento de segurança, 
os pais com filhos de 12 anos ou menos vão 
receber $200, os idosos com baixos rendi-
mentos vão receber o dobro das ajudas e os 
estudantes têm o pagamento dos emprésti-
mos suspenso durante seis meses. 

A conta da eletricidade baixou para a 
maioria dos consumidores da província e 
o Governo diz que as famílias podem con-
tar com uma redução de $20, em média, 
na fatura mensal. A medida vai custar $162 
milhões à província e vai ser alargada a pe-
quenas empresas e a empresas de produção 
agrícola.

Os trabalhadores da construção civil 
continuam a operar, mas o Premier subli-
nhou nas conferências de imprensa que 
quem não se sentir protegido pode aban-
donar o local de trabalho. Os centros co-
merciais estão encerrados, os supermerca-
dos, as farmácias, os restaurantes com take 
away, os bancos e as bombas de combustí-
vel vão continuar a operar. 

O plano inclui $7 mil milhões em novos 
gastos e $10 mil milhões em suspensão de 
impostos.  O défice de Ontário deverá au-
mentar de $9 mil milhões para $20,5 em 
2020/21, de acordo com as projeções do 
Governo do PC e se de facto se vier a con-

firmar, os números não eram tão elevados 
desde a recessão de 2008.

Devido à escassez de kits de testes ao CO-
VID-19, na quarta-feira (25) a província de 
Ontário anunciou que vai mudar a metodo-
logia dos testes. Se ao fim de 14 dias de qua-
rentena as pessoas que tinham contraído 
o vírus se sentirem melhor, a província já 
não vai voltar a repetir o teste. “Se a pessoa 
não foi hospitalizada, não é um trabalha-
dor da área da saúde, recuperou, sente-se 
bem e já passaram 14 dias desde que ficou 
infetado, vamos considerá-los casos resol-
vidos”, explicou Barbara Yaffe, Associate 
Chief Medical Officer of Health.

Até agora os pacientes com o COVID-19 
confirmado tinham de ser submetidos a 
dois testes consecutivos e aguardar pelo 
teste negativo para serem considerados ca-
sos resolvidos pelo departamento de saúde 
de Ontário.

A última vez que os torontonianos foram 
obrigados a praticar isolamento social em 
massa foi em 1918, na altura da 1.ª Guer-
ra Mundial, quando a gripe espanhola se 
alastrou pelo mundo. Estima-se que 100 
milhões de pessoas morreram por causa do 
vírus Influenza. A gripe espanhola foi uma 
das epidemias mais mortais da humanida-
de e em Ontário infetou mais de 300 mil 
pessoas e matou mais de oito mil. 

Joana Leal/MS
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Abrigo centre suspende programas
Ontário proibiu na semana passada a rea-
lização de eventos com mais de 50 pes-
soas - a medida surgiu como resposta 
para travar a propagação de COVID-19 na 
província e afetou diretamente o progra-
ma de atividades das associações portu-
guesas de Ontário. O Abrigo Centre não 
foi exceção e também foi obrigado a sus-
pender as suas atividades de grupo pelo 
menos até 1 de abril.

A instituição está encerrada, mas os 
técnicos continuam a trabalhar a 
partir de casa. O apoio, o aconselha-

mento e as dúvidas continuam a ser escla-
recidas através do telefone 416-534-3434 
ou do e-mail info@abrigo.ca. A 30.ª Gala do 
Abrigo Centre, que estava agendada para 2 
de maio no Portuguese Cultural Centre of 
Mississauga, também foi cancelada e por 
enquanto ainda não há data prevista para a 
sua realização. 

O Grupo Vida e Esperança, onde estão 
inscritos mais de 200 idosos, viu todas as 
suas atividades interrompidas e agora a 
prioridade é manter os seniores em casa em 
segurança. Em declarações ao Milénio Sta-
dium, Marília dos Santos, responsável pelo 
grupo, sublinha que é importante manter a 
calma e que evitar contacto social não sig-
nifica propriamente deixar de socializar, 
antes pelo contrário

“Agora não podemos estar fisicamente 
uns com os outros, mas isso não quer di-
zer que tenhamos de cortar relações uns 
com os outros. Podemos telefonar, enviar 
e-mails, fazer Facetime, comunicar através 

das redes socias, felizmente temos muita 
tecnologia ao nosso dispor que é muito im-
portante numa situação como esta. A vida 
continua, mas de uma forma diferente e os 
nossos seniores têm de manter a sua saúde 
física e mental”, explicou.

A técnica refere que “esta pode uma 
boa altura para ler aquele livro que nunca 
lemos” ou “rever um dos filmes da nos-
sa vida”. As saídas de casa e o consumo 
de informação devem ser “limitadas” e é 
aconselhável “fazer uma lista de produtos 
prioritários antes de sairmos para ir ao su-
permercado”. “As pessoas têm que estar 
informadas, mas isso não significa estar o 
dia inteiro a acompanhar as notícias sobre 
o novo vírus. Recomendo que consumam 
informação pelo menos duas vezes por dia, 

de manhã e à noite. Ouçam música, façam 
uma caminhada, façam uma sesta ou pre-
parem o vosso prato preferido. Comuni-
quem regularmente uns com os outros, não 
fiquem isolados”, avançou. 

Para os idosos que vivem sozinhos, sem 
acesso à internet ou que têm dificuldades 
em deslocar-se, o Abrigo deixa alguns con-
selhos. “Peçam aos vossos filhos ou vizinhos 
para fazerem compras online ou para vos 
trazerem as compras até à porta, o que é 
válido tanto para produtos alimentares e de 
higiene como para medicamentos. Mas os 
filhos têm de perceber que vão estar à porta 
da casa dos pais e que não vão poder cumpri-
mentá-los. É violento, mas neste momento 
temos de ter bom senso e compreender que 
o contacto físico tem de ser evitado. É na-

tural que estejam assustados, mas grande 
parte dos nossos seniores já passou por uma 
guerra e sobreviveu”, disse.

As recomendações da autoridade da saú-
de canadiana são semelhantes à da Organi-
zação Mundial da Saúde. Todos nós deve-
mos evitar o contacto físico, lavar as mãos 
muitas vezes durante o dia com sabão ou gel 
sanitário e evitar tocar nos olhos, no nariz e 
na boca. Se tiver de ir ao supermercado ou 
à farmácia mantenha uma distância de dois 
metros e se tiver febre, tosse e dificuldades 
em respirar não vá até ao hospital, ligue 
para a Telehealth Ontario e através deste 
telefone 1-866-797-0000 será aconselhado 
por um profissional de saúde. A polícia mu-
nicipal apela à comunidade para não ligar 
para o 911 se achar que está a ter os sinto-
mas de COVID-19.

Esta semana o TTC vai continuar a ope-
rar, mas a utilização de bilhetes foi proibi-
da. As seniores, tal como todos os outros 
utilizadores, terão de recorrer ao cartão 
Presto. Nos autocarros as entradas vão 
acontecer por todas as portas, e não apenas 
pela porta principal como era comum.

O presidente da Câmara Municipal de To-
ronto declarou o estado de emergência da 
cidade na segunda-feira (23 de março). Os 
despejos estão suspensos e o pagamento de 
taxas municipais foi interrompido durante 
dois meses. A recolha de lixo mantém-se 
dentro da normalidade e a apresentação do 
IRS e do IRC foi adiada até 1 de junho. As 
pensões vão continuar a ser processadas e 
os correios reduziram a sua atividade. 

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. 
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Parlamento aprova 
pacote de medidas 
no valor de $107 mil milhões 

O Governo e os partidos da oposição 
aprovaram terça-feira (24 de março) no 
Parlamento um pacote de medidas no 
valor de $107 mil milhões. O dinheiro vai 
ajudar canadianos que estão em dificul-
dades devido à pandemia de COVID-19. 
A legislação agora aprovada pelos depu-
tados vai aumentar o acesso ao subsídio 
de desemprego e a outros programas que 
vão disponibilizar dinheiro para trabalha-
dores e empresas necessitadas.

A Câmara dos Comuns passou a legis-
lação depois de uma noite de nego-
ciações tensas que tentaram impedir 

o Governo liberal de gastar mais dinheiro 
sem a aprovação do Parlamento. A legis-
lação passou no Senado sem emendas e o 
projeto de lei recebeu a aprovação da Gov-
ernadora Geral Julie Payette na quarta-feira 
(25 de março) à tarde. 

O Senado ouviu o ministro das Finan-
ças Bill Morneau que pintou uma imagem 
sombria do estado da economia canadiana. 
Morneau disse aos senadores que era es-
sencial que o Parlamento aprovasse rapida-
mente o plano de medidas do Governo para 
disponibilizar verbas para as centenas de 
milhares de trabalhadores que enfrentam o 
desemprego.

Morneau disse que o Canadá está a sofrer 
um “enorme” corte em postos de trabalho, 
mas que o Governo espera que esta crise 
seja temporária. Morneau estava a respon-
der a questões dos senadores que queriam 
saber em detalhe como Canada Emergency 
Response Benefit ia funcionar na prática. 
O ministro das Finanças explicou que com 
este fundo os trabalhadores vão ter acesso a 
$2,000 por mês durante quatro meses. 

Morneau sublinhou que o Governo precisa 
de garantir a existência de emprego quando 
a pandemia terminar e que a situação atual 
“não tem precedentes”. O primeiro pacote 

de medidas anunciado estava avaliado em 
$82 mil milhões, mas para dar resposta às 
necessidades o Governo alargou o pacote 
para $107 mil milhões. Otava orçamentou 
$52 mil milhões em ajudas diretas e $55 mil 
milhões em adiamento de impostos.  

Em poucos dias cerca de um milhão de 
canadianos deu entrada com o pedido para 
aceder ao subsídio de desemprego e o PM 
Justin Trudeau reconheceu que o sistema 
está muito congestionado. Várias empresas 
canadianas avançaram com despedimentos 
e muitas lojas encerraram. Depois da Air Ca-
nada anunciar layoffs na semana, agora foi a 
vez da Air Transat e da Westjet - esta última 
fez layoff a 6,900 trabalhadores. A hotela-
ria queixa-se de cancelamentos em massa 
e a Bombardier e a Michelin suspenderam a 
produção no Canadá. 
Indústria canadiana converte 
linhas de produção para ajudar no 
combate à pandemia

Em Alberta, depois da corrida ao papel 
higiénico e aos produtos alimentares, esta 
semana aumentou a procura por munições, 
tal como nos EUA. As empresas canadianas 
responderam ao apelo do Governo federal e 
provincial e converteram as suas linhas de 
produção para acudir na atual pandemia. 
A Labatt Breweries, que produz cerveja, 
criou gel sanitário; a Bauer, do Quebec, que 
produz equipamento de hóquei, desenvol-
veu equipamento para proteger os médicos 
de possíveis contágios. A General Motors 
está a estudar a possibilidade de produzir 
equipamento médico, como por exemplo 
ventiladores. 

O PM Justin Trudeau cancelou a parti-
cipação de atletas canadianos nos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio e na 
segunda-feira (23) voltou a anunciar um 
novo pacote de medidas que preveem uma 

ajuda de $5 mil milhões para a produção 
agrícola; $192 milhões para desenvolver e 
produzir vacinas e $30 milhões para criar 
uma campanha publicitária que visa alertar 
para a importância da prática de compor-
tamentos que diminuam os riscos de pro-
pagação do novo vírus. 

Depois da ministra da Saúde, Patty Haj-
du, ter avançado que caso a população não 
seguisse as recomendações o Governo ia 
ponderar a adoção de medidas mais duras, 
na quarta-feira (25) o PM Trudeau deixou 
a porta aberta para a possibilidade de usar 
dados dos smartphones para localizar as 
pessoas. Recorde-se que as empresas de te-
lecomunicações na Alemanha, Itália e Áus-
tria já estão a partilhar informação dos uti-
lizadores com as autoridades de saúde para 
monitorizar se de facto as pessoas estão a 
cumprir com os períodos de quarentena 
obrigatória. A Bell Canada disse que ainda 
não foi contactada pelo Governo, mas que 
está disponível para ajudar na luta contra a 
propagação do COVID-19, “respeitando as 
leis de privacidade”.
Preocupação cresce com regres-
so dos snowbirds 

Mais de um milhão de cidadãos canadia-
nos e residentes permanentes regressaram 
na semana passada ao país. Com o regresso 
dos snowbirds ao Canadá, aumentam tam-
bém as preocupações em relação à possibili-
dade de contágio. Cerca de 8,800 regressa-
ram de Espanha, o segundo país  

com mais novos infetados, mais de 40 
mil na altura em que este artigo foi escrito 
e onde já morreram mais pessoas do que na 
China - mais de 3,400 mortes.

Na quarta-feira (25 de março) a ministra 
da Saúde anunciou que os canadianos que 
estão agora a regressar ao país têm de cum-
prir uma quarentena obrigatória de 14 dias. 

A exceção são apenas as pessoas que traba-
lham em serviços essenciais. 

Hajdu disse que a partir de quinta-feira 
(26), os agentes da Canada Border Services 
Agency vão informar as pessoas sobre as no-
vas regras e dizer-lhes que eles estão proi-
bidos de parar pelo caminho até chegarem 
ao local de quarentena. Aqueles que revelem 
sintomas na entrada vão ser proibidos de 
circular em transportes públicos, nomeada-
mente autocarros, comboios e metro.

Para as pessoas que viajem de avião, 
através de um dos quatro aeroportos inter-
nacionais que estão abertos, o Governo vai 
providenciar acomodação e alimentação 
para a quarentena.

A ministra avançou ainda que para os in-
fetados que vivem com pessoas mais velhas 
ou com alguém que tenha o sistema imuni-
tário mais frágil, o Governo vai disponibili-
zar acomodação em locais como hotéis.   

O federal quarantine act, que foi atualiza-
do em 2005 depois da crise de SARS, dá ao 
ministro da Saúde federal o poder de desig-
nar áreas de quarentena, aplicar multas e 
penas de prisão para viajantes que não obe-
decem à quarentena obrigatória.

A Conference Board of Canada estima que 
o COVID-19 leve a uma queda de 1,1% do 
PIB canadiano e que a taxa de desemprego 
possa atingir os 7,7%. O novo portal onli-
ne do Canada Emergency Response Bene-
fit (CERB) vai estar disponível no início de 
Abril e, segundo o Governo, os pagamentos 
vão ser feitos em 10 dias. 

De acordo com um estudo do Angus Reid 
Institute divulgado esta semana, um em 
cada três canadianos está preocupado com 
o pagamento da renda ou da hipoteca da ha-
bitação. Na amostra desta sondagem, cerca 
de 44% das pessoas tinham perdido o em-
prego devido à pandemia de COVID-19. 

Joana Leal/MS

960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
(647) 748-0960    PioneersGallery.ca
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Trudeau warns of COVID-19 text scam 
exploiting new emergency benefit program
PM says Canadians should be wary of 
thieves looking to prey on people during 
pandemic.

Prime Minister Justin Trudeau is touting 
the benefits of an expanded financial 
package to help Canadians cope with 

the impact of COVID-19 — while warning 
them about a “text scam” that’s trying to 
exploit the government program.

Holding a news conference at his residen-
ce at Rideau Cottage Thursday (26) mor-
ning, Trudeau said some people are preying 
on the vulnerable during the pandemic.

“I’m sorry to say, there appears to be a 
text scam going around on the new emer-
gency response benefit,” he said. “I want 
to remind everyone that the government’s 
website is the best place to find reliable in-
formation on everything we’re doing.”
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Canadá impõe auto-isolamento 
aos que regressam ao país
O Canadá anunciou que passa a impor o 
auto-isolamento aos que regressam ao 
país nos termos da Lei da Quarentena de-
vido à epidemia do novo coronavírus.

Aministra da Saúde, Patty Hajdu, es-
creveu na rede social Twitter que o 
governo está a tornar obrigatório o 

auto-isolamento para melhor proteger os 
mais vulneráveis da covid-19.

Segundo a vice-primeira-ministra, 
Chrystia Freeland, a regra entrou em vigor 
à meia-noite de quarta-feira (25) e prolon-
ga-se por 14 dias.

A medida, que abre algumas exceções 
para os profissionais de saúde e camionis-
tas, permite multas e até prisão para pes-
soas que ignoram a ordem de isolamento.

Chrystia Freeland disse na quarta-fei-

ra (25) que os viajantes “já deviam estar a 
fazer isto”, mas considerou a mudança um 
“passo mais sério”.

Numa conferência de imprensa na se-
gunda-feira (23), o primeiro-ministro do 
Ontário, Doug Ford disse: “Se sair do aero-
porto, não pare, repito - não pare - numa 
loja. Vá diretamente para casa e fique isola-
do durante 14 dias”.

O Canadá regista mais de 2.700 casos de 
covid-19 e 26 mortos.

De acordo com um balanço feito pela 
agência France-Presse a partir de dados 
oficiais e divulgado esta quarta-feira (25), 
mais de 19 mil pessoas já morreram em todo 
o mundo com a covid-19 e foram registados 
427.940 casos de infeção em mais de 181 paí-
ses e territórios desde o início da epidemia.

NM/MS

CMHC to take more mortgages off banks’ books 
to free up cash for loans amid COVID-19 crisis

Government had similar program in place 
during 2009 financial crisis.

The Canada Mortgage and Housing 
Corporation is expanding the num-
ber of insured mortgages it is willing 

to buy from banks to give the banks more 
freedom to lend out more money to con-
sumers and businesses and keep the econ-
omy humming.

The taxpayer-funded agency, which 
backstops the vast majority of Canada’s 
housing market by insuring the loans that 
finance them, announced earlier this mon-
th it was willing to take up to $50 billion 
worth of loans off of banks’ books.

On Thursday (30), the CMHC announ-
ced it would expand that mortgage-buying 
program to $150 billion. “This action will 
expand the stable funding available to 

banks and mortgage lenders in order to en-
sure continued lending to Canadian consu-
mers and businesses,” the agency said in a 
statement.

Moving loans from banks to the CMHC 
helps the banks’ books and allows them to 
free up cash that they can lend out to con-
sumers and businesses while the COVID-19 
pandemic is hitting them hard and threa-
tening the overall economy.

Canada’s big banks have promised inte-
rest rate relief for up to six months to Ca-
nadian borrowers struggling to make their 
payments, but the it has been reported that 
the fine print of those programs make it 
so that the deferred interest must be paid 
back at some point, which makes the loan 
longer and more expensive.

CBC/MS
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Há 60 mortos por Covid-19 em Portugal 
Mais de 3500 infetados
O número de casos de Covid-19 em Por-
tugal subiu de 2995 para 3544 casos esta 
quinta-feira (26). Há 60 vítimas mortais, 
mais 17 do que no dia anterior.

De acordo com o boletim da situação 
epidemiológica no país divulgado 
esta quinta-feira de manhã (26) pela 

Direção-Geral da Saúde, o número de infe-
tados com o novo coronavírus aumentou 
para 3544, dos quais 191 estão internados, 
61 em cuidados intensivos, e 43 já estão 
recuperados. A aguardar resultado labo-
ratorial estão ainda 2145 casos suspeitos e 
14994 estão sob vigilância das autoridades 
de saúde. Desde o início da pandemia em 
Portugal, houve mais de 22 mil suspeitas.

O número de mortos sofreu um aumento 

de 17, de 43 para 60 mortes: 28 registaram-
-se no Norte, onde há 1858 casos de infe-
ção, 18 na Grande Lisboa (1082 infetados), 
13 na região Centro (435 infetados) e um no 
Algarve (20 infetados).

Do total de casos confirmados (que inclui 
631 idosos com mais de 70 anos e 43 crian-
ças com menos de 10), mais de 330 foram 
importados de territórios estrangeiros - a 
maior parte de Espanha (105) e França (72). 
Os restantes casos foram provocados por 
contágio ocorrido dentro do país.

O concelho de Lisboa continua à frente 
na tabela da caracterização demográfica 
dos casos confirmados, com 284, seguin-
do-se os concelhos do Porto, com 259, Gaia 
(163), Maia (157) e Ovar (119).

JN/MS

Trinta e cinco toneladas de equipamento 
médico e proteção chegam hoje a Portugal

O equipamento médico e de proteção 
vindo da China chegou hoje (27) a Por-
tugal. O avião partiu esta quinta-feira de 
manhã (26) do Aeroporto Humberto Del-
gado, em Lisboa, e vai trazer 35 tonela-
das de material.

Segundo um comunicado da transpor-
tadora europeia Hi Fly, o avião Airbus 
A340 com destino a Shangai, na Chi-

na, vai trazer 35 toneladas de equipamen-

to médico e de proteção individual, que 
chegará a Portugal esta sexta-feira (27) à 
tarde.

O voo ocorreu durante esta manhã de 
quinta-feira (25) e foi fretado pela Funda-
ção Mirpuri, ligada à transportadora euro-
peia, e no qual participam outras entidades 
públicas e privadas.

JN/MS

Covid-19

Saúde

A Federação Nacional de Professores 
defende a suspensão das provas de 
aferição do ensino Básico e o adia-
mento dos exames do Secundário, 
no limite, para setembro ou início de 
outubro. A alternativa, frisa a Fenprof, 
é a criação de um regime especial de 
acesso ao Ensino Superior para o pró-
ximo ano letivo.

No comunicado divulgado esta quin-
ta-feira (26), em que critica o mi-
nistro da Educação de apenas dar 

“orientações genéricas” e ainda não ter 
revelado a alternativa até ao fim do ano 
letivo, a Fenprof sublinha discordar de 
“eventuais passagens administrativas”.

Assim, provas e exames devem ser 
desde já repensados. As provas de afe-
rição do 2.º, 5.º e 8.º anos - que no caso 
dos mais novos começavam no início de 
maio - devem ser suspensas. A Federa-
ção defende, aliás, que não faria sentido 
mantê-las até porque “nada do que fosse 
aferido seria comparável”.

A Fenprof também defende que no 
atual contexto não faz sentido manter as 
provas nacionais do 9.º ano.

Já em relação aos exames do Secundá-

rio, a Fenprof propõe a sua recalendari-
zação, “no limite, para finais de setem-
bro ou início de outubro ainda que, para 
isso, sejam necessárias adaptações no 
calendário escolar do próximo ano le-
tivo. A alternativa poderá ser a criação, 
para o próximo ano letivo, de um regime 
especial de acesso ao ensino superior”.

Televisão deve ser alternativa
A Federação sublinha que o prejuí-

zo provocado pelo fecho das escolas e a 
substituição do ensino presencial pelo 
ensino à distância “não é reparável por 
melhores recursos que sejam usados” e, 
por isso, pede urgentes orientações para 
o 3.º período.

O atual modelo de ensino à distância 
está a ser aplicado de forma muito de-
sigual pelas escolas, alerta a Fenprof. 
Mais do que recurso aos CTT, proposta 
alternativa avançada pelo ministério 
da Educação para compensar os alunos 
que não têm Internet e computador em 
casa, a Federação defende o regresso do 
recurso à televisão como meio difusor de 
conteúdos. E sublinha que no regresso às 
escolas, os apoios pedagógicos terão de 
ser reforçados para todos os alunos.

JN/MS

Fenprof pede suspensão das aferições 
e adiamento dos exames do Secundário

Militares

Portugal retira tropas do Iraque 
devido à pandemia

À semelhança da França e de Espanha, 
também Portugal ordenou a retirada das 
suas tropas em missão no Iraque devido 
à pandemia Covid-19.

Trinta e três militares portugueses 
em missão no Iraque anteciparam 
o seu regresso. De acordo com uma 

declaração do Ministério da Defesa, o gru-
po militar só chegaria a Portugal em abril. 
Com a alteração da situação global, devido 
à pandemia de Covid-19, os militares che-

gam no final deste mês.
A tutela explica que “não havendo con-

dições para assegurar integralmente a saú-
de das forças no terreno, as autoridades 
iraquianas decidiram suspender todas ati-
vidades de formação e treino das suas For-
ças Armadas e de Segurança até à segunda 
quinzena de maio”.

A mesma decisão foi tomada pela França 
e por Espanha.

JN/MS
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Marcelo cancela comemorações 
do 10 de Junho
Marcelo Rebelo de Sousa decidiu can-
celar as comemorações do 10 de Junho, 
devido à pandemia de Covid-19.

Este ano, as comemorações iriam 
decorrer na Madeira e junto da 
comunidade portuguesa, na África do 

Sul, com a presidência do arcebispo e poeta 
Tolentino de Mendonça.

Fonte do Palácio de Belém confirma que 
o presidente da República vai decidir pelo 
cancelamento das comemorações.

JN/MS

Covid-19

Uma pessoa foi detida e 795 foram impe-
didas de entrar em Portugal desde que 
foi reposto o controlo temporário das 
fronteiras terrestre devido à pandemia 
de Covid-19, avançou esta quarta-feira 
(25) o SEF.

O controlo das fronteiras terrestres 
com Espanha está a ser feito desde 
as 23 horas do dia 16 de março em 

nove pontos de passagem autorizada, sendo 
o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 
a entidade responsável pelo controlo nestes 
locais, enquanto a GNR é responsável pela 
circulação rodoviária.

Dados enviados à agência Lusa indicam 
que, entre as 23:00 de 16 de março e as 
23:00 de terça-feira (24 de março), foram 
controlados 69.695 cidadãos, 795 dos quais 
não foram autorizados a entrar em Portugal 
e um foi detido.

Segundo o SEF, o ponto de passagem 
autorizado de Valença, em Viana do Cas-
telo, foi o que mais pessoas controlou, um 
total de 30.906, seguido de Vila Verde da 
Raia, em Chaves, (11.298), Vilar Formoso, 
na Guarda (9.058), Caia, em Elvas (7.188), 
Castro Marim, em Faro (4.305), Quintani-
lha, em Bragança (2.552), Vila Verde de Fi-
calho, em Beja (2.234), Termas de Monfor-
tinho, em Castelo Branco (1.512) e Marvão, 
em Portalegre (642).

O SEF frisa que a maior parte das recusas 

de entrada no país verificaram-se em Va-
lença (269), Caia (182), Castro Marim (146) 
e Vilar Formoso (81), tendo sido feita a de-
tenção em Vila Verde da Raia.

Aquele serviço de segurança indica que o 
objetivo deste controlo é vedar as desloca-
ções de cidadãos em turismo ou lazer entre 
Portugal e Espanha.

Desde as 23:00 de 16 de março que está 
vedada a circulação rodoviária nas frontei-
ras terrestres, com exceção do transporte 
internacional de mercadorias, do trans-
porte de trabalhadores transfronteiriços e 
da circulação de veículos de emergência e 
socorro e de serviço de urgência.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do 
que na véspera, e 2.995 infeções confirma-
das, segundo o balanço feito na quinta-fei-
ra (26) pela Direção-Geral da Saúde, que 
regista 633 novos casos em relação a terça-
-feira (24).

Portugal, onde os primeiros casos con-
firmados da Covid-19 foram registados no 
dia 02 de março, encontra-se em estado de 
emergência desde as 00:00 de 19 de mar-
ço e até às 23:59 de 02 de abril, cabendo as 
forças e serviços de segurança fiscalizar as 
medidas em vigor.

O novo coronavírus, responsável pela 
pandemia da covid-19, já infetou perto 
de 428 mil pessoas em todo o mundo, das 
quais mais de 19.000 morreram.

JN/MS

Nacional

Perto de 800 pessoas impedidas 
de entrar em Portugal 
nas fronteiras terrestres
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Daniel Bastos
Opinião

A Sociedade de Geografia de Lisboa 
(SGL), cuja génese remonta ao último 
quartel do séc. XIX, então com o deside-
rato de promover em Portugal o ensino e 
a exploração científica na área da Geo-
grafia, com particular enfâse na explora-
ção do continente africano, remanesce 
na atualidade, agora com novos horizon-
tes e objetivos, uma das mais importan-
tes instituições culturais do país.

Para isso, em muito contribui o seu ecle-
tismo e organigrama assente em di-
versas comissões dedicadas à cultura e 

conhecimento, como é o caso paradigmático 
da Comissão de Migrações, ainda constituída 
aquando da criação da SGL. 

Coordenada presentemente pela Pro-
fessora Catedrática Maria Beatriz Rocha-
-Trindade, a primeira mulher antropóloga 
portuguesa, e autora de uma vasta biblio-
grafia sobre matérias relacionadas com as 
Migrações. A Comissão de Migrações da 
Sociedade de Geografia de Lisboa é cons-
tituída por membros oriundos de vários 
quadrantes da sociedade que têm estuda-
do e refletido sobre o fenómeno migrató-
rio, emigração/imigração. 

Ao longo dos últimos anos, a Comissão 
de Migrações da SGL tem sido responsável 
pela dinamização de relevantes iniciativas 
no campo do fenómeno migratório, uma 
constante marcante da sociedade portu-

guesa. Como por exemplo, no final do ano 
passado, quando realizou o colóquio “CPLP 
- que presente e que futuro?”, ou no an-
terior, o “Fórum Luso-Estudos/ Edição 
2018”, o seminário “Enologia, Mobilidade e 

Turismo” e a conferência “Jornalismo para 
a Paz em contexto de mobilidade”. 

Ainda para o final deste mês, a Comis-
são de Migrações da SGL, não fosse o atual 
contexto de isolamento social e medidas 
de contenção da pandemia do coronaví-
rus, tinha previsto a promoção na capi-
tal portuguesa de uma cerimónia de ho-
menagem póstuma a Gérald Bloncourt, 
consagrado fotógrafo que imortalizou a 
história da emigração portuguesa para 
França nos anos 60. 

A cerimónia, entretanto adiada, compor-
tava inclusivamente o lançamento oficial do 
novo livro do escritor e historiador Daniel 
Bastos, intitulado “Comunidades, Emigra-
ção e Lusofonia”. Colaborador do Milénio 
Stadium, Daniel Bastos procura através des-
ta nova obra, que em datas oportunas tem 
previstas várias sessões de apresentação 
junto das comunidades portuguesas, dig-
nificar, reconhecer e valorizar as sucessivas 
gerações de compatriotas que, por razões 
muito diversas, saíram de Portugal.

Uma edição que se deveu em grande par-
te ao mecenato de empresas que partilham 
uma visão de responsabilidade social e um 
papel de apoio à cultura, em particular, do 
grupo empresarial do comendador luso-
-canadiano Manuel DaCosta, um dos mais 
ativos e beneméritos empresários portu-
gueses em Toronto.

O dinamismo da Comissão de Migrações 
da Sociedade de Geografia de Lisboa
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Neste confinamento forçado em que nos 
encontramos, sem podermos prever o 
seu fim que, esperamos, seja antes de 
considerarmos a nossa casa uma prisão 
e passarmos a um estado psicológico 
depressivo, com todas as suas conse-
quências adicionais à crise do Covid-19, 
cada um entretém-se com o que pode.

Um dos passatempos mais utilizados, 
durante esta fase da nossa vida limi-
tada à quarentena e se não quisermos 

ser detidos pelas forças policiais ao serviço 
do decretado Estado de Sítio em Portugal, 
é o contacto via net com os nossos amigos e 
familiares, para além das orelhas coladas aos 
noticiários informativos.

Um dos meus amigos enviou-me um 
e-mail com uma panóplia de divertidas ex-
pressões alteradas de conhecidos filósofos 
e adaptadas ao atual confinamento, entre 
as quais aquela que uso em título e que me 
proporcionou alguma reflexão.

Se Karl Marx e Friedrich Engels, auto-
res do “Manifesto Comunista” publicado 
em 1848, vivessem no atual momento que 
estamos a viver, atrever-se-iam a consi-
derar os problemas das sociedades capi-
talistas mundiais como uma consequência 
da dialética entre as infra-estruturas e as 
superestruturas das respetivas sociedades e 
a apelar a: “trabalhadores do mundo, uni-
-vos…” e à luta de classes, enquanto forma 
de resolver muitos dos atuais problemas 
das nossas sociedades?

Claro que estou a gracejar sobre as limita-
ções a que agora estamos sujeitos e à nossa 
própria vontade de protegermos a humani-
dade, sejam eles trabalhadores ou patrões.

Embora tenha sido um dos promotores 
de uma ideologia de caráter permanente a 
aplicar-se às sociedades capitalistas, Marx 
não faria tal discurso nos dias de hoje, não 
apenas pelos erros há muito detetados na 
aplicação do seu pensamento às socieda-
des modernas, mas porque e neste caso, o 
maior inimigo dos trabalhadores não são os 
ricos, mas sim o Covid-19!

No entanto, se esta crise epidémica con-
tinuar por tempo indeterminado, afetando 
os recursos económicos de todos, mas com 
principal incidência nas camadas trabalha-
doras, como reagirão os ricos e as suas res-
petivas instituições?

No passado recente e por motivos dife-
rentes, os trabalhadores portugueses em 
geral, lembram-se das dificuldades por 
que passaram e ainda passam, para salvar 
o nosso sistema bancário falido, pagando 
para sustentar a existência de instituições 
bancárias, acusadas de práticas fraudulen-
tas. E hoje, apenas a dias da disseminação 
deste novo vírus em território português, 
cujas consequências económicas atuais 
ainda não colocaram em causa, segundo o 
Ministro das Finanças, o Orçamento Geral 
do Estado para 2020, feito antes do apare-
cimento do Covid-19, o que dizem os ban-
queiros? “O setor bancário nacional está 
absolutamente empenhado e disponível 
para dar o seu apoio às empresas e à eco-
nomia portuguesa”. Como se propõem aju-
dar a economia portuguesa, as famílias e as 
empresas, a superar as suas dificuldades?

CGD, BPI, Novo Banco, Santander, Mon-
tepio e Millennium BCP já manifestaram o 

que vão “dar”: créditos, créditos com pra-
zos de pagamento estendidos, créditos a 
juros (claro) e um abrandar das suas comis-
sões dos serviços (que julgávamos terem 
tendência a acabar com a generalização da 
utilização da internet, por parte dos con-
sumidores). Quem não tiver garantias não 
terá acesso aos créditos a pagar mais tarde 
e quem já tiver outros empréstimos bancá-
rios terá dificuldades em obtê-los. E assim 
se propõem ressarcir os portugueses do di-
nheiro que lhes demos, quando agora vão 
buscar o dinheiro que emprestam ao Banco 
Central Europeu, a taxas negativas, e em-
prestam aos clientes a taxas superiores! 

O que nos propõe a Comissão Europeia?
Para além de promessas de milhões, a 

aguardar o difícil consenso dos 27 Estados 
membros, alterou o Pacto de Estabilidade, 
permitindo que se ultrapasse os célebres 
3% do défice do Estado, sendo que tal ul-
trapassagem implica aumentar a dívida 
do país e o consequente aumento do pre-
ço do dinheiro que o país precise e aquele 
que ainda tem de pagar da dívida anterior 
(tempo da Troika), que ainda não pagámos! 
A Europa não consegue reagir com um pla-
no global e coordenado, ocupada que está 
com os vários egoísmos nacionais e o risco 
de colapsar a “União”.

E os patrões portugueses como reagem?
Com grande parte da estrutura económi-

ca parada, as empresas permanecem ainda 
com as ajudas do Estado, através da utiliza-
ção do “lay-off”, decretado pelo Governo e 
com um custo ao Estado de mil milhões de 
euros por mês, as empresas pagando 33% 
e os trabalhadores a receberem 1/3 do seu 
salário, na expetativa de manterem o em-
prego. No entanto, se a situação se prolon-
gar por vários meses, sem laboração, sem 
vendas e dispondo dos créditos a juros que, 
se obtidos, estão sujeitos a uma embrulha-
da burocrática, levam os empresários a in-
terrogarem-se sobre se vale a pena correr o 
risco de se manterem sem atividade, mais 
endividados, com as tesourarias asfixiadas e 
sem saberem como e quando poderão recu-
perar. O resultado vai ser (penso) alimentar 
um exército de desempregados no nosso 
país. “Quando o mar bate na rocha…”!

Como a situação, com mais ou menos 
intensidade, atinge todos os países, as con-
vulsões sociais provocadas pelo mundo do 
trabalho vão ser progressivamente mais 
violentas e, naturalmente, proporcionar 
que muitos voltem a içar a bandeira do: 
“Trabalhadores do mundo, uni-vos…!”

Ninguém tem a certeza de como esta cri-
se vai acabar. Este vírus, mesmo que venha 
a desaparecer, vai modificar profunda-
mente a vida da atual geração. Hoje, a prio-
ridade é salvá-la. Amanhã, é adaptá-la às 
circunstâncias!...

MARX: “trabalhadores do mundo” 

… (separai-vos)!

Luís Barreira
Opinião

C
ré

di
to

s:
 D

R

MILÉNIO | PORTUGAL 2127 de março a 2 de abril de 2020www.mileniostadium.com



“Escassez” de médicos e proteção 
preocupa Ordem nos Açores
A Ordem dos Médicos dos Açores diz 
que o que mais preocupa é a falta de 
materiais de proteção.

A Ordem dos Médicos nos Açores ma-
nifestou esta terça-feira (24)  preocu-
pação com “a escassez” de recursos 

humanos no arquipélago e alertou para a 
necessidade de existir material de proteção 
individual “suficiente” para os profissionais 
no combate à pandemia da Covid-19.

“Preocupa-nos a falta de recursos huma-
nos que já são escassos em tempos normais 
e agora mais escassos vão ser”, afirmou a 
presidente do Conselho Médico da Ordem 
dos Médicos nos Açores, Isabel Cássio, em 
declarações à agência Lusa.

A médica salientou que, dadas as especi-
ficidades do arquipélago açoriano, a região 
tem de se “preparar para superar esta si-
tuação” de pandemia, até porque também 
no exterior existem várias necessidades em 
termos de material e de recursos humanos.

“O que nos está a preocupar mais é exa-
tamente o material de proteção individual. 
Sabemos que está escasso em todo o país, 
está escasso em todo o mundo, mas ver-
dadeiramente esta é a grande preocupação 
dos profissionais de saúde, porque com 
profissionais doentes, os doentes não po-
derão também ser tratados. Esta é, neste 
momento, a nossa principal preocupação, 
ter material de proteção individual em 
quantidades suficientes”, sustentou.

A responsável sublinhou ser “ainda um 
pouco imprevisível” apontar as necessi-

dades em termos de doentes ventilados, 
até porque “a região ainda não está, feliz-
mente, nas mesmas condições que o conti-
nente” em termos do avanço da pandemia, 
mas realçou que serão sempre necessários 
“mais ventiladores”.

“De qualquer das maneiras, a região está 
a preparar-se. O senhor diretor regional 
da Saúde disse ontem [segunda-feira] que 
aqueles ventiladores que estavam em vias 
de ser adquiridos seriam suficientes. Espe-
remos que sim”, referiu Isabel Cássio.

A médica lembrou, no entanto, que são 
sempre “precisos médicos e enfermeiros” 
para trabalhar com os ventiladores.

“E isso é que pode ser realmente um pro-
blema aqui nos Açores, daí insistir mais 
uma vez no material de proteção indivi-
dual, porque os poucos recursos humanos 
que temos, nomeadamente diferenciados 
na área da medicina intensiva não podem 
verdadeiramente ficar doentes. E, portan-
to, temos que insistir sempre no prevenir”, 
sublinhou. Isabel Cássio destacou ainda 
“a generosidade” de vários cidadãos e de 
empresas que lançaram campanhas para a 
compra de ventiladores.

“De qualquer das maneiras e com as me-
didas que têm sido tomadas aqui, temos al-
guma esperança de que a situação não seja 
tão dramática”, acrescentou.

A autoridade de saúde dos Açores elevou 
esta quinta-feira (26) para 24 o número de 
casos positivos da Covid-19 na região.

 tsf/MS

Covid-19: Açores com 
24 doentes infetados
A Autoridade de Saúde Regional in-
forma que foram diagnosticados dois 
casos positivos de COVID-19 na ilha 
do Pico, de acordo com as análises 
realizadas no Serviço Especializado 
de Epidemiologia e Biologia Molecu-
lar, do Hospital de Santo Espírito da 
Ilha Terceira.

De acordo com nota, trata-se de 
duas mulheres, de 24 e 51 anos, 
que tiveram contacto com o caso 

diagnosticado no Pico a 23 de março. Nes-
te momento, ambas apresentam situação 
clínica estável e estão no domicílio.

Até à data, foram detetados na Região 
24 casos positivos para infeção pelo novo 
coronavírus SARS-CoV-2, que causa a 
doença COVID-19, sendo seis na ilha 
Terceira, três no Faial, sete em São Jor-
ge, cinco em São Miguel e três no Pico.

JA/MS

CTT e Câmara de Comércio e Indústria de 
Ponta Delgada parceiros no apoio às PME

Os CTT e a Câmara de Comércio e In-
dústria de Ponta Delgada estabeleceram 
esta terça-feira (24), uma parceria que 
visa o apoio ao comércio na adoção rá-
pida e eficaz de novos canais de venda 
digitais como alternativa aos canais de 
vendas tradicionais, acelerando a digita-
lização dos seus negócios.

Com esta parceria, são criadas condi-
ções especiais de apoio às empresas 
e, em particular ao comércio da Re-

gião Autónoma dos Açores, na aposta nos 
canais digitais como alternativa aos canais 
de vendas tradicionais, nomeadamente na 
criação e Lojas Online e no acesso ao Mar-
ketplace Dott.

Esta iniciativa surge no atual contexto de 
pandemia Covid-19, que está a ter forte im-
pacto sobre a economia nacional, em espe-
cial sobre as Pequenas e Médias Empresas 
(PME), exigindo medidas rápidas e eficazes 
tendo em vista a sua reativação.

Os CTT, conscientes do papel crítico que 
no apoio à sustentabilidade da economia e 
a sociedade portuguesa no atual contexto, 
oferecem condições preferenciais em vá-
rios serviços.

No Criar Lojas Online, um serviço que 
permite a criação de lojas online por em-
presas sem necessitarem de conhecimen-
tos técnicos de desenvolvimento de sites, 
através de uma interface Web intuitivo e 
amigável, os CTT estão a oferecer a mensa-
lidade do plano de loja escolhido até 30 de 
abril, para além da não cobrança de quais-
quer comissões pelas vendas que a empresa 

realizar na sua loja online.
Esta solução permite logo desde o início 

ter uma integração automática com os sis-
temas de expedição dos CTT. Dispõe de uma 
linha de apoio técnico por chat, email ou 
telefone para esclarecimento das dúvidas e 
suporte no processo de criação da loja.

No acesso ao Marketplace Dott, desen-
volvido em parceria com a Sonae, os novos 
clientes aderentes estão isentos do paga-
mento de qualquer comissão sobre as ven-
das, também até 30 de abril.

O Dott é um shopping online, desen-
volvido em parceria com a Sonae, que 
opera em modelo “marketplace puro”, 
trabalhando com o catálogo e stocks das 
empresas vendedoras para apresentar os 
produtos aos seus clientes. Com uma equi-
pa dedicada a ajudar as empresas a vender 
online o mais rapidamente possível, é pos-
sível que todo o processo se possa concluir 
em apenas um dia.

Os CTT estão a implementar medidas de 
mitigação de contágio por CoViD-19 na rede 
de retalho e em todo o processo de trata-
mento e entrega de correio e encomendas.

Também a CCIPD está empenhada na 
aplicação das medidas de mitigação defini-
das pelas autoridades competentes.

Os CTT e a CCIPD apelam ao seguimen-
to rigoroso das recomendações da Dire-
ção-Geral da Saúde, por forma a garantir 
a segurança dos clientes, mas também dos 
colaboradores destas entidades.

JA/MS

Recolha seletiva de resíduos pela MUSAMI 
mantém-se em cenário de pandemia
A recolha seletiva de resíduos porta a 
porta e nos ecopontos mantém-se, inde-
pendentemente do estado de emergên-
cia em que se encontra o país.

Após sua recolha serão mantidos, 
porém em período de quarentena 
antes de triados para segurança dos 

colaboradores que operam no Centro de 
Triagem Automatizado, e por razões de 
saúde pública, evitando a propagação do 
novo Coronavírus.

Esta é uma das orientações emanadas 
pela Direção Regional do Ambiente e pela 
Entidade Reguladora de Águas e Resíduos 
dos Açores, que as Câmaras Municipais da 
Ilha de São Miguel e a MUSAMI estão a ado-
tar, em matéria de gestão e tratamento de 
resíduos e limpeza urbana.

A MUSAMI alerta para a importância do 
descarte de luvas, máscaras e lenços de pa-
pel, no lixo indiferenciado, numa altura em 
que já se verificam casos de COVID-19 con-
firmados na ilha de São Miguel. Para além 

de não se tratarem de materiais recicláveis, 
constituem um perigo para a saúde públi-
ca quando não devidamente manuseados 
e descartados, pelo que os cuidados devem 
ser redobrados.

Todos os restantes resíduos recicláveis 
devem ser colocados à porta de casa onde 
a recolha seletiva é efetuadanos horários 
definidos, ou então nos ecopontos. Ex-
cetuam-se os casos em habitações onde 
a hospitalização domiciliária se verifica 
devido ao contágio do novo Coronavírus. 
Nesses casos, todos os resíduos devem ser 
devidamente acondicionados em dois sa-
cos e descartados no dia da recolha do in-
diferenciado (lixo comum) ou no respetivo 
contentor.

A MUSAMI apela ao cumprimento das 
regras e ao bom senso e cidadania aquan-
do do descarte dos resíduos nos ecopontos 
e contentores distribuídos na via pública, 
facilitando assim o trabalho dos operadores 
da recolha dos resíduos. 
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(905) 972-8854
362 Barton St E, Hamilton

ESPECIAIS DE SEXTA-FEIRA A DOMINGO

Bife à Casa /Marisco
SEXTA-FEIRA 

Karaoke
FAZEMOS POR EMCOMENDA

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

Perto de 40 passageiros desembarcaram 
na Madeira vindos de Lisboa
Cerca de quatro dezenas de passagei-
ros desembarcaram na manhã de quar-
ta-feira (25) Aeroporto Internacional da 
Madeira Cristiano Ronaldo no voo da 
TAP proveniente de Lisboa.

O Embraer aterrou pouco antes das 
11h30 e 20 minutos depois saía, 
da gare das Chegadas, a primeira 

passageira, diretamente para um dos dois 
autocarros fretados para assegurar o trans-

porte dos passageiros obrigados a 14 dias 
de confinamento social no hotel Quinta do 
Lorde Resort.

Há a registar o reforço do meio de trans-
porte para garantir o transbordo ao Caniçal 
– no dia anterior operou apenas um auto-
carro - e a redução do contingente policial 
– na quarta-feira (25) não marcava presen-
ça a Unidade Especial de Polícia.

DN/MS

Covid-19: Madeira vai produzir 
máscaras de proteção
A Secretaria Regional de Saúde, a Secre-
taria de Educação e a Universidade da 
Madeira estão em processo de construir 
as suas próprias máscaras de proteção 
através de impressoras tridimensionais.

O anúncio foi feito por Pedro Ramos, 
que acrescenta que algumas já estão 
a ser testadas, sendo que “dentro 

de pouco tempo provavelmente a Região 
irá produzir todos os seus mecanismos de 
proteção no que diz respeito a máscaras”.

JM/MS

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos 
deu início na manhã de quarta-feira (25) às 
operações de desinfeção química da baixa 
da cidade.

“Todo o mobiliário e zonas de passagem 
e concentração de pessoas foi aspergido 
com produto desinfetante, de acordo 

com as indicações de segurança emitidas pela 
Organização Mundial de Saúde”, informa 
a autarquia numa nota dirigida à imprensa. 
Mais adianta que “esta desinfeção profilática 
será estendida nos próximos dias a todos os 
centros de freguesia”.

A Câmara refere ainda que “as zonas desin-
fetadas foram devidamente assinaladas com 
o recurso a folhetos informativos apelando 
a que as pessoas não utilizassem os equipa-
mentos intervencionados de forma a não en-
trarem em contacto com o produto utilizado 
que poderia deixar manchas na roupa”.

Pedro Coelho, presidente da autarquia câ-

mara-lobense ressalva que, apesar disso, “o 
produto utilizado é perfeitamente seguro! e 
que “foi dada formação e equipamento pes-
soal de proteção aos operacionais que reali-
zaram a ação”.

O autarca referiu ainda que o município 
tem já ativas várias medidas de prevenção de 
contágio de Covid-19.

“A maioria dos colaboradores municipais 

já se encontram em regime de teletrabalho e 
foram criados planos de contingência para os 
equipamentos municipais que se encontram 
ainda abertos ao público, nomeadamente 
os Mercados Municipais, estruturas funda-
mentais para o abastecimento da população 
e escoamento dos produtos dos agricultores 
locais. Foram também ativadas várias me-

didas de apoio social, em articulação com as 
Juntas de Freguesia, Casas do Povo e IPSSs, 
no sentido de prestar o auxílio necessário aos 
grupos de risco, população carenciada e ido-
sa do concelho. Neste momento estão a ser 
estudadas medidas de apoio aos empresários 
do concelho, no âmbito das competências 
municipais”, sustentou Pedro Coelho.

Reforçou ainda o apelo “para que as pes-
soas se resguardem em casa e evitem ao má-
ximo deslocações desnecessárias”.

“Quanto mais seguirmos as recomenda-
ções emanadas pelas autoridades regionais e 
forças de segurança, mais depressa podemos 
voltar à normalidade. Os serviços municipais 
estão já a trabalhar no dia seguinte a este es-
tado de emergência. A brevidade desse dia 
depende apenas da colaboração de cada um. 
Ficar em casa, mais do que uma obrigação é 
um ato de serviço público”, vincou.

DN/MS

Até quinta-feira (26), a Madeira tem 20 
casos positivos de coronavírus, infor-
mou o IASaúde na habitual conferên-
cia de imprensa para apresentação do 
boletim diário do covid-19.

Destes, 13 são mulheres e sete são 
homens.

Dos novos quatro casos regista-

dos esta quarta-feira (25), um é oriundo 
do Reino Unido e já estava em quarente-
na na Quinta do Lorde.

Dos 20 casos, apenas um está no Hos-
pital Dr. Nélio Mendonça. Quatro turis-
tas estão no hotel e os restantes estão nas 
suas residências. O que está no hospital 
não necessita de cuidados intensivos.

JM/MS

Covid-19: Junta do Faial ajuda alunos 
sem computador em casa
A medida é explicada pelo presidente 
da autarquia como uma forma de evitar 
os transtornos de quem não tem meios 
para fazer os trabalhos de casa.

Manuel Luís Macedo explica que 
a disponibilidade é apenas para 
aqueles alunos que a escola comu-

nicar que não têm forma de acompanhar as 

matérias à distância.
Além disso, o autarca social-democrata 

acrescenta outra regra: o uso dos compu-
tadores da Junta de Freguesia só pode ser 
autorizado perante marcação prévia, justa-
mente para evitar que possam estar mais do 
que dois ao mesmo tempo.

JM/MS

São 74 os passageiros que chegaram à 
Madeira para cumprir quarentena obri-
gatória. Estão alojados nas duas unida-
des hoteleiras para o efeito, a Quinta do 
Lorde e o Praia Dourada.

Os passageiros dos voos com destino 
à Madeira que foram encaminhados 
nos últimos dias para cumprir qua-

rentena na Quinta do Lorde e que já rece-
beram resultados negativos nos testes para 
a Covid-19 estão a ser autorizados a deixar 

o empreendimento e prosseguir o período 
de isolamento em casa.

Assim sendo, de acordo com dados avan-
çados durante a conferência do IASAÚDE, 
estão agora naquela unidade hoteleira 62 
pessoas, sendo que no Porto Santo, no hotel 
Praia Dourada, estão 12 passageiros.

Note-se que todas as pessoas que viajam, 
quer para o Porto Santo, quer para o Fun-
chal permanecem isolados nas suas casas 
para cumprir os 14 dias de quarentena.

JM/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

Câmara de Lobos desinfeta espaços públicos devido ao coronavírus

Madeira tem 20 casos 
positivos de coronavírus

Covid-19: Quinta do Lorde 
tem 62 passageiros alojados
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É uma lista que está em constante atuali-
zação: até ao momento, a Federação na-
cional italiana das Ordens dos Médicos 
Cirurgiões e dos Dentistas regista 37 mé-
dicos mortos por Covid-19, em 15 dias.

São 37 médicos mortos pelo novo coro-
navírus desde dia 11 de março. Só des-
de segunda-feira (23), morreram 11.

Segundo dados oficiais, até quarta-feira 
(25), 6205 profissionais de saúde, entre en-
fermeiros, médicos e auxiliares, acusaram 
positivo para Covid-19. No total, o país re-
gista mais de 74 mil casos de infeção e mais 
de 7 mil mortes.

JN/MS

Pandemia

Existem “sinais encorajadores” da 
desaceleração do novo coronavírus 
no continente Europeu, apesar de a 
situação ainda ser grave, disse, esta 
quinta-feira (26), o diretor regional 
para a Europa da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS). 

“Embora a situação continue muito 
preocupante, estamos a começar a 
ver sinais encorajadores”, afirmou 

Hans Kluge numa entrevista transmiti-
da “online” a partir de Copenhaga.

Segundo o diretor regional da OMS, a 
Itália “apenas experienciou uma taxa de 
aumento ligeiramente mais baixa, embo-
ra ainda seja muito cedo para dizer que a 
pandemia atingiu o pico neste país”.

JN/MS

Covid-19

Os cerca de 340 mil testes rápidos de 
diagnóstico comprados pelo Governo 
espanhol à China não funcionam como 
deveriam.

Foram muito anunciados na vizinha 
Espanha - que soma 47 mil contagia-
dos e mais de 3400 mortos - mas a 

realidade defraudou a expectativa: os tes-
tes com que o Governo de Pedro Sánchez 
estava a contar para massificar o diagnós-
tico de infetados (incluindo assintomá-
ticos) e, assim, saber a dimensão real do 
contágio no país não funcionam bem.

De acordo com o jornal espanhol “El 
País”, que avança a notícia esta quinta-fei-
ra (26), os testes - fabricados pela empresa 
chinesa Bioeasy, com sede em Shenzhen, 
um dos polos tecnológicos do país - têm 
uma sensibilidade de 30% ao vírus, quan-
do deveriam ter uma precisão superior a 
80%, alertam os laboratórios espanhóis de 
microbiologia que ensaiaram os testes em 

laboratório. A percentagem de falsos nega-
tivos, apontam, é demasiado alta para que 
o método de diagnóstico possa ser fidedig-
no. “Com esse valor [30%], não faz sentido 
usar estes testes”, aponta um dos micro-
biólogos ouvidos.

O grupo de investigadores do Instituto de 
Saúde Carlos III, tutelado pelo Ministério da 
Saúde, que analisou a eficiência dos testes 
rápidos comprados à China, recomendou ao 
Governo que continue a privilegiar o atual 
método de diagnóstico, que deteta uma mo-
lécula do vírus a partir de uma amostra re-
colhida por um tubo inserido pelo nariz ou 
pela boca - a técnica requer equipamentos 
específicos e permite resultados até quatro 
horas. Os novos testes rápidos prometiam 
um diagnóstico em até 15 minutos.

O Governo português anunciou, na se-
mana passada, a compra de 80 mil testes 
rápidos de diagnóstico à China. 

JN/MS

Diagnóstico
Residente na casa do Papa Francisco 
infetado com Covid-19

Um funcionário da Secretaria de Estado 
do Vaticano (governo local), residente na 
casa do Papa Francisco, está hospitali-
zado desde quarta-feira (25) depois de 
ter acusado positivo no teste do novo 
coronavírus.

O paciente vive há vários anos na Casa 
de Santa Marta, residência onde o 
Papa tem um pequeno apartamen-

to, onde faz as refeições e organiza reuniões 
privadas, avançam os diários italianos “Il 
Messagero” e “La Stampa”. O homem, cujo 
estado de saúde não é de maior gravidade, 
está agora em isolamento hospitalar, por 
forma a não contagiar terceiros.

Com este novo caso, contam-se já qua-
tro infetados dentro do Vaticano. O por-
ta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, con-
firmou na terça-feira (24) que os doentes 
foram isolados antes de o resultado dos 
testes ser conhecido e que estão agora a 
ser acompanhados em hospitais italianos e 
nas respetivas casas. 

O chefe de Estado do Vaticano, de 83 
anos, foi submetido a uma operação ci-
rúrgica quando era jovem na qual lhe foi 
extraída uma parte do pulmão, razão que 
o obriga a evitar ao máximo qualquer con-
tacto pessoal. No início de março, depois 
de ter estado vários dias constipado, foi 
submetido a um teste ao novo coronaví-
rus, que deu negativo.

Face à pandemia, o Vaticano encer-
rou a Praça e a Basílica de São Pedro até 3 
de abril. O Papa Francisco tem celebrado 
missas e outras cerimónias religiosas via 
online e suspendeu todas as audiências por 
prevenção. As medidas cautelares levaram 
também ao cancelamento da viagem que o 
Papa tinha previsto realizar a Malta a 31 de 
maio e ao adiamento, de março para no-
vembro, o encontro que tinha programado 
com jovens economistas e empresários de 
todo o mundo na cidade italiana de Assis.

JN/MS

Vaticano

Espanha comprou à China 340 mil testes 
de Covid-19 que não funcionam bem
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OMS-Europa vê “sinais encorajadores” 
apesar de situação ser grave
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Em 15 dias, morreram 37 médicos em Itália
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Dan Patrick, vice-governador do estado 
do Texas, nos Estados Unidos, afirmou 
em entrevista ao canal de televisão “Fox 
News” que os maiores de 70 anos estão 
dispostos a arriscar as suas vidas, para 
salvar os EUA de um possível colapso 
económico causado pela pandemia do 
novo coronavírus.

É conhecida a relutância do presiden-
te norte-americano face à suspensão 
temporária de postos de trabalho. 

Donald Trump já reconheceu que espera 
“reabrir” a economia do país nas próxi-
mas semanas, numa altura em que o nú-
mero de infetados e de vítimas mortais 
por Covid-19 continua a subir nos Estados 
Unidos (à semelhança da Europa). Esta 
segunda-feira (23), Dan Patrick, vice-go-
vernador do Texas, - o estado norte-ame-
ricano que conta com pelo menos 11 mor-
tes e mais de 400 infetados -, juntou-se ao 
coro de vozes de apoio a Trump.

Em entrevista à “Fox News”, o político 
de 69 anos (também ele no grupo de risco) 
afirmou que estava “na altura de voltar ao 
trabalho” e que ele próprio estaria dispos-
to a morrer para assegurar o futuro e a sus-
tentabilidade económica do país. “Nin-
guém me procurou e perguntou: ‘Como 
cidadão sénior, está a disposto a arriscar 
a sua sobrevivência para manter a Amé-
rica que ama para os seus filhos e netos?’ 
“, disse Dan Patrick. “Nós, maiores de 
70 anos, vamos cuidar de nós próprios”, 
acrescentou.

Patrick, também ele uma voz da televi-
são e da rádio durante vários anos, assu-

miu que está preocupado com o facto de 
as restrições de saúde pública nos Estados 
Unidos estarem a desvirtuar o modo de 
vida americano e a economia “Não sacri-
fiquem o país, não façam isso”. Apesar de 

o próprio se ter voluntariado para correr 
riscos de saúde em nome dos EUA, o re-
publicano garante que “muitos avós” pen-
sam como ele. “Isto não faz de mim uma 
pessoa nobre ou corajosa”, disse na mes-

ma entrevista.
Em relação às palavras de Donald 

Trump, que sugeriam a possibilidade de os 
americanos voltarem ao trabalho dentro 
de algumas semanas, o vice-governador 
do Texas diz-se de acordo. “Como o pre-
sidente disse, a nossa taxa de mortalidade 
é muito baixa. Temos de fechar o país todo 
por causa disto? Acho que podemos voltar 
ao trabalho”, defendeu Dan Patrick, avô 
de seis netos. Os Estados Unidos registam 
neste momento mais de 700 mortes e mais 
53 mil pessoas infetadas pelo novo coro-
navírus, de acordo com dados recolhidos 
pelo jornal “The New York Times”.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
avançou esta terça-feira (24) que os EUA 
podem tornar-se o novo epicentro da 
Covid-19. A porta-voz da OMS Marga-
ret Harris afirmou aos jornalistas que “há 
uma aceleração muito grande” de casos 
do novo coronavírus e que a possibilidade 
não pode ser descartada.

O jornal “Los Angeles Times” informa 
numa peça publicada esta terça-feira (24)  
que o estado do Texas, onde Dan Patrick 
é vice-governador, é um dos locais mais 
populosos dos EUA, onde 29 milhões de 
habitantes não têm seguro de saúde. Greg 
Abbott, governador do Texas, tem sido 
relutante na necessidade de as pessoas se 
isolarem em casa. No entanto, há quem 
considere que o estado pode vir a tornar-
-se num caso semelhante ao de Itália, onde 
já morreram mais de seis mil pessoas.

JN/MS

Há “muitos avós” dispostos a morrer para salvar 
a economia dos EUA, diz político texano

EUA
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AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

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

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

Sat 9:30 pm

Esta semana Adriana e Catarina 
falam-nos de Justin Bieber e das 
suas partilhas online de cantores 
brasileiros, alertam-nos para as 
vagas que surgiram na NASA para 
quem sonha ser astronauta, dizem-
nos qual é o biscoito capaz de travar 
a anemia infantil, dão-nos a conhecer 
o Crisis Text Line.

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 20º Aniversário da Casa das 
Beiras de Toronto, que juntou várias 
centenas de sócios e amigos na 
sede desta associação luso-cana-
diana e que contou com a presença 
do presidente da Câmara Municipal 
de Viseu, Dr. Almeida Henriques.

Nelson Sobral a local Luso Canadian 
singer-songwriter based out of To-
ronto. His music is bluesy r&b coun-
try-rock cocktail in the vein of The 
Black Crowes, Joey Landreth and 
Glen Hansard styles. He is a co-writ-
er and guitarist for the rock & roll 
band The Celebration Army.

Vince Nigro’s interview with this up-
coming local talented performer dis-
cusses with him his struggles and 
hardships of climbing to the top of 
the music business and what it takes 
to stay current and relevant in todays 
very competitive music scene.

Sat 9pm

The Ford Motor Company series is 
what we are show casing this week. 
On this episode of the ongoing history 
and the many facets of this incredibly 
diverse company. Armando Terra will 
unveil some never before seen items 
from this company. Yes, some of the 
items are car related, but we will be 
featuring items that have no connec-
tion to the automobile industry.

You will be shocked when you see what 
we have to show you and you will be 
amazed at the far reach that the Ford 
Motor Company had and still does to 
this day.

Sun 9:30pm

Rui Massena foi o primeiro maestro 
português a dirigir no Carnegie Hall, 
em Nova Iorque. Para além de ser um 
grande maestro e compositor, o que 
mais será Rui Massena?

Rodrigo Leão- Dono de uma das mais 
interessantes discografias do nosso país, 
o músico e compositor tem conhecido o 
sucesso dentro e fora de portas.

Dom 17h

Tony de Sousa está na presidência 
do Clube Português de Mississau-
ga há cerca de cinco anos. Com o 
tempo aprendeu a gostar de fado 
e hoje é um dos responsáveis por 
trazer a Toronto alguns dos gran-
des nomes da nova geração por-
tuguesa.

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 e 
Francisco Pegado

O Covid-19 e a pandemia - ponto 
da situação

Análise do editorial do Milénio Stadium: 

• O impacto na vida das famílias

•  A mudança da sociedade tal como a  
 conhecemos

• Como está a mudar a forma como  
 vemos os outros.

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

Jorge Cardoso sempre foi um 
autodidata. Com vinte anos começou 
a fazer restauro e aos vinte e 
três, cativado pelas miniaturas e 
maquetes, iniciou a odisseia de 
criar o seu universo de personagens 
em miniatura feito a partir de 
amendoins. Uma atividade, que de 
uma brincadeira, virou prazer e nunca 
mais parou.

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 Body&Soul desta semana explora 
o Reiki, uma terapia alternativa que 
olha para o ser humano como um 
todo: do nosso corpo à nossa mente e 
espírito. O Reiki acredita que quanto 
mais a nossa energia estiver elevada, 
mais podemos viver com felicidade e 
bem-estar.

Dom 16h

Art is therapeutic and expressive.  Mak-
ing art is a way to channel our feelings 
and emotions through a creative process 
that can help with our mental well-be-
ing.  Our host Stella Jurgen interviews 
Tanzina Amin, she is a talented award 
winner artist, curator and art teacher. 
Tanzina was recently faced with a sad 
passage in her life and she explains 
how art has become vital to her mental 
health. Be inspired by “Stella’s Studio” 
on Camoes TV.

Sun 9pm

Esta semana iremos ao continente berço 
da humanidade com a professora luso-
canadiana, Megan Pereira, que visitou o 
Gana e vai contar-nos suas experiências.

Teremos também o nosso momento 
musical e o nosso Top musical. Não 
percam!

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

Dom 18h30

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 1 DE ABRIL
 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, 2 DE ABRIL
 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,3 DE ABRIL
 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, 28 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 2077 - 10 Segundos para o Futuro  
  (ep. 1)

 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, 29 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 2077 - 10 Segundos para o Futuro  
  (ep. 2)

 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, 30 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, 31 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 

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

T H E  W I S D O M
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This week’s episode tackles the basics 
of how tax works in Canada, how you 
can reduce your tax bill, and knowing 
what your obligations are with CRA. 

Sat 9:30 pm

Esta semana Adriana e Catarina 
falam-nos de Justin Bieber e das 
suas partilhas online de cantores 
brasileiros, alertam-nos para as 
vagas que surgiram na NASA para 
quem sonha ser astronauta, dizem-
nos qual é o biscoito capaz de travar 
a anemia infantil, dão-nos a conhecer 
o Crisis Text Line.

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 20º Aniversário da Casa das 
Beiras de Toronto, que juntou várias 
centenas de sócios e amigos na 
sede desta associação luso-cana-
diana e que contou com a presença 
do presidente da Câmara Municipal 
de Viseu, Dr. Almeida Henriques.

Nelson Sobral a local Luso Canadian 
singer-songwriter based out of To-
ronto. His music is bluesy r&b coun-
try-rock cocktail in the vein of The 
Black Crowes, Joey Landreth and 
Glen Hansard styles. He is a co-writ-
er and guitarist for the rock & roll 
band The Celebration Army.

Vince Nigro’s interview with this up-
coming local talented performer dis-
cusses with him his struggles and 
hardships of climbing to the top of 
the music business and what it takes 
to stay current and relevant in todays 
very competitive music scene.

Sat 9pm

The Ford Motor Company series is 
what we are show casing this week. 
On this episode of the ongoing history 
and the many facets of this incredibly 
diverse company. Armando Terra will 
unveil some never before seen items 
from this company. Yes, some of the 
items are car related, but we will be 
featuring items that have no connec-
tion to the automobile industry.

You will be shocked when you see what 
we have to show you and you will be 
amazed at the far reach that the Ford 
Motor Company had and still does to 
this day.

Sun 9:30pm

Rui Massena foi o primeiro maestro 
português a dirigir no Carnegie Hall, 
em Nova Iorque. Para além de ser um 
grande maestro e compositor, o que 
mais será Rui Massena?

Rodrigo Leão- Dono de uma das mais 
interessantes discografias do nosso país, 
o músico e compositor tem conhecido o 
sucesso dentro e fora de portas.

Dom 17h

Tony de Sousa está na presidência 
do Clube Português de Mississau-
ga há cerca de cinco anos. Com o 
tempo aprendeu a gostar de fado 
e hoje é um dos responsáveis por 
trazer a Toronto alguns dos gran-
des nomes da nova geração por-
tuguesa.

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 e 
Francisco Pegado

O Covid-19 e a pandemia - ponto 
da situação

Análise do editorial do Milénio Stadium: 

• O impacto na vida das famílias

•  A mudança da sociedade tal como a  
 conhecemos

• Como está a mudar a forma como  
 vemos os outros.

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

Jorge Cardoso sempre foi um 
autodidata. Com vinte anos começou 
a fazer restauro e aos vinte e 
três, cativado pelas miniaturas e 
maquetes, iniciou a odisseia de 
criar o seu universo de personagens 
em miniatura feito a partir de 
amendoins. Uma atividade, que de 
uma brincadeira, virou prazer e nunca 
mais parou.

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 Body&Soul desta semana explora 
o Reiki, uma terapia alternativa que 
olha para o ser humano como um 
todo: do nosso corpo à nossa mente e 
espírito. O Reiki acredita que quanto 
mais a nossa energia estiver elevada, 
mais podemos viver com felicidade e 
bem-estar.

Dom 16h

Art is therapeutic and expressive.  Mak-
ing art is a way to channel our feelings 
and emotions through a creative process 
that can help with our mental well-be-
ing.  Our host Stella Jurgen interviews 
Tanzina Amin, she is a talented award 
winner artist, curator and art teacher. 
Tanzina was recently faced with a sad 
passage in her life and she explains 
how art has become vital to her mental 
health. Be inspired by “Stella’s Studio” 
on Camoes TV.

Sun 9pm

Esta semana iremos ao continente berço 
da humanidade com a professora luso-
canadiana, Megan Pereira, que visitou o 
Gana e vai contar-nos suas experiências.

Teremos também o nosso momento 
musical e o nosso Top musical. Não 
percam!

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

Dom 18h30

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 1 DE ABRIL
 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, 2 DE ABRIL
 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,3 DE ABRIL
 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, 28 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 2077 - 10 Segundos para o Futuro  
  (ep. 1)

 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, 29 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 2077 - 10 Segundos para o Futuro  
  (ep. 2)

 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, 30 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, 31 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Timeline

21h00 Caminhos Da História
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ÁFRICA

África com 72 mortes e mais de 2.700 casos
O número de mortes causadas pela 
covid-19 em África subiu na quinta-fei-
ra (26) para 72 com o número de casos 
acumulados a ultrapassar os 2.700 em 
46 países, segundo as estatísticas mais 
recentes - até à data de fecho deste jor-
nal -, sobre a pandemia.

No total, estão contabilizados neste 
continente 2.746 casos de infeção 
desde o início da pandemia e 72 

mortes, de acordo com dados do Centro 
para a Prevenção e Controlo de Doenças 
da União Africana (ÁfricaCDC), que con-
tabiliza apenas 46 países.

De fora ficam algumas dezenas de casos 
confirmados nos territórios africanos fran-
ceses de Mayotte e ilha da Reunião.

O ÁfricaCDC regista mortes pela covid-19 
em 16 países africanos: Argélia, Burkina 
Faso, Camarões, República Democrática do 
Congo, Egito, Gabão, Gâmbia, Gana, Mau-
rícias, Marrocos, Nigéria, Sudão, Tunísia, 
Zimbabué, Cabo Verde e Níger.

De acordo com a mesma fonte, o conti-
nente conta ainda com 210 doentes recu-
perados, números que baixam o total de 
infeções ativas para 2.536.

O norte de África é a região com registo 
de mais casos e mortes associadas à doen-
ça, contabilizando 1.159 infeções, 53 mor-
tes e 180 doentes recuperados.

Nesta região, Egito (456 casos) e Argé-
lia (302) contabilizam cada um 21 mortes, 
concentrando a maior quantidade de casos 
fatais em todo o continente. Segue-se o sul 
de África, onde se localizam Angola e Mo-
çambique, com 743 casos, na sua grande 
maioria concentrados na África do Sul.

Nesta região, há uma morte confirmada.
A África Ocidental, onde estão Cabo Ver-

de e a Guiné-Bissau, regista 497 casos e 10 
mortes. A região com menos infeções con-

firmadas é a África Central, que contabiliza 
150 casos e cinco mortes por covid-19.

Os países da zona oriental africana so-
mam 197 casos e três mortes.

A África do Sul continua como o país 
com o maior número de casos acumulados 
de infeção em África (709), não registando 
qualquer morte.

Tunísia (173), Burkina Faso, Senegal (99), 
Nigéria (51) são outros países com números 
significativos de infeções.

Nos países lusófonos, Angola e Cabo 
Verde registam, cada um, três casos da co-
vid-19 nos seus territórios, Moçambique 
confirmou cinco e a Guiné-Bissau dois.

Na Guiné Equatorial, que integra a Co-
munidade dos Países de Língua Portugue-
sa, o ÁfricaCDC regista nove pessoas infe-
tadas com a doença, mas o Governo do país 
já confirmou 11 casos positivos de infeção 
pelo novo coronavírus.

O novo coronavírus, responsável pela 
pandemia da covid-19, já infetou perto 
de 450 mil pessoas em todo o mundo, das 
quais morreram mais de 20 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, 
o surto espalhou-se por todo o mundo, o 
que levou a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 
240.000 infetados, é aquele onde está a 
surgir atualmente o maior número de ca-
sos, e a Itália é o país do mundo com mais 
vítimas mortais.

Mais de 20 países do continente africa-
no adotaram medidas para a contenção da 
propagação do vírus, incluindo a quaren-
tena, encerramento de fronteiras, fecho de 
escolas e proibição de encontros religiosos, 
desportivos ou culturais.

DN/MS

Os ministros das Finanças de África avi-
saram que o continente precisa de uma 
ajuda imediata de 100 mil milhões de 
dólares, defendendo o perdão dos juros 
da dívida deste ano, no valor de 44 mil 
milhões de dólares.

“África necessita de um estímulo eco-
nómico de emergência no valor de 
100 mil milhões de dólares [92,5 mil 

milhões de euros]; como tal, o perdão de 
todos os juros da dívida deste ano, estima-
dos em 44 mil milhões de dólares (40,7 mil 
milhões de euros), e a possível extensão 
deste perdão a médio prazo, daria mar-
gem orçamental imediata e liquidez aos 
governos nos seus esforços para respon-
der à pandemia da covid-19”, lê-se num 
comunicado da Comissão Económica da 
ONU para África (UNECA) distribuído em 
Adis Abeba, onde decorreu a reunião dos 

ministros das Finanças.
No documento, explica-se que “o perdão 

do pagamento dos juros não deve incluir 
apenas os pagamentos da dívida pública, 
mas também deve incluir as emissões de 
dívida soberana” e acrescenta-se que “os 
ministros concordaram na necessidade de 
se ponderar que, para os Estados frágeis, 
sejam perdoados os juros e as amortizações 
da dívida, encorajando a utilização dos 
instrumentos do Banco Mundial, Fundo 
Monetário Internacional, Banco de Desen-
volvimento Africano e outras instituições 
regionais”.

Na quarta-feira (25), o primeiro-minis-
tro da Etiópia, Abiy Ahmed, já tinha defen-
dido a criação de um pacote de ajuda no va-
lor de 150 mil milhões de dólares (138,7 mil 
milhões de euros) para África, sob a forma 
de apoio aos orçamentos dos países e em-

presas privadas em África.
Na proposta de três pontos, o governante 

etíope defendia também o apoio do G20, o 
grupo das 20 nações mais industrializadas, à 
Organização Mundial de Saúde e ao Centro 
de Controlo e Prevenções de Doenças afri-
cano para fortalecer os sistemas de saúde e a 
preparação para a emergência sanitária.

No terceiro ponto, Abiy Ahmed propu-
nha ainda a implementação de uma estra-
tégia global de redução da dívida e planos 
de reestruturação destes montantes, lem-
brando que “uma estratégia e uma aborda-
gem globais” são necessárias para conter a 
pandemia de covid-19.

No comunicado da UNECA, os minis-
tros das Finanças africanos lembraram que 
“mesmo antes da pandemia, África já esta-
va a sofrer uma enorme diferença entre o 
financiamento recebido e o necessário para 

cumprir as metas de desenvolvimento” e 
vincaram que as previsões apontavam para 
uma queda de dois ou três pontos percen-
tuais, em média, de quebra no crescimento 
devido à pandemia.

Para os ministros africanos, além de uma 
resposta coordenada e unida por parte dos 
governos, é também necessário que o setor 
privado proteja os 30 milhões de empregos 
em risco, “particularmente no turismo e na 
aviação no continente”, defendendo ainda 
que “noutros setores como a agricultura, 
importações e exportações, produtos far-
macêuticos e banca, todos os juros e paga-
mentos de dívida empresarial devem ser 
usados para reestruturar, eliminar e garan-
tir liquidez em 2020”.

JA/MS

Os novos casos de tuberculose estão 
a diminuir em África, assim como as 
mortes imputáveis à doença, refere a 
Organização Mundial da Saúde.

Numa mensagem, por ocasião do 
Dia Mundial da Tuberculose, as-
sinalado na terça-feira (24), a 

diretora regional da OMS para a África, 
Matshidiso Moeti, refere que a África do 
Sul, Botswana, eSwatíni, Lesoto, Namí-
bia e Zimbabwe têm registado alguns 
dos declínios mais rápidos do mundo. 
“A expansão da cobertura da terapêuti-
ca antirretroviral tem levado a rápidos 
decréscimos de casos de tuberculose re-
lacionados com o VIH/Sida e a uma di-
minuição do número de mortes imputá-
veis a esta doença”, indica a mensagem. 

Em 2018, diz o documento, quatro 
em cada cinco pessoas com tuberculo-
se multirresistente ou extensivamente 
resistente a medicamentos iniciaram 
um tratamento. “Embora a região este-
ja a registar progressos, ainda temos um 
longo caminho pela frente para alcançar, 
até 2030, as metas dos ODS relacionadas 

com a tuberculose”. Com efeito, refere a 
mensagem, o número de novos casos de 
tuberculose registados em África conti-
nua a ser superior ao de qualquer outra 
região da OMS. 

Além disso, acrescenta, apenas uma 
em cada duas pessoas com tuberculo-
se (56 por cento) em todo o continente 
recebe tratamento. Menos de uma em 
cada três crianças (29 por cento) que viva 
com uma pessoa com tuberculose ativa 
está a beneficiar de terapêutica preven-
tiva. “Os orçamentos para o controlo da 
tuberculose são sistematicamente sub-
financiados e a maioria dos países não 
dispõe de informações sobre as famílias 
que suportam custos astronómicos asso-
ciados à tuberculose. Tais dados são ne-
cessários para acompanhar os progres-
sos realizados para atingir as metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável”, acrescenta. “Para vencermos a 
luta contra a tuberculose, precisamos de 
trabalhar juntos para garantir às comu-
nidades o acesso a meios de diagnóstico, 
tratamentos e acompanhamento”.

JA/MS

OMS: Novos casos de tuberculose 
estão a diminuir em África

África precisa de 100 mil milhões e pede perdão dos juros da dívida
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O presidente Jair Bolsonaro editou um 
decreto que torna as atividades religio-
sas como parte da lista de atividades e 
serviços considerados essenciais em 
meio ao combate ao novo coronavírus. 
A decisão foi publicada no Diário Oficial 
da União desta quinta-feira (26) e tem 
validade imediata, sem a necessidade 
de aprovação pelo Congresso.

Ao ser considerado essencial, o servi-
ço ou atividade fica autorizado a fun-
cionar mesmo durante a quarentena 

em razão do novo vírus. Segundo o texto, o 
estabelecimento deverá obedecer às deter-
minações do Ministério da Saúde.

Na última sexta-feira (20), o gover-
no havia tornado lei o texto que trata das 
medidas de enfrentamento ao novo coro-
navírus e listado atividades que deveriam 
permanecer em funcionamento, como os 
serviços de segurança pública e saúde.

O funcionamento de atividades religio-
sas vinha sendo limitado após medidas 
tomadas pelos governadores como forma 
de evitar aglomerações e reduzir as possi-
bilidades de contágio do coronavírus. Nas 
maiores cidades do país, São Paulo e Rio de 
Janeiro, cultos foram autorizados somen-
te após entidades religiosas entrarem com 
ações na Justiça.

G1/MS

O novo coronavírus mudou os hábitos de 
compras na América Latina. No Brasil, 
chama a atenção as vendas de álcool em 
gel, que dispararam 2.857% em março 
até o dia 8, na comparação com o mesmo 
período de 2019, segundo dados da Niel-
sen, empresa de inteligência de mercado.

No Chile, houve crescimento de 377% 
nas vendas de álcool gel e de 285% no 
Peru. A Argentina vendeu 203% mais 

álcool gel na primeira semana de março.
Na cesta de produtos de saúde em geral, o 

aumento nas vendas no Brasil foi de 972%.
No Chile, o crescimento de vendas em 

produtos de saúde foi de 145%, seguido 
por 128% no Peru, 83% na Argentina e 
58% no México.

Entre os produtos de limpeza, a grande 
campeã foi a Argentina a cesta de produtos 
de limpeza, onde as vendas saltaram. No 
Brasil, a alta foi de 51%, na frente de Peru 
(+49%), Chile (+26%) e México (+21%).

As vendas de alimentos cresceram 357% no 
Peru, na frente de Argentina (+319%), Brasil 
(+121%), México (+57%) e Chile (+33%).

Entre os alimentos, as vendas de carnes 
congeladas cresceram 67% no Brasil, bem 
menos que os 358% de alta na Colômbia.

O destaque de compras de sobremesas 
congeladas ficou com a Argentina, com 
aumento de 822%, enquanto no México as 
vendas de waffles congelados e bolos su-
biram 31%.

Globo/MS

Bolsonaro pediu o fim do confinamento 
em massa e teve quase todos os gover-
nadores a ignorá-lo. Cresce receio de 
epidemia nas zonas pobres.

Bastou um caso positivo do novo co-
ronavírus para o Comando Vermelho 
impor a força que costuma impor para 

negócios obscuros na Cidade de Deus, uma 
das mais famosas favelas do Rio de Janeiro, 
40 mil habitantes: recolher obrigatório a 
partir das 20 horas. Quem falhar será cas-
tigado. Porque um caso numa favela, onde 
a densidade populacional vive paredes-
-meias com a falta de condições sanitárias, 
é o suficiente para espoletar uma tragédia.

“Iremos fazer toque de recolher porque 
ninguém está levando a sério (a pande-
mia). Quem estiver na rua de sacanagem 
ou batendo perna vai receber um corretivo 
e vai ficar de exemplo. É melhor ficar em 
casa de molho. O recado já foi dado”. Foi o 
recado gravado, debitado por altifalante, 
ouvido por todos os moradores, segundo 
o jornal local “Extra”. Que multiplica os 
exemplos, na Rocinha, Fubá, Chacrinha, 
Rio das Pedras... Total: dois milhões de 
habitantes literalmente amontoados em 
morros onde a água é esparsa ou inexis-
tente e a pobreza é nome de família.

“Os traficantes estão a fazer isto porque 
o Governo está ausente”, explicava on-

tem um habitante ao jornal britânico “The 
Guardian”. Num reversão total dos papéis, 
são os gangues que distribuem sabão junto 
às bicas de água das favelas.

Caos na chefia de Estado

Ora o Governo tem um rosto - o do pre-
sidente, Jair Bolsonaro -, e está metido 
num caos de comunicação sem preceden-
tes. Anteontem, à hora em que Bolsonaro 
se dirigia à nação pela televisão para abor-
dar a crise sanitárias, incontáveis brasilei-
ros assomavam às janelas batendo tachos 
no oitavo “panelaço” seguido contra um 
líder que coleciona erros na gestão de uma 
pandemia que pode ter no Brasil um dos 
piores cenários.

Invocando Deus, repetidamente, Bol-
sonaro criticou os governadores regionais 
por fecharem comércios e escolas. “Para 
quê, quando o vírus afeta sobretudo os 
mais velhos, que não são tantos no Brasil 
quanto na Europa?”, perguntou, com ar 
carregado, acusando a comunicação social 
de espalhar “pavor” e dizendo-se protegi-
do pelo seu “histórico de atleta”. No máxi-
mo “uma gripezinha ou um resfriadinho”.

Não foi infetado, garante, mas não mos-
tra os testes que fez depois de, um atrás 
do outro, os elementos da comitiva que o 
acompanhou numa visita aos EUA testarem 
positivos. Incluindo o motorista particular.

“Acha que estou escondendo alguma 
coisa?” reagiu quando questionado sobre 
o facto de terem sido omitidos nomes pelo 
hospital que testou Bolsonaro, que não se 
coibiu de participar numa manifestação.

Esteja ou não, está no centro das atenções. 
E tem até governadores apoiantes a largar o 
barco. A maioria fez saber que ignoraria o 
apelo ao fim do confinamento em massa pe-

dido pelo chefe de Estado. Que teve o vice-
-presidente, Hamilton Mourão, a corrigi-lo: 
“A posição do nosso Governo, por enquan-
to, é uma só: o isolamento e o distanciamen-
to social”. Ainda que logo viesse o ministro 
da Saúde, Luiz Mandetta, endossar Bolsona-
ro e pedir racionalidade e organização entre 
governadores quanto a confinamentos.

JN/MS
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Gangues substituem-se ao Governo 
brasileiro e fecham favelas

Bolsonaro inclui ‘atividades religiosas’ 
em lista de serviços essenciais

Vendas de álcool em gel disparam quase 
3.000% com coronavírus
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Projeção é referente ao cenário mais 
pessimista dos analistas, com evolu-
ção da contaminação por coronavírus 
acima da média observada na Europa.

A disseminação do novo coronaví-
rus pelo mundo vem afundando as 
projeções de crescimento por onde 

a doença passa.
Em reportagem publicada pelo Va-

lor Investe na segunda-feira (23) com 
as revisões das expectativas para o PIB 
(Produto Interno Bruto) brasileiro, a 
economista Monica de Bolle era a mais 
pessimista. Segundo ela, se providên-
cias não forem tomadas, a depressão na 
economia pode chegar a 6%.

Mas os economistas continuam a re-
ver seus cenários à medida em que no-
vas informações sobre o coronavírus e 
os impactos econômicos são divulgados.

Em seu cenário pessimista, a equipe 
de análise macroeconômica da Genial 
Investimentos liderada por José Már-
cio Camargo prevê tombo de 7,7% na 
economia brasileira neste ano. Antes, o 
cenário pessimista para o Brasil previa 
queda de 1,1% do PIB.

A tragédia econômica pode aconte-
cer, destaca Camargo em relatório en-
viado a clientes, caso a curva de infec-
tados pelo novo coronavírus no Brasil 

evolua de forma mais extrema do que a 
média europeia.

“A evolução da atividade vai depen-
der fundamentalmente da duração da 
política pública de confinamento”, afir-
ma Camargo.

O economista afirma que a retomada da 
atividade econômica está ligada à dimi-
nuição na taxa de disseminação do vírus.

“Dados econômicos diários da econo-
mia chinesa indicam que a retomada da 
atividade deve ocorrer no momento em 
que a disseminação do vírus perde força 
e a taxa de crescimento de infectados se 
aproxima de zero”, observa.

No cenário pessimista, de contração 
de 7,7% do PIB, é levado em conside-
ração o pico de contaminação do vírus 
na última quinzena de maio, ou seja, em 
10 semanas após o 100º caso. “Esse é um 
caso extremo onde o número total de 
infectados chega ao redor de 10 milhões 
de pessoas”, destaca Camargo.

Nesta projeção, a atividade seria reto-
mada lentamente a partir de junho, mas 
com a perda de capacidade de produção 
devido a muitas falências. A situação 
seria de perda permanente de produto 
e menor PIB potencial devido à destrui-
ção de capital físico e menor emprego de 
capital humano.

JN/MS

Coronavírus pode fazer PIB do Brasil 
encolher até 7,7% em 2020
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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.

Nem tudo é mau nestes tempos de medo 
e insegurança que temos vindo a enfren-
tar: há quem se recuse a deixar este vírus 
“ganhar” e, tanto quanto possível, fazem 
e dão o seu melhor para ajudar a travar 
esta epidemia. Afinal, não há melhor altu-
ra para sermos uns para os outros.

São, felizmente, já vários os exemplos 
de personalidades e instituições des-
portivas portuguesas que, qual exér-

cito, se uniram para combater a Covid-19.
Começamos por aquele que não só é o 

melhor do mundo dentro das quatro linhas 
como também o tem demonstrado ser, por 
diversas vezes, fora delas: Cristiano Ronaldo.  
Segundo informações divulgadas pelo jornal 
espanhol “AS”, CR7 vai doar equipamento 
médico ao Hospital de S. João, no Porto.

Já o empresário do craque português, Jor-
ge Mendes, ofereceu ao mesmo hospital mais 
de mil câmaras expansoras - sendo que 500 
já foram entregues e as restantes chegarão no 
início da próxima semana -, e 200 mil batas 
de proteção individual. O empresário enco-
mendou ainda três ventiladores, destinados 
a servir dois hospitais no Norte do país e que 
devem ser entregues na primeira semana do 
mês de abril e estará também a “mexer uns 
cordelinhos” para garantir diverso material 
hospitalar como, por exemplo, máscaras de 

proteção individual. As queixas por falta de 
material têm sido uma constante por parte 
dos profissionais de saúde.

Mas não ficamos por aqui: esta terça-feira 
(24), foi anunciado que, naquilo a que po-
demos chamar de mais uma parceria milio-
nária, Cristiano e Jorge Mendes irão finan-
ciar a construção de duas alas hospitalares, 
edificadas no Hospital de Santo António, no 
Porto, e no Hospital de Santa Maria, em Lis-
boa, e que terão como objetivo o tratamento 
de doentes infetados com a Covid-19. A im-
prensa adianta ainda que Cristiano se prepa-
ra para repetir a doação na Madeira.

O treinador do F.C. Porto, Sérgio Concei-
ção, aliou-se no passado sábado (21) à ajuda 
aos hospitais italianos. O desafio foi lança-
do por Marcelo Salas, um ex-companheiro 
de equipa de Conceição enquanto jogador 
da Lazio, e o técnico dos dragões não con-
seguiu ficar indiferente. O apelo foi feito 
através das redes sociais, onde Sérgio Con-
ceição surge a dar toques numa bola e onde 
indica o endereço certo para onde se devem 
enviar as ajudas. Perto do final do vídeo não 
se esqueceu de nomear mais pessoas para 
também apelarem à bondade de todos: os 
escolhidos foram Fernando Couto e Matias 
Almeyda. Relembre-se que a Itália é o país 
europeu mais afetado pela pandemia. 

Frederico Varandas, presidente do 
Sporting, foi notificado a regressar ao 
Exército devido ao coronavírus e esta ter-
ça-feira (24) chegou ao hospital das For-
ças Armadas, local onde será voluntário 
no combate a esta pandemia, reforçando 

o corpo médico nacional durante o estado 
de emergência decretado no país.

Em declarações à imprensa , Varandas 
afirmou que iria fazer o seu melhor “pelos 
portugueses e por Portugal”, acrescentan-
do que “vivemos uma situação extraor-
dinária. Portugal tem pela frente um dos 
maiores desafios da história recente. To-
dos somos poucos. É um momento inédito 
na história da democracia”.

A título coletivo, também se somam os 
exemplos de clubes que querem ajudar.

O Farense, da II Liga, doou na passada 
sexta-feira (20) 100 mil euros ao Algar-
ve Biomedical Centre, em conjunto com 
diversas empresas suas parceiras. Esta 
quantia será dirigida à compra de material 
e equipamento de extrema importância 
para o tratamento de doentes infetados 
pelo novo coronavírus. Para além disso, o 
emblema da cidade de Faro encomendou 
ainda 1000 máscaras de proteção para os 
profissionais de saúde e 10 monitores que 
se assumem “basilares para a monitoriza-
ção de pacientes ventilados” e que foram 
recomendados pela própria estrutura hos-
pitalar. O clube mostrou-se ainda dispo-
nível para ceder os seus espaços “nesta 
altura de necessidade premente”.

Ainda na LigaPro - também a SAD do 
Feirense entregou, na manhã do passado 
sábado (21), material médico ao Hospi-
tal S. Sebastião, em Santa Maria da Feira: 
centenas de equipamentos de proteção in-
dividual, como por exemplo luvas, toucas 
e cobre-sapatos, tal como gel desinfetante 

para mãos e superfícies. 
Também o Belenenses, da I Liga, dispo-

nibilizou o complexo desportivo do Restelo 
à Câmara Municipal de Lisboa “para a fina-
lidade que o município de Lisboa entenda 
por conveniente, incluindo a montagem de 
hospital de campanha, espaço de apoio aos 
hospitais mais próximos do complexo”, in-
dicou o clube em o comunicado.

Já o Benfica, numa ação conjunta com 
a Universidade de Lisboa e a Câmara de 
Lisboa, fez “uma doação de um milhão de 
euros para a compra de equipamento de 
proteção para o Serviço Nacional de Saú-
de”, referiu Luís Filipe Vieira. Este valor 
será usado na aquisição de ventiladores, 
máscaras e outros materiais de proteção.

No basquetebol, a Oliveirense disponibi-
lizou o pavilhão Dr. Salvador Machado para 
a instalação de um “eventual hospital de 
campanha” ou “para outros fins, de acordo 
com as necessidades da Direção-Geral da 
Saúde e do município da cidade”.

Lá fora, Mourinho “fintou” a quarente-
na, mas por uma boa razão: devidamente 
protegido com máscara e luvas, passou 
algumas horas num lar de idosos em Lon-
dres, onde embalou produtos alimentares 
e de higiene destinados a esta população 
tida como sendo um dos grupos de risco. 
Sempre bem disposto, o “Special One” 
ainda doou vários produtos à comunidade.

Parece que vontade de ajudar não falta… 
Mas não nos esqueçamos que esta é uma 
batalha que todos temos de travar. Por 
nós, pelos nossos e pelo mundo.

Juntos no combate ao coronavírus
Inês Barbosa
Opinião
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É uma gaiola dourada, mas não deixa de 
ser uma cela, um isolamento forçado, 
com todos os géneros de implicações. 
“Uma prisão domiciliária, autenticamen-
te”, diz o diretor clínico do S.C. Braga. 
Ali, para já, nem um caso. Nem suspeito 
nem assintomático.

Atletas de elite, sujeitos profissionais tão 
dependentes do corpo e da saúde, os 
futebolistas do Braga fintam e mitigam 

as implicações físicas e psicológicas deste 
desterro sanitário. Tudo com acompanha-
mento de luxo e com a precaução de GOD, 
uma divindade do desempenho desportivo.

“Não lhes falta nada”, observa o diretor 
clínico do S.C. Braga, a propósito do iso-
lamento forçado que o novo coronavírus 
impôs a todos os jogadores do clube. O 
mesmo dr. Vítor Moreira que, em contra-
ponto com a abundância material, logo 
observa a carestia de tanta outra coisa, so-
bretudo de fartura social.

“Não lhes falta rigorosamente nada: ali-
mentação, acompanhamento médico, to-
das as necessidades básicas. Têm tudo, não 
precisam de sair de casa. E eles retribuem, 
com profissionalismo, com trabalho no do-
micílio, com resiliência. Os jogadores estão 
a cumprir escrupulosamente. São profissio-
nais exemplares”, acrescenta Vítor Moreira.

Ora esta não estava prevista em ne-
nhum compêndio e muito menos nos car-
tapácios da fisiologia desportiva, o que 
obrigou, na emergência do surto de Co-
vid-19, a medidas igualmente urgentes. 
“É uma situação excecional, para a qual 
não existam modelos nem referências. Por 
isso criámos o nosso próprio modelo, no 
seguimentos das recomendações da Dire-
ção-Geral de Saúde. E para uma situação 
excecional criámos uma plano igualmente 
extraordinário para os futebolistas do clu-
be. Eles estão em prisão domiciliária, au-
tenticamente. E temos de saber lidar com 
o desgaste emocional da clausura”, insiste 
o diretor clínico do Braga.

O clube criou uma “task force” para 
acompanhar e proteger os recursos hu-
manos mais valiosos e aí também entrou 

em marcha uma companhia inteira de fi-
siologistas do desporto, os do Gabinete de 
Optimização Desportiva, mais convenien-
temente conhecido pela redução GOD, até 
para lhe assinalar os milagres da ciência 
aos serviço do futebol.

A Covid-19 criou desafios de proporções 
desconhecidas e por isso também mobi-
lizou uma vasta equipa de profissionais: 
médicos, fisiologistas, terapeutas de toda 
a ordem, até da psicologia, para prevenção 
e tratamento de todos os distúrbios que o 
isolamento possa causar aos craques.

Um serviço de “catering” - propor-
cionado por um hotel de que António 
Salvador, presidente do clube, é co-pro-
prietário - também não deixa faltar nada 
na despensa e no frigorífico. Proteínas, 
vitaminas, hidratos e todos os nutrientes 
necessários à exigência de atletas de alta 
competição. Tudo em doses terapêuticas, 
vigiadas e ministradas por nutricionistas. 

“As refeições tiveram de ser ajustadas, 
porque o gasto calórico, agora, também é 
diferente”, afirma o médico.

“A criatividade do GOD”, como lhe 
chama o dr. Vítor Moreira, trata de tudo, 
do corpo e da mente dos jogadores, todos 
com ginásios instalados em casa. E com 
uma recente aquisição: uma bicicleta para 
todos, uma daquelas sem rodas, que não 
rodopiam para lado nenhum, mas que, à 
falta de melhor, sempre podem propor-
cionar uns passeios virtuais. “O importan-
te é zelar pela condição aeróbica dos joga-
dores”, verifica o diretor clínico destes 
“Guerreiros” encerrados na masmorra.

“É um plano de contingência”, para o 
qual o diretor clínico do Braga não dese-
nha o fim. “Estamos na primeira semana. 
Pode demorar, mais quatro, mais cinco 
semanas. Mas isto pode arrastar-se por 
mais quatro ou cinco meses e aí duvido 
que a sociedade aguente ou que o futebol, 

como qualquer outra atividade, possa vol-
tar à normalidade. Temos de esperar para 
ver”, diz o médico.

Para já, o diretor clínico do clube mi-
nhoto felicita-se com a ausência de positi-
vidade a Covid-19 no clube. “Não há casos 
do Braga. Nem suspeitos nem assintomá-
ticos. Mas devemos estar preparados para 
um ou outro caso de contágio”, afirma o 
dr. Vítor Moreira, que aconselha calma 
nos planos de retoma dos campeonatos.

“Para isso, para que o futebol volte à 
normalidade, tem de haver um consenso 
alargado. Para já, vamos na primeira se-
mana de contingência. É tudo muito pre-
coce, especula-se muito. A única certeza é 
que temos de saber lidar com a situação o 
melhor possível. E temos de ser responsá-
veis. O futebol tem de atuar em conformi-
dade com as recomendações da Direção-
-Geral de Saúde”, concluiu o médico.

JN/MS

A Comissão do Mercado de Valores Mo-
biliários levantou a suspensão de nego-
ciações das ações da Benfica SAD, uma 
decisão que surge depois de o Benfica 
SGPS ter desistido da Oferta Pública de 
Aquisição sobre a SAD.

Na terça-feira (24), o Benfica SGPS ti-
nha pedido ao supervisor da bolsa 
autorização para revogar a oferta pú-

blica de aquisição (OPA) que havia lançado 
em novembro sobre a Benfica SAD, devido 
aos efeitos da pandemia da Covid-19.

“A revogação da Oferta já vinha sendo 
discutida com a Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários desde que se tornou do 
conhecimento público, no dia 12 de março 

de 2020, a suspensão do campeonato na-
cional de futebol - Liga NOS”, referia o 
comunicado publicado na terça-feira (24) 
pela Comissão do Mercado de Valores Mo-
biliários (CMVM).

Na nota, as águias adiantavam ainda que 
desistiam da operação - com que preten-
diam aumentar a participação acionista da 
SGPS na SAD - “tendo por conta a altera-
ção das circunstâncias determinadas pela 
pandemia associada ao novo coronavírus, 
Covid-19, e os impactos da mesma, dire-
tos e indiretos”.

A decisão de suspender a negociação das 
ações da Benfica SAD tinha sido tomada na 
segunda-feira (23).
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“GOD” protege jogadores do Braga

CMVM levanta suspensão de 
ações da Benfica SAD

O Sporting manifestou o seu pesar, 
através de uma publicação no site do 
clube, pela morte de Romeu Branco, 
antigo presidente do grupo Stromp e um 
dos mais antigos sócios do emblema 
leonino que faleceu, na quinta-feira (19), 
aos 96 anos.

“Nascido a 21 de outubro de 1923, 
Romeu Adrião da Silva Branco 
teve uma vida dedicada ao Clube 

do seu coração, ingressando na direc-

ção de 1954 a 1956, como dirigente da 
secção de Atletismo, a que se seguiram 
dois anos como Diretor da Associação 
de Atletismo de Lisboa”, pode ler-se na 
nota de pesar emitida pelo Sporting.

Galardoado com o prémio Stromp em 
1971, Romeu Branco, integrou o grupo em 
1977 e viria a ser presidente em 1984, 1997 
e 1998. Foi ainda distinguido pelo Sporting 
com a Medalha de Mérito e Dedicação, em 
1961, e com o Leão de Ouro, em 1971.

JN/MS

Sporting de luto pela 
morte de Romeu Branco
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Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

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

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com

SAD do Aves afirma que salários 
em atraso se “devem à interrupção 
dos serviços na China”

O defesa Rúben Fernandes enalteceu 
no passado domingo (22) o “apoio ex-
cecional” prestado pelo Gil Vicente 
aos futebolistas do clube, que traba-
lham à distância devido à pandemia da 
Covid-19.

“Disponibilizaram uma bicicleta 
para cada jogador trabalhar um 
pouco em casa e mostram muita 

preocupação todos os dias, perguntando 
se nós e a nossa família estamos bem e 
se temos algum tipo de sintomas. O pre-
sidente também já me ligou para perce-
ber se necessitávamos de algo e temos 
recebido um carinho enorme”, referiu 
o central, em declarações reproduzidas 
nas redes sociais do clube de Barcelos.

Rúben Fernandes, de 33 anos, lamenta a 
“fase complicada” causada pela propaga-
ção do novo coronavírus, que suspendeu 
por tempo indeterminado a maioria das 
competições desportivas à escala mundial 
e confinou a sociedade a isolamento pro-
filático, mas confia num regresso à nor-
malidade “o mais cedo possível”.

“Deixo uma mensagem a todos os 
portugueses e adeptos do Gil Vicen-
te, para que tenham cuidado, tomem 
as precauções necessárias e fiquem em 
casa. Eu e os meus colegas, por exem-
plo, temos treinado em casa para não 
perdermos a forma. O dia a dia não tem 
sido fácil, mas todos juntos vamos con-
seguir ultrapassar isto”, afiançou.

No plano desportivo, o capitão dos 
galos mostrou-se surpreendido pelo 
desempenho do Gil Vicente, que entra 
para as 10 jornadas finais na nona posi-
ção, com 30 pontos, 14 acima da linha 
de água, numa temporada marcada pela 
reintegração administrativa do clube na 
Liga, a partir do Campeonato de Portu-
gal, na sequência do “caso Mateus”.

“Toda a gente tem visto a época que 
estamos a fazer e ninguém pensava que 
corresse desta maneira. Sabíamos que 
este regresso não ia ser fácil, mas traba-
lhamos todos os dias para que possamos 
conseguir a melhor classificação possí-
vel e assegurar a manutenção, que é o 
nosso grande objetivo”, observou.

JN/MS

Ruben Fernandes elogia “apoio 
excecional” do Gil Vicente
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A SAD do Aves justificou, no passado do-
mingo (22), que os salários em atraso dos 
jogadores se devem à interrupção dos 
serviços na China, motivada pela pande-
mia de Covid-19.

“A SAD do CD Aves vem a público ex-
plicar, uma vez mais, que esta situação 
se deve ao facto de a atividade econó-

mica da China ainda não ter sido retomada 
a 100 por cento, impedindo os seus respon-
sáveis de fazer a gestão interna esperada, 
situação de que Portugal vem tomando 
noção nos últimos dias, com os constrangi-
mentos impostos na vida”, avança o clube 
em comunicado publicado no site oficial.

Os avenses foram um dos seis clubes no-
tificados pela Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional (LPFP) na passada quarta-fei-
ra (18) para demonstrarem a regularização 
dos últimos três meses no prazo de 15 dias, 
após a sociedade liderada pelo chinês Wei 
Zhao ter falhado o pagamento de janeiro e 
fevereiro à maioria do plantel principal e 
da equipa sub-23.

“Neste contexto de contágio galopante, 
acreditamos que nem as medidas tomadas 
pela Liga cheguem a tempo para atenuar a 
situação. A toda a esta situação, juntam-se 
os maus resultados da equipa, que também 
não têm ajudado a SAD, limitando-lhe as 
transferências na janela de inverno e impe-
dindo-a de reforçar o plantel”, prosseguiu.

O Aves reforça a intenção de “cumprir as 
suas obrigações o mais rapidamente pos-
sível”, perante manifestações públicas de 
desagrado dos jogadores, como Quentin Be-
unardeau, que revelou já ter sido liquidada 
uma parcela por Estrela Costa, ex-diretora 
executiva, antes da derrota com o Sporting 

(2-0), a 8 de março, da 24.ª jornada.
“Prometeu que nos iriam pagar os dois 

meses e concordámos em treinar e ir ao 
jogo, mas a meio da semana ninguém ti-
nha recebido. Soubemos depois que tinha 
pago da conta pessoal aos dois avançados, 
que têm maior valor de mercado, e o gru-
po ficou revoltado. Era para todos ou para 
ninguém”, afirmou o guarda-redes fran-
cês, à Radio Monte Carlo.

No passado sábado (21), numa iniciativa 
da LPFP, em parceria com a Direção-Ge-
ral da Saúde (DGS), dedicada à simulação 
virtual dos jogos da 26.ª jornada, o defesa 
Afonso Figueiredo acordou com o médio 
Pepelu, do Tondela, pausar o desafio du-
rante dois minutos, num gesto de protesto 
face aos salários em atraso do clube avense.

As verbas de dezembro só foram liqui-
dadas em 14 de fevereiro, numa demora 
que Wei Zhao também justificou com a 
paralisação dos serviços na China desde o 
início do ano, motivada pelo novo corona-
vírus, mas arrastou-se aos meses seguin-
tes, podendo significar a perda de dois a 
cinco pontos, de acordo com o Regula-
mento Disciplinar da LPFP.

Os atletas das equipas principal e de sub-
23 recusaram-se a treinar e suspenderam 
a atividade a 12 de março, tendo reunido 
por videoconferência com o Sindicato de 
Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), 
que ativou o fundo de garantia salarial.

À semelhança de outros clubes, os pupi-
los de Nuno Manta Santos mantêm-se em 
casa, com planos de treino individuais, 
numa altura em que a Liga está suspensa 
por tempo indeterminado, devido à pro-
pagação do novo coronavírus.

JN/MS
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A Direção da Federação Portuguesa de 
Futebol decidiu, na tarde da passada 
sexta-feira (20), suspender os prazos 
processuais disciplinares, bem como 
adiar para a próxima época a execução 
das sanções de multa.

Numa nota, publicada no seu site 
oficial, o organismo defende que a 
medida visa aliviar a tesouraria dos 

clubes, sujeitos ao cumprimento dos pra-
zos estabelecidos pelo regulamento disci-
plinar da FPF.

Num momento em que os emblemas 

viram as suas receitas afetadas pela in-
terrupção das provas, a FPF assume a 
“decisão extraordinária” como forma de 
contribuir e atenuar os efeitos do estado 
de emergência que o país atravessa como 
resultado da pandemia do Covid-19.

Segundo a entidade, ficam suspensos 
os prazos de resposta aos processos dis-
ciplinares em curso e também, custas e a 
execução das sanções de multa no âmbito 
das suas provas. Assim, os clubes só terão 
de liquidar as multas a partir do início da 
época 2020/21.

JN/MS
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FPF suspende processos 
e pagamento de multas

A Fundação do Futebol da Liga Por-
tuguesa de Futebol Profissional vai 
leiloar equipamento desportivo para 
angariar fundos para a aquisição de 
material hospitalar para ajudar no 
combate à pandemia do covid-19.

“Este leilão solidário avança com o 
objetivo de adquirir equipamentos 
de proteção médica, nomeadamen-

te máscaras, luvas e batas”, informa o or-
ganismo, em comunicado.

O projeto “Stop Covid-19” vai ter a 
leilão bolas e camisolas autografadas 
por atletas dos semifinalistas da Taça 
da Liga, nomeadamente Sp. Braga, que 
venceu a competição, F. C. Porto, Spor-

ting e V. Guimarães.
“A Fundação do Futebol - Liga Portu-

gal associa-se à luta na pandemia do CO-
VID-19 e ao combate diário desenvolvido 
pelos profissionais de saúde, que estão na 
linha da frente e irá contribuir e apoiar”, 
explica, em iniciativa conjunta com a 
eSolidar e Movimento Tech4Covid19.

Segundo informam, a gestão do valor 
angariado é da responsabilidade da Go-
Parity e a distribuição destes materiais 
ficará a cargo da Tech4COVID19, “que 
apenas atuará segundo indicações da Di-
reção-Geral de Saúde, que medirá o que 
necessitam os centros hospitalares”. 

JN/MS

Fundação Futebol da Liga leiloa camisolas 
para compra de material hospitalar
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O avançado do Real Madrid Luka Jovic 
está a ser investigado pelas autoridades 
da Sérvia, depois de ter viajado de Espa-
nha para o seu país natal, ignorando a 
quarentena obrigatória devido à pande-
mia de Covid-19.

De acordo com a comunicação social 
sérvia, o jogador, de 22 anos, que 
representou o Benfica entre 2016 

e 2017, viajou para Belgrado há cerca de 
duas semanas, tendo sido visto nas ruas 
daquela cidade e também na festa de ani-
versário da namorada.

O Governo sérvio declarou o estado de 

emergência no país, à semelhança do que 
sucede em Portugal, sendo que uma das 
medidas impostas é o isolamento até 28 
dias de pessoas que viajem de países que 
registem casos de infeção pelo novo coro-
navírus, como é o caso de Espanha, uma 
das nações mais afetadas pela doença.

Jovic acabou por quebrar igualmente a 
quarentena que tinha sido imposta pelo 
Real Madrid há cerca de duas semanas, 
depois de ter sido confirmado um caso 
positivo de coronavírus na equipa de bas-
quetebol madridista.

JN/MS

Os jogadores do Borussia Mönchengla-
dbach e a equipa técnica liderada por 
Marco Rose vão ter um corte no salário en-
quanto durar a pandemia de Covid-19, uma 
medida que partiu dos próprios futebolis-
tas, anunciou na passada quinta-feira (19) 
o clube alemão.

“Os jogadores abordaram o clube com 
a oferta de cortes de salários voluntá-
rios e logo equipa técnica, diretores e 

executivos do clube se uniram à ideia. Es-
tou muito orgulhoso dos nossos jogadores. 
Estamos juntos pelo Borussia nos bons e 
nos maus momentos”, afirmou o diretor 
desportivo, Max Eberl, no sítio oficial do 

clube na Internet.
O diretor executivo da formação de Mön-

chengladbach, Stephan Schippers, já tinha 
referido que, devido ao novo coronavírus, 
a Bundesliga e os seus clubes estão a passar 
pela pior situação financeira dos últimos 20 
anos, devido à perda de receitas com públi-
co, direitos televisivos e patrocínios.

Schippers explicou que só no último 
jogo com o Colónia (2-1), disputado à por-
ta fechada, o clube deixou de receber cer-
ca de dois milhões de euros em receitas.

O Borussia Mönchengladbach é o atual 
quarto classificado do campeonato alemão.

JN/MS

O Sion, da primeira divisão suíça, rescin-
diu o contrato com nove jogadores, por 
estes recusarem a proposta de emprego 
parcial imposta pelo clube, face à pande-
mia de Covid-19.

De acordo com a agência de notícias 
suíça ATS, Pajtim Kasami, Alex 
Song, Ermir Lenjani, Xavier Kou-

assi, Seydou Doumbia, Mickaël Facchine-
tti, Christian Zock, Birama Ndoye e Johan 

Djourou são os futebolistas que não con-
cordaram com medida do clube, treinado 
pelo português Ricardo Dionísio, enquanto 
o campeonato helvético está suspenso, tal 
como quase todos na Europa.

O presidente do atual oitavo classifica-
do do campeonato, Christian Constantin, 
decidiu despedir com efeitos imediatos os 
jogadores.

JN/MS
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Jovic quebra quarentena
e está sob investigação na Sérvia

Monchengladbach baixa salários 
aos jogadores e técnicos

Sion despede nove jogadores por rejeitarem 
proposta de desemprego parcial

O presidente do Brescia, Massimo Cellino, 
defendeu no passado domingo (22) que a 
“época [2019/20] de futebol acabou” em 
Itália, o país mais afetado pela pandemia 
de Covid-19, realçando que o mais impor-
tante neste momento é “sobreviver”.

“Não podemos pensar quando vamos 
recomeçar, mas sim em sobreviver. 
E quando falamos de futebol, tudo 

deve ser adiado para a próxima tempora-

da. Vamos ser realistas, porque este vírus é 
a peste”, disse Cellino, de 63 anos, em en-
trevista ao jornal desportivo transalpino 
Corriere dello Sport.

O líder do clube da região da Lombar-
dia, uma das zonas do território italia-
no mais afetadas pela pandemia do novo 
coronavírus, alertou que “muitas pessoas 
não têm noção do que está a acontecer”.

JN/MS

Paolo Maldini, atual diretor técnico do 
AC Milan, acusou positivo no teste de 
rastreio ao novo coronavírus, informou 
no passado sábado (21) o clube milanês.

Em comunicado, o emblema rossone-
ro adianta que o ex-defesa e capitão, 
de 51 anos, “esteve em contacto com 

uma pessoa que tinha acusado positivo 
para o novo coronavírus e começou ele 
próprio a revelar sintomas da doença”.

De acordo com o AC Milan, o teste de 
rastreio que Paolo Maldini realizou na pas-
sada sexta-feira (20) “acusou positivo”, tal 
como sucedeu com o filho, Daniel, jovem 
avançado de 18 anos, que alinha na equipa 

de juniores dos milaneses e que em feverei-
ro se estreou pela formação principal.

“Paolo e Daniel estão ambos bem e já 
completaram duas semanas de isolamen-
to domiciliário, sem contacto com outras 
pessoas”, refere o AC Milan, revelando que 
ambos “vão manter-se em quarentena até 
estarem clinicamente recuperados”.

Paolo Maldini jogou pelo AC Milan duran-
te 24 anos, tornando-se uma das maiores 
lendas da história do clube, pelo qual dispu-
tou mais de 900 partidas e marcou 33 golos. 
Foi ainda internacional pela Itália, somando 
126 internacionalizações e sete golos.

JN/MS

Presidente do Brescia diz que 
“época de futebol acabou”

Paolo Maldini e filho estão infetados

Clube catalão quer avançar para um 
lay-off total que abrangerá todos os 
jogadores de todas as modalidades, 
durante o período em que durar a pan-
demia do coronavírus.

O Barcelona vai avançar com me-
didas que visem reduzir substan-
cialmente os salários de todos os 

jogadores do clube, independentemente 
da modalidade, com o futebol à cabeça.

De acordo com notícia do “Mundo De-

portivo”, a Direção do Barça está em tra-
balhos para estipular o regime lay-off no 
clube e na quarta-feira (25) realizou uma 
série de reuniões com os responsáveis de 
cada equipa para explicar a situação.

Os cortes salariais durarão enquanto a 
pandemia da Covid-19 impedir o normal 
funcionamento das modalidades e podem 
chegar aos 70%, não sendo certo que a di-
mensão dos cortes seja igual para todos.

JN/MS

Barcelona avança com cortes 
salariais até 70%
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O futebolista internacional belga Maroua-
ne Fellaini, uma das “estrelas” da liga chi-
nesa, foi diagnosticado com Covid-19 e 
está internado sob observação, anunciou 
o Shandong Luneng, clube que representa.

“Fellaini encontra-se sob observa-
ção e a ser tratado numa instalação 
médica. (...) O clube fará tudo para 

ajudar o jogador na sua recuperação”, 
informa um comunicado do emblema de 

Jinan, cidade localizada a cerca de 400 
quilómetros de Pequim.

O continente europeu tornou-se o epi-
centro da pandemia, com a Itália a ser o 
país do mundo com maior número de ví-
timas mortais, o que levou vários países a 
adotarem medidas excecionais, incluindo 
o regime de quarentena e o encerramento 
de fronteiras.

JN/MS

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, 
providenciou a oferta de 300 mil máscaras 
de proteção à Eslovénia, para fazer face à 
pandemia de Covid-19, confirmou o Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros esloveno.

“Falei com o meu amigo Jack May, 
expliquei-lhe que tínhamos um pro-
blema e se poderia ajudar. Entrou em 

ação no mesmo dia”, explicou o dirigente 
desportivo, recordando o contacto com o 
fundador da plataforma de comércio na 
Internet Alibaba.

A Fundação Alibaba anunciou que o 
avião, com cerca de 1,5 milhões de más-
caras, teria como destinado a Eslovénia, 
França e Bélgica.

JN/MS
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Futebolista belga Marouane 
Fellaini infetado com Covid-19

Presidente da UEFA oferece 
300 mil máscaras à Eslovénia

O Arsenal anunciou esta terça-feira 
(24), que vai doar 108.000 euros a insti-
tuições de caridade, em Londres, que 
ajudam os mais necessitados no com-
bate à pandemia da Covid-19.

“A Fundação Arsenal doará 100.000 
libras [pouco mais de 108.000 euros] 
para instituições de caridade e orga-

nizações locais, que apoiam os mais ne-
cessitados durante a crise da Covid-19”, 
escreveram os “gunners” no site.

O clube da capital inglesa, no qual alinha 
o internacional português Cédric Soares, 
reforça que “nestes tempos de incerteza, 
está a adotar uma série de medidas para 
garantir que as comunidades locais e glo-

bais recebam todo o seu apoio”.
No mesmo comunicado, o clube informa 

disponibilizou, a partir desta terça-feira 
(24), os veículos do clube aos profissionais 
de saúde para efeitos de entrega de medi-
camentos e outros pedidos de urgência.

O diretor dos “Gunners” Vinai Venka-
tesham terminou a nota com uma mensa-
gem de união e solidariedade: “O Arsenal 
existe para deixar nossos adeptos orgulho-
sos e criar um senso comunitário para as 
pessoas em Islington [localidade de Lon-
dres], em todo o Reino Unido e em todo o 
Mundo. Durante esses tempos incertos e 
sem precedentes, vamo-nos esforçar para 
garantir que assim seja”.

JN/MS

Vários clubes de futebol da Bélgica, en-
tre os quais o Anderlecht e o Standard 
Liège, estão a aplicar regras de desem-
prego temporário aos jogadores e tre-
inadores, face à ausência de receitas 
devido à pandemia da Covid-19.

O Anderlecht informou esta segun-
da-feira (23) que pôs em marcha 
o “desemprego técnico” para boa 

parte dos seus empregados, devido a um 
impacto económico “sem precedentes”.

As medidas temporárias de regulação 
foram anunciadas pelo Governo bel-
ga nos últimos dias, devido a restrições 
económicas de força maior, devido à 
crise sanitária que se vive em todo o 
mundo devido ao novo coronavírus.

O clube adiantou que tanto jogadores, 
como treinadores, “aceitaram o esforço 

proporcional, e considerável” para se 
reduzirem custos nas próximas sema-
nas, num acordo que se concretizará nos 
próximos dias.

Além desta redução de salários, o clu-
be de Bruxelas anunciou, no passado 
sábado (21), o despedimento do treina-
dor-adjunto Pär Zetteberg, por “razões 
financeiras”.

Também o Standard Liège, do portu-
guês Orlando Sá, avançou no passado 
fim de semana, com a medida de “de-
semprego técnico” para um grupo de 
treinadores do clube.

Outros clubes, da primeira e segundas 
divisões belgas, como o Zulte Waregem 
ou o Excelsior, estão a aplicar a “regula-
ção temporal” de emprego a jogadores e 
treinadores.

JN/MS

Arsenal doa mais de cem mil 
euros a instituições de caridade

Clubes belgas aplicam “desemprego 
temporário” devido à falta de receitas
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A Confederação Sul-Americana de Fute-
bol (Conmebol) solicitou à FIFA o adia-
mento das eliminatórias sul-americanas 
de qualificação para o Mundial do Qatar 
até setembro, no âmbito das decisões 
para evitar a propagação da Covid-19.

A petição foi adotada pelo Conselho 
da Conmebol, reunido através de 
videoconferência, em conformida-

de com as recomendações das autorida-
des internacionais em matéria de saúde 
pública, pode ler-se no comunicado que 
o organismo divulgou.

Trata-se de uma nova paragem das elimi-

natórias, visto que o início destas, previsto 
para o final do mês, já tinha sido suspenso.

O pedido da Conmebol surge um dia após 
esta ter anunciado a suspensão da atual 
edição da Taça Libertadores até 5 de maio, 
como medida de prevenção face ao risco de 
uma maior expansão da pandemia.

Antes dessa medida, a Conmebol já ti-
nha anunciado a 12 de março a suspen-
são dos jogos agendados para os dias 15 e 
21 deste mês pelos mesmos motivos, tal 
como o adiamento para 2021 da edição da 
Copa América, que se disputará entre ju-
nho e julho na Argentina e na Colômbia.

JN/MS

O presidente da FIFA Gianni Infantino, dis-
se, esta segunda-feira (23), que o futebol 
só regressará quando a crise sanitária pro-
vocada pela pandemia da Covid-19 for ul-
trapassada, e que será uma oportunidade 
para repensar este desporto.

“Faz falta estudar o impacto desta 
crise. Agora é difícil, não sabemos 
quando voltaremos à normalidade, 

mas foquemo-nos nas oportunidades. Tal-
vez possamos reformar o futebol mundial, 
dar um passo atrás”, começou por dizer o 
líder da FIFA.

Em entrevista ao jornal italiano “Gazzetta 
dello Sport”, Infantino sustentou que esta 
pode ser uma oportunidade para melhorar 
este desporto, “com formatos diferentes. 
Menos torneios, mas mais interessantes”.

“Talvez com menos equipas, mas mais 
próximas [na qualidade]. Menos jogos 
para proteger a saúde dos jogadores, mas 

mais equilibrados. Não é ficção científica. 
Há que calcular os prejuízos, ver como co-
bri-los”, acrescentou.

O responsável do futebol mundial subli-
nhou que a “saúde está em primeiro lugar” e 
que as “Federações e Ligas devem seguir as 
recomendações dos governos”, com o jogo 
a regressar apenas quando isso for possível.

A crise sanitária obrigou já ao adiamen-
to do Europeu de 2020 e da Copa América 
para o próximo ano. “Demonstrámos es-
pírito de cooperação e solidariedade com a 
Europa e América do Sul. Temos que pen-
sar no calendário das seleções, no estatuto 
dos jogadores, nas contratações, proteger 
os contratos”, adiantou.

Em relação ao Mundial de clubes, alar-
gado a 24 equipas, Gianni Infantino adian-
tou que “logo se verá” se a primeira edi-
ção, que deveria acontecer em 2020, “se 
realizará em 2021, 2022 ou 2023”.
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Conmebol pede à FIFA para 
adiar eliminatórias

FIFA diz que futebol só volta 
quando terminar a crise. 
E muito pode mudar

A UEFA publicou uma rubrica sobre 
questões relacionadas com o adia-
mento das competições devido à 
pandemia de coronavírus, explicando 
que o Euro2020 não mudará de nome 
apesar de se disputar no próximo ano.

“Acreditamos que os locais conti-
nuarão a ser os mesmos, assegu-
rando que o torneio permanece 

fiel à visão original: sediar um evento 
verdadeiramente europeu, adequado ao 
60.º aniversário do Euro”, esclareceu o 
organismo que gere o futebol europeu, 
anotando que o nome da competição 
não mudará. “O torneio ainda será co-
nhecido como UEFA Euro2020”, frisou.

A UEFA anota que ainda é cedo para 
dizer quando as competições serão re-

tomadas e que confia na Organização 
Mundial de Saúde e nas autoridades na-
cionais para guiarem os responsáveis do 
futebol europeu na resposta a dar, face 
às constantes mudanças provocadas 
pela pandemia de Covid-19.

“As decisões de quinta-feira (19) mos-
traram que estamos prontos para fazer 
escolhas difíceis, que serão sempre ba-
seadas em aconselhamento especiali-
zado e colocar a saúde acima de tudo”, 
acrescenta o organismo.

A UEFA afirmou que o adiamento do 
Campeonato Europeu “foi a melhor so-
lução para o futebol europeu” e “espera 
que todas as competições internacionais 
e domésticas que estão suspensas sejam 
completadas”.

JN/MS

A UEFA vai dar mais tempo e permitir 
maior margem de manobra aos clubes 
para poderem cumprir as regras do 
fair-play financeiro durante o período 
da pandemia de Covid-19, anunciou na 
passada quinta-feira (19) o organismo 
que gere o futebol europeu.

Com o prazo inicial a terminar em 31 
de março, a UEFA adicionou mais 
um mês para os clubes mostrarem 

que não têm dívidas pendentes de impos-
tos ou de taxas das transferências e que 
cumprem todas as regras obrigatórias.

A paralisação do futebol na Europa, 
devido à pandemia do novo coronaví-
rus, está também a atingir as finanças 

dos clubes, que durante este período 
terão quebras acentuadas com receitas 
de espectadores, direitos televisivos e 
patrocínios.

O sistema do fair-play financeiro da 
UEFA monitoriza pelo menos durante 
três anos as contas de todos os clubes 
qualificados para a Liga dos Campeões e 
a Liga Europa.

A mais recente vítima deste controlo 
foi o Manchester City, clube em que ali-
nham os portugueses Bernardo Silva e 
João Cancelo, que, para já, está impedi-
do de disputar as próximas duas edições 
da Champions, por não ter cumprido as 
regras impostas pela UEFA.

JN/MS

Vai jogar-se em 2021, mas 
continuará a chamar-se Euro2020

UEFA alarga prazo do fair-play 
financeiro
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O adiamento dos Jogos Olímpicos 
para 2021 coloca enormes desafios ao 
Comité Olímpico Internacional (COI) e 
às federações das modalidades, muitas 
das quais com campeonatos mundiais 
agendados para o próximo ano.

O atletismo, modalidade rainha dos 
Jogos Olímpicos, já se disponibilizou 
para adiar para 2022 os Mundiais 

que estão marcados para o verão do próxi-
mo ano, em Eugene, nos Estados Unidos.

A Federação Internacional de Nata-
ção (FINA) também já mostrou aber-
tura para alterar as datas dos mundiais 
de 2021, que deveriam disputar-se en-
tre 16 de julho e 01 de agosto, na cidade 
japonesa de Fukuoka. O organismo tem 
outro problema para resolver ainda este 
ano: o reagendamento dos Europeus de 
natação, que deviam disputar-se em 
maio, em Budapeste.

A ginástica e o judo, duas modalida-
des com campeonatos mundiais todos os 
anos, exceto em ano olímpico, tem mar-
cados para o próximo ano duas compe-
tições mundiais. A principal competição 
mundial de judo deverá disputar-se em 
Tashkent, no Uzbequistão, em setem-
bro, e os mundiais de ginástica estão 
marcador para outubro do próximo ano, 
em Copenhaga, na Dinamarca.

A Federação Internacional de Ginás-
tica (FIG) afirmou que tudo fará “para 
adaptar o seu calendário”, enquanto o 
organismo que gere o judo, se mostrou 
disponível para repensar o agendamento 
do próximo ano. Com Europeus mascu-

linos e femininos agendados para junho 
e agosto o basquetebol ‘sofre’ o mesmo 
problema das outras modalidades: falta 
de espaço no calendário para incluir os 
Jogos Olímpicos.

Da Federação Internacional de Basque-
tebol (FIBA) já veio a sugestão de adiar o 
Europeu feminino para 2023 e transfor-
má-lo num evento teste para os Jogos Pa-
ris2024, e o masculino para 2023.

Caso se mantenham nas datas que 
estavam previstas para 2020, os Jogos 
Olímpicos do próximo ano vão começar 
no fim de semana em que termina a Vol-
ta a França, algo que não é inédito. Os 
mundiais não deverão ser afetados.

Entre as várias modalidades que or-
ganizam competições mundiais em ano 
pós-olímpico, estão, entre outras o remo, 
o badminton, a canoagem, a esgrima, o 
halterofilismo, o taekwondo e o tiro.

A opção de realizar os Jogos na pri-
mavera, já admitida pelo COI, afetará 
sobretudo o calendário dos desportos 
coletivos: os playoffs da Liga Norte-A-
mericana de Basquetebol (NBA), as fases 
finais das ligas dos campeões de ande-
bol, basquetebol e voleibol, e, claro, as 
ligas de futebol, podendo também in-
terferir no Europeu da modalidade.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Tóquio2020 foram adiados para 2021, 
devido à pandemia de Covid-19, anun-
ciaram na terça-feira (24) o Comité 
Olímpico Internacional (COI) e o Comité 
Organizador dos Jogos, em comunicado. 

JN/MS

Modalidades têm de 
recalendarizar época após 
adiamento dos Jogos Olímpico

Borislav Stankovic, antigo secretário-ge-
ral da Federação Internacional de Basque-
tebol (FIBA) e figura lendária do desporto 
na antiga Jugoslávia, morreu na passada 
sexta-feira (20) aos 94 anos.

Borislav Stankovic foi secretário-ge-
ral da FIBA entre 1976 e 2002, tendo 
sido nomeado secretário-geral ho-

norário do organismo em 2003, e foi tam-
bém membro do Comité Olímpico Inter-
nacional (COI).

Durante os mandatos na FIBA, promo-
veu a aproximação entre o organismo e 

a Liga Norte-americana de Basquetebol 
(NBA), numa altura em que foram intro-
duzidas, entre outras mudanças, os quatro 
períodos de jogo e a linha de três pontos.

Nascido em Bihac, na Bósnia-Herzego-
vina, Borislav Stankovic foi um dos im-
pulsionadores do basquetebol na antiga 
Jugoslávia, depois da II Guerra Mundial.

Enquanto jogador do Estrela Vermelha, 
conquistou dois títulos da Jugoslávia e re-
presentou a seleção do seu país no Cam-
peonato do Mundo da Argentina, em 1950.

JN/MS

Morreu Borislav Stankovic, 
figura histórica do basquetebol
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O “quarterback” Tom Brady, um dos 
melhores jogadores da Liga Norte-ame-
ricana de Futebol (NFL), trocou os New 
England Patriots, clube que representou 
durante 20 anos, pelos Tampa Bay Buc-
caneers, tendo assinado contrato para 
as próximas duas épocas.

Tom Brady, que conquistou seis vezes 
o Super Bowl ao serviço do emblema 
de Massachusetts, o que o torna o 

jogador com mais títulos da NFL, afirmou 
que vai entrar “numa nova viagem” no 
mundo futebol americano.

“Estou entusiasmado e com fome [de 
títulos]. Se há coisa que aprendi sobre o 
futebol americano é que ninguém se im-

porta com o que fizeste na época passada 
ou antes disso”, escreveu o jogador, de 42 
anos, numa mensagem nas redes sociais.

Tom Brady assinou um contrato de duas 
temporadas com os Buccaneers, num va-
lor de 30 milhões de dólares por época.

“Estou a começar uma nova viagem e 
agradeço aos Buccaneers por me darem 
a oportunidade de fazer aquilo que amo. 
Quero conhecer os meus colegas e treina-
dores e dizer-lhes que podem confiar em 
mim”, acrescentou o jogador.

Na hora da despedida o jogador não se 
esqueceu de agradecer aos Patriots e aos 
adeptos pelos 20 anos em que vestiu as co-
res do clube.

JN/MS

A Fórmula 1 anunciou na passada sex-
ta-feira (20) que vai realizar uma com-
petição virtual nos dias em que estavam 
agendados os Grandes Prémios adiados 
devido à pandemia de Covid-19, com a 
participação de alguns pilotos.

As corridas vão ser disputadas no jogo 
F1 2019 e serão transmitidas em di-
reto na internet, através das redes 

sociais e em plataformas como o YouTube. 
O primeiro Grande Prémio virtual acon-
teceu no passado domingo (22) e foi usa-
da uma cópia do circuito internacional do 
Bahrain, onde deveria realizar-se a corri-

da do Mundial de F1.
A organização da prova explicou que al-

guns pilotos oficiais vão participar, embora 
não tenha avançado nomes, juntamente 
com um grupo de celebridades, que serão 
divulgadas brevemente. À partida, o ‘F1 Vir-
tual Grand Prix” irá durar até final de maio.

Além do Bahrain, os Grandes Prémios 
de China, Espanha, Países Baixos e Viet-
name foram igualmente adiados, tudo 
devido ao novo coronavírus, enquanto as 
provas da Austrália e a mítica do Mónaco 
foram mesmo canceladas e retiradas do 
calendário deste ano.

JN/MS

“Quarterback” Tom Brady 
troca Patriots pelos Buccaneers

F1 cria prova virtual com pilotos 
nos dias das corridas
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FUTEBOL

A UEFA adiou indefinidamente todas as 
finais europeias. Liga dos Campeões, Liga 
Europa e Liga dos Campeões feminina fi-
cam sem data para serem concluídas devi-
do à Covid-19.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissio-
nal (LPFP) adiantou, esta segunda-feira 
(23), que é impossível definir uma data 
para o regresso das competições, suspen-
sas desde 12 de março devido à pandemia 
da Covid-19.

Em Espanha, “a Comissão de Monitora-
mento prevista no atual acordo de coorde-
nação entre a RFEF e a La Liga determina 
a suspensão das competições de futebol 
profissional até que as autoridades com-
petentes do Governo e da Administração-
-Geral do Estado considerem que podem 
ser retomadas e que isso não representa 
nenhum risco para a saúde”, pode ler-se 
numa nota nota.

A Federação Belga de Futebol anun-
ciou, na passada quinta-feira (19), que a 

liga profissional estará suspensa até 30 de 
abril. A mesma data foi apontada pelos 
responsáveis pelo futebol inglês, que no 
entanto assumem que têm a intenção de 
conseguir terminar a temporada 2019/20. 
Espera-se também que a Liga alemã siga o 
mesmo caminho e pronlongue a suspen-
são até à mesma data.

Finalmente, o Governo da Turquia 
anunciou, na passada quinta-feira (19), a 
suspensão de todas as competições des-
portivas no país, entre as quais a liga de 
futebol, devido à pandemia da Covid-19.

FÓRMULA 1

O Grande Prémio do Mónaco de Fórmu-
la 1 de 2020 foi, na passada quinta-feira 
(19), definitivamente cancelado devido 
à pandemia do novo coronavírus, o Co-
vid-19, sendo a primeira vez que a corrida 
não se disputa desde 1954. Esta é a quarta 
prova cancelada este ano depois das cor-
ridas previstas para Austrália, Bahrain e 
China terem já sofrido destino idêntico.

AUTOMOBILISMO

O Automóvel Club de Portugal anunciou 
esta terça-feira (24) o adiamento o Rally de 
Portugal 2020, a quinta etapa do Campeo-
nato Mundial de Ralis da FIA, devido à pan-
demia da Covid-19. A prova estava marca-
da para decorrer nas regiões do Norte e do 
Centro, entre 21 e 24 de maio.

Também a segunda prova do Mundial de 
rallycross de 2020, agendada para maio, 
em Montalegre, foi adiada “devido às preo-
cupações globais com a saúde”. A primeira 
etapa do Mundial em 2020 deverá aconte-
cer agora entre 16 e 17 de maio, no circuito 
de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

TÓQUIO 2020

Os Jogos Olímpicos foram finalmente 
adiados. “Nas circunstâncias presentes 
e baseados em informações fornecidas 
pela Organização Mundial da Saúde hoje, 
o presidente do Comité Olímpico Inter-
nacional e o primeiro ministro do Japão 
concluíram que os XXXII Jogos Olímpicos 
em Tóquio devem ser adiados para uma 

nova data além de 2020 mas não depois do 
verão de 2021, para salvaguardar a saúde 
dos atletas, todos envolvidos nos Jogos 
Olímpicos e a comunidade internacional”, 
pode ler-se no comunicado conjunto do 
COI e do primeiro ministro japonês.

ANDEBOL

A Federação Europeia de Andebol avan-
çou, esta quarta-feira (25), que as com-
petições sob a sua égide apenas poderão 
voltar a ser disputadas a partir de junho, 
devido à pandemia da Covid-19.

A EHF decidiu adiar para final de agosto 
e início de setembro as final four das com-
petições de clubes, com os oitavos de fi-
nal da Liga dos Campeões, com a presença 
do F. C. Porto, e a quinta jornada da Taça 
EHF, na qual está o Benfica, a disputarem-
-se, nas melhores previsões, na primeira 
semana de junho.

O play-off’ de qualificação para o Mun-
dial2021, previsto para o início de junho, 
passará para o final de junho e início de julho, 
com Portugal a defrontar a Letónia ou Israel.
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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
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Employers in Canada’s construction in-
dustry pumped the brakes on hiring in 
February after three-straight months of 
steady job gains.

Statistics Canada reported the in-
dustry shed 7,900 jobs, or about 0.5 
per cent, last month. This followed 

an increase of 15,800 positions a month 
earlier. The latest figures from the fed-
eral agency’s Labour Force Survey put 
the total number of workers employed in 

construction at 1.4897 million.
The industry remains up considerably 

year-over-year, with nearly 50,000, or 
3.4 per cent, more workers on job sites 
in February 2020 than in the same month 
last year.

The decline in construction employ-
ment stacks up against a minimal in-
crease in overall hiring in Canada. Em-
ployers across all sectors added 30,000 
jobs, or 0.2 per cent, in February.

OCN

Normal life is just so “last week.”

Just four days into a partial shutdown of 
Canada’s day-to-day business environ-
ment, Canadian renovators and custom 

homebuilders are making rapid changes to 
their business operations.

The fallout from Covid-19 is the biggest 
and most painful Change Order most of us 
have ever seen.

Where to start? Let’s look at the good 
news.

At time of writing, no major Canadian 
retailers of building materials and hard-
ware had closed their doors. Many box 
stores have reduced their hours. However, 
it’s likely that some stores will go to a “take 
out” only menu, as many Canadian res-
taurants in major centres have now done 
based on government recomendations.

Mattamy Homes, one of Canada’s lar-
gest tract builders, has announced that it 
has shut down all customer-facing and 
site operations.

Independent contractors, on the other 
hand, are mostly continuing to work. 
Ben Polley, president of Evolve Builders 
Group, Guelph, Ont. says “We are stag-
gering through it. I simply wouldn’t have 
believed, even a few short weeks ago, that 
this would have come to pass.”

Polley said that his firm was, like most, 
“totally unprepared” for the scale of the 
changes to society, even though Evolve 
had a “business contingency and emer-
gency preparedness plan in place.”

The good news for Polley is that the office 
side of his operation was already operating 
on cloud-based systems, so his adminis-
trative functions have easily transitioned 
to working from home.

But onsite, Evolve has had to introduce 
emergency policies – all the way from no 
more carpooling for employees to limiting 
on-site personnel to 2 to 3 people, max-
imum, on site at a time. Polley’s company 
is also instituting a policy that worksites 
have to be unoccupied by the owners/ten-
ants. If this is not possible, the firm will 
“totally isolate” the renovations from the 
rest of the living quarters. Polley is also 
bringing in outside sanitation facilities like 
portable toilets – although he notes that 
the ones with running hot water are now 
very hard to find.

The biggest problem right now, Polley 
says, is that so many major municipalities 
in the Greater Toronto Area and Golden 
Horseshoe area of Ontario have shut down 
their inspections. “Without inspections, 
we will run out of work,” Polley says. He 
says that many building departments have 
said that inspections will be unavailable 
until at least April 6th. But nobody really 
believes that life and business will return 
to normal in Canada by then.

Polley commended the building depart-
ment in Grey County, close to his home base 
of Guelph, for continuing with inspections.

As far as the supply of building materials 
and hardware goes, Polley has experienced 
no problems so far from RONA, one of his 
major suppliers, although he expects that 
reduced hours will become commonplace 
and he expects that retailers may close their 
doors to consumers. “It will be walk up and 
pick up your materials only,” he predicts.

Rob Allan, president of RBA Projects 
Inc., Toronto, said he has had projects can-
celled this week as well as two large-scale 
condo renovations indefinitely delayed. In 
the latter case, the owners are out of the 

country and just can’t get back to Canada.
“But our active projects are still moving 

along,” Allan said. “We’ve been talking to 
all of the sub trades to put in safety pro-
cedures. And we are spreading the trades 
out more between jobs.” Allan is trying to 
limit trades to a maximum of three per site.

Allan has three new builds that were 
due to start soon. “The clients are optimis-
tic we can go forward.” But the sticking 
point, again, is with inspections.

“Inspectors have told us that, as of 
this week, they are on the shelf for three 
weeks. No permits, no construction.”

Allan has no problems getting sup-
plies from building materials retailers 
but specialty distributor Noble Trade “is 
not serving anyone over the desk” in his 
area, Allan says. “It’s online only orders.” 
However, Allan has high praise for sev-
eral independently-owned dealers, such 
as Home Building Centre in Gravenhurst, 
Ont., which are operating normally.

Allan is also still getting good service from 
Tool Box, a specialty onsite delivery firm.

Allan believes that custom homebuilders 
and renovators like him have an advantage 
over the big constructors in this current 
environment. “The big condo sites, many 
of them are shut down. The tract builders 
also. The hope is that custom firms like 
ours can keep going.”

But there are many concerns about the 
flow of money. “One of my aluminum 
guys was telling me that the purse strings 
are already tightening right down. When 
the money stops, construction stops.”

As a firm that carries administration and 
design in-house, but subs everything else 
out, Allan believes he is in better shape 
than many employee-based firms.

One Southern Ontario contractor we 
talked to preferred to remain anonymous. 
Asked about cash flow, the contractor said 
they had no immediate concerns, but said 
they were meeting with a private lender 
yesterday afternoon.

This firm is a design-build operation. 
It has six projects going through the de-
sign phase with the two in-house design-
ers able to work from home during the 
Covid-19 social distancing period.

The contractor said the firm has already 
put Covid-19 precautions in place for job 
sites. They don’t want to have more than 
one trade on site at a time – and no one who 
has been traveling outside the country in 
the last 14 days. At the end of the workday, 
everything on the job site is wiped down 
with disinfectant wipes.

Current projects have been definitely 
affected. One large project underway was 
to consist of a main floor renovation and a 
bathroom. Now, the contractor says they 
will just do the bathroom itself and “put 
off” the rest of the project.

Another large project, which was due to 
begin shortly, is for a client that owns nine 
properties. The one project that the firm 
was expected to start requires a tenant to 
relocate first. It is unknown if that is going 
to be a problem, depending on the tenant’s 
personal/job situation.

As for layoffs of employees, they are of 
course a possibility, the contractor said. 
The contractor will definitely keep on their 
two designers – which generate cashflow 
and can work safely from home offices. 
The company has holdbacks waiting to 
come in but is unsure when those will be 
paid. “It’s crazy. It’s a little surreal.”

Steve Payne, CC

Construction sheds 7,900 jobs in February, snapping three-month win streak

Covid-19 and Canadian contractors: 
Life after the biggest Change Order of all time
“We are staggering through it,” says Guelph, Ontario contractor Ben Polley
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MILÉNIO | VIAGENS

WITH VINCE NIGRO
SATURDAY AT 9PM

CAMOESTV.com

Nelson Sobral a local Luso Canadian 
singer-songwriter based out of Toronto. His music 
is bluesy r&b country-rock cocktail in the vein 
of The Black Crowes, Joey Landreth and Glen 
Hansard styles. He is a co-writer and guitarist 
for the rock & roll band The Celebration Army.
Vince Nigro’s interview with this upcoming local 
talented performer discusses with him his struggles 
and hardships of climbing to the top of the music 
business and what it takes to stay current and 
relevant in todays very competitive music scene.

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.

Fazer um passeio de barco para conhe-
cer um pouco da imensa Amazónia era 
um sonho antigo. Embarquei, no porto 
de Manaus, num navio da companhia 
Iberostar para um cruzeiro de três dias 
e quatro noites.

Navegámos no Rio Negro, e, no regres-
so, descemos até ao “encontro das 
águas”, onde se junta ao Rio Solimões 

e, a partir daí, é chamado de Amazonas.  
Achei linda a saída de Manaus ao pôr do 

sol, com a catedral do século XVII, bran-
ca e amarela junto ao porto, e a passagem 
debaixo da longa ponte Jornalista Phelippe 
Daou. Nada me preparou, porém, para a 
grandeza e o exotismo que iria desfrutar 
durante os dias do cruzeiro. 

O rio Negro deve o nome à água escura 
do leito que, sem qualquer ondulação, pa-
rece um espelho.  A subida das águas, por 
ser época das chuvas, permite-nos obser-
var ilhas inundadas e árvores meio sub-
mersas, que irão sobreviver durante me-
ses, sem serem afetadas na sua vitalidade. 
Foi-me dito que as águas desse afluente do 
Amazonas são daquela cor devido aos resí-
duos da sedimentação das plantas e dos mi-
nerais, resultado dos ácidos húmidos e fúl-
vidos da decomposição do húmus do solo 
que escoam lentamente para o rio. 

Na manhã do primeiro dia, em lanchas 
apropriadas, deixámos o navio para dar 
um passeio pela região do Igarapé Jaraqui, 
acompanhados de um guia experiente. Fi-
zemos uma trilha de duas horas pelo interior 
da floresta, e fomos sendo informados como 
os indígenas usam as plantas, flores e frutos 
essenciais para viver e sobreviver dos produ-
tos da natureza. Deles produzem antídotos 
naturais para picadas ou mordidas de inse-
tos e cobras. De tarde, demos um passeio de 
lancha pela região de Três Bocas que faz par-
te do arquipélago de Anavilhanas, o segundo 
maior arquipélago de água fluvial do mundo. 
Vimos tucanos, araras e, no regresso, já es-
curo, os olhos brilhantes de muitos jacarés.

No dia seguinte fomos conhecer a região 
do Igarapé Trincheira, e observar de perto 
os botos (golfinhos cor de rosa) em Novo Ai-
rão, que nos comovem com a sua simpatia e 
na forma como interagem connosco. Ao ca-
minhar nas trilhas, junto às margens, veem-
-se cipós, palmeiras e árvores muito altas 
refletidas nas águas cintilantes. De vez em 
quando, surge um macaco, preguiça, papa-
gaio e aves cujos nomes não consegui fixar.

Senti-me meio constrangida quando fo-
mos conhecer uma comunidade indígena 
no Rio Culeiras, onde vivem cerca de 100 
pessoas. Recebidos pelos líderes, foram-nos 
depois mostrados a escola, o posto de saúde, 
a casa da farinha de mandioca e as plantas 
medicinais. Quando dançaram para nós, em 
trajes pretensamente autênticos (observei, 
por exemplo, os saiotes feitos de folhagem 
artificial), aceitei que o turismo é uma forma 
de vida para essas pessoas. 

No terceiro e último dia do cruzeiro, le-
vantei-me de madrugada para ir de lancha 
observar o nascer do sol no meio do rio. O 
silêncio e as imagens deslumbrantes ficarão 
guardados na minha memória para sempre.

Houve oportunidade para a pesca da pi-
ranha, e ainda para conhecer uma comuni-
dade cabocla que se dedica ao artesanato. 
No fim da visita, banhámo-nos numa pe-
quena praia de areia branca e macia, nas 
águas amenas do Rio Negro. 

O imperdível “encontro das águas” deu-
-se ao amanhecer do último dia.  O Rio 

Solimões barrento e mais forte junta-se ao 
Negro. A diferença de densidade e cor da 
água dos dois necessita de um percurso de 
10km para deixar de se distinguir. A visão 
insólita dessas duas poderosas correntes de 
água, quando se fundem num só leito de rio 
indiferenciado – o gigante Amazonas –, é 
realmente digna de admiração. 

Numa semana, fiquei apenas a conhecer 
uma ínfima amostra do que é a Amazónia 
que, além do Brasil, se estende a mais oito 
países: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, 
Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suri-
name. A grandeza da maior extensão arbori-
zada do planeta e simultaneamente a sua fra-
gilidade, dadas as ações de desmatamento e 
destruição, despertam em mim sentimentos 
de admiração e enorme desassossego.
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
os poderosos rios e a floresta

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

TriboPorto de Manaus

VIAGENS
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QUARTER 
CHICKEN 
DINNER

ANGUS WITH 
BACON AND 

CHEESE
590 Keele Street 

(Keele & St. Clair)
Toronto, ON M6N 3E2

416.760.7893

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

JOE & ANDREW AMORIM

Os glaciares são como rios sólidos, gigan-
tescas massas de água congelada que se 
movem lentamente. Depois dos oceanos, 
agregam a maior quantidade de água na 
Terra, sendo os maiores reservatórios de 
água doce do nosso planeta.

Essencialmente resultantes da acumu-
lação de neves compactadas pelo peso, 
ano após ano, década após década, por 

vezes durante séculos, existindo em climas 
frios, em altitudes elevadas e nos polos.

Há glaciares em todos os continentes, 
estimando-se que existam entre 198 mil a 
200 mil. Os maiores, e também em maior 
número, encontram-se na Antártida e na 
Gronelândia. O Glaciar Lambert, situa-

do no Polo Sul, é o maior no planeta, com 
96Km no seu ponto mais largo, 434Km de 
comprimento, com uma altura de 2,5Km 
no seu ponto mais espesso e movendo-se à 
velocidade de 400m a 800m por ano. A tí-
tulo de exemplo, o gelo do início do maior 
e mais longo glaciar do Alasca demora cer-
ca de 400 anos a chegar à sua extremidade.

O mais antigo glaciar do mundo situado 
na Antártida julga-se ter cerca de um mi-
lhão de anos. Na Gronelândia existem gla-
ciares com 100 mil anos e no Alasca com 
cerca de 30 mil anos.

O gelo glacial é considerado um mineral 
devido à sua dureza idêntica à do granito. 
Sendo uma rocha monominerálica, o gelo 
mineral é a forma cristalina da água, re-
sultando da acumulação e compactação de 
milhares de flocos de neve transformados 
em cristais de gelo glacial.

Até há poucos anos julgava-se que no 
interior dos glaciares não existiam formas 
de vida, no entanto elas existem. As mi-

nhocas do gelo, Mesenchytraeus solifugus, 
podem atingir até 15mm de comprimento 
e 0,5mm de diâmetro, sendo os únicos 
anelídeos conhecidos que passam toda a 
sua existência no gelo glaciar, deslocan-
do-se à superfície para se alimentarem de 
algas da neve, ao entardecer e ao amanhe-
cer. Este ser vivo só se encontrou, até ago-
ra, nos glaciares do Alasca, Washington, 
Oregon e Columbia Britânica.

Desde 1850 que se verifica o recuo de al-
guns glaciares - só os Alpes suíços perde-
ram mais de 500 glaciares desde a década 
de 80 do século 19, um quarto dos ante-
riormente existentes portanto, havendo 
ainda cerca de 1500 mas que, se a tendên-
cia se mantiver, correm o risco de desapa-
recimento em cerca de 90% até final deste 
século. O mais preocupante é que a veloci-
dade de degelo tem aumentado muito mais 
do que o previsto há 10 anos. No Canadá, o 
emblemático Glaciar de Atabasca, situado 
nas Montanhas Rochosas Canadianas, tem 

perdido cerca de 5m de espessura anual-
mente e recuou cerca de 1,5Km.

Os glaciares das Montanhas Rochosas, Al-
pes, Himalaias, Cordilheira das Cascatas, Ki-
limanjaro e Andes são aqueles que apresen-
tam a maior diminuição nas suas extensões. 

O derretimento dos glaciares um pouco 
por todo o mundo é tido como uma evi-
dência do aquecimento global provocado 
pela atividade humana. As consequências 
são há muito elencadas pela classe cien-
tífica, desde a subida do nível médio dos 
oceanos, passando pela perda de reservas 
de água doce, destruição de habitats, etc.

Que impactos terão na realidade as alte-
rações a estas peças no imenso puzzle que é 
a Terra? Podemos especular, mas nunca te-
remos certezas. Como será que as peças se 
encaixarão com os seus novos formatos, ou 
como ficará o puzzle na ausência de peças? 
Esperemos que se reencaixem sem dor, para 
podermos continuar na senda da descoberta 
e compreensão deste admirável planeta.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Glaciares
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Caro cliente,
Durante estes tempos sem precedentes, em meio do vírus Corona, 
a nossa equipe trabalha ativamente para reabastecer todos os de-
partamentos de nossa loja com os produtos de qualidade que você 
espera da Távora Foods. Estamos muito orgulhosos de todas as 
pessoas maravilhosas que temos a trabalhar connosco, pois con-
tinuam a prestar um ótimo serviço, a fim para manter uma experiên-
cia positiva para os nossos clientes.

Estamos comprometidos com as nossas comunidades e nossos 
clientes, e ainda mais durante este período. Através do bom re-
lacionamento que construímos com nossos fornecedores, os nossos 
pedidos têm sido processados   de acordo com as nossas necessi-
dades. Temos recebido toda a carne fresca, fruta e vegetais fres -
cos, peixes fresco e congelado, laticínios e produtos de mercearia, 
conforme solicitado. Também continuamos prestando muita aten-
ção à limpeza dentro e fora de nossa loja.

Gostaríamos que os nossos clientes soubessem que a Távora Foods 
reconhece o quanto essencial é, como supermercado, oferecer pro-
dutos de qualidade com poupança em todos os departamentos, 
uma atmosfera otimista, um estabelecimento bem mantido e limpo 
que fornece um serviço excecional. Continuaremos a nos esforçar 
para ser o seu supermercado preferido.

Desejamos Prosperidade e Boa Saúde Para Todos!
DEUS VOS ABENÇOE

  arováT solraC ,arováT luaP



Kika

Numa altura em que não existem grandes 
hipóteses de entretenimento, a não ser 
dentro de casa, a criatividade de milhões 
de pessoas pelo mundo está ao rubro. Des-
de desafios nas redes sociais a treinos ca-
seiros, sugestões não faltam. E Gerard Pi-
qué fez questão de superar – com sucesso 
– uma das correntes em vigor.
Num filme gravado por Shakira, vemos 
o atleta a utilizar o famoso rolo de papel 
higiénico como bola. Mas não de futebol, 
como muito se tem visto. Pelo contrário, 
desta vez, usou a lateral de uma raquete 
para dar quase 30 toques no objeto. Peran-
te a tarefa superada, a artista não teve ou-
tra reação que não afirmar: “És um génio“.

O músico Vitor Kley, namorado de Caro-
lina Loureiro, decidiu animar os vizinhos 
nesta quarentena dando um concerto à ja-
nela. Nas redes sociais, o artista brasileiro 
partilhou alguns vídeos desse momento, 
agradecendo a quem assistiu.
“Obrigado, vizinhança e obrigado a quem 
viu a live! Espero ter levado um pouco de ale-
gria para vocês… beijo no coração, fiquem em 
casa e fiquem bem”, escreveu Kley, numa 
fotografia que partilhou após o concerto.

Joana Marques anunciou em direto, na 
manhã desta terça-feira, dia 24, que está 
grávida. Mais tarde, a locutora e humorista 
partilhou na sua conta no Instagram uma 
imagem da ecografia da sua segunda gra-
videz. “Amor em tempos de cólera”, es-
creveu, na legenda da fotografia.
De lembrar que Joana Marques e o marido, 
Daniel Leitão, são já pais de um rapaz, Xa-
vier, de três anos.

Já se passaram quase dois meses desde que Kobe Bryant e de uma das suas fi-
lhas, Gianna, perderam a vida a 26 de janeiro num acidente de helicóptero em 
Calabasas, na Califórnia. Para a sua mulher, Vanessa, a prioridade são agora as 
três filhas, Natalia, de 17 anos, Bianka, de três e Capri, de nove meses.
E é por esse motivo que solicitou ao Tribunal Superior de Los Angeles que se modi-
fique o testamento do ex-jogador de basquetebol para que se inclua o nome da filha 
mais nova. De acordo com o Daily Mail, o desportista escreveu o seu testamento 
em 2003, um documento que foi sendo atualizado à medida que a família crescia. A 
última vez que foi alterado foi em 2017, depois do nascimento da sua terceira filha, 
Bianka. A mais nova da família, Capri, nasceu no passado mês de junho, apenas 
sete meses antes da morte do pai, pelo que não chegou a ser incluída no testamento.  
Junto do representante do ex-jogador dos Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, Vanessa 
Bryant solicitou a inclusão da sua filha mais nova como beneficiária da herança. O 
documento enviado referirá que “a herança de Bryant será dividida em duas partes 
e não em três”. “Esta não era a intenção de Kobe. Nem cumpre o propósito principal 
e material de prover Vanessa e todas as suas filhas depois da sua morte”. 
Para suportar este argumento, Vanessa Bryant anexou provas e documentos 
que demonstram o desejo expresso do ex-jogador em incluir a filha mais nova 
no seu testamento.  
Estima-se que o património deixado por Bryant às suas três filhas seja de cerca 
de 600 milhões de dólares (perto de 550 milhões de euros), de acordo com a 
revista Forbes.

DICAS PARA QUARENTENA 
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“GÉNIO”

CONCERTO À JANELA  

GRAVIDEZ!  
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TESTAMENTO

Ellen DeGeneres tem telefonado para os seus amigos para saber como es-
tão a viver esta quarentena e a sua mais recente chamada foi para Michelle 
Obama, que deu alguns conselhos para manter o espírito positivo durante 
este período.
“Fico sempre feliz por receber uma chamada da minha amiga Ellen, es-
pecialmente nesta segunda-feira chuvosa em que estou em casa. É bom 
saber que mesmo quando estamos separados, ainda nos juntamos”, co-
meçou por dizer a antiga primeira-dama na chamada de vídeo, que foi 
filmada e que DeGeneres partilhou no Twitter.
“O que estás a fazer para ser criativa e ocupar o tempo?”, interrogou a 
apresentadora, ao que Michelle respondeu que, de momento, as duas fi-
lhas regressaram da faculdade e estão em casa a ter aulas à distância. “Es-
tamos a tentar estruturar os nossos dias”, afirmou, explicando que Barack 
Obama estava a terminar um videoconferência. “Estamos apenas a ten-
tar manter uma rotina. Mas também tivemos um pouco de ‘Netflix and 
chill’”, acrescentou. 
Michelle Obama falou ainda sobre os pontos positivos e negativos desta 
quarentena, deixando alguns conselhos sobre como viver estes tempos da 
melhor forma possível.
“Sinto muito por todas as pessoas que vão sofrer por causa do que vai 
acontecer com a economia. Temos que estar atentos ao que faremos para 
apoiar essas pessoas quando esta quarentena terminar e elas olharem para 
o que restou dos seus negócios e das suas vidas”, disse. “E isso é negativo, 
mas pelo lado positivo, isto forçou-nos a sentarmo-nos uns com os ou-
tros, a ter conversas reais, a realmente fazer perguntas e descobrir como 
nos podemos manter ocupados sem ser só com a TV ou os computadores”. 
A quarentena é “um bom exercício para nos lembrarmos que não precisa-
mos de muito do que temos”, afirmou ainda.
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Chama-se Makayla Brownlee e é uma das concor-
rentes do programa American Idol. A jovem de 17 
anos sofre de um problema cardíaco, síncope vaso-
vagal, e, como consequência desta, ao iniciar uma 
audição, frente aos jurados Katy Perry, Lionel Richie 
e Luke Bryan, sofreu uma convulsão que deixou to-
dos em pânico.
Após ser devidamente assistida pelos profissionais 
de saúde, esclareceu: “No sétimo ano, fui diagnos-
ticada com síncope vasovagal. É um problema no 
coração que me faz reagir ao stress de forma dife-
rente das outras pessoas. E pode causar convul-
sões“. O pai da jovem acrescentou ainda: “Ela não 
o consegue controlar. Está envergonhada, mas fisi-
camente 100% bem. Esta é uma oportunidade mui-
to importante para ela. Odiaria vê-la impedida de a 
aproveitar porque é uma ótima cantora e trabalha 
muito nisso”.
Horas depois, Brownlee regressou ao palco, recebeu 
uma salva de palmas do público e membros do júri 
e protagonizou uma atuação que deixou muitos em 
lágrimas. Incluíndo Katy Perry, que ficara visivel-
mente transtornada com o sucedido. “Não há nada 
para te envergonhares. Todos lidamos com o stress 
de forma distinta”, chegou a escrever no Twitter.S
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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

Atravessamos a correr a vida do
campeão Carlos Lopes

Esta semana:

Mostramos a dura realidade
da violência doméstica

 Discutimos os temas da atualidade
no Roundtable

Conhecemos a Amendoim Lândia
criada pelo artista Jorge Cardoso

E assistimos ao documentário
2077 – 10’’ para o futuro

Liu Bolin é um reconhecido artista internacional que, imaginem, se destaca por não 
se destacar, por não ser… reconhecido. 

Este performer chinês camufla-se nos mais variados ambientes, o que lhe valeu o ape-
lido “O Homem Invisível”. Liu Bolin pinta-se de forma a que o seu corpo se misture 
nas paisagens. No entanto, ele diz que “o desaparecimento não é o ponto principal do 
meu trabalho, é apenas o método que eu uso para passar uma mensagem... É a minha 
maneira de transmitir toda a ansiedade que sinto por seres humanos.”
Nascido a 7 de janeiro de 1973, em Shandong, China, mas agora vive e trabalha em Pequim.
Liu Bolin é fotógrafo, mas já foi escultor. Este artista chinês começou a fotografar em 
2005, quando o seu estúdio, na aldeia de Suo Jiacun, foi destruído como parte de um 
movimento de reestruturação aquando as Olimpíadas de Pequim.
Vejam alguns exemplos aqui e tentem encontrar Liu, pode ser?

O ARTISTA ESCONDIDO
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FYI
-Kika
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A correta lavagem das nossas mãos é tida como uma das atitudes mais eficazes 
para prevenir a infeção por SARS-CoV-2, para além, é claro, de outros tipos de 
vírus e bactérias. 

E porquê? Porque quando espirramos ou tossimos o vírus espalha-se através das gotí-
culas que libertamos. Ora, segundo estudos avaliados pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS), sabe-se que o coronavírus pode manter-se nos objetos e superfícies - mesas, 
maçanetas, teclados de computador, telemóveis, botões de elevador… podíamos estar 
aqui um dia inteiro a dar exemplos! -, num período que pode ir de horas até vários dias, 
dependendo sempre das condições do local, do clima e da humidade ambiente. 
Assim, se por acaso tocarmos numa superfície onde essas gotículas estejam presentes e 
se, logo de seguida, lavarmos e desinfetarmos muito bem as nossas mãos, vamos estar a 
impedir a infeção nos momentos em que, por exemplo, tocamos nos olhos, boca e nariz.
Convém, no entanto, referir que este hábito tão rotineiro da vida de alguns não o é para 
bilhões de pessoas no mundo - cerca de 40% da população mundial -, que não têm acesso 
imediato a um local onde possam lavar as mãos, segundo afirmou recentemente o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância. Na realidade, no mundo, apenas três em cada cinco 

pessoas possuem instalações básicas para que o possam fazer. Dá que pensar, verdade?
Sabe-se ainda, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, que 47% das escolas não 
têm um lavatório com água e sabão, o que afeta negativamente 900 milhões de crianças, 
e que um em cada seis estabelecimentos de saúde não possuem casas de banho funcionais 
ou instalações onde seja possível lavar as mãos nos locais onde os pacientes são tratados.
“Lavar as mãos com sabão é uma das coisas mais baratas e eficazes que pode fazer para se 
proteger a si mesmo e aos outros contra o coronavírus, bem como contra muitas outras 
doenças infeciosas. No entanto, para bilhões, mesmo as medidas mais básicas estão sim-
plesmente fora de alcance”, afirmou Sanjay Wijesekera, diretor de Programas da UNICEF.
No entanto, apesar de este ser, à partida, um gesto bastante simples para a maioria de nós, 
nem todos podem estar a fazê-lo da forma mais correta. Sim, é que não basta passar as 
mãos por água ou esfregar dois ou três segundos com sabão…
Aqui vai um passo a passo, divulgado pela Direção Geral da Saúde:

Inês Barbosa/MS

A importância de uma correta  
lavagem das mãos

 @JULIEDZEROWICZ

416 654 8048 

JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

JULIEDZEROWICZ.CA

1202 BLOOR STREET WEST

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT

SOBRE A DOENÇA 
DO CORONAVÍRUS 
( C OV I D -1 9 )

PREVENÇÃO
A MELHOR FORMA DE PREVENIR A 

TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

lavar as mãos frequentemente com 
água e sabão durante pelo menos 20 
segundos
evitar tocar nos olhos, nariz ou boca, 
especialmente com as mãos por lavar 

evitar o contacto próximo com pessoas 
que estejam doentes 

quando tossir ou espirrar:
cubra a boca e o nariz com o braço ou 
lenços de papel para reduzir a propa-
gação de germes

deite fora imediatamente quaisquer 
lenços de papel que tenha utilizado as-
sim que possível e lave as mãos a seguir

limpe e desinfete frequentemente ob-
jetos e superfícies em que toque, como 
brinquedos, dispositivos eletrónicos e 
maçanetas

praticar o distanciamento social 
e fique em casa para evitar ficando 
doente ou transmitir a doença a out-
ras pessoas

Reduza a sua exposição a locais movi-
mentados e pratica o distanciamento 
social. Por exemplo: 
• Faça compras e recorra aos trans-

portes públicos em horas de menos 
movimento 

• Manter-se a pelo menos 2 metros 
de distância de outra pessoa - mes-
mo ao ar livre

SINTOMAS 
Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.

Os sintomas podem levar 14 dias a aparecer após 
a exposição ao vírus. 

FEBRE TOSSEDIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

Faça um plano agora que inclui:Faça um plano agora que inclui:

SE TIVER SINTOMAS 

fique em casa para evitar contagiar outras pessoas. 
Se viver com outras pessoas, fique num quarto sepa-
rado ou mantenha uma distância de 2 metros 

ligue antes de ir a uma consulta com o seu profission-
al de cuidados de saúde ou ligue para a sua autori-
dade de saúde pública local a indicar os seus sinto-
mas e siga as instruções dadas pela mesma 

se precisar de atenção médica imediata, ligue para o 
911 e descreva os seus sintomas

CANADA.CA/CORONAVIRUS
o

o

Provisões essenciais à mão (que du-
rem algumas semanas) para não pre-
cisar de sair de casa caso fique doente. 
• Evite fazer compras desencadead-

as pelo pânico. Adicione alguns ar-
tigos extra ao seu carrinho sempre 
que for às compras.

• Renove e avie as suas receitas 
médicas.

Soluções alternativas caso fique 
doente ou se precisar de cuidar de um 
familiar doente. Por exemplo:
• Se tratar de crianças ou pessoas de-

pendentes, tenha um prestador de 
cuidados de reserva.

• Fale com a sua entidade patronal 
sobre trabalhar a partir de casa, se 
possível.
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OURO,
RESTAURANTE BAR

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

Caça palavras
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MARIA

JULIANA

ANA

FLÁVIA

FERNANDA

DANIELA

CAMILA

LARISSA

PATRÍCIA

BRUNA

RENATA

PAULA

ALINA

MARIANA

CAROLINA

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. Costuma agir de maneira regular, se-
guindo métodos, ordenações; metódico;

3. Conjunto de pelos que cobrem a cabeça 
dos humanos;

4. Tudo que se lança à terra para germinar;
5. Forma de aflição ou sofrimento agudo, 

de origem física ou moral;
7. Recipiente geralmente cilíndrico, usado 

para beber;
10. Aproximadamente; pouco mais ou me-

nos;
12. Quieto, sossegado; não apresenta agi-

tação, perturbação;
13. De pouca idade; moço;
14. Claridade que aponta o início da ma-

nhã, antes do nascer do Sol.

Horizontais

1. Especialidade médica que trata das 
doenças ligadas ao envelhecimento;

6. Firme; que não é tenro, macio;
8. Que sente nojo de tudo, que facilmente se 

enoja;
9. Espertalhão; que tem mau caráter, que 

aufere vantagens que caberiam a outro(s);
11. Que cede à pressão, suave ao tato; bran-

do, mole, tenro;
15. Sustentar-se ou mover-se no ar por 

meio de asas ou algum meio mecânico;
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Ingredientes:

• 6 maçãs

• 6 ovos

• 300gr de açúcar

• 200gr manteiga

• 400gr farinha

• 1 colher de fermento

• 200ml de leite

Modo de preparação:

Barrar uma forma com manteiga e polvi-
lhar com açúcar.
Descascar e cortar as maçãs em fatias finas 
e regar com sumo de limão para não fica-
rem escuras.
Forrar a forma com fatias de maçã.
Bater as gemas com o açúcar até obter um 
creme fofo. Em seguida adicionar a man-
teiga derretida e o leite. Continuar a bater.
Misturar a farinha e o fermento e envolver 
com uma colher. Bater as claras e envolver 
com a massa.
Colocar uma camada de massa na forma e 
depois colocar mais uma camada de maçãs.
Levar ao forno a 400º durante 40 minutos.
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira

C
ré

di
to

s:
 D

R

Bolo 
de maçã
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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 

Nesta semana sentir-se-á impelido 
a guardar as suas opiniões, expon-

do-se o menos possível. Uma certa inquie-
tude e ansiedade deixá-lo-ão cada vez mais 
inseguro e nervoso, escondendo-se na sua 
concha. Procure reagir, distraia-se e enfren-
te a realidade sem fugir às responsabilidades. 
Só assim obterá respeito e consideração.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Aproveite esta semana para se reor-
ganizar interiormente. Poderá sen-

tir-se pessimista e depressivo. Os seus sen-
timentos poderão oscilar entre os extremos 
do otimismo e do pessimismo. Tente não se 
apegar tanto às experiências negativas. Viva 
o que tem de bom e tente dominar os pen-
samentos negativos em relação ao futuro.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Se a sua situação financeira é, nes-
te momento, desafogada, irá sentir 

uma maior segurança e à-vontade. Não se 
deixe desmoralizar se, pelo contrário, as fi-
nanças não vão bem. Use a sua força e per-
severança para atingir os níveis que deseja 
e, sobretudo, não faça gastos desnecessá-
rios só para provar aos outros o seu status.

TOURO 21/04 A 20/05

Este é o momento ideal para es-
tabelecer contactos com os seus 

amigos ou com grupos em geral. Haverá 
tendência para estabelecer diálogos criati-
vos, envolventes e pouco sujeitos a imposi-
ções ou regras sociais. Poderá tirar partido 
da opinião de pessoas mais jovens e assim 
obter uma sensação de descompressão. 

VIRGEM 23/08 A 22/09

Está otimista e alegre e sente von-
tade de se dedicar a atividades que 

lhe deem prazer. Veja bons programas que 
lhe permitam apreciar aquilo que é belo, 
leia e ouça música. Este período é ótimo 
para aumentar os seus conhecimentos e fa-
zer boas relações. Não deverá exagerar na 
ingestão de doces, bebidas e comidas.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Neste momento a sua capacidade de 
comunicação estará acentuada. Terá 

maior necessidade de falar, de escrever e até 
de pôr em dia aquela correspondência com 
os amigos distantes. Mantenha a sua mente 
aberta e adquira o máximo de ensinamentos 
possível. No entanto espere por uma altura 
mais calma para tirar conclusões e pôr em 
prática os conhecimentos agora adquiridos. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Poderá estar com uma certa predis-
posição para a entrar em confronto 

com os outros. Poderá ter tendência para ati-
tudes radicais de sim ou não. Viverá as suas 
emoções com maior intensidade nestes dias. 
Nesta altura podem ocorrer mudanças na 
sua vida que o façam crescer interiormente.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Este momento convida a planear 
com pormenor e realismo as ativi-

dades. Dedicará depois toda a sua atenção e 
cuidado à sua execução, conseguindo assim 
uma realização perfeita. É possível que não 
se sinta em plena forma, pelo que convi-
rá fazer exercício e buscar ocupações que 
preencham o seu tempo e lhe deem prazer.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Neste período verá aumentada a 
sua capacidade de negociação, ou 

simplesmente a capacidade de apresen-
tar ideias, através das quais poderá tentar 
melhorar as suas condições de trabalho ou 
financeiras. Esta é, também, uma boa fase 
para cuidar e valorizar o seu aspeto físico. 
Que tal renovar o seu guarda-roupa?

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

É uma boa altura para contar com 
o apoio das outras pessoas e deixar 

que elas venham ter consigo. Terá maior 
facilidade em convencê-las a participar 
numa ideia sua. O convívio com nativos de 
Balança ou Gémeos poderá ser muito es-
timulante dado que conseguem entender 
perfeitamente a sua disposição.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Vai atravessar um período de gran-
de criatividade e expressividade 

em termos intelectuais. Contudo, estará 
mais disposto para transmitir energia do 
que propriamente para a receber, o que o 
pode tornar egoísta aos olhos dos outros. 
Poderá sentir maior necessidade de se de-
dicar a atividades lúdicas e de lazer.

PEIXES 20/02 A 20/03

A sua capacidade de comunicação 
estará aumentada durante esta se-

mana. Sente-se mais ativo, criativo e au-
têntico naquilo que diz ou escreve. É es-
pecialmente favorável para defender uma 
ideia, para atrair pessoas para a sua causa ou 
para levar adiante um projeto que lhe pode-
rá trazer maior projeção pessoal.
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO

TRAS-OS -MONTES
E AL TO DOURO

DOURO
LITORAL BEIRA

ALTA

BEIRA
LITORAL BEIRA

BAIXA

EXTR
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RIB
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ALENTEJO

BAIXO
ALENTEJO

ALGARVE

MINHO

AÇORES     LM AAD GE UI TRA OR      P C

A

ANA D

HAMILTON

ON IOTAR

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

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
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ANDRADE BBQ CHICKEN 
2532 St. Clair Ave W, York

BAIRRADA CHURRASQUEIRA GRILL
1000 College St, Toront
1560 Dundas St W, Toronto
2293 St. Clair Ave W, Toronto

LEÃO D’OURO
920 A Dundas St E, Mississauga 

MARTINS CHURRASQUEIRA
2700 St. Clair Ave W, York
605 Rogers Rd #1, York

PHOENIX BAR & GRILL
1280 Main St W, Hamilton 

RUI’S BBQ
450 Rogers Rd, York

ST. MATHEWS BBQ CHICKEN 
527 Rogers Rd, York

VILA VERDE CHURRASQUEIRA
206 Weston Rd, Toronto

O PÁTIO CHURRASQUEIRA
2255 Keele St, North York

SWISS CHALET / HARVEY’S
590 Keele St, Toronto

ACCORD TRAVEL 
777 Bay St, Toronto

APPLEWOOD GM CADILLAC
3000 Woodchester Dr, Mississauga 

ATLANTIC FINISHING CARPENTRY
21 Windsor St, Etobicoke

AUTOSONIC
1244 Dundas St W, Toronto

BENTOS AUTO & SERVICE CENTRE
2000 Dundas St W, Toronto

CAN KOPY
2781 Hwy 7 #2, Concord

REMAX ULTIMATE REALTY
1192 St Clair Ave W

FERREIRA & KOACH IMMIGRATION SERVICES
1560 Bloor St W, Toronto

HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES 
34 Raccine Rd, Toronto

HUMBERVIEW INSURANCE BROKERS
339 Roncesvalles Ave, Toronto

LUSO INSURANCE BROKERS
1152 College St, Toronto

MORTGAGE SCOUT  
1796 Bloor St. W, Toronto

OLYMPIC TROPHIES  
643 Chrislea Rd, Woodbridge

PRIMERICA FINANCIAL SERVICES
960 Edgeley Blvd #2a, Concord

SENSO BUILDING SUPPLIES 
150 Rockcliffe Ct, York

TEIXIRA ACCOUNTING FIRM 
1015 Bloor St W, Toronto

TORONTO VANITY 
451 Alliance Ave, York

TURISMO TRAVEL/ VIVEIROS GOUP
1325 St Clair Ave W, Toronto

VIANA ROOFING & SHEET METAL
74 Advance Rd, Etobicoke

WORLD FINE CARS  
520 Kipling Ave, Etobicoke

RUI GOMES
546 Rogers Rd, York, ON 

TAVORA FOODS
1625 St. Clair Ave W, Toronto
1030 Dundas St. E, Mississauga

POPULAR SUPERMARKET 
216 Chambers Ave, York

UNBOXED MARKET 
1263 Dundas St W, Toronto

BRASIL BAKERY & PASTRY
1566 Dundas St W, Toronto

CALDENSE BAKERY
337 Symington Ave, Toronto
2406 Eglinton Ave W, York
1209 Dundas St W, Toronto
3947 Dundas St W, Toronto
2625A Weston Road, North York 
1451-1453 Royal York Rd, Etobicoke
3651 Major MacKenzie Dr W, Woodbridge 
5425 Creditview Rd Unit 14, Mississauga

DAROSA 
2853 Dufferin St, North York

DINASTY BAKERY 
440 Rogers Rd, York

DOCE MINHO PASTRY & BAKERY
2189 Dufferin St, York

GOLDEN WHEAT BAKERY
579 Rogers Road, York 

NOVA ERA BAKERY
490 Rogers Rd, York
1480 St Clair Ave W, Toronto
200 Geary Ave, Toronto
980 Bloor St W, Toronto
1172 Dundas St W, Toronto

OLA BAKERY
447 Speers Rd, Oakville

SEARA BAKERY
2277 Keele St, North York
605 Rogers Rd, York
10385 Weston Rd, Woodbridge

PADARIAS SUPERMERCADOS

SERVIÇOS

TAKE OUT





FOR SALE  
Jane & Lawrence

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 

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

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms and a built-in ga-
rage, basement apartment for extra income. Very well main-
tained home. Call Daniela to Book an appointment 
416-731-4280

FOR SALE  
Keele/Rogers

Para toda a informação sobre os condos “Galleria 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 acabada com grande saída para 
o quintal. Quarto para vinhos com temperatura controla-
da e prateleiras em mahogany, ginasio, área de festas. 
Alarme, câmaras, automatisação em toda a casa, electro-
domesticos, 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


