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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. 

Lar Doce Lar

Lembra-se onde estava no dia 1 de março de 2020? Provavel-
mente não, porque o isolamento do mundo como cumprimos 
hoje não era examinado nessa altura. Quão resilientes somos 
que, num curto período de tempo, as nossas vidas e a forma 
como vemos o mundo mudaram completamente? 

Têm vindo a ser implementadas medidas de detenção altas por 
vários governos, incluindo pelo Governo do Canadá. A cam-
panha de ficar em casa está em andamento com a exceção de 

pessoas em serviços essenciais. O Canadá, Ontário e Toronto recor-
reram devidamente a intimações com multas e pena de prisão. De 
facto, algumas pessoas deveriam estar presas devido às atitudes im-
becis que continuam a dominar as manchetes dos jornais porque se 
recusam a seguir as regras relativas ao afastamento social. Como é 
que penetramos na mente das pessoas para lhes incutir a realidade 
do contágio? Isto é uma guerra e nós somos o inimigo. As armas usa-
das são invisíveis e somos nós próprios que continuamos a garantir as 
vias para a incubação da munição, o que poderá resultar em muitas 
mortes. Os trabalhadores da linha da frente continuam a trabalhar 
incansavelmente para combater a pandemia que tem vindo a afetar 
todos os aspetos da nossa vida. Por isso, os tolos que pensam que esta 
situação é apenas uma constipação passageira, por favor percebam 
que existem seres humanos a pôr a vida em risco por vocês. 

A quantidade de informação com que somos bombardeados pe-
los diferentes níveis de Governo têm sido confusas e incompletas, 
criando stress e confusão para aqueles que estão desemprega-
dos, sob lay off e à beira da falência. Os governos têm a obriga-
ção de delinear evidentemente os programas de ajuda financeira 
que pretendem auxiliar o cidadão comum e os empreendedores. 

Quem aluga, faz lease ou a hipoteca de uma propriedade tem vindo 
a receber mensagens complexas que resultaram em várias pessoas 
a decidir não cumprir a sua obrigação financeira e não proceder 
aos pagamentos. Eventualmente, quando a sociedade normalizar, 
a dívida dos indivíduos e empresas será superior àquilo que con-
seguirão suportar em termos financeiros, isto porque decidiram 
adiar pagamentos que poderiam ter sido feitos a tempo. A dívi-
da contraída pelos governos irá resultar ou numa recessão extre-
mamente profunda ou numa depressão económica, sendo que o 
mercado de ações ainda não lhe pôs um preço. Todos aqueles que 
podem cumprir os seus pagamentos, façam-no para evitarem uma 
sobrecarga de stress financeiro no futuro. É essencial uma boa 
saúde mental para manter as pessoas sob quarentena e diminuir 
incidências de violência doméstica. Os cidadãos estão a tentar 
manter tudo em ordem, sentados em casa, a absorver doses con-
tinuas de redes sociais e publicidades que providenciam exemplos 
daquilo que não deveríamos estar a fazer, como falta de regras de 
socialização e o encorajamento dos cidadãos a litigar os emprega-
dores. Além disso, as lojas aumentaram o preço de bens alimenta-
res básicos e os camionistas que transportam os nossos alimentos 
têm sido proibidos de aceder às casas de banho nas paragens. Para 
onde foi a decência nesta sociedade egoísta, destituída de mora-
lidade, onde estender a mão é entregar o direito à exploração? A 
1 de abril, enquanto a maioria estará preocupada com a incerteza 
se conseguirão pagar as suas dividas e a sua hipoteca, os MP’s de 
Ottawa irão ceder a si mesmos um aumento. Que ótimo sentido 
de oportunidade, não é? São muitos os que estão a assumir que o 
mundo nunca mais será o mesmo depois do COVID-19. Podem ter 
razão, mas ainda acredito que a democracia irá prevalecer e Putin, 
Xi Ping e o maior idiota Kim Jung-Un irão permanecer despóticos 
e inimigos do processo democrático. Serão rejeitados pelos pen-
sadores livres e, por isso, a democracia prevalecerá. Sim, os seres 
humanos são o verdadeiro vírus do planeta, mas se cedermos, o 
que se segue? Feliz abril e lembre-se como as coisas têm mudado 
desde o primeiro dia de março. 

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

O COVID-19 afetou muitas empresas e 
trabalhadores e agora alguns inquilinos 
não vão conseguir pagar a renda porque 
perderam o emprego ou viram as suas 
horas de trabalho reduzidas. O Premier 
de Ontário proibiu todas as ordens de 
despejo e disse que quem tiver de es-
colher entre comprar comida e pagar a 
renda deve “colocar comida na mesa”.

A questão é muito complexa e deve 
ser gerida caso a caso. Esta sema-
na,  Doug Ford aconselhou os in-

quilinos a dialogarem com os senhorios 
para negociarem o pagamento da renda, 
mas reconheceu que a posição dos senho-
rios também não é fácil porque também 
eles têm os seus compromissos financeiros.

Em Toronto, 47% dos habitantes arrenda 
casa e um T1 custa, em média, $2,240. A pro-
víncia clarifica que as únicas exceções de des-
pejo, em situação de pandemia de COVID-19, 
são “casos que envolvam atos ilegais e preo-
cupações sérias de segurança”.  Quer isto dizer 
que em todas as outras situações os despejos 
estão completamente proibidos.

A autarquia de Toronto suspendeu duran-
te dois meses o pagamento de taxas muni-
cipais e a província anunciou que ia ajudar 
as famílias e as empresas com a fatura da 
eletricidade. A redução da conta da luz pode 
significar uma poupança mensal de cerca de 
$20 por família, em média. Mas, ainda as-
sim, há senhorios que dependem, também 
eles, do arrendamento para sobreviverem. 

A Landlord and Tenant Board suspendeu 
todas as audiências e Ford sublinhou que 
“ninguém deve tentar tirar partido destas 
medidas extraordinárias” que são válidas 
apenas para quem está a sofrer o impacto 

direto do COVID-19 no seu orçamento fa-
miliar. A página oficial da província não dá 
diretrizes muito claras de como lidar com a 
situação e encoraja apenas ambas as partes 
a “trabalharem em conjunto durante este 
período difícil” e a definirem, em conjunto, 
um plano de pagamento de forma a manter 
os inquilinos no espaço.

No caso dos proprietários, embora o 
pagamento da hipoteca esteja suspenso 
durante seis meses, quando a pandemia 
terminar e os pagamentos forem restabe-
lecidos, o proprietário do imóvel vai pagar 
na prática mais dinheiro pelo empréstimo, 
isto porque o banco vai exigir juros em tro-
ca. Daí que os especialistas aconselhem os 
proprietários a candidatarem-se a esta me-
dida apenas se for estritamente necessária.

A Ontario Landlords Association (OLA) 
recebeu nos últimos dias milhares de pe-
didos de esclarecimento de senhorios desta 
província que receiam que o Governo esteja 
a empurrar as suas responsabilidades para 
cima deles e que estão assustados com a di-
mensão do problema. “Os nossos senhorios 
não querem despejar os bons inquilinos e 
vão tentar encontrar formas para enfrentar 
este problema - a redução das rendas é uma 
das hipóteses que está a ser considerada em 
alguns casos. Quando a província diz que os 
despejos estão suspensos, isso não ajuda os 
nossos pequenos empresários porque eles 
também enfrentam problemas financei-
ros”, disse a OLA ao nosso jornal.  

O setor acredita que os despejos vão ser 
inevitáveis porque os pequenos senhorios 
não vão conseguir assumir os prejuízos so-
zinhos. “Isto vai fazer com que excelentes 
senhorios que tratam os seus inquilinos 
com cuidado e respeito abandonem o ramo 

em definitivo e os despejos vão acontecer 
mais cedo ou mais tarde. Precisamos de 
uma solução que proteja os pequenos em-
presários e os inquilinos”, adiantou a OLA.

A Associação quer que os dois níveis de 
Governo juntem esforços e criem um “new 
deal” para ajudar o mercado de arrendamen-
to. “Queremos um rent bank onde os inquili-
nos tenham acesso a empréstimos com taxas 
de juro reduzidas que lhes permitam pagar a 
renda ao senhorio. A medida ia evitar despe-
jos, que vão ser inevitáveis e ia evitar bastantes 
conflitos entre ambas as partes”, avançou. 

William Blake é um dos membros da OLA 
e é senhorio há cerca de 20 anos. Ao Milénio 
Stadium contou que ao longo das últimas dé-
cadas foi investindo em pequenas proprieda-
des como condomínios, casas para estudan-
tes e vários duplexes em todo o país e diz-nos 
que nem todos os senhorios são ricos.

“Alguns dos pequenos empresários tam-
bém são inquilinos, como é o meu caso, e 
nós percebemos que estamos a viver uma 
situação completamente única. Muitos dos 
nossos inquilinos que pagavam sempre a 
tempo e horas agora enfrentam lay-offs ou 
reduções salariais, mas a pandemia pode 
durar meses. Queremos que a nossa voz seja 
ouvida e que entendam que nós também te-
mos problemas, nós fizemos empréstimos 
para comprar propriedade...”, lamentou.

Carla, nome fictício, mora na área do Li-
ttle Portugal e é uma das muitas pessoas 
que devido ao COVID-19 não pode pagar 
a renda. “Fiquei sem trabalho e não tenho 
poupanças. Já fiz a candidatura para o sub-
sídio de desemprego, mas o dinheiro só vai 
chegar em abril. Expliquei a situação ao meu 
senhorio e ele aceitou ajudar-me, mas ima-
gino que nem todos os inquilinos tenham a 

mesma sorte”, disse ao nosso jornal.
No outro lado da equação está Maria, nome 

fictício de uma senhoria. “Estou reformada, 
mas a minha pensão é pequena. Alugo a casa 
para ter mais algum dinheiro que me ajuda a 
pagar as contas. Compreendo que nem todos 
podem pagar a renda, mas nem todos os se-
nhorios são ricos e além do mais nós também 
fizemos sacrifícios para comprar uma casa. 
O Governo tem de nos ajudar, não podemos 
aguentar sozinhos”, contou.

Nas redes sociais surgiram vários grupos 
nas últimas semanas para apoiar os inquili-
nos que não podem pagar a renda - um deles 
é o grupo Parkdale Organize. No Twitter ,um 
dos membros do grupo explica que vive num 
prédio com 200 unidades cujo proprietário é 
uma grande corporação. Num dos vários posts 
o membro refere que este mês vai manter o di-
nheiro da renda no bolso de forma a apoiar os 
vizinhos que não podem pagar a renda. 

“Com o meu gesto quero expressar solida-
riedade com quem não pode pagar a renda 
e tem de dar prioridade à sobrevivência da 
sua família em vez de sustentar senhorios ri-
cos”, lê-se na página do Parkdale Organize. 
O grupo tem 1, 750 seguidores no Twitter e 
tem distribuído pela cidade vários posts onde 
encoraja os inquilinos a não pagarem a renda.

A consultora Capital Economics está a 
projetar que a taxa de desemprego cana-
diana chegue aos 15% nos próximos meses, 
um aumento de quase 10% face à atual taxa 
de desemprego. Um estudo recente do Ca-
nadian Centre for Policy Alternatives diz 
que quase metade das famílias inquilinas 
do país vão ficar sem fonte de rendimento e 
sem poupanças em menos de um mês.

Joana Leal/MS

Senhorios sugerem criação 
de rent bank para inquilinos
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Fernando Silva – 28 anos – construção civil
MS: Neste momento qual é a sua situação profissional?
Fernando Silva: Estou em casa. Tive que ir para EI por causa da falta de trabalho. O meu 
patrão faz pequenas obras de reparação e agora ninguém quer gente dentro das suas ca-
sas. O trabalho que tínhamos desapareceu quase de um dia para o outro. E o pior é não 
saber quando posso voltar a trabalhar.

MS: O Fernando não tem casa própria, vive numa casa arrendada. Está preocupado com 
o pagamento da renda?
FS: Muito. Sou uma pessoa que não gosta de falhar com os meus compromissos. Sempre 
fui habituado a isso. Já vem de família. Por isso estou preocupado porque as despesas 

continuam a ser as mesmas. Tenho algum dinheiro de lado, mas vai-se embora depressa 
se lhe começar a mexer. Portanto, se isto durar muito tempo não sei como vou fazer.

MS: Sabe que foram anunciadas medidas de apoio às famílias, tanto pelo Governo Fede-
ral como pelo da província?
FS: Ouvi dizer qualquer coisa, mas sinceramente ainda nem entendi ao que posso ter 
direito, nem como.

MS: Pode ter um apoio até 2.000 dólares por mês e por outro lado o seu senhorio não o 
pode por fora de casa por falta de pagamento.
FS: Bem, isso dos 2.000 dólares por mês era uma boa ajuda. Vou ter que ver isso. Mas 
espero não chegar ao ponto de falhar com o pagamento da renda da minha casa.

Duas perspetivas
Proprietários & Inquilinos
Ruas vazias. Negócios fechados. Casas particulares cheias, com a família a pro-
teger-se de uma doença que se tem mostrado de forma assustadora em todo o 
mundo. Mas se estar em casa, normalmente, é um desejo de quem tem que sair 
todos dias para trabalhar e ambiciona por tempo com a família e algum descanso, 
agora esta obrigação está a tornar-se não só difícil de suportar, no que diz respeito 
a saúde mental, como traz preocupações sérias em termos financeiros.

A informação sobre apoio às famílias anunciado pelo Governo parece ainda não ter 
chegado devidamente ao destino. Por outro lado, a frase de Doug Ford – “ninguém 
poderá ser posto fora da sua casa por não pagar a renda” – teve outro impacto. Este é 

um assunto que tem sempre duas perspetivas – a do senhorio e a do inquilino (ou rendeiro). 
Nesta edição do Milénio Stadium trazemos uma pequena amostra do que poderão ser atual-
mente as preocupações de um e de outro lado.

Maria - (nome fictício) - 40 anos - empregada de supermercado
MS:  A Maria continua a trabalhar?
Maria: Sim. Tem que ser, não é? As pessoas precisam de comer, por isso os supermer-
cados têm que continuar abertos. Temos algum receio, mas pronto…

MS: Então os seus rendimentos continuam a ser os mesmos…
M: Os meus sim, mas os do meu marido não. Ele veio para casa porque trabalha numa 
empresa que está praticamente fechada agora.

MS: Está preocupada com o futuro?
M: Estou sim. Lá em casa temos falado muito sobre como vai ser a nossa vida. Temos 
muitas despesas – o carro que ainda estamos a pagar, o seguro do carro e a renda da casa. 

O meu marido diz que agora ninguém nos pode pôr na rua, mas não sei como vai ser.

MS: Sabe que foram anunciadas medidas de apoio às famílias, tanto pelo Governo Fe-
deral como pelo da província?
M: Pois é isso. Parece que o Ford disse que ninguém nos pode pôr na rua se não pagar-
mos a renda, mas pelo que entendo nós vamos ter que a pagar. Se não for agora será 
depois. Por isso vai dar no mesmo. Mas se chegarmos ao ponto de não ter dinheiro para 
tudo, primeiro temos que dar de comer aos nossos filhos.

MS: Também foi anunciado um apoio mensal que pode ir até 2.000 dólares por mês.
M: Ai sim? Olhe isso é que eu ainda não sabia. Isso sim, dava muito jeito. Quando chegar 
a casa já digo ao meu marido para ver onde podemos pedir essa ajuda. No meio de tanto 
medo da doença pelo menos deixávamos de ter tantas preocupações com os pagamentos.

Catarina Balça/MS

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

www.mileniostadium.com
O mesmo de sempre, mas melhor!
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Maria Ferreira – proprietária
MS: Uma das questões que mais se tem colocado nos últimos tempos, em que muitas pes-
soas veem os seus rendimentos diminuídos, com teletrabalho ou mesmo despedimento, diz 
respeito à capacidade financeira das famílias. “Como vai ser possível pagar as suas despesas 
mensais, com destaque para a renda da casa?”. Já sente nos seus rendeiros essa preocupação 
ou mesmo já dificuldade? 
Maria Ferreira: Falou-se disso… Nós agora não estamos no escritório, falaram disso, sim, mas 
até agora não tivemos problemas. Até já está tudo pago. Já desde a semana passada. Talvez 
tenham falado para experimentar a nossa reação, mas já temos tudo pago.

MS: O Governo tentou descansar as famílias, anunciando que ninguém poderia ser despeja-
do da sua casa, por falta de pagamento das rendas. E em relação aos proprietários, sente-se 
apoiado pelo Governo nas suas necessidades?
MF: Sabe, nós estamos a falar de à volta de 1000 rendeiros. Eu adoro os meus rendeiros. Até 
agora não se têm levantado problemas.  As pessoas têm os seus compromissos (as suas mor-
tgages…), mas os rendeiros têm direito a receber subsídios do Governo. O Governo está a 
ajudar os rendeiros e eu compreendo. Nunca fui atrás de nenhuma ajuda, mas compreendo. 
Como digo, até estou bastante satisfeita porque já começaram a pagar desde a semana passa-
da. No entanto, é bom clarificar que o Governo está a dar 2.000 dólares por família/mês para 
ajudar nas despesas principais. É bom anunciar porque talvez as pessoas não saibam. E este é 
um ponto importante. Obviamente têm que provar que é verdade que perderam o trabalho 
ou tiveram diminuição de rendimentos, mas eu penso que o Governo está a ajudar os rendei-
ros. Por agora eu não tenho ninguém a não pagar. 

MS: Há quem diga que forma como foi comunicada essa decisão de proibir o despejo 
em caso de não pagamento da renda pode dar azo a abusos por parte dos inquilinos. 
O que pensa disso?
MF: Até agora, como disse, eu não tenho nenhuma situação dessas, mas acredito que isso 

possa acontecer – que algum rendeiro possa querer tirar alguma vantagem disso. Infeliz-
mente isso pode acontecer e, por isso, penso que devia haver certas restrições porque vai 
haver abusos dessa situação. E não é por ser proprietária, eu penso que não deviam fazer essa 
publicidade tão aberta. Penso que realmente foi um defeito. Vai haver proprietários que vão 
sofrer com isso, talvez injustamente. Sim… se for uma situação real, verdadeira, temos que 
dar tempo ao rendeiro, não paga hoje pode pagar daqui a duas semanas… tudo isso eu con-
cordo. Devemos tentar ajudar, este é um problema mundial para todo o povo. Ainda agora 
acabei de desligar uma chamada onde me falaram de situações de dificuldade de pagamento 
dos rendeiros em Portugal, tanto do ramo residencial, como comercial - eu sugeri uma re-
dução de 25% das rendas (nem sei se vão aceitar ou não). Por isso eu acho que temos que 
colaborar e tentar ajudar porque os rendeiros são pessoas como nós, mas vai haver gente que 
vai abusar dessa situação. 

MS: Qual será a solução, na sua opinião, para haver um maior equilíbrio? No fim de contas, 
como se pode garantir que as famílias agora afetadas com a crise gerada pela pandemia sejam 
efetivamente apoiadas, mas sem prejudicar o negócio de arrendamento? 
MF: Ora bem, eu acredito que se o Governo está a dar 2.000 dólares por mês para ajudar as 
famílias em dificuldades, aquelas que estão a ser realmente afetadas pela crise e isso para a 
maioria dos rendeiros já vai ser uma grande ajuda – porque eu também tenho muitos a quem 
isto não vai afetar, são pessoas que ganham cento e tal mil ou 200 dólares por ano e que pa-
gam 50.000 dólares de renda sem problemas nenhuns. Também esperamos que isto não dure 
muito tempo, obviamente. Se chegar ao ponto de as pessoas não conseguirem mesmo pagar 
eu como proprietária não sou um animal para dizer “vai para a rua”. Visto que, felizmente, 
99% dos nossos rendeiros são pessoas sérias, não temos problemas. Ora se eu tenho um ren-
deiro que tem sido um rendeiro de respeito, pontual, se chegar e disser que está nessa situa-
ção “não consigo pagar hoje, pago para a semana, em vez 2.000 pago 1.800, 1.700…”, não há 
problema. Estou open mind para poder ajudar, com um gesto de simpatia, mas o rendeiro 
tem ajuda do Governo por isso acho que não deve haver necessidade disso. Também não se 
pode exigir dos proprietários mais, porque os proprietários também têm as despesas deles.

Dina Távora - proprietária
Milenio Stadium: Uma das questões que mais se tem colocado nos últimos tempos, em que 
muitas pessoas veem os seus rendimentos diminuídos, com teletrabalho ou mesmo despe-
dimento, diz respeito à capacidade financeira das famílias. “Como vai ser possível pagar as 
suas despesas mensais, com destaque para a renda da casa?”. Já sente nos seus rendeiros 
essa preocupação ou mesmo já dificuldade?
Dina Távora: Eu tenho um adviser que me está a ajudar a tomar conta dos meus investi-
mentos e aquilo que ele me disse é que para o pagamento da renda do mês de abril já tem 
dois casos que disseram que não pagavam, mas agora nos primeiros dias do mês é que ele 
vai apurar quem é que realmente não paga, mas até ao momento ele teve duas pessoas a 
falarem-lhe dessa situação, sim. Vamos esperar para ver o que se vai fazer e se as pessoas 
vão ter direito aos apoios que o Governo está a anunciar.

MS: O Governo tentou descansar as famílias, anunciando que ninguém poderia ser des-
pejado da sua casa, por falta de pagamento das rendas. E em relação aos proprietários, 
sente-se apoiado pelo Governo nas suas necessidades?
DT: Eu falei com a vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto, Ana Bailão, partilhei 
a minha perspetiva e ela, por sua vez, transmitiu-me que o presidente da Câmara, John 
Tory, diz que os proprietários têm três meses para pagar as suas taxas. Se as pessoas não 
nos pagarem as rendas, que benefício têm os proprietários em pagar mais tarde? Atrasar 
não é o mesmo que “perdoar”, por isso só vai ser mais difícil depois juntar tudo e pagar. Se 
os inquilinos acabarem por ter meios de pagar a sua renda, aí claro que os senhorios têm a 
obrigação de pagar as taxas.

MS: Qual será a solução, na sua opinião, para haver um maior equilíbrio? No fim de contas, 
como se pode garantir que as famílias agora afetadas com a crise gerada pela pandemia 
sejam efetivamente apoiadas, mas sem prejudicar o negócio de arrendamento? 
DT: Eu acredito que o equilíbrio se encontra quando o Governo ajuda, sim, as famílias, 
neste caso em concreto os inquilinos, porque estão a passar por uma fase menos boa com 
esta crise, mas que ajudem também os senhorios. Aí sim, tínhamos um equilíbrio, com 
ajuda para ambos os lados. Sabemos que há aquelas pessoas que perderam os seus em-
pregos, ou estão a receber menos, e aí claro que tem que haver uma compreensão e tentar 
arranjar uma solução, mas ouvimos nas noticias que o Governo vai ajudar as pessoas que 
estão nessa situação, com um apoio de 2 mil dólares mensais por pessoa, por isso acho que 
esse dinheiro consegue resolver grande parte dessa preocupação. Se for não for um casal, 
se for só uma pessoa, posso dar-lhe um exemplo: tenho um rapaz a pagar-me 900 dólares 
de renda, com esses 2 mil dólares paga a renda, ainda consegue comprar comida e orien-
ta-se assim. Mas vamos supor que não recebem esse apoio dos 2 mil dólares e por isso não 
conseguem ter dinheiro para pagar a renda: aí eu acho que o Governo devia apoiar os pro-
prietários com as taxas. Um inquilino não pagando a renda, como é que um senhorio paga 
a mortgage e ainda as taxas da propriedade? Sabemos que este é um grande país, é verda-
de, mas é também um dos que países do mundo com as taxas de propriedade mais altas. 
Se vamos ter que forçosamente perdoar a renda aos nossos inquilinos, como é que vamos 
ser obrigados a pagar as taxas da propriedade e ainda seguros, luz, água, etc? Temos essas 
contas todas para pagar! Eu não acho que seja justo um proprietário continuar com as suas 
obrigações todas e pagar o que tem que pagar, quando o inquilino não paga a renda, mesmo 
que entendamos as suas razões. Somos humanos e percebemos, mas também precisamos 
de apoio do nosso lado.
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Em casa... mas 
em movimento!
Milhares de pessoas estão, neste mo-
mento, em regime de teletrabalho devi-
do à pandemia do coronavírus. E mesmo 
quem, pelas mais variadas razões, ain-
da tem que sair de casa para trabalhar, 
é aconselhado a passar tanto tempo 
quanto possível dentro de quatro pare-
des. O objetivo é simples: reduzir ao má-
ximo o tempo de exposição e possível 
contágio por este vírus.

Apesar do sofá ser bastante apetecível, o 
melhor – vão por mim – é contrariar 
essa tendência de nos enroscarmos 

confortavelmente numa manta. Até porque 
este “conforto” normalmente vem acompa-
nhado de comida – mais do que aquela que 
por norma ingerimos e que, certamente, 
precisamos. Não queremos sair desta qua-
rentena a rebolar, certo?

A recomendação é de que todos os gi-
násios fechem portas mas nem isso é des-
culpa – existem muitos exercícios que po-
demos fazer em casa com o peso do nosso 
corpo ou recorrendo até, por exemplo, a 
cadeiras ou ao sofá. Então vamos lá mexer 
esse esqueleto e tornar esta quarentena 
mais saudável e divertida! 

Fiquem com alguns exemplos sugeridos 
pela Organização Mundial de Saúde.

Joelho ao cotovelo
Este é um bom exercício para “aquecer” 

– ou seja, preparar o nosso corpo para o 
esforço que está por vir. Assim, o que pre-
cisamos de fazer é, em primeiro lugar, co-
locar os nossos braços atrás da cabeça. De-
pois vamos elevar um dos nossos joelhos, 
encostando-o ao cotovelo oposto, repetin-
do depois para o outro lado.

Façam este movimento cinco vezes du-
rante um ou dois minutos, descansando 30 a 
60 segundos entre séries, sendo que podem 
e devem encontrar o vosso próprio ritmo.
Prancha

Um exercício conhecido da maioria das 
pessoas e que tem a capacidade de, por 
exemplo, fortalecer o nosso “core”, me-
lhorar a postura, prevenir lesões e acelerar 
o metabolismo! Tudo o que têm de fazer é 

apoiar os antebraços no chão, com os coto-
velos à largura dos ombros, tirando poste-
riormente os joelhos do chão. É importan-
te que as ancas fiquem à altura da cabeça. 
Aguentem essa posição durante 20 a 30 
segundos (ou até mais, caso consigam) e 
descansem 30 a 60 segundos, repetindo o 
exercício cinco vezes. Caso não tenham um 
tapete de exercícios, podem sempre recor-
rer a um tapete ou toalha para ficarem mais 
confortáveis.

Back Bow (extensão da lombar)
Deitados de bruços, coloquem as mãos 

na nuca e deixem as pernas esticadas. De-
pois, elevem o tronco – aqui podem optar 
por deixar as pernas no chão, para uma 
versão mais fácil, ou elevá-las, para um 
maior esforço. Voltem a baixar o tronco (e 
as pernas, caso as tenham levantado) e re-
pitam o movimento 10 a 15 vezes, descan-
sando 30 a 60 segundos. Façam cinco séries 
deste exercício que fortalece a lombar, re-
gião fundamental para manter uma maior 
estabilidade na região do nosso “core”.

Agachamento
Para além de trabalhar os glúteos, este 

exercício é indicado ainda para aumentar 
a massa muscular nas coxas, fortalecer as 
costas e definir a barriga! Tudo o que têm 
de fazer é colocar os pés alinhados com a 
anca, apontando ligeiramente para fora. 
Depois é só dobrar os joelhos, mantendo 
o calcanhar no chão – quase como se nos 
estivéssemos a sentar numa cadeira imagi-
nária. Tenham em atenção que os joelhos 
não devem ultrapassar a ponta dos pés – 
o nosso rabo é que deve ser “empurrado” 
para trás. Façam cinco séries de 10 a 15 aga-
chamentos, descansando 30 a 60 segundos 
entre cada uma delas.

Elevações laterais de joelho
Em pé, coloquem os pés à largura dos om-

bros e levantem os braços, numa posição de 
“mãos ao ar”.  Depois toquem com o joelho 
no cotovelo do mesmo lado do corpo, alter-
nando entre lados.  Lembrem-se de manter 

os abdominais e oblíquos contraídos para 
levantar o joelho o mais alto possível. Façam 
cinco séries deste exercício, durante um a 
dois minutos, com descansos de 30 a 60 se-
gundos. É normal sentirem-se ofegantes e 
com o coração a bater mais rápido.
Super-homem

Um movimento direcionado a diferentes 
zonas do nosso corpo: lombar, abdominais, 
glúteos, quadris, posteriores da coxa e om-
bros! Aqui terão de colocar as mãos no chão, 
alinhadas com os ombros, e os joelhos ali-
nhados com os quadris. Levantem o braço 
direito e a perna esquerda ao mesmo tempo, 
e depois mudem de lado. É necessária algu-
ma concentração e equilíbrio... não desis-
tam à primeira! A OMS recomenda cinco sé-
ries deste exercício, com 20 a 30 repetições e 
com descansos de 30 a 60 segundos.

Ponte
Deitados no chão, apoiem as solas dos pés 

no chão, levantem os quadris e voltem a 
descê-los devagar. Repitam este movimen-
to 10 a 15 vezes, descansando por 30 a 60 se-
gundos. Façam cinco séries deste exercício. 

 Tríceps na cadeira
De costas viradas para uma cadeira, 

apoiem-se na mesma e dobrem os braços 
ao mesmo tempo que baixam os quadris, 
até quase tocarem no chão. Voltem a er-
guer o corpo recorrendo à força dos braços 
– sim, vai “arder”! Mais uma vez, façam 
cinco séries de 10 a 15 repetições, descan-
sando 30 a 60 segundos entre cada série.

Expansão de peitoral
Da mesma forma que aquecemos, tam-

bém necessitamos de relaxar. Assim, en-
trelacem os dedos atrás das costas, esti-
quem os braços e expandam o peitoral. Esta 
posição, que alonga o peito e os ombros e 
previne lesões, deve ser mantida, no míni-
mo, durante 20/30 segundos.

 Child’s pose ou balasana
Continuamos nos alongamentos: de joe-

lhos no chão, sentem-se sobre os calcanha-
res. Depois deixem-se “cair” para a frente, 
apoiando a barriga nas coxas, e esticando 
os braços para a frente. Mantenham esta 
posição durante 20 a 30 segundos. 

Meditação 
Sentem-se confortavelmente, mantendo 

as costas direitas. De olhos fechados, ten-
tem relaxar o corpo e concentrem-se na 
vossa respiração – a ideia é não pensarem 
em mais nada e afastar quaisquer preocu-
pações. Façam este exercício durante cin-
co a 10 minutos. Vão sentir-se muito mais 
relaxados! 

Pernas na parede
Para terminar, sentem-se perto de uma 

parede. Depois deitem-se,  estiquem as 
pernas e deixem-nas descansar na parede. 
Fechem os olhos, respirem lentamente e 
tentem relaxar durante cinco minutos.

Para além destas sugestões podem sem-
pre recorrer ao YouTube – há imensos trei-
nos disponíveis!

Inês Barbosa/MS
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O momento é difícil, mas ele não precisa 
ser pesado o tempo todo, afinal de con-
tas, desconectarmos de vez em quando 
desse fardo que o mundo vive é funda-
mental para entrarmos em equilíbrio e 
encaramos esse desafio tão grande, que 
afeta tantos setores da nossa vida.

Nada melhor do que música para nos 
ajudar nesse processo de relaxamento 
e conexão com nosso lado positivo. E 

é por isso que neste artigo você encontrará 
dicas voltadas para o entretenimento musi-
cal e conteúdo de áudio online.

Estamos juntos 
na Camões Radio

Começamos com a programação da Ca-
mões Rádio, que está totalmente voltada 
para fornecer boas músicas, além de con-
teúdo informativo durante a semana. Basta 
acessar www.camoesradio.com ou baixar 
o app, que está disponível para Google Play 
e Apple Store.

Aos finais de semana, a grelha conta com 
programas diferenciados, com destaque 
para dois deles: 

Biografia Brasileira 
Conta a trajetória de grandes artistas que 

construíram a música popular brasileira 
e a nova geração que perpetua o legado, 
acompanhando os anseios e elementos 
do mundo atual. Com músicas inéditas e 
curiosidades, o programa, de forma leve e 
descontraída, conta a história desses artis-
tas. (Todo sábado às 4pm).

DanceFloor
O programa te leva a uma viagem sema-

nal pelo mundo da música house, progres-
sive e pelo trance, com Carlos Monteiro. 
Faça a sua festa particular e dance muito! 
(Todo sábado às 10pm).

Os músicos e as lives
A internet nunca foi tão utilizada como ago-

ra. E os artistas, claro, têm percebido esse mo-
vimento e a todo momento você pode curtir 
um show ao vivo através das “Lives” no Insta-
gram, Facebook e Twitter, ou até mesmo em 
sites especializados. Vários festivais virtuais 
estão acontecendo de forma online.

Vale destacar que muitos artistas depen-
dem exclusivamente de apresentações em 
shows, e muitos deles terão problemas fi-
nanceiros nessa quarentena - por isso, as 
plataformas e redes sociais estão analisan-
do uma forma de remunerar esses artistas.

Artistas independentes dos EUA, que 
não têm a reserva financeira de popstars, 
já testam alternativas. O Sofa King Fest 
2020 lista lives de bandas e cantores indies 
e links para quem quiser doar para eles e 
suas equipes, além de,claro, curtir o show 
ao vivo. Para conferir o cronograma, ou até 
mesmo se inscrever, acesse: https://www.
sofa-king-fest.com/

Plataformas de Streaming
O streaming é uma tecnologia de trans-

missão de dados pela internet, principal-
mente áudio e vídeo, sem a necessidade de 
baixar o conteúdo. E por isso vamos apre-
sentar duas famosas plataformas de músi-
cas que estão oferecendo muitos benefícios 
nesse momento de quarentena. 

O Deezer está oferecendo três meses de 
acesso grátis a todos os seus planos pagos 
para novos assinantes. A ação, anunciada 
no dia 27 de março, tem como objetivo aju-

dar as pessoas a enfrentarem a quarentena 
de prevenção ao coronavírus, momento 
em que muitos estão sob nova rotina den-
tro de casa, ouvindo música pelo strea-
ming. Os planos liberam todo o catálogo 
de mais de 56 milhões de faixas, podcasts, 
e entre outros conteúdos, sem propaganda 
com a possibilidade de baixar arquivos para 
ouvir offline. Os participantes têm até o dia 
30 de abril para iniciar o período de teste.

O Spotify está fazendo uma doação para 
essas organizações e direcionará o valor to-
tal das doações feitas na página Spotify CO-
VID-19 Music Relief, até atingir uma contri-
buição total do Spotify de US$ 10 milhões.

Para quem estiver interessado em saber 
mais sobre como realizar sua contribuição, 
visite o site do projeto.

Mais de 120 playlists foram criadas no Spo-
tify com as temáticas quarentena, coronaví-
rus e Covid-19 e reúnem milhares de segui-
dores na plataforma. Em geral, os compilados 
não têm convergências entre si: apresentam 
cantores, bandas e gêneros diferentes. 

Assinantes do mundo inteiro criaram lis-
tas partindo da temática da pandemia. No 
entanto, chama atenção a quantidade de 
listas disponíveis e o número de seguidores 
acumulados em quatro meses - desde que 
o assunto veio à tona -, como é o caso da 
Coronavirus Awesome Mix 2020, que reú-
ne mais de 20 mil seguidores. 

Youtube Live
O YouTube tem um canal com streamin-

gs ao vivo de parceiros pré-selecionados. 
Através da página youtube.com/live, os 
usuários podem checar os vídeos que estão 
sendo transmitidos no momento ou se pro-
gramar para as transmissões que estiverem 
agendadas. Dentre os canais disponíveis, 
vamos destacar  o ChilledCow, com um es-

tilo lofi hip hop e beats music. Músicas per-
feitas para relaxar, estudar, ou até mesmo 
trabalhar, em tempos de home office.

Quem nunca ouviu a frase “quem canta 
seus males espanta”? Pois é! Isso pode sur-
tir efeito, ainda que você seja um(a) can-
tor(a) de “chuveiro”. 

Mesmo que não tenha um aparelho de Ka-
raokê ou microfone, o YouTube oferece vários 
canais para você soltar a voz com suas músicas 
favoritas, inclusive os hits do momento. 

A nossa dica serão dois canais para dar o 
seu show: “Sua Voz e Violão” e “Sing2Gui-
tar Acoustic Backing Tracks”. 

Podcasts em alta
O Podcast é um arquivo digital de áudio 

transmitido através da internet, cujo con-
teúdo pode ser variado, normalmente com o 
propósito de transmitir informações. A dica 
de um podcast que te mantém a mente tran-
quila é Estamos Bem?, feita pelos amigos 
Bárbara dos Anjos Lima e Thiago Theodoro.

Como eles mesmos dizem, o Estamos Bem? 
é uma jornada coletiva em busca do jeito mais 
legal e leve de viver a vida, e é assim que você 
vai se sentir ao escutá-los. No semanal, a du-
pla fala de autoconhecimento com a intimida-
de que só dois grandes amigos têm. 

Opção é o que não falta nesse mundo in-
finito da internet. É claro que nada se com-
para com o contato humano e o “olho no 
olho”, mas neste momento, precisamos 
pensar em como contribuir para não con-
taminar nenhuma outra pessoa suscetível 
aos riscos que esse vírus causa. Portanto, o 
momento pede empatia com o conforto de 
termos recursos infinitos e que atendem a 
todos os gostos. Precisamos agora de cal-
ma, e a música o instrumento certeiro para 
acalmar a alma. 

Adriana Marques/MS
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A música 
acalma a alma 

em tempos de 
quarentena

O aplicativo da Camões Rádio está renovado, basta acessar www.camoesradio.com ou baixar o aplicativo no Google Play ou Apple Store.
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pacote a
6 pães à escolha  
pão branco, pão caseiro, 
pão de centeio com sementes, 
pão com sementes

1 enchido portugueses 

1 queijo fresco 
cabra ou vaca

12 rissóis ou pasteis 
fritos ou congelados
de bacalhau, de carne, de frango, 
de camarão, de queijo e fiambre

6 pasteis de nata
originais ou de Nutella

1 saco de pão brioche

Charcutaria ou queijo 
no valor de $10 
fiambre, turkey, salami, mortadella, 
havarti, cheddar, provolone

Choice of 6 drinks 
Coke, Nestea, Sumol, Sprite, 
ginger-ale, água

pacote B
12 pães à escolha  
pão branco, pão caseiro, 
pão de centeio com sementes, 
pão com sementes

2 enchidos portugueses 

1 queijo fresco
cabra ou vaca

24 rissóis ou pasteis 
fritos ou congelados  
de bacalhau, de carne, de frango, 
de camarão, de queijo e fiambre

12 pasteis de nata 
originais ou de Nutella

1 rosca de coco 

Charcutaria ou queijo 
no valor de $20 
fiambre, turkey, salami, mortadella, 
havarti, cheddar, provolone

2 garrafas grandes de bebida à escolha  
Sumol, água natural ou com gás

Saco de 4L de leite 2%

sem custo extra dentro da nossa área de entrega (bathurst a islington & 401 a qew)

Agora oferece
entrega ao domicílioentrega ao domicílio

escolha um dos nossos pacotes ou crie o seu 
(encomenda no valor mínimo de $50)

para encomendar ligue 416-760-9993 
ou envie um e-mail para sales@caldensebakery.ca



Mais uma semana de quarentena. É um 
desafio. Escolas, museus, cinemas, ba-
res, restaurantes: quase tudo está fe-
chado. Estamos em casa dias a fio e, à 
medida que as semanas passam, pode 
tornar-se cada vez mais difícil ocupar o 
tempo. E eis que encontramos um fan-
tástico escape: o ecrã! Com infinitas pos-
sibilidades para nos resgatar da monoto-
nia, a sétima arte desdobra-se em filmes, 
séries e outros formatos que nos trans-
portam temporariamente para universos 
à parte. Assim é mais fácil cumprir o de-
ver cívico de ficar em casa e longe dos 
espaços públicos. Se está no sofá sem 
ideias do que ver, vamos ajudar! 

· Para quem quer estar atualizado
As salas de cinema estão encerradas por 

tempo incerto, mas o Cineplex disponibi-
lizou as estreias mais recentes para alugar-
mos e vermos em casa.

· Onward | animação, família
Passado num mundo de fantasia, o filme 

apresenta dois irmãos elfos adolescentes 
que embarcam numa missão extraordiná-
ria para descobrir se ainda há um pouco de 
magia por aí.

Bloodshot | ação, super-herói
Ray Garrison é um soldado recentemen-

te morto em combate, mas é ressuscita-
do como o super-humano Bloodshot pela 
empresa RST. Com um exército de nano-
tecnologia nas suas veias, Ray é uma força 
imparável. Mas, ao controlar o seu corpo, a 
empresa controla também a sua mente e as 
suas memórias. Agora, Ray não sabe o que é 
real e o que não é, mas está decidido a des-
cobrir a verdade.

Dolittle | fantasia, família
O Dr. Dolittle vive com uma variedade de 

animais exóticos e conversa com eles diaria-
mente. Quando a jovem rainha Victoria fica 
doente, o excêntrico médico e os seus ami-
gos peludos embarcam numa aventura épi-
ca numa ilha mítica para encontrar a cura.

Sonic The Hedgehog | aventura, comédia
Sonic, o porco-espinho azul mais famo-

so do mundo, junta-se com os seus amigos 
para derrotar o terrível Doutor Eggman, um 

cientista louco que quer dominar o mundo.

· Para os românticos incuráveis
Midnight In Paris (2011) | Filme | Amazon 
Prime Video

Gil Pender é um jovem escritor em busca 
da fama. De férias em Paris com a sua noi-
va, ele sai sozinho para explorar a român-
tica cidade e encontra um grupo de estra-
nhos que são, na verdade, personalidades 
históricas. Eles levam Gil numa viagem ao 
passado e, quanto mais tempo passam jun-
tos, mais o jovem escritor fica apaixonado 
por aquela época. Este é um filme cheio de 
caras bem conhecidas: Rachel McAdams, 
Marion Cotillard, Carla Bruni, Adrien Bro-
dy e Tom Hiddleston.

· Para os aficcionados por Sci-Fi
Interstellar (2014) | Filme | YouTube, iTu-
nes, Google Play Movies

As reservas naturais da Terra estão a che-
gar ao fim e um grupo de astronautas rece-
be a missão de verificar possíveis planetas 
para receber a população mundial. Cooper 
é chamado para liderar o grupo e aceita a 
missão ao lado de Brand, Jenkins e Doyle. 
Um filme com Matthew McConaughey e 
Anne Hathaway.

Blade Runner 2049 (2017) | Filme | YouTu-
be, iTunes, Google Play Movies

Após descobrir um segredo enterrado há 
muito tempo, que ameaça o que resta da 
sociedade, um jovem polícia embarca na 
busca de Rick Deckard, que está desapare-
cido há 30 anos. Neste filme temos o cana-
diano Ryan Gosling e Harrison Ford.

Arrival (2016) | Filme | Netflix
Naves alienígenas chegaram às principais 

cidades do mundo. Com a intenção de comu-
nicar com os visitantes, uma linguista e um 
militar são chamados para decifrar as estra-
nhas mensagens. Um filme com Amy Adams 
para os fãs de vida inteligente além da Terra.

· Para quem quer rir muito
Booksmart (2019) | Filme | Amazon Prime 
Video

Esta longa metragem prova que os di-
lemas dos adolescentes continuam a ser 
justamente os mesmos do tempo de “The 
Breakfast Club”. Nesta história, duas estu-

dantes extremamente dedicadas da escola 
secundária decidem compensar o tempo 
perdido e juntar quatro anos de diversão 
numa única noite!

The Hangover (2009) | Filme | Netflix, Cra-
ve Starz

Dois dias antes do seu casamento, Doug e 
três amigos vão de carro até Las Vegas para 
uma louca e memorável despedida de sol-
teiro. Quando os três padrinhos acordam 
na manhã seguinte, eles não conseguem 
lembrar-se de nada e notam que Doug desa-
pareceu. Com pouco tempo, os amigos ten-
tam reconstruir a noite anterior e encontrar 
Doug para que possam levá-lo de volta a Los 
Angeles a tempo de chegar ao altar!

· Maratonas de filmes e séries
Star Wars | Filmes | Disney Plus, YouTube, 
iTunes, Google Play Movies

Este é um clássico. Quem é fã, vai quer 
rever. Quem (ainda!) não viu, eis uma óti-
ma oportunidade. A saga Star Wars tem a 
particularidade de poder ser assistida em 
sequências diferentes. 

Harry Potter | Filmes | YouTube, iTunes, 
Google Play Movies

Esta é uma série de sete filmes de fantasia 
inspirados nos livros de J. K. Rowling que 
contam as aventuras do feiticeiro Harry e 
os seus amigos em torno da escola de magia 
de Hogwarts e do vilão Lord Voldemort. 

Lord Of The Rings e The Hobbit | Filmes 
| Netflix

Aqui estão duas sagas que, na verdade, 
fazem parte da mesma história. Confu-
so? Lord Of The Rings e The Hobbit estão 
conectados porque ambas as histórias se 
passam no mesmo universo, Middle Earth. 
Embora eles estejam no mesmo universo, 
os filmes de The Hobbit acontecem 60 anos 
antes de The Lord of The Rings. Um detalhe 
a ter em conta. Tal Como Star Wars, podem 
assistir em diferentes ordens. 

Game Of Thrones | Série | Crave Plus, iTu-
nes, Google Play Movies

Game of Thrones conta a históra de um 
lugar onde uma força destruiu o equilíbrio 
das estações. Os verões ou invernos podem 
durar vários anos e a Patrulha da Noite tem 
de proteger o reino das criaturas que po-

dem vir do outro lado da Muralha, mas já 
não tem os recursos necessários para ga-
rantir a segurança de todos. Agora, um in-
verno rigoroso promete chegar com um fu-
turo sombrio. Enquanto isso, conspirações 
e rivalidades decorrem no jogo político 
pela disputa do Trono de Ferro, o símbolo 
do poder absoluto.

How I Met Your Mother | Série | Netflix
Uma série para ver sem parar! O arquite-

to Ted Mosby conta a história sobre como 
conheceu a mãe dos seus filhos. Ele volta 
no tempo, relembra as suas aventuras em 
Nova Iorque e a busca pela mulher dos seus 
sonhos ao lado dos seus amigos: o advogado 
Marshall Eriksen, a professora Lily Aldrin, 
a jornalista Robin Scherbatsky e o mulhe-
rengo Barney Stinson. Promete fazer-nos 
rir muito… e por vezes chorar também!

· Também vale a pena ver
Sex Education (2019) | Série | Netflix

Otis é um adolescente socialmente inapto 
que vive com a sua mãe, uma terapeuta se-
xual. Apesar de não ter qualquer experiência, 
ele e a sua colega rebelde, Maeve, resolvem 
montar a sua própria clínica de saúde sexual 
para ajudar outros estudantes da escola.

Parasite (2019) | Filme | YouTube, iTunes, 
Google Play Movies

Este filme foi um dos mais recentes ven-
cedores de Óscar. Conta a história da famí-
lia de Ki-taek, que está desempregada e a 
viver numa cave. Uma acaso faz com que 
Ki-taek comece a dar aulas de inglês a uma 
menina de família rica. Fascinados com a 
vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e fi-
lhos inventam um plano para se infiltrar 
também na família burguesa, um a um. No 
entanto, os segredos e mentiras necessários 
à ascensão social custam caro a todos.

Sherlock (2010) | Série | Netflix
Esta adaptação dos livros de Sir Conan 

Doyle tem uma particularidade: passa-se 
em pleno século XXI. O Dr. John Watson 
precisa de um lugar para morar em Lon-
dres. Ele é apresentado ao detetive Sher-
lock Holmes e os dois acabam por desen-
volver uma parceria intrigante na qual a 
dupla anda pela capital inglesa a solucionar 
assassinatos e outros grandes crimes.

Telma Pinguelo/MS

Cinema em Casa
As pipocas 
estão prontas?
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Um em cada 10 funcionários de saúde de Ontário 
está infetado com Covid-19 
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“Uma questão de vida ou morte...”

MILÉNIO |  CAPA

Ao todo já são 229 profissionais de saú-
de que já tiveram o teste de COVID-19 
confirmado nas análises de laboratório. 
O número está a fazer soar o alarme por-
que os hospitais canadianos estão a pre-
parar-se para um aumento de pacientes 
com COVID-19 nas próximas semanas. 
Em declarações à CBC, um especialista 
em doenças infeciosas do Toronto Gene-
ral Hospital disse que estes números são 
muito preocupantes porque todos os pro-
fissionais são importantes para dar assis-
tência aos doentes, sobretudo quando se 
espera que os casos aumentem na GTA.

A ministra da Saúde revelou quarta-fei-
ra (1) que 9,6% dos casos de Ontário 
envolvem médicos, enfermeiros, pa-

ramédicos e funcionários de lares de idosos.
Ontário prolongou esta semana o estado de 

emergência por mais 14 dias. O Premier de 
Ontário, Doug Ford, disse que depende ape-
nas das pessoas se os números da província 
sobem como em Itália e Espanha ou se bai-
xam como na Coreia do Sul e na Alemanha.

 Os hospitais da Grande Área de Toronto 
vão receber equipamento de proteção hos-
pitalar vindo da China. As doações incluem 
milhares de máscaras cirúrgicas, luvas, 
óculos de proteção e batas. O equipamento 
vai chegar a Toronto depois de uma associa-
ção canadiana ter doado equipamento para 
Wuhan, na China, quando o surto começou. 

Educação

As escolas de Ontário vão continuar en-
cerradas durante todo o mês de abril. O 
ministro da Educação estendeu o período 
de encerramento das escolas e disse que 
os alunos vão continuar a aprender à dis-
tância, através de e-learning. Os pais com 
crianças com menos de 13 anos vão receber 
$200 e os que têm filhos com necessidades 
especiais recebem $250 - a ajuda vem do 
Governo de Ontário.

Produção de equipamento de proteção

O Premier Doug Ford anunciou quarta-
-feira (1) que a província vai disponibili-
zar $50 milhões para ajudar as empresas a 
produzirem equipamento necessário para 
combater o COVID-19 porque “não há nada 
que não possamos produzir aqui”. Testes de 
COVID-19, gel desinfetante, máscaras, lu-
vas e outro de tipo de produtos vão ser pro-
duzidos nas próximas semanas em grandes 
quantidades, tudo made in Ontário.

Com este fundo, a província já encomen-
dou a produção de 10,000 ventiladores, 
equipamento fundamental nos hospitais 
para os casos mais graves. A ministra da 
Saúde agradeceu o trabalho e a dedicação 
de todos os trabalhadores da área da saúde, 

mas diz que para já “não está previsto um 
aumento dos salários”. 

Isolamento Social

A Dr. Eileen De Villa, a Medical Officer 
of Health for the City of Toronto, anunciou 
esta semana que as medidas de distan-
ciamento social se vão manter em vigor 
durante pelo menos três meses. De Villa 
citou no seu discurso o caso de Nova Ior-
que e disse que Toronto não pode correr o 
mesmo risco e ficar com os serviços hospi-
talares saturados.

Desobedecer às regras que foram im-
postas devido à pandemia de COVID-19 
em Ontário vai custar agora uma multa de 
$100,000 e um ano na prisão. A província 
proibiu o acesso a campos de uso recreati-
vo, campos de basquetebol e parques para 
passear os cães. As multas começam em 
$750 mas podem ir até $100,000 e um ano 
de prisão. A nova legislação usada pelo Pre-
mier Doug Ford consta do Emergency Ma-
nagement and Civil Protection Act que ao 
ser ativado durante uma pandemia resulta 
em penas severas. 

Toronto cancelou todos os eventos mu-
nicipais que deveriam acontecer até 30 de 
junho. O presidente da autarquia infor-
mou que a cidade não vai emitir licenças 
durante este período devido à pandemia 

de COVID-19. 
O Festival Pride, que incluía a Parada de 

28 de junho e o Toronto Jazz Festival estão 
entre os eventos cancelados. As celebrações 
do Dia de Portugal e das Comunidades, que 
incluía a Parada de Portugal, também estão 
canceladas devido a esta medida. 

As pessoas com mais de 70 anos e com 
sistemas imunitários fracos devem fazer 
autoisolamento. A recomendação é do Dr. 
David Williams, o médico que está a lide-
rar a crise de COVID-19 em Ontário. Wil-
liams, que também liderou a crise de SARS 
em 2003, diz que todos os outros grupos 
devem ficar em casa tanto quanto possível 
e sair apenas quando necessário para fazer 
compras de mercearia ou medicamentos.

A pandemia de COVID-19 provocou 
uma redução significativa da poluição do 
ar em várias cidades canadianas conhe-
cidas pelo grande congestionamento de 
trânsito. A CBC News teve acesso às ima-
gens de satélite que mostram Toronto, 
Edmonton, Calgary e Vancouver com-
pletamente vazias. Em 2019 Toronto foi a 
cidade mais congestionada do país e a 19ª 
mais congestionada do mundo.

Na altura em que este artigo foi escrito 
Ontário tinha 2,793 casos e 84 mortes.

Joana Leal/MS

• O Premier de Ontário anunciou que a 
província vai disponibilizar $12 milhões 
para apoio mental online.  A partir de 
segunda-feira (6) 247 técnicos vão estar 
ao dispor dos ontarianos e dos profis-
sionais de saúde que precisam de apoio 
psicológico nesta época particularmen-
te difícil. “A província contratou mais 
psicólogos e é importante que perce-
bam que não estão sozinhos. Se preci-
sarem de ajuda liguem, vamos manter 
o espírito de Ontário vivo”, disse Doug 
Ford. O Premier garantiu que as pre-
visões a que o Governo tem acesso vão 
ser divulgadas publicamente esta sex-

ta-feira (3 de abril). “A verdade é que a 
situação é extremamente séria, fiquem 
em casa, é uma questão de vida ou mor-
te. Sei que a informação que vamos di-
vulgar vai ser difícil de ouvir...”, aler-
tou no seu discurso.

• O presidente da Câmara Municipal de 
Toronto está a pedir aos agentes de 
autoridade para se certificarem que as 
pessoas cumprem com as novas regras 
de distanciamento social. As multas co-
meçam nos $750 e vão até $5,000. Em 
declarações à CP24, John Tory disse que 
a autarquia vai colocar blocos gigantes 

de cimento junto à entrada de parques 
de estacionamento na Sunnyside Beach 
e noutras localizações estratégicas da 
cidade. Desde o dia 24 de março que os 
agentes de autoridade já receberam 385 
queixas formais relacionadas com as 
novas regras de distanciamento local.

• Enquanto o Governo de Ontário luta 
para conseguir adquirir mais ventila-
dores para os hospitais da província, o 
órgão regulador que licencia os espe-
cialistas que operam estas máquinas 
diz que está a trabalhar para aumentar 
o número de técnicos para combater 

esta pandemia. Existem aproximada-
mente 3,700 terapeutas respiratórios 
em Ontário: eles são responsáveis por 
entubar os pacientes e certificarem-se 
que os ventiladores recebem o oxigénio 
suficiente. O College de Terapeutas res-
piratórios de Ontário está a acelerar o 
processo de certificação dos estudantes 
para eles começarem a ajudar nos hos-
pitais o mais rápido possível. Segundo 
Kevin Taylor, CEO do College, em bre-
ve 117 estudantes vão juntar-se às equi-
pas dos hospitais de Ontário.

Joana Leal/MS

Doug Ford 
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Feds ativam maior pacote
de assistência financeira da história 

MILÉNIO | CAPA

• O PM Justin Trudeau disse quarta-feira (1) que as candi-
daturas para o Emergency Response Benefit podem ser 
feitas online a partir de segunda-feira (6 de abril). O pro-
grama vai disponibilizar $2,000 por mês para quem ficou 
sem trabalho devido ao COVID-19 e vai financiar 75% 
dos vencimentos daqueles que continuam a trabalhar em 
empresas que viram a sua atividade reduzida em 30%.
Trudeau sublinhou que ninguém pode beneficiar dos 
dois programas em simultâneo - as empresas terão de 
optar entre o Emergency Response Benefit e o subsídio 
de desemprego. No seu discurso ao país, o PM canadiano 
informou que este programa de assistência financeira é 
“o maior da história do Canadá” e referiu que não assis-
tíamos a algo parecido desde a 2.ª Guerra Mundial. 
Quem não conseguir submeter a candidatura online ao 
subsídio de desemprego deve telefonar para a Canada 
Revenue Agency e para quem já o fez antes de abril não 
precisa de voltar a fazê-lo. Trudeau voltou a referir que 
“o Governo sozinho não consegue destruir o vírus” e 
pediu a colaboração dos canadianos. “Façam escolhas 
inteligentes, fiquem em casa se possível, vão às compras 
uma vez por semana, vão a uma única loja em vez de 
sete”, disse o PM. 
Trudeau referiu ainda que a Federal Reserve está sem-
pre disponível quando os canadianos precisam e se o 
Quebec ou qualquer outra província precisarem deste 
recurso ele poderá vir a ser usado.
O PM voltou a implorar aos canadianos, na quinta-fei-
ra (2) no seu discurso ao país, para ficarem em casa e 
cumprirem com o distanciamento social e disse que 
depende de cada um de nós ajudar e não sobrecarregar 
o serviço de saúde.

• A maioria dos canadianos está preocupado com a possi-
bilidade de perder o seu trabalho e não conseguir pagar 
as suas contas. De acordo com uma sondagem recen-
te da Nanos, baseada numa amostra de 1,013 pessoas, 
cerca de 62% dos entrevistados mostrou-se preocupa-
do com a possibilidade de perder o emprego e 65% re-
velou estar preocupado com o pagamento das contas. 
Em Ontário os habitantes estão mais otimistas e só 57% 
é que demonstra preocupação em perder o emprego e 
62% está preocupado com a possibilidade de não con-
seguir pagar as contas.

• O Governo federal disponibilizou $2 mil milhões para 
as empresas canadianas produzirem equipamento de 
proteção para ajudar no combate à pandemia de CO-
VID-19. Máscaras, luvas, ventiladores e gel desinfetan-
te são alguns dos produtos que deverão ser produzidos 
em grandes quantidades nas próximas semanas aqui no 
Canadá. O PM Justin Trudeau adiantou que a procura 
por estes produtos deverá aumentar nas próximas duas 
semanas e que estes recursos são muito importantes 
para proteger os profissionais da saúde que todos os 
dias dão o seu melhor.

• Trudeau informou que mais de 3,000 empresas estão 

disponíveis para ajudar e converter as suas linhas pro-
dução para combater este novo vírus. O PM recordou 
que cada canadiano deve fazer a sua parte e seguir as 
regras para evitar que o serviço nacional de saúde fique 
sobrecarregado.

• O ministro da Defesa anunciou esta semana que as for-
ças militares do país estão disponíveis para ajudar com a 
crise de COVID-19. Cerca de 24,000 militares vão poder 
ajudar com logística e transporte e outras possíveis ne-
cessidades que surjam durante a pandemia como inun-
dações ou incêndios florestais.  

• A economia canadiana cresceu 0,1% em janeiro, a ma-
nufatura e o setor financeiro cresceram, mas os trans-
portes, a exploração mineira e o retalho encolheram. 
Segundo as estatísticas divulgadas agora o PIB do Cana-
dá cresceu menos do que os economistas estavam à es-
pera, mesmo antes da pandemia de COVID-19. No mês 
de dezembro o PIB tinha crescido 0,3%, mais 0,2% do 
que agora em janeiro. 

• O preço dos bens alimentares deverá aumentar, o estu-
do é das Universidades de Guelph e Dalhousie. Os preços 
deverão aumentar entre 2 e 4%, sobretudo nos vegetais 
e na panificação. A pandemia de COVID-19 provocou 
um aumento dos custos: alguns retalhistas optaram por 
aumentar ordenados e contratar mais funcionários e o 
perigo de contágio obrigou estas superfícies a aumentar 
os custos com limpeza e desinfeção. 
A carne poderá aumentar 6% e o marisco 4% e as uni-
versidades explicam que um aumento de 4% nos bens 
alimentares é mais do que o dobro da previsão usual. 

• O ministro de Segurança Pública, Bill Blair, pediu aos 

chefes do sistema penitenciário e do conselho de liber-
dade condicional do Canadá que considerassem a liber-
tação antecipada de alguns presos federais para mitigar 
o impacto do COVID-19 atrás das grades.
O Governo entende os “riscos únicos” que o novo ví-
rus representa para as prisões e a evolução da pandemia 
obriga o Governo a tomar medidas. Na segunda-feira 
(30) o Quebec confirmou dois casos de COVID-19 em 
prisões federais e Blair acredita que esta medida vai pou-
par vidas humanas.

• Um grupo de investigadores de Manitoba descobriu uma 
forma segura de descontaminar e reutilizar alguns tipos 
de máscaras médicas que normalmente são colocadas 
no lixo depois de serem usadas uma vez. A pandemia de 
COVID-19 causou escassez global de equipamentos de 
proteção individual para profissionais de saúde, incluin-
do máscaras e respiradores N95. A conclusão do estudo 
da equipa de cinco investigadores foi divulgada na quar-
ta-feira (1) e conseguiu descontaminar, com sucesso, 
quatro tipo de máscaras e algumas delas vão poder ser 
reutilizas, em segurança, mais de 10 vezes. 

• Os funcionários dos supermercados estão fartos de 
clientes que não cumprem as regras de distância social 
impostas pela pandemia. Os seguranças das superfícies 
comerciais queixam-se que as pessoas aproveitam a ida 
ao supermercado para falarem umas com as outras e que 
não cumprem a distância de dois metros a que obrigam 
as novas regras. 
Alguns funcionários, que não quiseram ser identificados, 
disseram à CBC que alguns clientes são impacientes, gri-
tam e exageram com os funcionários. O sindicato que re-
presenta estes funcionários diz que eles não são obrigados 
a tolerar maus comportamentos e encoraja-os a denun-
ciar a situação ao manager ou ao próprio sindicato.

• As longas esperas pelos resultados dos testes de CO-
VID-19 devem-se em parte à escassez de profissionais 
nos laboratórios canadianos. A associação que represen-
ta estes técnicos diz que já antes da pandemia o número 
de funcionários não era suficiente, o que acabou por se 
agravar com a atual pressão que existe sob os laborató-
rios devido à crise de COVID-19. Christine Nielson, da 
Canadian Society for Medical Laboratory Science de 
Hamilton, diz que a sua organização passou os últimos 
15 anos a tentar convencer o Governo federal e provin-
cial para reforçar o número de técnicos de laboratório 
porque, segundo ela, o número de recém-licenciados 
não é suficiente para substituir os técnicos que vão para 
a reforma. Nielsen alerta ainda que nos próximos cinco 
anos, 50% dos técnicos que estão no mercado de tra-
balho atual vão reformar-se, um problema que é ainda 
maior em áreas rurais e remotas. 

Na altura em que este artigo foi escrito o Canadá tinha 
11,118 casos e o Quebec lidera com 5,518 casos e 36 mortes.

Joana Leal/MS
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Apply soap

REDUCE THE SPREAD OF COVID-19.
WASH YOUR HANDS.

 1-833-784-4397  canada.ca/coronavirus

5
Dry hands well 

with paper towel

6
Turn off tap using 

paper towel

4
Rinse well

1
Wet hands with 

warm water

20

3
For at least 20 
seconds, make 
sure to wash:

palm and back 
of each hand between fingers under nails thumbs
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Tempos incertos, almas inseguras…

Assim estamos… nesta década que 
nos fez pensar ser promissora, 
daí… quiçá?

Um corrupio de acontecimentos, planos 
e vidas colocados em perspetiva. “On hold, 
till further notice”.

De que somos feitos nós afinal?
Somos muito mais sensíveis e vulnerá-

veis do que jamais havíamos pensado.
...Onde estão os fortes? Os capazes de 

tudo, quando as coisas correm bem, claro.
Agora, nesta nova etapa de vida e de 

novo século para todos nós, será que have-
rá mais empatia, mais calor humano? 

Porque nem o dinheiro, a fortaleza, a va-
lentia, a vaidade humana ou o que quer que 
seja pode ser comparada a esta mudança 
radical.

Jamais seremos as mesmas pessoas.
Seguiremos nós a desconfiar de cada ser 

que se aproxime de nós?  
Ou esta vaga de “Novel Covid-19” será 

completamente esquecida, largada para 
trás como um “mau pedaço vivido no sé-
culo 21”? 

Há que reconsiderar, ponderar e sim, 
aprender a dar valor a tudo aquilo que nós 
temos e que, por vezes, muitas vezes pen-
samos ser nosso por direito, sem pensar 
que de um momento para o outro podemos 
ficar sem. Principalmente sem a nossa saú-
de, sem a nossa tão valiosa liberdade, sem 
tudo aquilo que já foi…

Aprender a valorizar, a respeitar e a dar a 
mão ao próximo, sem olhar à cor, à religião 
e ao preconceito.

Cristina Da Costa
Opinião

O que fazer 
pós-Covid ?

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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Home Sweet Home 
Editorial English version

Do you recall where you were March 
1st, 2020? Possibly not because our 
isolation from the world today was not 
contemplated then. How resilient are 
we that in such a short period of time 
our lives and view of the world changed 
completely? 

Maximum detention measures 
have now been implemented by 
many governments including 

Canada. The stay at home campaign is 
in full swing with the exception of peo-
ple in essential services. Canada, Onta-
rio and Toronto have rightly resorted to 
threats of fines and incarceration and 
some people should be in jail as their 
moronic attitudes continue to dominate 
headlines because of the refuse to follow 
rules regarding social separation. How 
do you get into the mental make-up of 
people to hammer into their heads that 
the contagion is real? This is a war and 
we are the enemy. The weapons being 
used are invisible and it is ourselves that 
continue to provide ready vessels for 
the incubation of the ammunition whi-
ch ultimately results in many deaths. 
Front line workers continue to work ti-
relessly to stay ahead of the pandemic 
which has affected every aspect of our 
lives. So, those fools that still think this 
situation is just a passing flu, please un-

derstand that there are human beings 
putting their lives on the line for you. 

The amount of information being 
thrown our way by different levels of 
government has been confusing and in-
complete creating a separate level of 
stress which compounds the confusion 
of those unemployed, laid off and on the 
brink of bankruptcy. Governments have 
a duty to clearly outline financial pro-
grams supposedly to help the common 
citizen and entrepreneurs. Those who 
rent, lease and mortgage properties have 
received complex messaging resulting in 
many deciding not to fulfill their financial 
obligations and not to make payments as 
required. Eventually when society nor-
malizes the debt of individuals and busi-
ness will be beyond their capacity to pay 
because they decided to defer payments 
which could have been made on a timely 
basis. The amount of debt being incurred 
by governments will result in either an 
extremely deep recession or a depression 
and recovery has not yet been fully priced 
by the stock market. To all who can make 
your payments do it to avoid future long 
term pain due to overwhelming financial 
stress. The status of good mental health 
is essential in maintaining people under 
quarantine and decreasing incidences 
of violence within homes. Citizens are 
trying to keep it together sitting at home 

absorbing continuous doses of social me-
dia and commercials running pieces whi-
ch provide examples of things that we 
should not be doing such as social sepa-
ration and encouraging citizens to litigate 
employers. In addition, basic food staples 
are being priced higher by food stores 
and truck drivers that transport our food 
are being refused access to washrooms at 
truck stops. Where has decency gone in a 
greedy society devoid of sufficient mora-
lity to lend a hand and gives permission 
to exploit? On April 1st while most will be 
grappling with the uncertainty of making 
debt and mortgage payments, MP’s in 

Ottawa will be giving themselves a rai-
se. Great timing eh? Many are jumping to 
conclusions that the world will be chan-
ged forever as a result of COVID-19. They 
may be right but I still believe that demo-
cracy will prevail and Putin, Xi Ping and 
the ultimate moron Kim Jung-Un will re-
main despised despots and enemies of the 
democratic process. They will be rejected 
by free thinkers and thus democracy will 
prevail. Yes humans are the true virus of 
the planet but if we give in, what’s next? 
Happy April and remember how things 
have changed since the first day of March. 

Manuel DaCosta/MS
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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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Pandemia gera solidariedade 
na comunidade portuguesa
O proprietário do restaurante Mercado 
Negro está a ajudar os que mais preci-
sam durante a pandemia de COVID-29 
mas recusa protagonismo. “Os heróis 
desta história são a Celeste e o Alfredo, 
um casal que dedicou a vida a ajudar os 
outros. Eu apenas usei as minhas redes 
sociais para divulgar o projeto e conse-
guir mais doações. Ajudamos oito famí-
lias carenciadas e algumas são portu-
guesas”, revelou ao Milénio Stadium.

Desde que fez a publicação no Insta-
gram o post já recebeu 747 likes e 
na publicação vemos o empresário 

da restauração a entregar bens alimen-
tares a Celeste Fernandes, uma senhora 
com 87 anos que está a criar cabazes ali-
mentares para entregar a famílias que de-
pendem destas doações. Celeste pertence 
à Igreja de Santa Inês de Toronto e costu-
mava participar na recolha de alimentos 
durante a missa de domingo, mas com a 
pandemia a despensa da igreja ficou vazia 
e a paróquia não tem dinheiro suficiente 
para comprar vales para estas famílias.

Celeste pôs mãos à obra e começou a ligar 
aos amigos e aos familiares para ajudarem 
e trazerem os produtos até à sua casa. Car-
los Oliveira teve conhecimento da causa 
através de um dos seus funcionários que é 
inquilino de Celeste. O empresário colocou 
caixas junto à esplanada do seu restaurante 
localizado no 1370 da St Clair Ave W e espe-
ra que as pessoas possam ajudar. 

“A maioria das doações é feita pessoal-
mente, mas mantemos a distância social. 
Ninguém precisa de comprar toneladas de 
comida, pode ser apenas um saco de arroz 
ou uma embalagem de massa, contribuam 
com o que podem. As entregas podem ser 
feitas a qualquer hora, de dia ou de noite, 
todos os dias esvaziamos as caixas”, expli-
cou Oliveira.

Oliveira é apenas um dos muitos empre-
sários que teve de encerrar o seu restauran-
te devido à pandemia. Segundo a Restau-
rants Canada, um em cada 10 restaurantes 
teve de fechar no Canadá e 800,000 pes-
soas perderam o emprego. Em Ontário a 

associação estima que o encerramento dos 
restaurantes tenha criado 300,000 desem-
pregados. 

“Estou assustado porque o nosso res-
taurante abriu há um ano e quatro meses e 
embora tínhamos tido sucesso, tudo o que 
conseguimos pode ir agora por água abai-
xo. Pensámos em fazer take out, mas não 
compensava. Paguei hoje a renda do espaço 
com poupanças...”, contou ao nosso jornal.

Alguns dos seus funcionários são newco-
mers, algo que lhe está a tirar o sono. “Nós 
somos uma empresa familiar e emprega-
mos nove pessoas. Todos os dias falo com 
os meus funcionários pelo telefone porque 
alguns são newcomers, estão cá sozinhos, 
conhecem poucas pessoas e não quero que 
passem por isto sozinhos. É uma conjuntu-
ra muito violenta e o Food Bank tem aju-
dado a manter a minha mente ocupada”, 
confessou.

O Mercado Negro já tinha contribuído para 
outras causas sociais da comunidade portu-
guesa como o Luso Canadian Charity Society 
e a Eva, a menina que é filha de um casal por-
tuguês que tem uma doença rara. Depois de 
apoiar agora estas oito famílias, o objetivo é 
ajudar também o Toronto Food Bank.

“Com o distanciamento social os bancos 
alimentares da cidade recebem cada vez 
menos doações e as necessidades não pa-
ram de aumentar. As empresas portugue-
sas estão solidárias, a Churrasqueira An-
drade, a Padaria Caldense e vários agentes 
imobiliários têm contribuído e uma empre-
sa italiana, a Tre Mari Bakery, também nos 
está a ajudar. Se as nossas doações aumen-
tarem podemos distribuí-las pelo Toronto 
Food Bank e ajudar ainda mais pessoas”, 
explicou.

O Mercado Negro acatou as ordens da 
província e encerrou no dia 15 de março. 
Ontário foi a primeira província canadiana 
a declarar estado de emergência e a encer-
rar empresas consideradas não essenciais. 
Duas semanas depois o estado de emergên-
cia foi prolongado por mais duas semanas e 
o Premier Doug Ford diz que se se justificar 
poderá haver uma nova extensão.

Joana Leal/MS

Durante estes tempos sem prece-
dentes, o Abrigo está a funcionar 
mas os conselheiros estão a atender 
os clientes remotamente.

A triagem de clientes  das 13:00 às 
15:00 é agora feita por telefone 
das 9:00 às 17:00. Saiba que os 

conselheiros do Abrigo estão prontos 
a ajudá-lo. Ligue para 416-534-3434, 
e um de nossos funcionários qualifi-
cados irá entrar em contato consigo o 
mais rápido possível.

Apenas um lembrete de que todos os 
grupos e atividades do Abrigo, incluin-
do nosso grupo de idosos, estão tempo-
rariamente suspensos até novo aviso.

Continue a monitorar a sua saúde, 
mantenha-se seguro e se precisar de 
assistência entre em contato connos-
co. Continuaremos a ligar as pessoas às 
possibilidades. Obrigado.

Abrigo Centre Service Delivery Update
During these unprecedented times, 

Abrigo is open but our counsellors are 
working remotely to serve you, our 
clients.  Our on-site Open Intake pro-
gram from 1:00 to 3:00 p.m. has now 
transitioned to a Virtual Intake over 
the phone from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 
Please know that Abrigo counsellors 
are ready to help you during your time 
of need. Call us at 416-534-3434 and 
one of our skilled staff members will re-
turn your call as soon as possible.

Just a reminder that all Abrigo groups 
and activities, including our seniors 
group, are temporarily suspended until 
further notice.

Please continue to monitor your heal-
th, stay safe and stay in touch if you need 
assistance. We will continue to connect 
people to possibilities. Thank you.

Atualização da prestação 
de Serviços do Centro Abrigo

Emigrante no Canadá leiloa camisolas 
para ajudar hospitais de Braga e Barcelos
José Carlos Silva, um emigrante portu-
guês a viver no Canadá, está a leiloar 
camisolas de futebol para ajudar os 
hospitais de Braga e de Barcelos na luta 
contra a pandemia de Covid-19.

A viver em Toronto, Ontário, há 
quase 30 anos, José mantém viva a 
ligação a Portugal.

 Tem 58 anos e desde criança que cole-
ciona camisolas de futebol. Esteve “em 
casa” em três finais da Taça de Portugal e 
fica com a voz a tremer ao recordar “velhos 
tempos felizes”.

 Foi com o cunhado Ibrahim, ex-futebo-
lista do Vitória de Guimarães e do Benfica, 
que faleceu este ano, que estabeleceu con-
tactos com muitos jogadores.

 O leilão de duas camisolas da sua cole-
ção, uma das que tem ao dispor foi a uti-
lizada pela seleção nacional no Mundial de 
66, em Inglaterra, era “o mínimo que po-
deria fazer”. O valor mínimo de licitação 
são 2500 dólares canadianos (cerca de 1600 
euros), e José espera que as pessoas sejam 
generosas. “Não quero tirar qualquer apro-
veitamento, mas ando triste e quero ajudar 
esses dois hospitais”, explica.

 No Canadá, celebra a paixão ao futebol 
na Academia do Gil Vicente onde é presi-
dente, um projeto com cerca de três anos 
que é frequentado por cerca de 200 atletas.

 O Gil Vicente publicou os vídeos da ini-
ciativa de José para apoiar os dois hospitais 
da região Norte. 

JN/MS

#PhysicalDistancing
Ana Bailao, vice-presidente da Camara Municipal de Toronto, alertou esta quin-
ta-feira (2), na sua conta do Twitter, para a necessidade de isolamento, nesta 
fase de pandemia que o mundo, e mais concretamente Toronto, vive.

“Seja um herói todos os dias e #FiqueEmCasa . Torontonianos saudáveis, que não 
viajaram, são fortemente orientados a ficar em casa, exceto para: cuidados de saúde 
ou ter acesso a medicamentos, comprar mercearias uma vez por semana, passear com  
osseus animais de estimação ou fazer exercícios enquanto mantêm #DistânciaSocial.”

Abrigo Centre
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Como muitos dos leitores, estou em 
casa em autoisolamento. Minha casa é 
confortável e o meu jardim ganha vida 
através da minha janela, para que não 
seja tão ruim. Considerando tudo, tenho 
muita sorte. Mas muitos outros estão a 
passar por um momento muito difícil.

Aproveito a oportunidade para re-
conhecer as informações que me 
foram fornecidas pela Global Af-

fairs Canada, pela Embaixada do Canadá 
em Lisboa e em particular pelo deputado 
federal Peter Fonseca e sua equipa. En-
quanto estava em Portugal, na semana 
passada, tive um momento desafiador 
para obter um voo de volta ao Canadá. 
Felizmente, a minha esposa e eu conse-
guimos voltar no último voo realizado 
pela TAP no domingo passado (29).

A crise do COVID-19 já está a ter um im-
pacto devastador na saúde de muitos dos 
nossos concidadãos e nas finanças fami-
liares de milhões de canadianos. Não há 
dúvida de que este é um momento difícil. 
Um dos mais difíceis de que me lembro em 
todos os meus anos.

Os canadianos estão cada vez mais pro-
pensos a praticar o distanciamento físico 
- à medida que a pandemia de Coronaví-
rus continua a espalhar-se, mostram no-
vas pesquisas. Mas, apesar das repetidas 
advertências graves de líderes políticos e 
autoridades de saúde pública, muitos, es-
pecialmente os mais jovens, ainda estão a 
reunir-se com amigos e familiares. As pes-
quisas mais recentes, com uma semana de 
intervalo, do Innovative Research Group 
de Toronto, sugerem que cada vez mais ca-
nadianos estão a levar a mensagem do dis-
tanciamento físico como uma maneira de 
retardar a propagação do vírus.

Esta empresa de pesquisa também pes-
quisou a perceção dos entrevistados sobre 
a economia. Os resultados sugerem que os 
canadianos são profundamente pessimis-

tas em relação à economia geral, mas me-
nos sobre sua própria situação financeira 
- sugerindo que a intervenção maciça dos 
governos para fortalecer as finanças dos 
canadianos pode estar a afetar as perceções 
do público.

Cerca de 47% dizem que a sua família en-
frentou um impacto financeiro negativo da 
pandemia e 39% dizem que alguém em sua 
casa trabalha menos horas ou que perdeu to-
talmente o trabalho. E 48% dizem acreditar 
que a economia está a entrar numa recessão 
“severa”, acima dos 11% anteriores um mês 
antes e o nível mais alto de todos os tempos 
no rastreamento da Innovative. Os resul-
tados da pesquisa do Innovative Research 
Group são de uma amostra online de 2.411 
adultos canadianos, de 24 a 26 de março.

Mas nós, canadianos, temos os valores, o 
impulso e as instituições públicas para lidar 
e recuperar. Começa com a nossa crença 
compartilhada de que temos o dever de 
cuidar um do outro.

Esse “dever um para o outro” é a base dos 
valores social-democratas que eu e muitos 
outros defendemos. Os valores que deram 

origem ao Medicare, Seguro de Emprego, 
educação pública - de facto, todos os pro-
gramas públicos que estão a trabalhar para 
nós e que são tão críticos neste momento.

Muitas vezes, na nossa História, foram 
momentos de dificuldade coletiva, como 
a Grande Depressão, que deram origem a 
novos pensamentos, novas abordagens e 
um foco renovado em cuidar um do outro.

Esta crise mostra-nos que uma rede de 
segurança social forte e eficaz é a escolha 
certa agora e no futuro. Alguns buracos 
nessa rede estão a surgir rapidamente e 
precisamos de fechar nas próximas sema-
nas e meses. 

Quero agradecer àqueles que nos dão 
o que precisamos todos os dias, especial-
mente os profissionais de saúde e também 
os da linha de frente - como trabalhadores 
de supermercados, trabalhadores de trans-
portes público - que estão a atender aos es-
paços críticos que ainda compartilhamos.

Espero que os nossos leitores e as suas 
famílias estejam bem. Estamos juntos nesta 
batalha e juntos vamos prevalecer. Os meus 
melhores votos a todos neste momento.

Peter Ferreira
Opinião

Autoisolamento
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Air Canada atualiza
política de remarcação de bilhetes
A Air Canada atualizou novamente o seu 
processo de remarcação, dispensando 
multas, para novas reservas e para as já 
existentes. As regras aplicam-se a todos 
os destinos, aos bilhetes com numera-
ção 014 e às passagens emitidas até 15 
de abril de 2020, com datas originais de 
viagem até 30 de abril de 2021. Para ser 
remarcada, a viagem precisará de ser 
concluída até 30 de abril de 2021.

Os passageiros devem fazer a remar-
cação pelo menos duas horas an-
tes do voo de partida e é permitida 

apenas uma alteração gratuita. O viajante 
poderá optar por viajar de/para um des-
tino alternativo da Air Canada, dentro da 
validade do bilhete. Neste caso, as taxas de 
alteração não serão aplicadas, mas um adi-
cional de tarifa, sim.

Os reembolsos serão feitos de acordo 
com as regras tarifárias. Caso haja um valor 
residual, não será concedido crédito e se a 
multa não for automaticamente cancelada 
num bilhete com direito à isenção, é ne-
cessário usar o código de endosso CNHG-
FEE20.

NM/MS

Covid-19: Canadá canaliza 45 mil milhões de 
euros para ajuda salarial
O Governo canadiano vai destinar 71 mil 
milhões de dólares canadianos (45 mil 
milhões de euros), através de um fundo 
de compensação salarial, para as em-
presas poderem suportar 75 por cento 
dos ordenados dos funcionários.

Numa altura em que a propagação do 
novo coronavírus está a crescer no 
Canadá, esta ajuda financeira, com 

uma duração de três meses, retroativa a 15 
de março, destina-se a todas as empresas 
com uma quebra de rendimento acima dos 
30 por cento em relação ao período homó-
logo do ano passado, informou o ministro 
das Finanças, Bill Morneau.

Esta compensação permitirá a cada assa-
lariado receber até 847 dólares (545 euros) 
por semana e este programa irá contemplar 
trabalhadores de bares, restaurantes e or-
ganizações caritativas.

“Os empregadores que utilizarem esta 
ajuda deverão cobrir os 25 por cento res-
tantes. A minha mensagem para eles é a 
seguinte: preparem-se para voltar a con-
tratar as pessoas”, disse Bill Morneau, em 
conferência de imprensa.

Segundo o governante, a verba estará 
disponível entre três a seis semanas.

“É o maior programa económico da his-
tória do Canadá”, sublinhou o primeiro-
-ministro, Justin Trudeau.

O Canadá regista perto de 10 mil infeta-
dos pelo novo coronavírus, dos quais mais 
de 110 pessoas vieram a morrer.

Mais de dois milhões de canadianos per-
deram os empregos nas últimas semanas 
na sequência da desaceleração económica 
após as medidas tomadas para combater a 
propagação da covid-19.

O primeiro-ministro pediu ao parlamen-
to canadiano, suspenso desde 13 de março, 
para voltar a reunir-se com o intuito de 
aprovar esta ajuda financeira.

O novo coronavírus, responsável pela 
pandemia da covid-19, já infetou mais de 
905 mil pessoas em todo o mundo, das 
quais morreram quase 46 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 176.500 
são considerados curados.

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

NM/MS
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Cidades na fronteira entre Canadá e EUA 
aterrorizadas com método de Trump
Donald Trump quer restaurar o funcio-
namento da economia norte-americana 
apesar dos conselhos da Organização 
Mundial de Saúde para que seja reduzi-
da ao máximo a circulação e o ajunta-
mento de pessoas.

Cidades do Canadá, situadas ao longo 
da fronteira com os Estados Unidos, 
estão aterrorizadas com a possibili-

dade de Donald Trump decretar medidas 
mais ligeiras no combate à pandemia pela 
Covid-19.

Há já cidades a preparem planos de con-
tingência e outras a pedirem ao primeiro-
-ministro Justin Trudeau para intervir.

O presidente norte-americano tem refe-
rido nos últimos dias que quer a economia 
do país a funcionar normalmente a partir 
de dia 12 de abril, apesar da rápida propa-
gação que o novo vírus está a ter no país.

Especialistas em saúde, juntamente 
com alguns governadores norte-america-
nos têm-se oposto à ideia e a Organização 
Mundial de Saúde até já admitiu que os EUA 

podem tornar-se no próximo epicentro do 
vírus.

“Estou aterrorizado com o que isso pode 
significar para o Canadá”, disse Mike Bra-
dley, presidente de Sarnia, cuja cidade se 
situa a uma hora da fronteira.

De acordo os Census de 2016, a maior 
parte da população canadiana vive a 100 
km da fronteira e atravessa-a diariamente. 
Tal circulação diminuiu bastante desde que 
o Canadá e os Estados Unidos acordaram 
em encerrar as fronteiras a todas as viagens 
que não sejam essenciais.

Questionado sobre os planos de Donald 
Trump, em restaurar a normalidade, Tru-
deau garantiu que irá fazer de tudo para 
“assegurar que as medidas estabelecidas na 
fronteira são respeitadas”.

Segundo o último balanço divulgado, os 
Estado Unidos são oficialmente o país com 
mais casos confirmados no mundo, tendo 
ultrapassado a Itália e a China - epicentro 
do surto.

NM/MS

Canadá completa 25 anos
de aprovações de OGMs
O Canadá “comemora” a marca de 25 
anos de aprovações de culturas gene-
ticamente modificadas (OGMs) após o 
lançamento comercial de duas varie-
dades de canola tolerantes a herbici-
das em 14 de março de 1995. As duas 
variedades transgénicas foram a cano-
la tolerante ao glufosinato de amônio 
AgrEvo-Canadá e a canola tolerante ao 
glifosato da Monsanto-Canadá.  

Após a aprovação dessas duas varie-
dades de canola, eles entraram em 
programas de multiplicação de se-

mentes e em 1997 a canola OGM estava dis-
ponível para lançamento comercial gene-
ralizado. Isto porque, antes do lançamento 
comercial, essas variedades passaram por 
extensos processos de avaliação de risco 
para atender aos requisitos da Agência Ca-
nadiana de Inspeção de Alimentos. 

“A adoção desta cultura OGM foi a mais 
rápida de qualquer inovação na história da 
agricultura, pois em 1997 foi produzida por 
pouco mais de 10% dos hectares cultiva-

dos, em 1999 a 55%, em 2015 a 80% e em 
2008 mais de 90% da superfície. Em 2018, 
o Canadá cultivou 9,2 milhões de hectares 
de colza OGM, com uma taxa de adoção de 
95%”, diz a Fundação Antama. 

Todos os dados científicos foram revistos 
por cientistas especializados, focados nos 
principais riscos ambientais potenciais, 
como o potencial da canola transgénica 
em se tornar numa erva daninha, tendo 
em conta o seu fluxo génico para parentes 
selvagens, para alterar pragas de plantas, 
impacto nos organismos não objetivo e dos 
seus possíveis impactos na biodiversidade. 

Atualmente, os produtos com organis-
mos geneticamente modificados (OGMs) 
são cultivados em pelo menos 17 países: 
Estados Unidos, Argentina, Canadá, China, 
África do Sul, Austrália, Índia, Roménia, 
Espanha, Uruguai, México, Bulgária, In-
donésia, Colômbia, Honduras, Alemanha 
e Brasil. 

AgroL/MS

‘Too many’ Canadians
needlessly going out
Trudeau implores people to stay home
Prime Minister Justin Trudeau implored 

Canadians to stay home, as “too many” 

are still going on needless outings, po-

tentially encouraging the spread of CO-

VID-19.

He says they’re putting health workers 
at risk, and that threatens everyone 
who might need medical care.

In Canada, the country is set to hit 10,000 
confirmed cases of the virus. As of Thurs-
day (2) morning, there are 9,729 cases and 
131 deaths.

NP/MS
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Governo dos Açores organiza alojamentos 
para profissionais de saúde
O Governo dos Açores anunciou esta 
quarta-feira (1) estar a organizar uma bolsa 
de alojamentos e empreendimentos turís-
ticos para apoio a profissionais de saúde e 
da proteção civil, no âmbito da pandemia 
de covid-19.

Estes alojamentos são destinados a pro-
fissionais “que entendam ser preferível 
durante esta fase manterem-se afas-

tados das suas famílias” devido a possíveis 
infeções do novo coronavírus, é referido em 
nota de imprensa.

A Direção Regional do Turismo diz ter já 
registo de cerca de duas dezenas de aloja-
mentos e empreendimentos que se disponi-
bilizaram para ceder, de forma gratuita, as 
suas instalações para profissionais de saúde e 
da proteção civil, com destaque para espaços 
tradicionalmente em alojamento local.

Esta direção encontra-se a reunir toda 
a informação, criando assim uma bolsa de 
disponibilidades que coloca ao serviço da 
Saúde, que, por sua vez, fará a gestão das 
necessidades, é referido ainda.

Na quarta-feira (1) também, o líder do 
PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, anun-
ciou precisamente a necessidade de ser 
criada uma reserva de unidade de hotelei-
ras para servir de alojamento aos profis-
sionais de saúde da região para diminuir a 
possibilidade de contágio pela covid-19.

“O Governo Regional reservou - e bem - 
hotéis para o confinamento obrigatório de 
todos os passageiros que chegam aos Aço-
res. O PSD propõe que uma medida idên-
tica seja tomada para alojar os profissionais 
de saúde dos nossos hospitais que assim o 
pretendam”, afirmou Bolieiro, citado em 

nota de imprensa.
Para o presidente do PSD na região, “assegu-

rar alojamento de emergência” para os profis-
sionais de saúde é uma forma de “salvaguardar 
as famílias” e evitar o “risco de contágio”.

O líder social-democrata destacou ainda a 
“necessidade” de fornecer material de pro-
teção individual aos profissionais de saúde e 
bombeiros e de promover uma “campanha 
de limpeza em larga escala” a todos os equi-
pamentos sociais do arquipélago.

O executivo açoriano anunciou também 
o montar de um centro de acolhimento su-
plementar no Centro de Saúde da Ribeira 
Grande, na ilha de São Miguel, “um espaço 
secundário de apoio em caso de necessida-
de”, no âmbito da atual pandemia.

“Este espaço, que fica imediatamente 
disponível, tem capacidade para acolher 
doentes internados em unidade hospitalar 
e/ou outras situações que se venham a jus-
tificar, de modo a aumentar o número de 
quartos e camas disponíveis em unidades 
hospitalares e reforçar a rede de respostas 
formais, no âmbito daquela pandemia co-
vid-19”, refere o Governo Regional.

A unidade resultou da reabilitação de 
uma ala do Centro de Saúde da Ribeira 
Grande que se encontrava inativa, com 
uma área de intervenção de 261 m2, que 
permitiu disponibilizar 22 novas camas, 
com possibilidade de alargamento para 29.

A Autoridade de Saúde dos Açores elevou 
na quinta-feira (2) para 63 o número de ca-
sos positivos de Covid-19 na região, com 
três novos infetados em São Miguel, dois na 
Terceira e um na Graciosa.

NM/MS

Terceiro período nos Açores 
com aulas à distância
As aulas do 3.º período nos Açores 
serão dadas à distância enquanto 
durar o encerramento das escola. Já 
as classificações do 2º período, vão 
basear-se numa avaliação global das 
aprendizagens.

As aulas do 3.º período vão ser mi-
nistradas à distância nos Açores 
enquanto durar o encerramento 

das escolas e as classificações do 2.º perío-
do resultarão de uma avaliação global das 
aprendizagens dos alunos, foi esta quarta-
-feira (1) revelado.

Uma resolução do Governo dos Aço-
res sobre a matéria foi esta quarta-feira 
(1) publicada em Jornal Oficial e indica 
que as classificações do 2.º período serão 
validadas em reuniões de conselho de 
turma de avaliação, a realizar até ao final 
da primeira semana do 3.º período, em 
modalidade de videoconferência, na se-
quência da situação de contingência em 
vigor na região até 30 de abril.

“O Governo dos Açores determinou 
que a avaliação sumativa dos alunos re-
ferente ao 2.º período letivo resulta, de 
acordo com o definido na legislação em 

vigor, de um juízo de valor globalizante, 
baseado nas informações efetivamen-
te recolhidas pelos docentes sobre as 
aprendizagens desenvolvidas pelos alu-
nos ao longo do tempo”, lê-se na nota do 
executivo açoriano.

As propostas de classificação dos 
alunos referentes ao 2.º período leti-
vo devem ser registadas pelos docentes 
na plataforma SGE (Sistema de Gestão 
Escolar) antes do início do terceiro pe-
ríodo, no seguimento do que foi previa-
mente informado pela Direção Regional 
da Educação.

Foi também determinado que, duran-
te o 3.º período letivo, enquanto se man-
tiver o encerramento dos estabeleci-
mentos de educação e ensino da região, 
todas as atividades letivas são ministra-
das em regime de ensino à distância.

O Governo da República decretou em 
12 de março o encerramento das esco-
las até ao final das férias da Páscoa. Nos 
Açores foi determinada igual medida, 
terminando as férias da Páscoa na região 
em 12 de abril.

OB/MS

Fundopesca acionado para todas as ilhas dos Açores
O Conselho Administrativo do Fundo-
pesca decidiu esta quarta-feira (1) acio-
nar este fundo de compensação salarial 
para os pescadores em todas as ilhas 
dos Açores.

Através de uma consulta escrita, os con-
selheiros deliberaram que estão reuni-
das as condições para o acionamento 

do Fundopesca, após a análise das descargas 
efetuadas nos Açores entre 2 e 25 de março, 
refere o executivo regional em nota.

Os pescadores beneficiários deste fundo 
vão receber metade do salário mínimo regio-
nal (333,37 euros) por quebras de rendimen-
to decorrentes da situação provocada pela 
pandemia da COVID-19 naquele período.

Nos próximos dias, serão pagos 215 mil 

euros aos cerca de 650 pescadores benefi-
ciários deste fundo de compensação salarial.

A nota diz ainda que a quebra de rendi-
mentos na pesca vai continuar a ser moni-

torizada diariamente por forma a verificar a 
eventual necessidade de novo acionamento 
do Fundopesca até final do mês de abril.

O Governo dos Açores, através de uma 

portaria publicada terça-feira (31), reforçou 
o Fundopesca em cerca de 350 mil euros.

Por outro lado, o executivo regional con-
tinua a trabalhar nos procedimentos para a 
antecipação dos apoios no âmbito do Re-
gime de Compensação dos Sobrecustos da 
Pesca, vulgarmente denominado de PO-
SEI-PESCAS, em colaboração com as asso-
ciações do setor.

Está também a diligenciar junto das ins-
tituições competentes a flexibilização de 
algumas medidas de financiamento pre-
vistas no âmbito do atual quadro do Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pes-
cas (FEAMP) a fim de ser possível a canali-
zação de verbas para outros apoios ao setor, 
face à atual situação de pandemia.

AO/MS
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Câmara municipal do Funchal está 
a pagar aos fornecedores em 15 dias

A Câmara Municipal do Funchal começou 
a proceder, a partir de março, ao paga-
mento de todas as faturas aos seus forne-
cedores no prazo máximo de 15 dias, sen-
do esta uma medida que se vai prolongar 
nos próximos meses, no âmbito do pacote 
de salvaguarda económica aos empresá-
rios do concelho.

O presidente Miguel Silva Gouveia expli-
ca que, em março, “a CMF pagou 5,9 
milhões de euros aos seus fornecedo-

res, quando no mês homólogo do ano passa-
do, os pagamentos foram de 4,4 milhões de 
euros. Estes números refletem de forma con-
creta o esforço que temos feito nestas últimas 
semanas, de modo a honrar os compromissos 
que temos com os nossos parceiros comerciais 
e de lhes garantir a maior liquidez possível, o 
que é essencial nesta fase, também para que os 
empresários possam pagar os salários aos seus 
colaboradores. Esta é uma medida a que dare-
mos seguimento nos próximos meses.”

O autarca recorda que na última Presta-
ção de Contas da Autarquia, aprovada no 
ano passado, “a dívida a fornecedores já 
se situava num mínimo histórico, sendo a 
mais baixa do último quarto de século no 
Funchal. Esta medida que agora introdu-
zimos é mais um pilar que sustenta a con-
dição do Município enquanto parceiro de 
confiança dos empresários do concelho, 
depois de todo o percurso que fizemos nos 
últimos anos.”

Desde que o atual Executivo Municipal 
entrou em funções, em 2013, o prazo médio 
de pagamento a fornecedores baixou para 
menos de metade, situando-se, em 2019, 
em cerca de três meses. “Vamos, agora, 
mais longe com esta medida extraordiná-
ria, pagando os serviços que nos são pres-
tados com toda a prontidão que estiver ao 
nosso alcance, e com o rigor, a seriedade e a 
transparência que nos notabilizam.”

JM/MS

Sismo de 2.0 registado 
a Sudeste do Funchal

A comissão Permanente da Assembleia 
Legislativa da Madeira deu parecer fa-
vorável à proposta de decreto do Pre-
sidente da República para a renovação 
do Estado de Emergência Nacional por 
mais 15 dias, visando a contenção da 
pandemia de Covid-19.

O parecer a pedido da Assembleia da Re-
pública foi tomado na reunião, ao final 
da tarde de quarta-feira (1) por video-

conferência, entre o presidente, os vice-presi-
dentes, os líderes parlamentares e o deputado 
único do PCP do parlamento madeirense.

O presidente da Assembleia Legislati-
va da Madeira destaca que “em relação ao 
primeiro decreto de emergência nacional, 
este segundo adita várias matérias respei-
tantes à proteção do emprego, ao controlo 
de preços, ao apoio a idosos em lares ou no 
domicílio, ao ensino e à adoção de medidas 
urgentes para proteção dos cidadãos priva-
dos de liberdade”.

“Tem um grande enfoque na restrição à 
liberdade de circulação, designadamente 
da circulação acompanhada e do direito de 
deslocação e fixação em qualquer parte do 
território nacional”, referiu.

“Situações excecionais exigem medidas 

excecionais e, nesta altura, todos temos 
que cumprir as orientações e regras das au-
toridades de Saúde e das forças de seguran-
ça, sem alarmismos, mas com sentido de 
responsabilidade”, disse José Manuel Ro-
drigues e salientou: “Nesta guerra cada um 

tem a sua missão e a missão mais importan-
te é a dos cidadãos, através da prevenção e 
proteção da sua saúde e das suas famílias. A 
única arma que temos contra este inimigo 
invisível é ficar em casa para evitar o con-
tágio e a propagação do vírus”.

O presidente do primeiro órgão de go-
verno próprio da Região afirma que “o 
povo da Madeira que em várias ocasiões da 
sua história, viu a nossa terra ser destruí-
da por aluviões, por incêndios e por outros 
desastres naturais, saberá mais uma vez es-
tar à altura do combate que vai ser preciso 
travar e do que vai ser necessário para nor-
malizar a vida nas nossas ilhas, recuperar e 
economia e manter a paz social”.

Diz ainda que “a hora é de união, a hora 
é de um por todos e todos por um. A Vitó-
ria sobre o vírus só depende de nós. Estou 
certo de que juntos vamos vencer mais esta 
tragédia”, concluiu.

A Constituição Portuguesa estabelece 
que o Estado de Emergência não pode ter 
uma duração superior a 15 dias, mas pode 
ser alargado no tempo, se o Presidente da 
República fizer novo decreto, depois de ou-
vir o Governo da República e a Assembleia 
da República.

A renovação do estado de emergência 
tem a duração de 15 dias, e teve início às 
0:00 horas do dia 3 de abril de 2020 e ces-
sando às 23:59 horas do dia 17 de abril de 
2020, sem prejuízo de eventuais novas re-
novações, nos termos da lei.

DN/MS

O Instituto Português do Mar e da Atmos-
fera voltou a registar um novo sismo ao 
largo do arquipélago da Madeira, na ma-
drugada de quarta-feira (1).

O abalo, de magnitude 2.0 na escala de 
Richter, foi registado a Sudeste do 
Funchal, a um quilómetro de pro-

fundidade, pelas 04h48 deste dia 1 de abril.

Apesar de ter sido registado pelos sismó-
grafos, foi demasiado fraco para poder ser 
sentido pela população.

Trata-se do décimo terceiro sismo verifi-
cado nos últimos 30 dias, na mesma zona (a 
sul da Madeira e a Oeste das Desertas) onde 
foi registado o sismo de 5.2 que vez ‘tre-
mer’ a Região, no passado dia 7 de março.

DN/MS

Pavilhão dos Trabalhadores 
preparado para receber sem-abrigo
Pedro Ramos acaba de anunciar que 
vão ser disponibilizadas 50 camas no 
Pavilhão dos Trabalhadores para aco-
lher os sem-abrigo, também como 
forma de proteção face à pandemia de 
covid-19.

“Neste momento o que está a ser pre-
parado é o Pavilhão dos Trabalhado-
res, com a colaboração do Comando 

Operacional da Madeira, e vão ser disponi-
bilizadas 50 camas com todas as condições 
necessárias para abrigar toda esta popula-
ção que necessita de alguma ajuda e acom-

panhamento”, referiu o secretário regional 
da Saúde e Proteção Civil, garantindo que 
esse processo está a ser conduzido pela Se-
cretaria Regional de Inclusão Social e Cida-
dania, liderada por Augusta Aguiar.

“É uma população vulnerável e numa 
situação destas em que, de facto, todos 
nós temos restrições, esta população 
tem ainda mais restrições e precisa des-
se acompanhamento”, sublinhou Pedro 
Ramos, na conferência de imprensa da 
tarde de quarta-feira (1), de atualização 
do boletim do IASAÚDE.

DN/MS

Comissão Permanente dá parecer favorável 
à prorrogação do estado de emergência mais rígido

Tendo em conta a atualização da manhã 
de quinta-feira (2) feita pela Direção-Geral 
da Saúde (DGS), o número de infetados 
por Covid-19 na Madeira mantém-se igual 
a quarta-feira (1).

Recorde-se que, no total, a DGS avança 
na sua página oficial com 48 casos re-
portados à Região Autónoma da Madei-

ra, o mesmo número divulgado na quarta-fei-

ra (1). Recorde-se que, desde o início do surto 
no país que a DGS inclui nos dados relativos à 
Região os casos dos madeirenses que estão in-
fetados mas que se encontram neste momen-
to em território nacional.

Na Madeira, continuam a ser 43 o nú-
mero de pessoas infetadas por Covid-19, 
enquanto que, no continente, estão cinco 
madeirenses.

JM/MS

Covid-19: número de infetados 
na madeira Mantém-se igual
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Nasço amanhã/ Ando onde há espaço:
- Meu tempo é quando.

Vinicius de Moraes

A capa do Milénio da passada edição, ao 
retratar um campo semeado de lápi-
des, traduziu bem os tempos sinistros 

em que vivemos. Bastante realista, conse-
guiu atingir plenamente o seu objetivo - pas-
sar a triste mensagem de um cemitério onde, 
diária e lentamente, temos levado a enterrar 
todos os nossos afetos. 

Lembrei-me logo das alas largas e ajar-
dinadas dos cemitérios de Toronto que, 
ao contrário dos nossos, convidam a pas-
sear. Também eu, enquanto lá vivi, me 
passeei por alguns e, nesse rememorar do 
meu passado, senti-me transportada para 

os versos do poema de Vinicius de Mo-
raes “Ando onde há espaço: - Meu tem-
po é quando.” E andei, por entre cruzes 
e aqueles espaços onde foram sepultados 
beijos, abraços, ternuras, carícias, toques, 
festas, convívios, na esperança de ver um 
outro tempo acontecer, quando a páscoa 
da ressurreição os trouxer de novo ao 
nosso quotidiano. 

São tempos difíceis de viver, mas ainda 
mais difíceis para nascer e para morrer. A 
morte é, por definição, o fecho do ciclo de 
uma vida que termina e, como tal, neces-
sita que se cumpram todos os rituais que 
lhe estão associados: as cerimónias fúne-
bres (religiosas ou não, consoante a cren-
ça de cada um), as despedidas e o luto. 
Mas os tempos de hoje não os permitem, 
reduzidos que estamos ao “quando” de 
uma interrogação temporal.

A partir do momento em que o contágio 
obriga a um internamento hospitalar, o 
normal curso das nossas vidas é quebra-
do: deixamos de ver os nossos, deixamos 
de ter visitas, deixamos de sentir o toque 

de uma mão, que nos faça uma carícia na 
pele - onde se imprime a força das pala-
vras que não são ditas -, ou nos acene com 
uma despedida. Acaba tudo ali, numa via-
gem antecipada para o que depois virá. Cá 
fora, o mesmo vazio, a mesma ausência 
de carinho, de abraços que confortem, de 
um peito aberto onde encostar a cabeça e 
chorar a ausência. Como no tempo de ou-
tras pestes longínquas, segundo os relatos 
que nos chegaram, em que “o pai não ia 
ver seu filho, nem o filho a seu pai.”

E sem um adeus, o luto não se faz porque 
fica refém das lágrimas, em isolamento la-
crimal, que não puderam ser choradas no 
núcleo familiar da dor partilhada. É o mor-
rer tão completamente de Manuel Bandei-
ra, “sem deixar um sulco, um risco, uma 
sombra/ A lembrança de uma sombra/ Em 
nenhum coração, em nenhum pensamen-
to,/ Em nenhuma epiderme”.

Morrer é o fim, a partida, o sofrimento 
da perda; nascer é o princípio, a chegada, 
a alegria de uma nova vida que se ini-
cia. Mas também esta última, confinada 

a um estreito dueto de amor entre mãe e 
recém-nascido, está proibida de ser ce-
lebrada em partilha. Morre-se sozinho 
e nasce-se sozinho, uma dicotomia que 
igualizou o alfa e o ómega do ciclo das 
nossas vidas, caminhando todos por entre 
espaços e tempos que definem a fronteira 
entre a vida e a morte - a luta pela sobre-
vivência.

Sem contacto físico, os afetos ficaram 
reduzidos ao olhar, o espelho da alma, 
máxima que nos habituámos a repetir sem 
nunca lhe termos habitado as entranhas. 
Agora, vestidos de astronautas do medo, 
apenas deixamos os olhos à mostra, para 
que as máscaras que nos cobrem o rosto 
recuperem a função que outrora tiveram 
no teatro grego - amplificar as expressões 
que nos vão na alma. 

E se as origens do teatro estão ligadas 
a Dionísio - divindade do vinho, da fer-
tilidade e das festividades -, aguardemos 
pela entrada em cena do próximo ato, 
quando for tempo de voltar a celebrar a 
vida em toda a sua plenitude.

Ando onde há espaço
Aida Batista
Opinião

Polícias e bombeiros são prioritários 
nos testes à Covid-19
As forças e serviços de segurança e os 
bombeiros passaram a ser prioritários nos 
testes à Covid-19, a partir desta quinta-
-feira (2), conforme anunciou a secretária 
de Estado da Administração Interna.

“A partir de hoje (quinta-feira, 2) vamos 
ter uma linha prioritária para a forças e 
serviços de segurança e também para 

bombeiros e aos poucos estamos a consolidar 
e estruturar este sistema porque têm de ter um 
trabalho diferenciado nesta questão dos testes 
e por cada elemento suspeito há uma série de 
elementos que acabam por ficar também em 
isolamento e impossibilitados de cumprir a 
sua ação”, disse Patrícia Gaspar.

Patrícia Gaspar considerou que é neces-
sário “despistar o mais depressa possível” 
os elementos das forças e serviços de se-
gurança e os bombeiros, uma vez que têm 
“um papel fundamental na manutenção da 
ordem e na garantia de que tudo corra da 
melhor forma possível”.

“Temos de garantir que estes testes são 
feitos com a máxima rapidez”, vincou, fri-
sando que foi operacionalizada na quarta-
-feira (1) uma colaboração com a área da 
saúde e Cruz Vermelha, além da articula-
ção com as Forças Armadas.

A governante adiantou que estão a ser 
operacionalizadas outras linhas prioritárias 
em diferentes pontos do país, uma vez que 
se trata de “uma ocorrência” com dimen-
são nacional.

Na quarta-feira (1), as estruturas que re-
presentam os elementos das forças de se-
gurança consideraram irresponsável e in-
concebível que os polícias não façam parte 
do grupo prioritário nos testes de covid-19, 
avançando que há serviços na PSP e GNR 
que podem encerrar.

No final da visita a esta unidade instalada 
pelo município da Azambuja, a secretário 
de Estado fez também um ponto da situa-
ção sobre a distribuição de equipamentos 
de proteção individual pelas corporações 
de bombeiros e polícias.

“Conseguimos fazer uma primeira dis-
tribuição junto das forças e serviços de se-
gurança de 10 mil máscaras, há dois dias foi 
distribuído 30 mil pelos corpos dos bom-
beiros e ontem [quarta-feira, 1] voltamos a 
distribuir cerca de 120 mil máscaras pelas 
forças de segurança”, disse.

Patrícia Gaspar referiu ainda que nos 
próximos dias vai existir um novo reforço.

JN/MS
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Portugal está melhor do que Espanha 
e Itália na mesma fase da pandemia
Partindo de um ponto similar, os dados 
nacionais mostram menos doentes e mor-
tos devido à pandemia de Covid-19 com-
parando com dados de Espanha e Itália.

Quando os dois países mais atingidos na 
Europa - Espanha e Itália - estavam na 
mesma fase de disseminação da Co-

vid-19 em que Portugal se encontra agora, ti-
nham sofrido mais mortes e Espanha estava a 
tratar mais pessoas infetadas. Na comparação 
direta, até agora Portugal sai bem na figura, 
mas nada impede que os números comecem, 
no futuro, a disparar.

A 1 de abril, 18 dias depois de passar a 
fasquia de dois infetados por cem mil ha-
bitantes, Portugal somava 8251 pessoas 
com diagnóstico positivo, ou 80 por 100 
mil habitantes. Quando estava no mes-
mo estádio de evolução da doença em que 
Portugal está hoje, Espanha tinha quase 66 
mil infetados, ou 140 doentes por cem mil 
habitantes.

Na mesma fase de aceleração da doen-
ça, Itália tinha menos infetados: 59 por 
100 mil habitantes. Mas o valor menor 

pode ter uma explicação simples: na al-
tura, a Covid-19 estava concentrada no 
Norte do país. Ora, as contas do JN assen-
tam não na população da Região Norte, 
mas sim no total de habitantes do país. 
Assim, como o universo é maior, o nú-
mero de infetados dilui-se.

Seguindo a mesma lógica para o nú-
mero de mortes, na quarta-feira (1), Por-
tugal chegou às 187 vítimas mortais por 
Covid-19, ou 1,82 por 100 mil habitantes. 
Numa fase comparável de evolução da 
doença, a Itália lamentava a perda de 2,38 
vidas e Espanha atingia a 3,80 mortes.

O passado e o futuro
Se Portugal tem hoje menos doentes e 

mortos do que Espanha e Itália numa fase 
comparável, tal não significa que as fatali-
dades nunca venham a acelerar.

Se a realidade de outros países pode ser-
vir de exemplo, note-se que na quarta-fei-
ra (1) Espanha tinha 19 mortes por 100 mil 
habitantes e a Itália tinha quase 22.

JN/MS
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Empresas de Valongo produzem 
e oferecem viseiras de proteção
Duas empresas de Valongo produziram e 
um concessionário automóvel vai distri-
buir hoje, sexta-feira (3), cinco mil más-
caras individuais de proteção. O equipa-
mento chegará a hospitais, Câmara de 
Valongo e bombeiros.

Aproveitando a sua experiência nas áreas 
dos moldes e do fabrico de componen-
tes em plástico, a Solidtech, com sede 

em Ermesinde, e a Soplast, cuja fábrica está 
implantada em Campo, e a Caetano Baviera, 
no Porto, juntaram-se numa missão solidária 
para ajudar algumas instituições que, neste 
momento, enfrentam um enorme desafio.

Numa altura em que os equipamentos de 
proteção individual escasseiam, a Solidte-
ch e a Soplast desenvolveram uma viseira 
de proteção para os profissionais de saú-
de que se encontram na primeira linha no 
combate ao Covid-19, estando a distribui-
ção a cargo da Caetano Baviera do Porto.

“Perante a urgência imposta às linhas de 
produção com a crise da Covid-19 e a in-
terrupção de abastecimento aos respetivos 
mercados, a Solidtech e a Soplast desenvol-
veram uma viseira de proteção específica 
e desenhada exclusivamente para dar um 
contributo na luta contra o flagelo vivido pe-
los operacionais de saúde, que estão na ver-

dadeira linha da frente de combate. A equipa 
e viaturas da Caetano Baviera do Porto irão 
proceder à entrega das mesmas nas insti-
tuições contactadas para o efeito”, explicou 
Carlos Cerqueira, diretor geral da Caetano 
Baviera do Porto, concessionário da BMW.

As cinco mil viseiras já produzidas serão 
distribuídas hoje, sexta-feira (3), aos hos-
pitais de São João, Hospital de Campanha 
do Porto (instalado no Super Bock Arena - 
Pavilhão Rosa Mota), Santo António, Pedro 
Hispano (Matosinhos), Centro Hospitalar 
de Gaia-Espinho, São Sebastião (Santa. 
Maria da Feira), Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra, Hospital de Pena-
fiel, Câmara Municipal de Valongo e Bom-
beiros Voluntários de Matosinhos-Leça.

JN/MS

Recuperados estão a sair do isolamento 
sem fazer testes à Covid-19
Face às dificuldades na marcação de 
testes para confirmar cura, médicos 
recebem indicação para darem como 
curados doentes sem sintomas durante 
14 dias. Mas vírus pode levar um mês a 
desaparecer.

Perante as dificuldades de marcação de 
testes para rastreio à Covid-19, médi-
cos da Região Norte estão a receber in-

dicação para considerarem recuperados os 
doentes que passam 14 dias sem sintomas. 
Isto apesar da Direção-Geral da Saúde (DGS) 
insistir na realização de dois testes num in-
tervalo de 24 horas com resultado negativo. 
Aliás, o subdiretor-geral da Saúde, Diogo 
Cruz, alertou esta semana que o vírus pode 
persistir na orofaringe dos infetados até aos 
21 ou 28 dias, mesmo que os pacientes já não 
apresentem sintomas.

Há dezenas de doentes seguidos em am-
bulatório que estão há mais de 14 dias sem 
sintomas e querem deixar o isolamento, 
mas não conseguem marcar os testes para 
confirmar o resultado negativo porque os 
laboratórios convencionados não estão 
a dar resposta a todas as solicitações, tal 
como o JN já noticiou. Segundo testemu-
nhos, as marcações na zona do Porto estão 
agora a ser feitas para depois do dia 10.

Orientação superior
Prazos que os doentes, que já cumpriram o 

período de isolamento e que já não têm sin-
tomas há mais de 14 dias, não estão a aceitar. 
Pressionados, os médicos de família têm le-
vantado dúvidas sobre como agir nestas si-
tuações e os delegados de saúde estão a emitir 
novas orientações. Assim, “na impossibilida-
de de realizar testes”, os casos positivos po-
dem deixar o isolamento “até realização de 
dois testes negativos ou 14 dias após o desa-
parecimento de todos os sintomas”, confor-
me documento enviado por uma Unidade de 
Saúde Pública, a que o JN teve acesso.

O JN questionou a Administração Regional 
de Saúde do Norte, que não respondeu em 
tempo útil. O secretário-geral do Sindicato 
Independente dos Médicos (SIM) confirmou 
ao JN que tem conhecimento de doentes que 
estão a deixar o isolamento por indicação 
médica e sem testes após os 14 dias sem sin-
tomas. Jorge Roque da Cunha lamenta a falta 
de testes para confirmar os casos recupera-
dos - alertando que “confiar na sorte está er-
rado” - , mas também para os muitos doentes 
“altamente suspeitos que esperam mais de 
quatro dias para fazerem os testes”.

Recuperados não mudam
Ainda na quarta-feira (1), uma reporta-

gem da Lusa com uma jovem de 31 anos, 
do Porto, isolada em casa por estar infetada 
com o novo coronavírus, revelava que esta 
recebeu indicação do delegado de saúde de 
que não fará novo teste, mas terá de “espe-
rar o último dia de sintomas, contar a partir 
daí 14 dias para sair do isolamento e poder 
abraçar de novo a família sem medo”.

As novas orientações estão a refletir-se 
no número de doentes recuperados, que 
desde o dia 27 de março até quarta-feira (1) 
se manteve inalterado (43). Como não há 
testes, esta informação não está a ser car-
regada no sistema informático, assinala ao 
JN uma médica de família.

Isso mesmo explicou, na terça-feira (31), 
o subdiretor-geral da Saúde. Diogo Cruz 
afirmou que o número apresentado nos bo-
letins epidemiológicos da DGS não reflete 
os doentes assintomáticos, sendo apenas 
consideradas recuperadas as pessoas com 
dois testes negativos num intervalo de 
pelo menos 24 horas. O responsável expli-
cou também que o vírus pode persistir na 
orofaringe das pessoas infetadas além do 
período médio de 14 dias, podendo ser de-
tetável até aos 21 ou 28 dias, mesmo que os 
pacientes já não apresentem sintomas.

JN/MS
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A minha geração e o Covid-19!...

Para aqueles que, como eu, ultrapassaram 
alguns períodos difíceis da sua vida, por si-
tuações que lhes foram impostas e para as 
quais tiveram que superar os seus próprios 
medos e angústias, esta expetativa sobre o 
fim da quarentena a que estamos obriga-
dos, por força das circunstâncias provoca-
das pelo Covid-19, não é fácil de suportar.

Na transição de passarmos de pacíficos 
prisioneiros no nosso refúgio, preten-
samente seguro, à situação de receo-

sos combatentes deste invisível inimigo, que 
escapa à mira das nossas espingardas, sempre 
que abrimos a porta da rua e saímos dando o 
corpo às balas, a minha geração sente uma 
enorme frustração e incapacidade, perante 
esta luta desigual.

A geração a que pertenço, que embarcou 
aos milhares para terras africanas distantes, 
atravessando o Atlântico e o Índico, numa 
quarentena forçada e expectante sobre o que 
iríamos encontrar, identificando rapidamente 
a “cara do inimigo”, através das balas e esti-
lhaços que voavam sobre as nossas cabeças, 
as formas de retaliar e apelando à coragem de 
não nos deixarmos matar, deixa-nos letárgi-
cos face ao momento que vivemos. Esta “nova 
guerra” que travamos hoje, que também nos 
apela à coragem e a sacrifícios vários, obriga-
-nos, no entanto, a uma passividade e a um 
ócio doentio, enquanto aguardamos inativos 
os ataques mortais de um inimigo, que nada 
tem que ver com as nossas memórias de ou-
tras guerras. Por isso e neste caso, a minha 
geração sente o atual momento de forma dife-

rente e a sua ansiedade cruza-se com a dece-
ção de pouco ou nada poder fazer para vencer 
esta adversidade.

Uma deceção alimentada pela recordação 
de muitas outras ocasiões em que a motivação 
nos impulsionou às ruas do nosso país, duran-
te o período conturbado do pós-25 de Abril 
de 1974, lutando por uma sociedade melhor, 
combatendo militantemente por um povo a 
quem, na generalidade, faltavam os recursos 
essenciais. Nessa altura e independentemen-
te da sigla que motivava a maioria dos com-
batentes, o inimigo era um regime com rosto 
bem visível, incapaz de dotar Portugal das es-
truturas políticas, económicas e sociais neces-
sárias ao nosso desenvolvimento e, a minha 
geração, reconhecendo as grandes obstru-
ções à modernidade do país e passando pelas 
dificuldades económicas que (tantas vezes 
maldosamente…) lhe foram criadas, recean-
do igualmente a inversão dos resultados das 
grandes mudanças dos paradigmas nacionais, 
mas estimulada pela consciência de um dever 
a cumprir, foi capaz de assegurar as vitórias 
essenciais no processo em que interveio. Mais 
uma razão pela qual hoje se sente igualmente 
desarmada, física e psiquicamente, por se en-
contrar agora no lugar de meros espectadores, 
perante uma ameaça permanente que nos in-
terroga sobre o valor da vida, vivida apenas na 
expetativa de não sermos os próximos infeta-
dos por este vírus mortal.

Não pretendo fazer aqui a apologia dos va-
lores da minha geração, por comparação às 
anteriores. A geração dos meus avós, sofredo-
ra de guerras, pestes e fome, também foi atra-
vessada por momentos bem difíceis de supor-
tar e não claudicou, razão da minha e da vossa 
existência. Sem qualquer objetivo comparati-
vo entre gerações, quero apenas sublinhar as 
caraterísticas que condicionaram a evolução 
da minha geração, naturalmente diferen-
tes, em múltiplos aspetos, das gerações mais 
velhas e as consequências que têm no nosso 

comportamento, face à profunda crise em que 
nos encontramos, destituídos de qualquer pa-
pel ativo (exceto esperar…) na sua superação.

Este novo vírus covid-19 está a atingir as 
nossas sociedades de forma brutal e quando 
conseguirmos ultrapassar a sua maléfica in-
fluência sobre a segurança clínica das nossas 
vidas estaremos muito mais frágeis para supe-
rar outra crise… a económica.

A minha geração foi habituada a viver quase 
que permanentemente em crise económica, 
condicionada por todo o tipo de dificuldades 
endógenas e exógenas que nos aconteceram. 
No entanto, a manifesta recuperação do nosso 
país nos últimos tempos, associada à provável 
poupança da geração dos “cabelos grisalhos”, 
que muito ajudou as novas gerações nas cri-
ses recentes, deu-nos a ilusão de que nos po-
díamos ir habituando-nos ao “luxo” de uma 
vida menos preocupada com eventuais crises 
económicas, alimentando o consumismo de 
muitos prescindíveis e tornando obsoletos os 
mealheiros de outros tempos.

Porque o futuro da nossa economia está de-
pendente do tempo que durar esta paragem 
nas nossas atividades económicas e de todas 

as circunstâncias que, interna e externamen-
te, a envolvem, sei que a médio e talvez longo 
prazo a nossa situação não voltará a ser me-
lhor e muito menos igual àquela que era an-
tes. O resultado final será muito pior para a 
economia nacional e, particularmente, para 
a generalidade dos portugueses, incluindo os 
“velhos” da minha geração que, desta vez e 
em consequência da “maturação” dos seus 
ossos, de alguma desconfiança sobre a capaci-
dade das ferramentas que dispomos na nossa 
sociedade, face aos desafios que se avizinham, 
perdeu agilidade e só poderá usar a maturida-
de da sua experiência para aconselhar as gera-
ções mais novas a não cometerem os mesmos 
erros do passado, na resolução das crises que 
têm pela frente, sem perder o elementar sen-
tido humanístico nas suas decisões.

Resta-nos a esperança que este vírus 
que mata vidas, não mate o encorajamen-
to de todas as nossas gerações em transpor 
os obstáculos presentes e os que se anun-
ciam, conduzindo inteligentemente Por-
tugal e os portugueses a vencerem mais 
um doloroso episódio da sua história, sem 
hipotecar o seu futuro. 

Luís Barreira
Opinião
Luís Barreira
Opinião
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For over 35 years Leão D’Ouro 
has been dedicated to serving the 
community and taking care of our 
guests and staff. As the COVID-19 
virus continues to impact us all, 
we want to assure our guests that 
we are still here for you,

We will remain open to serve 
you for takeout business and 
for delivery via SkipTheDishes 
or UberEats.

Milhares de austríacos aderem a aplicação 
que localiza contactos infetados
Milhares de austríacos fizeram download 
de uma aplicação para telemóvel desen-
volvida para ajudar a localizar e ter infor-
mação sobre os seus contactos como 
forma de combater a disseminação do 
novo coronavírus, informou esta quinta-
-feira (2) a Cruz Vermelha austríaca.

A aplicação “Stopp Corona”, lançada na 
semana passada sob a égide da Cruz 
Vermelha, registou já mais de 130 mil 

downloads naquele país, onde vivem 8,8 
milhões de pessoas, indicou um porta-voz à 
agência de notícias francesa AFP.

O princípio da app é permitir que os uti-
lizadores registem voluntariamente nos 
seus telemóveis o contacto de pessoas que 
conhecem, podendo receber uma notifica-
ção se um desses contactos estiver infetado 
com Covid-19.

Para respeitar a confidencialidade dos 
utilizadores, os designers da app explicam 
que eles não recolhem dados individuais 
nem de geolocalização.

As informações são armazenadas no te-
lefone que tem a app, um princípio usado 
por aplicações semelhantes desenvolvidas 
noutros países desde o início do surto.

Uma das ferramentas mais controversas 
na luta contra a pandemia global é a pers-
petiva de estabelecer sistemas de localiza-
ção por telefone, como fazem vários países 
asiáticos. A Cruz Vermelha planeia desen-
volver outras funções, como ajudas aos 
diagnósticos, permitindo que os utilizado-
res comparem os seus sintomas aos de uma 
infeção pelo coronavírus.

A ministra da Justiça da Áustria, Alma 
Zadic, membro do partido dos Verdes - que 
governa em conjunto com os conservado-
res -, considerou que as preocupações com 
a privacidade dos dados eram infundadas, 
garantindo que ela própria iria descarre-
gar a app. Na Áustria e até quinta-feira (2), 
10.877 pessoas apresentaram resultado po-
sitivo para infeção por coronavírus, conta-
bilizando-se 158 mortos no país.

JN/MS
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Presidente das Filipinas dá ordem para 
atirar a matar contra quem viole isolamento
O presidente filipino, Rodrigo Duterte, 
pediu às autoridades de segurança que 
abatam qualquer pessoa que cause 
“distúrbios” em áreas mantidas em iso-
lamento devido à pandemia de Covid-19.

Quase metade dos 110 milhões de ha-
bitantes do arquipélago está confi-
nada em casa e milhões de filipinos 

vivem em grande precariedade e encon-
tram-se desempregados.

O chefe de polícia filipina, Archie 
Gamboa, disse que a polícia não começa-
ria a disparar nas pessoas que causassem 
distúrbios. “O presidente provavelmente 
enfatizou demais a aplicação da lei du-
rante este período de crise”, afirmou.

Horas antes das declarações de Du-
terte, quase 20 pessoas que moram nas 
favelas de Manila foram detidas por or-
ganizarem uma manifestação contra o 
Governo, acusado de não fornecer ajuda 
alimentar aos mais pobres.

“Ordenei que a polícia, o exército e os 
responsáveis das vilas disparassem con-
tra as pessoas se houver um problema ou 
uma briga que coloque as suas vidas em 
risco. Em vez de causar problemas, en-
vio-o para o túmulo “, afirmou Duterte.

Após duas semanas de confinamento, 
a epidemia continua a progredir no país, 
que regista 2.311 casos do novo corona-
vírus e 96 mortes. As Filipinas aumen-
taram a realização de testes, e espera-se 
que o número de pessoas infetadas cres-
ça ainda mais.
Política de atirar a matar ampliada

Desde a sua eleição em 2016, Duterte 
travou uma guerra mortal contra as dro-

gas, apoiada por uma esmagadora maio-
ria dos filipinos.

Os críticos afirmam, no entanto, que 
os mais pobres são as vítimas, enquanto 
poupa os mais ricos e poderosos.

Estas últimas e polémicas declarações 
foram imediatamente criticadas por 
organizações de direitos humanos, que 
pediram ao Governo que suprisse as ne-
cessidades básicas da população em vez 
de proferir tais ameaças.

“É muito perturbador que o presiden-
te Duterte tenha ampliado a sua política 
de atirar para matar (...), o uso de força 
descontrolada de matar nunca deve ser 
visto como uma solução para responder 
a uma emergência como a pandemia da 
Covid-19 “, disse a Amnistia Internacio-
nal das Filipinas num comunicado.

As medidas de quarentena, que afe-
tam principalmente os 12 milhões de 
habitantes de Manila, levaram ao encer-
ramento da maioria das empresas e ao 
encerramento de quase todas as ativida-
des sociais, religiosas e comerciais.

JN/MS
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
vai reavaliar as suas recomendações so-
bre o uso de máscaras para prevenir a 
contaminação com Covid-19, disse, esta 
quinta-feira (2), presidente do grupo de 
especialistas que vai discutir o assunto.

Citado pela BBC, David Heymann, que 
vai presidir a um grupo de especialistas 
que irá reavaliar quem deve usar más-

caras, disse que a equipa vai analisar novos 
dados que estimam que o vírus possa ser pro-
jetado mais longe do que se pensava.

Um estudo norte-americano sugere que 
o vírus projetado pela tosse atinja seis me-
tros e pelos espirros oito.

Atualmente, a OMS considera que as 
máscaras só devem ser usadas pelas pes-
soas que já estão infetadas com covid-19 ou 
que cuidam dos doentes.
EUA também ponderam mudar 
de posição

Também os Estados Unidos estão a 
ponderar mudar a sua posição, tornando 
obrigatório o uso de máscaras para con-
ter a disseminação da covid-19, seguindo 
o exemplo de países asiáticos e europeus, 
admitiu o diretor do Centro de Controlo e 
Prevenção de Doenças.

“Está provado que um grande número de 
pessoas infetadas permanece assintomáti-
ca”, explicou Robert Redfield à rádio pú-
blica norte-americana NPR, reconhecendo 
que “se usassem uma máscara, poderiam 
reduzir mecanicamente as transmissões 
até 25%”. Também o diretor do Instituto de 
Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, que 
se tornou o principal conselheiro do execu-
tivo dos EUA sobre o coronavírus, admitiu 
que o grupo de trabalho da Casa Branca tem 
tido “debates muito ativos” sobre o assun-
to.  Fauci reconheceu que a hesitação ini-

cial em recomendar o uso generalizado não 
se baseou em nenhum argumento científi-
co, mas na escassez de máscaras: os Estados 
Unidos, como a França e outros países, não 
tinham e ainda não têm máscaras suficien-
tes para as necessidades do pessoal médico 
e de toda uma população.

“Mas uma vez que tenhamos máscaras 
suficientes, será seriamente considerada 
a recomendação de uso de máscaras por 
todos”, garantiu. De acordo com o jornal 
norte-americano “Washington Post”, as 
autoridades poderão optar por recomendar 
máscaras artesanais à população em geral, 
reservando as de qualidade médica para os 
cuidadores de infetados.

Na China, Japão, Hong Kong, Taiwan ou 
Singapura, ninguém sai à rua sem máscara, 
hábito que começa agora a notar-se tam-
bém em algumas partes da Europa.

Na República Checa, as máscaras passa-
ram a ser obrigatórias e o Governo deu o 
seu aval a um vídeo que defende que o país 
conseguiu diminuir os contágios da co-
vid-19 graças a esse hábito.

O primeiro-ministro checo enviou mes-
mo uma mensagem ao Presidente dos Esta-
dos Unidos, recomendando seguir o exem-
plo daquele país da Europa de leste.

“Senhor Presidente @realDonaldTrump, 
tente atacar o vírus à maneira checa”, es-
creveu Andrej Babis na rede social Twitter.

A experiência da República Checa já foi 
seguida pela Eslováquia, pela Eslovénia e 
pela Áustria, tornando obrigatório o uso de 
máscara. No entanto, a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) continua a defender 
que as máscaras só devem ser usadas pe-
las pessoas infetadas ou que cuidam dos 
doentes. “As máscaras podem, na verdade, 
aumentar o risco de coronavírus se usadas 
incorretamente”, alertou o diretor execu-
tivo do programa de emergências em saúde 
da OMS, Mike Ryan, numa conferência de 
imprensa realizada na segunda-feira (30) 
em Genebra. Segundo este responsável da 
OMS, “não existem provas específicas que 
sugiram que o uso de máscaras pela po-
pulação em massa tenha algum benefício 
potencial”. Portugal segue - através da Di-

reção-Geral de Saúde - a posição da OMS, 
mas também está a rever a possibilidade de 
mudar as orientações.

Segundo noticiou o Diário de Notícias na 
quarta-feira (1), um grupo de especialistas 
que integra o Programa português de Pre-
venção e Controlo de Infeções e Resistência 
Antimicrobianas está a rever a orientação 
e admite alargar o uso da máscara a mais 
segmentos da população e de atividades 
profissionais. Ainda assim, refere a mesma 
fonte, “de modo nenhum será aceite o uso 
generalizado de máscara. Não faz sentido, 
pelo menos por agora”. A recomendação 
ou imposição à população em geral de usar 
máscara conta com argumentos a favor e 
contra de muitas instituições reconhecidas.

É o caso da Universidade norte-ameri-
cana Johns Hopkins, que divulgou um grá-
fico no qual sugere que, nos países onde a 
máscara foi tornada obrigatória, o número 
de infetados começou a estabilizar cerca de 
um mês depois do surto (no caso, depois 
da contabilização de 100 casos), enquanto 
países como Reino Unido, França, Alema-
nha, Espanha e, sobretudo, Itália e Estados 
Unidos, continuam a ver os contágios au-
mentarem exponencialmente. Argumento 
seguido também em Portugal pelo Conse-
lho das Escolas Médicas. “A experiência de 
países como China, Macau, Taiwan, Singa-
pura, Coreia do Sul é muito consistente”, 
defendeu o conselho num comunicado di-
vulgado na semana passada, sublinhando 
que o uso generalizado de máscara é reco-
mendado por várias entidades internacio-
nais. Para o Conselho das Escolas Médicas, 
“o uso de máscaras pela comunidade” pode 
“reduzir o risco de contaminação”, sendo que 
“quatro em cada cinco indivíduos contami-
nadores desconheciam que estavam infetados 
no momento em que infetaram terceiros”.

JN/MS

OMS reavalia recomendações sobre o uso de máscaras
Coronavírus

C
ré

di
to

s:
 D

R

3 a 9 de abril de 202024 www.mileniostadium.com



MILÉNIO | MUNDO

Nestes tempos de recolhimento, sendo 
eu reformada e dispondo de tudo quanto 
necessito para viver uma vida ativa, onde 
não cabe o tédio, nunca esqueço que faço 
parte de uma minoria privilegiada.

Entre as muitas mensagens que tenho re-
cebido de amigos, fiquei particularmen-
te grata por um documentário e dois 

artigos publicados no jornal Público, que me 
deram azo a uma reflexão sobre a pandemia. 
Um artigo, da autoria de Graça Castanhei-
ro, O PANGOLIM E NÓS, tocou-me espe-
cialmente porque adoro animais. Tem sido 
a China, e pela segunda vez neste milénio, 
a causadora de dois coronavírus, devido ao 
contacto demasiado próximo de multidões 
com animais selvagens vivos nos merca-
dos, vários deles em via de extinção. Cito a 
autora: “O negócio da caça furtiva de pan-
golins rende milhões de dólares, resultan-
tes do abate e captura de toneladas de ani-
mais por ano (…). Nos mercados de animais 
selvagens vivos, misturam-se de forma 
caótica seres capturados em ecossistemas 
muito diferentes entre si, o que, somado ao 

stress e baixo nível imunitário dos animais, 
cria o ambiente certo para a transmissão de 
vírus intraespécies. (…)”

 Em resposta à crise da covid-19, o Go-
verno chinês emitiu uma Proibição Abran-
gente do Comércio Ilegal de Animais que 
proíbe todo o comércio e consumo de ani-
mais selvagens que não sejam aquáticos 
mas não a produção ou a captura de ani-
mais selvagens para fins medicinais, co-
mercialização de peles ou investigação.  

Outro artigo, da autoria de Isabel Sa-
lema, OS ECOS DA GRIPE DE 1918 NÃO 
PARAM DE CRESCER, fala-nos da gripe 
pneumónica ou espanhola, que “Deverá 
ter surgido em março entre os soldados 
de Camp Funston, um campo de treino do 
Exército norte-americano no Kansas — a 
hipótese atualmente mais consensual so-
bre a origem da pneumónica”. Os soldados 
foram para a Europa ajudar no esforço da 
Primeira Grande Guerra, tendo a epidemia 
depois dado a volta ao continente europeu. 

“Na primavera de 1919, altura em que o 
vírus se apagava, um terço da população 
mundial tinha sido infetada e, pelo menos, 
50 milhões de pessoas tinham morrido.” 
Ou seja, a acrescentar aos 10 milhões que 
haviam perecido na guerra. Em Portugal, 
estima-se que a gripe tenha provocado 
“136 mil mortos num país com seis milhões 

de habitantes, uma das mortalidades mais 
elevadas da Europa”, não só pelo contágio 
como pela pobreza e a insalubridade que 
grassavam no país e o baixo número de 
médicos. Em 1918, assistiu-se em Portugal 
também a surtos epidémicos de varíola, fe-
bre tifóide, tifo exantemático e disenteria. 

Ambas as gripes causadas por vírus afe-
tam as vias respiratórias, degeneram em 
pneumonia, podem ser mortais, e espa-
lham-se através de gotículas provenientes 
da tosse ou dos espirros.  Ricardo Jorge, 
diretor-geral da Saúde na época, defen-
dia o que recomendava o Royal College of 
Physicians: cama, dieta, tisanas e médico 
juntamente com o isolamento dos conta-
giados e não cumprimentar pessoas com as 
mãos ou dar beijos. “O isolamento social é 
uma técnica clássica milenar de lidar com 
as pandemias”. Mas, enquanto nas cidades 
americanas o isolamento se fez desde cedo, 
em Portugal não foi possível devido à des-
mobilização dos soldados, à falta de médi-
cos e fraco poder de comunicação dentro de 
Portugal. Ao contrário, o Portugal de hoje 
está a lidar razoavelmente bem com o vírus.

O isolamento a que nos obriga este novo 
vírus, dá-nos espaço para a reflexão e tor-
na-nos solidários com os que, há um sécu-
lo, sofreram o pandemónio da pandemia. 
Não podemos, no entanto, deixar de ver o 

lado positivo dos eventos, nem de pôr de 
lado os pequenos prazeres das nossas roti-
nas. Ultimamente, dei em usar bâton e per-
fume em casa. 

Uma médica de nacionalidade chinesa 
(claro, foi na China), no fim de dezembro 
fotografou um relatório médico e escreveu 
nas redes sociais Coronavírus SARS, se-
gundo informação passada pelo programa 
da CBS de jornalismo de investigação do 
programa australiano 60 minutos. 

O episódio chegou ao ponto dos supe-
riores da médica lhe exigirem silên-
cio e agora ninguém sabe onde ela 

está. Não lhe foi permitido que divulgasse o 
perigo do vírus, segundo o programa da CBS, 
e o regime não acreditou no que ela e o seu 
colega, Li Wenliang, tinham descoberto. Es-
quisito é que o pobre Li acabou por morrer 
vítima da Covid-19 e ela foi silenciada. En-
graçado é que agora desapareceu e ninguém 
sabe onde ela está - pena é que notícias deste 
tipo não se ouvem em horário nobre. 

No entanto, a sorte é que a autoestrada da 
comunicação está aberta 24 sobre 24 e certas 
coisas vão-se sabendo. Acho que a comuni-
cação social, para o bem da sociedade, não 
se sente confortável a passar notícias deste 
tipo, mas ainda bem que existem programas 
e pessoas com capacidade de investigar ca-
sos como este. Os jornalistas da CBS foram 
heróis - num dos recentes episódios do pro-
grama também tentaram investigar a lenta 
resposta das autoridades chinesas a esta crise 
e o que aconteceu a quem tentou denunciar 
a propagação deste vírus. Dizem que Ai Fen 
(nome da médica) é uma das personagens 
principais mas só aparece em fotografia - é 
diretora do departamento de emergência do 
Hospital Central de Wuhan, onde os primei-
ros casos de Covid-19 foram registados, mas 
ninguém sabe onde está agora, só se sabe que 
o seu colega morreu.   

Na altura, a médica percebeu que os pa-
cientes não estavam a responder aos trata-
mentos normais e começou a desconfiar que 
o seu país podia estar às portas de uma nova 
pandemia. E aconteceu mesmo - tentou fa-
lar com os seus superiores, mas segundo a 
notícia da CBS de jornalismo de investigação 
recebeu ordens para não espalhar a notícia 
e, para piorar, ainda lhe deram uma repri-
menda por ter  começado a alertar os outros 
colegas do hospital para o problema. É com 
isto que vivemos. Para ajudar a piorar as coi-
sas, todo o pessoal médico recebeu ordens 
para não espalhar o pânico - a sorte foi que 
a médica recorreu a outros meios e de algu-
ma forma tentou alertar a população para os 
perigos que se aproximavam. Teve ajuda da 
revista chinesa Renwu, que publicou uma 
entrevista com a médica onde ela denuncia 
o silêncio imposto pelas autoridades de saú-
de locais sobre tudo o que a própria tinha de-
nunciado perante os colegas. Na altura a pró-
pria sentia-se arrependida por não ter falado 
com mais gente para passar a notícia para a 
praça pública - segundo as suas palavras os 
primeiros casos que ela associou a esta nova 
pandemia datam de 16 de dezembro. Segun-
do a investigação da CBS, para tentar escon-
der as coisas o hospital mudou os diagnósti-
cos para pneumonia viral e infeção genérica 
nas fichas dos primeiros doentes. Obrigado 
ao programa 60 minutos da Austrália pela 
publicação de tudo o que descobriu.  

Meus caros leitores, assim se ganha uma 
guerra silenciosa sem ter que usar bombas, 
balas e nem uma pinga de sangue aparecer 
no chão. Por vezes o inimigo do ser humano 
faz coisas que destroem muito inocente e boa 
gente como agora está a acontecer, tudo para 
liderar a economia a nível mundial como as-
sim provavelmente pode vir acontecer. 

Que isto sirva de exemplo para o futuro 
de toda a sociedade e que os grandes líde-
res mundiais depois de tudo passar sejam 
mais unidos. Continue a ficar em casa e a 
manter distâncias.   

Daniel Bastos
Opinião

Augusto Bandeira
Opinião

Foi impedida de falar na altura e agora desapareceu
A ser verdade e provado, pode-se considerar um crime 
ou um jogo para liderar o mundo economicamente

Os soldados portugueses que se tornaram 
emigrantes em França no final da Grande Guerra

A presença da comunidade portugue-
sa em França, a mais numerosa das 
comunidades lusas na Europa e uma 
das principais comunidades estrangei-
ras estabelecidas no território gaulês, 
rondando um milhão de pessoas, está 
historicamente ligada ao processo de 
reconstrução francês após o fim da se-
gunda Guerra Mundial. 

Reconstrução, que, em parte, foi su-
portada por um enorme contingente 
de mão de obra portuguesa que mo-

tivada pela procura de melhores condições 
de vida, e nas décadas de 1960-70 pela fuga 
à Guerra Colonial e à repressão política do 
Estado Novo, encontrou nos setores da 
construção civil e de obras públicas da re-
gião de Paris o seu principal sustento.

Mas, originariamente, a emigração 
portuguesa para França está ligada à par-
ticipação do Corpo Expedicionário Portu-
guês (CEP) na frente europeia da Grande 
Guerra (1914-1918), acontecimento bélico 
que levou para França em 1917 cerca de 55 
mil portugueses para lutar nas trincheiras 
dos aliados britânicos contra o inimigo 
alemão, e do qual milhares de soldados 
não regressaram, optando por se torna-
rem emigrantes em terras gaulesas.

 O historiador Daniel Bastos, cujo per-
curso tem sido alicerçado no seio das Co-
munidades Portuguesas, acompanhado 
em 2019 de Felícia Assunção Pailleux, 
filha do antigo combatente na I Guerra 
Mundial e depois emigrante em França, 
João Assunção, no Museu Nacional da 
História da Imigração em Paris

Ainda hoje existem descendentes des-
tes soldados e emigrantes lusos que pre-

servam a sua memória e zelam o cemi-
tério militar português de Richebourg, 
no norte de França, um cemitério militar 
exclusivamente português, que reúne um 
total de 1831 militares mortos na frente 
europeia. É o caso da nonagenária Feli-
cia Assunção Pailleux, filha do soldado 
e depois emigrante João Assunção, um 
minhoto de Ponte da Barca, que fez parte 
da 2ª Divisão do CEP e que como outros 
compatriotas que optaram no final do 
conflito bélico por não regressar a Por-
tugal, onde grassava uma profunda crise 
política, económica e social, fixou-se na 
zona onde combateu, no Norte-Pas de 
Calais, uma zona de minas de carvão que 
absorveu muita mão de obra.

Ao longo das últimas quatro décadas, 
Felicia Paileux tem sido a porta-estandar-
te da bandeira de Portugal nas cerimónias 
evocativas da Grande Guerra no cemité-
rio de Richebourg e no monumento aos 
soldados lusos em La Couture, no Norte-
-Pas de Calais, honrando a memória do 
seu pai, soldado e emigrante português 
falecido em 1975, que muito antes da emi-
gração maciça dos anos 60 escolheu como 
muitos outros antigos companheiros de 
armas a França para viver, trabalhar e 
constituir família. 

Ilda Januário
Opinião

Um casal numa rua de Londres durante a gripe da 
pneumónica, onde as mortes chegaram às 4500 por se-
mana em Outubro de 1918. Foto publicada no Público 
de 27 de março.

Reflexões sobre a epidemia
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T H E  W I S D O M
O F  W E A LT H

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

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

Sat 9:30 pm

O mundo das redes socias na 
CamõesTV. E claro, como sempre, 
partilham muitas mais notícias 
do mundo das celebridades, 
todas as novidades da tecnologia, 
curiosidades, música e cinema! 
Timeline – a sua rede social agora na 
televisão.

Sab 18h

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

Seg-Sex 14h

Sab 15h

Esta semana, Carmo Monteiro traz-
-nos o 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.

This week we interview Christina 
Crook— a pioneer and leading voice 
in the field of digital well-being. She 
is the author of the best-selling book 
The Joy of Missing Out: Finding Bal-
ance in a Wired World, the leader of 
the global #JOMO movement and 
the host of the JOMO(cast) podcast.

Sat 9pm

Better known as the Collector…we will 
be on site at Armando’s undisclosed 
location where he houses an incred-
ible collection of antiques and very 
rare unique items. We will get a an 
excluseive viewing of these forgotten 
treasures that many have never seen. 
Many of these items are one-of-a-kind 
that have never been seen. Armando, 
will be showing us some never before 
seen treasures and the history behind 
them. 

Sun 9:30pm

Fátima Lopes é uma estilista portuguesa, 
natural da cidade do Funchal, na ilha 
da Madeira. O gosto pela moda surgiu 
bem cedo, enquanto adolescente 
mas antes de se lançar neste mundo 
chegou a trabalhar como guia turística 
e agente de viagens. Em 1992 lança a 
marca Fátima Lopes e a partir daqui os 
sucessos sucederam-se.

Dom 17h

Fique a conhecer um pouco me-
lhor a Casa Da Madeira Commu-
nity Centre. No segundo episódio 
do Nós por Cá, Joana Leal visitou 
este centro comunitário na cidade 
de Toronto.

Sab 16h

Seg-Sex 11h

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

Sex 18h

Apresentador: Manuel DaCosta

Convidados: :  Cristina Da Costa  
    Mario Silva

Tópicos: 

Resumo político da semana

O Covid-19 e a pandemia - ponto da 
situação

Análise do editorial do Milénio Stadium

Fechados em casa - o que fazer?

As casas, os senhorios , os inquilinos 
e as soluções políticas para a crise.

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

Carlos Lopes – No dia 12 de agosto 
de 1984, Carlos Lopes chegou 
isolado à meta na maratona dos 
Jogos Olímpicos de Los Angeles e, 
perante 90 mil espetadores, levantou 
os braços e deu a Portugal a primeira 
medalha de ouro olímpica da história 
do desporto no país.

Miguel ‘Migas’ Rocha foi 
diagnosticado com esclerose múltipla 
em 2016. Os médicos disseram-lhe 
que não podia voltar ao mar, mas isso 
não o impediu de se sagrar campeão 
nacional de bodysurf.

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 19h

Um espaço de informação para lhe 
dar a conhecer tudo o que se passa 
no país e no mundo.

Sempre em português e sempre na 
Camões TV!

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

Sat 10pm

No Body&Soul desta semana vamos 
ao Jétique Christmas Market, onde 
tudo é delicioso, natural e amigo da 
saúde. Descobrimos o poder da co-
munidade na produção de bens lo-
cais que nos fazem bem ao corpo e 
à alma.

Dom 16h

Join Stella Jurgen visiting art galleries, 
museums and events where we inter-
view  curators, organizers and artists. 
Be Inspired by “Stella’s Studio” on 
Camões TV.

Sun 9pm

O convidado desta semana é o estilista, 
artista plástico e modelo, Fredson Silva 
Agudá. Não percam! Espaço Mwangolé 
o seu ponto de encontro mesmo distante 
da sua terra natal.

Dom 18h30

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 8 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 Camões TV Notícias

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, 9 DE ABRIL
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 
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T H E  W I S D O M
O F  W E A LT H

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

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

Sat 9:30 pm

O mundo das redes socias na 
CamõesTV. E claro, como sempre, 
partilham muitas mais notícias 
do mundo das celebridades, 
todas as novidades da tecnologia, 
curiosidades, música e cinema! 
Timeline – a sua rede social agora na 
televisão.

Sab 18h

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

Seg-Sex 14h

Sab 15h

Esta semana, Carmo Monteiro traz-
-nos o 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.

This week we interview Christina 
Crook— a pioneer and leading voice 
in the field of digital well-being. She 
is the author of the best-selling book 
The Joy of Missing Out: Finding Bal-
ance in a Wired World, the leader of 
the global #JOMO movement and 
the host of the JOMO(cast) podcast.

Sat 9pm

Better known as the Collector…we will 
be on site at Armando’s undisclosed 
location where he houses an incred-
ible collection of antiques and very 
rare unique items. We will get a an 
excluseive viewing of these forgotten 
treasures that many have never seen. 
Many of these items are one-of-a-kind 
that have never been seen. Armando, 
will be showing us some never before 
seen treasures and the history behind 
them. 

Sun 9:30pm

Fátima Lopes é uma estilista portuguesa, 
natural da cidade do Funchal, na ilha 
da Madeira. O gosto pela moda surgiu 
bem cedo, enquanto adolescente 
mas antes de se lançar neste mundo 
chegou a trabalhar como guia turística 
e agente de viagens. Em 1992 lança a 
marca Fátima Lopes e a partir daqui os 
sucessos sucederam-se.

Dom 17h

Fique a conhecer um pouco me-
lhor a Casa Da Madeira Commu-
nity Centre. No segundo episódio 
do Nós por Cá, Joana Leal visitou 
este centro comunitário na cidade 
de Toronto.

Sab 16h

Seg-Sex 11h

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

Sex 18h

Apresentador: Manuel DaCosta

Convidados: :  Cristina Da Costa  
    Mario Silva

Tópicos: 

Resumo político da semana

O Covid-19 e a pandemia - ponto da 
situação

Análise do editorial do Milénio Stadium

Fechados em casa - o que fazer?

As casas, os senhorios , os inquilinos 
e as soluções políticas para a crise.

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

Carlos Lopes – No dia 12 de agosto 
de 1984, Carlos Lopes chegou 
isolado à meta na maratona dos 
Jogos Olímpicos de Los Angeles e, 
perante 90 mil espetadores, levantou 
os braços e deu a Portugal a primeira 
medalha de ouro olímpica da história 
do desporto no país.

Miguel ‘Migas’ Rocha foi 
diagnosticado com esclerose múltipla 
em 2016. Os médicos disseram-lhe 
que não podia voltar ao mar, mas isso 
não o impediu de se sagrar campeão 
nacional de bodysurf.

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 19h

Um espaço de informação para lhe 
dar a conhecer tudo o que se passa 
no país e no mundo.

Sempre em português e sempre na 
Camões TV!

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

Sat 10pm

No Body&Soul desta semana vamos 
ao Jétique Christmas Market, onde 
tudo é delicioso, natural e amigo da 
saúde. Descobrimos o poder da co-
munidade na produção de bens lo-
cais que nos fazem bem ao corpo e 
à alma.

Dom 16h

Join Stella Jurgen visiting art galleries, 
museums and events where we inter-
view  curators, organizers and artists. 
Be Inspired by “Stella’s Studio” on 
Camões TV.

Sun 9pm

O convidado desta semana é o estilista, 
artista plástico e modelo, Fredson Silva 
Agudá. Não percam! Espaço Mwangolé 
o seu ponto de encontro mesmo distante 
da sua terra natal.
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MILÉNIO |  ÁFRICA

África está “a duas ou três semanas” de uma 
situação semelhante à da Itália ou Espanha 
Multiplicam-se os alertas em relação à 
propagação da Covid-19 no continente 
africano — tão rápida como na Europa. 
Mas os serviços de saúde estão menos 
preparados.

Poucas condições de higiene e sistemas 
de saúde deficitários. Parecem estar 
reunidas as condições para transfor-

mar o continente africano num recordista 
de números no que diz respeito à Covid-19.

Primeiro foi a diretora da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) para África, 
Matshidiso Moeti, a classificar a evolução 
de casos da Covid-19 como “dramática”. 
Depois a secretária executiva da Comissão 
Económica das Nações Unidas para África, 
Vera Songwe, alertou que o continente está 
a duas ou três semanas de “uma tempesta-
de tão brutal” como a que atingiu a Espa-
nha e Itália. E agora é John Nkengasong a 
corrigir as primeiras declarações sobre o 
assunto: “Antes disse que era uma ameaça 
iminente para o continente, agora digo que 
é um desastre iminente“.

Ao La Vanguardia, vários especialistas 
dão conta que a progressão do vírus em 
solo africano é semelhante à que se verifi-
cou em Itália ou Espanha — os dois países 
europeus mais afetados — e uma ameaça 
real para os sistemas de saúde já de si fragi-
lizados. Ainda que alguns países estejam a 
tomar medidas rapidamente, como o fecho 
de fronteiras, travar a propagação da doen-
ça e evitar milhares de mortes parece uma 
tarefa bem mais difícil.

A África do Sul, por exemplo, já ultra-
passou as estimativas iniciais da Escola de 
Medicina Tropical e Higiene de Londres 
que apontavam para que em cerca de um 
mês os países africanos alcançassem cerca 

de mil casos. Segundo os dados disponíveis 
no site wordometers, a África do Sul já re-
gista 1.380 casos e cinco mortos, tendo o 
primeiro caso sido reportado oficialmente 
a 4 de março. Além das pessoas infetadas 
com Covid-19, também os restantes doen-
tes com tuberculose, HIV, malária ou sub-
nutridos irão ser afetados, com o canalizar 
de recursos para tratar os doentes que serão 
infetados com o novo coronavírus.

Os campos de refugiados são outra fonte 
de preocupação. Ao La Vanguardia o mé-
dico guineense especialista em doenças 
tropicais e infecciosas, Mamady Traoré, diz 
que nas regiões do Burkina Faso, noroeste 
da Nigéria ou Mali são especialmente preo-
cupantes devido aos movimentos popula-
cionais que ocorrem em consequência dos 
conflitos armados. “São zonas com muita 
população deslocada e muita violência. Ali, 
uma epidemia num campo de refugiados 
pode ser catastrófica”, afirmou o especia-
lista dos Médicos Sem Fronteiras.

A epidemiologista Anna Roca, que traba-
lha na Medical Research Unit da República 
da Gâmbia, dá o exemplo do país: “há ape-
nas duas camas de cuidados intensivos por 
cada dois milhões de habitantes”.

Segundo os especialistas, uma vez ultra-
passada a crise na Europa, será a vez desta 
estender a mão ao continente africano para 
que possa ultrapassar os efeitos da pande-
mia. Além dos efeitos da saúde e a perda de 
vidas, as limitações impostas à circulação 
enfraquecerão ainda mais a economia dos 
países africanos e provocarão o aumento do 
nível de pobreza no continente. Situação 
que, segundo os especialistas, só poderá ser 
resolvida “com ajuda externa”.

Observador/MS

No segundo encontro dos ministros 
das Finanças africanos, liderado pela 
secretária executiva da Comissão 
Económica das Nações Unidas para 
África (UNECA), os governantes de-
fenderam que o continente “está a 
enfrentar um profundo e sincroniza-
do abrandamento económico e que 
a recuperação pode demorar até três 
anos”.

No comunicado de imprensa que dá 
conta das conclusões da reunião, 
os governantes concordaram que 

“o foco imediato deve permanecer na 
frente humanitária e de saúde” e apon-
taram a necessidade de “continuar a 
alertar as pessoas sobre a importância 
dos testes e do distanciamento social”.

Para além da questão de saúde, os 
ministros africanos insistiram na ne-
cessidade de haver um perdão da dí-
vida, mas alargaram o pedido a todo 
o tipo de dívida e a todos os países do 
continente, durante os próximos três 
anos, alargando, assim, a proposta fei-
ta na semana passada.

“Os ministros pediram um alívio da 
dívida por parte dos parceiros bilate-
rais, multilaterais e comerciais com o 
apoio de instituições financeiras multi-
laterais e bilaterais, como o Fundo Mo-
netário Internacional, o Banco Mundial 
e a União Europeia, para garantir que 
os países africanos garantem a margem 

orçamental de que precisam para lidar 
com a crise da covid-19”, lê-se no co-
municado que dá conta das decisões da 
segunda reunião, feita à distância e na 
qual alguns ministros já aparecem a usar 
máscaras.

As quedas nas receitas provenientes 
da exploração e exportação de matérias-
-primas, em conjunto com o aumento 
do custo das importações estão a au-
mentar a pressão sobre os orçamentos, 
através da inflação e da taxa de câmbio, 
argumentam os governantes africanos, 
defendendo que a proposta inicial de um 
ano de alívio de dívida não é suficiente.

Defendendo o fim da proibição de ex-
portações de produtos médicos decre-
tada por 54 países a nível mundial, os 
ministros das finanças africanos pedem 
apoio para o setor privado e defendem 
que o fecho das fronteiras não deve im-
pedir a assistência humanitária, cha-
mando ainda a atenção para as enormes 
perdas que as companhias aéreas en-
frentam devido às medidas de restrição 
da circulação.

“Este é um setor importante na cria-
ção de emprego para milhões de africa-
nos e tem de ser protegido”, sublinham, 
anunciando que será feita uma reunião 
dos ministros dos países mais afetados 
pelas perdas no turismo e nos transpor-
tes, “para planear melhor as políticas de 
combate às perdas”.

Observador/MS
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ÁFRICA África pede perdão de dívida total 
durante três anos 
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Três mil milhões de pessoas em todo o 
mundo, a maioria na África Subsaariana, 
continuam sem acesso a água potável 
e sabão para lavar as mãos, a barreira 
mais eficaz contra a covid-19.

De acordo com estimativas das Na-
ções Unidas (ONU), duas em cada 
cinco pessoas em todo o mundo, ou 

seja, três mil milhões de pessoas, não têm 
água potável ou sabão em casa para lavar as 
mãos, uma medida considerada “crítica” 
na prevenção de várias doenças, incluindo 
a propagação do novo coronavírus.

Destas, cerca de metade, 1,6 mil milhões, 
têm acesso limitado a água e sabão e 1,4 mil 
milhões não têm simplesmente acesso.

As estatísticas não são novas, mas a ne-
cessidade de conter a pandemia de Co-
vid-19 veio sublinhar a importância do 
acesso universal a água potável e sanea-
mento, especialmente em África, onde 
morrem em média mais de 100 pessoas por 
hora devido a doenças associadas ao con-
sumo de água contaminada, falta de higie-
ne ou de instalações sanitárias.

Os mesmos dados apontam que 900 mi-
lhões de crianças não têm água ou sabão 
nas escolas, ou seja, cinco em cada 10 es-

colas não disponibilizam sabão e água aos 
alunos.

Por outro lado, 40% das infraestruturas 
de saúde não estão equipadas para permitir 
a lavagem frequente nem têm desinfetante 
para as mãos.

Nos países em desenvolvimento, quase 
três quartos das pessoas não têm onde la-
var as mãos e na África Ocidental um terço 
da população vivem sem instalações sani-
tárias em casa.

Mesmo nos países com melhor cobertu-
ra, uma em cada quatro pessoas continua 
sem acesso a água e saneamento.

Dois terços da população da África Sub-

saariana dependem ainda de águas de 
superfície, ou seja, de lagos e rios, fre-
quentemente poluída e muitas vezes con-
taminada.

Globalmente, 1,8 mil milhões de pessoas 
usam uma fonte de água contaminada com 
fezes, aumentando o risco de epidemias de 
cólera, disenteria, febre tifóide ou polio-
mielite.

O acesso universal e equitativo a água 
potável, saneamento e condições de higie-
ne até 2030 é um dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável das Nações Unidas.

JN/MS

Três mil milhões de pessoas não têm sequer
água e sabão contra a Covid-19
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Número de casos de coronavírus no Brasil 

dobra em cinco dias 
Secretarias estaduais de saúde contabi-
lizam 7.024 infectados em todos os esta-
dos e 252 mortos. Espírito Santo e Sergi-
pe registram suas primeiras mortes.

As secretarias estaduais de Saúde di-
vulgaram, até as 12h35 desta quin-
ta-feira (2), 7.024 casos confirmados 

do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Bra-
sil, com 252 mortes pela Covid-19.

Minas Gerais confirmou que alcançou 
seis mortes e 370 casos no Estado na ma-
nhã de quinta-feira (2). A Bahia chegou 
a três mortes, e o Espírito Santo confir-
mou sua primeira morte: um paciente de 
57 anos, que estava internado no hospital 
Jayme dos Santos Neves, em Serra.

Sergipe confirmou as duas primeiras 

mortes pela doença no estado: uma mulher 
de 61 anos que era diabética, hipertensa, 
com histórico de doença vascular perifé-
rica; e um homem de 60 anos, hipertenso, 
que havia chegado de São Paulo há 15 dias.

Nesta quinta (2) foram registrados novos 
casos também no Rio Grande do Sul, em 
Pernambuco , no Pará e em Mato Grosso do 
Sul.

O avanço da doença está acelerado: fo-
ram 25 dias desde o primeiro contágio con-
firmado até os primeiros 1.000 casos (de 26 
de fevereiro a 21 de março). Outros 2.000 
casos foram confirmados em apenas seis 
dias (de 21 a 27 de março) e quase 4.000 ca-
sos de 27 de março a 2 de abril, quando a 
contagem superou os 7.000 infectados.

G1/MS
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Presidente quer que Congresso dê 
aval para o gasto extra. De acordo 
com ele, operação para o pagamento 
está ‘a todo vapor’ e deve começar na 
semana que vem.

O presidente Jair Bolsonaro disse 
nesta quinta-feira (2) que vai en-
viar uma medida provisória para 

o Congresso antes de publicar a sanção 
do auxílio de R$ 600 mensais para tra-
balhadores informais. O auxílio é uma 
medida para amenizar os efeitos da pan-
demia de coronavírus na economia.

Bolsonaro disse que sancionou o pro-
jeto, aprovado pelo Congresso, nesta 
quarta (1). Mas o texto ainda não foi pu-
blicado no “Diário Oficial da União”. Por 
isso, na prática, ainda não está valendo.

De acordo com o presidente, ele quer 
que a MP garanta a legalidade do gasto 
extra, já que o auxílio sairá dos cofres do 
governo. O presidente argumentou que 
o Congresso tem que avalizar a criação 
de novas despesas e apontar as fontes de 
onde sairá o dinheiro.

“Assinei ontem [quarta,1], estava 
aguardando outra medida provisória, 
porque não adianta dar um cheque sem 
fundo. Tem que ter o crédito também”, 
afirmou.

Segundo o presidente, a MP saiu no 

dia seguinte, esta quinta (2). “Uma ca-
netada minha errada é crime de respon-
sabilidade, dá para vocês entenderem 
isso? Vocês querem que eu cave minha 
própria sepultura? Vocês querem que eu 
cave minha própria sepultura? Não vou 
dar esse prazer para vocês”, completou 
o presidente, se dirigindo a jornalistas.

No entanto, analistas dizem que não 
é necessária a MP para liberar os paga-
mentos. Eles afirmam que em momentos 
de calamidade (o estado de calamidade 
já foi pedido pelo governo e reconheci-
do pelo Congresso), gastos extras estão 
autorizados. Além disso, o ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes decidiu que, na atual 
situação, os gastos são legais.

Mesmo sem ter oficializado a sanção 
e a MP, Bolsonaro disse que o operação 
para pagar o benefício está a “todo o va-
por”, com previsão de início dos repas-
ses na próxima semana.

“Está a todo o vapor, semana que vem 
começa a pagar”, afirmou o presidente.

Segundo o governo, o auxílio de R$ 
600, que será pago por três meses, be-
neficiará 54 milhões de pessoas com um 
custo de R$ 98 bilhões. A MP que o pre-
sidente precisa publicar no ‘Diário Ofi-
cial’ deverá abrir o crédito extraordiná-
rio destes R$ 98 bilhões.

G1/MS

Depois de anunciar sanção,
Bolsonaro diz que ainda espera MP 
para oficializar auxílio de R$ 600 

Ministério da Saúde convoca veterinários, 
dentistas e profissionais de educação física 
no combate ao novo coronavírus

Profissionais ficarão à disposição do mi-
nistério. Eles passarão por curso obriga-
tório de capacitação para trabalharem 
no enfrentamento à Covid-19.

O Ministério da Saúde publicou uma 
portaria que convoca cerca de 15 
categorias da área da saúde para 

realizar capacitação, em caráter emergen-
cial, para trabalhar pelo Sistema Único de 
Saúde, SUS, no combate ao coronavírus. A 
portaria foi publicada no Diário Oficial da 
União desta quinta-feira (2).

Médicos e enfermeiros, psicólogos, fi-
sioterapeutas, assistentes sociais e até ve-
terinários e profissionais de educação física 
foram convocados. 

Em um documento publicado pelo Minis-
tério da Saúde em 31 de março sobre a con-
vocação, a pasta explica que esses profissio-
nais “poderão ser requisitados por estados, 
municípios ou Distrito Federal para atuar na 

assistência aos usuários do SUS, em todos os 
níveis de atenção”, mas não especifica que 
tipo de assistência será prestada.

O texto da portaria informa que a con-
vocação tem como base a “Declaração 
de Emergência em Saúde Pública de Im-
portância Internacional pela Organiza-
ção Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020”, e na “Emergência em Saúde Pública 
de importância Nacional (ESPIN) em de-
corrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19), declarada por 
meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de 
fevereiro de 2020”.

O presidente do Conselho Federal de Me-
dicina Veterinária, Francisco Cavalcanti, 
explicou, por meio de nota da entidade, que 
os profissionais ficarão à disposição do Mi-
nistério da Saúde para “auxiliar no que for 
necessário, com capacitação para cuidar da 
saúde animal, humana e do meio ambiente, 
e vasto conhecimento sanitário para ajudar 
o país a superar essa pandemia.”

Cavalcanti lembrou na nota que, por se 
tratar de uma situação de emergência de 
saúde pública, o Ministério da Saúde pode 
convocar e capacitar esses profissionais de 
maneira obrigatória.
Convocação obrigatória

Segundo a portaria publicada no DOU, 
os profissionais de saúde devem obrigato-
riamente preencher um cadastro online do 
Ministério da Saúde. Ao final do preenchi-
mento, o profissional receberá um link para 
fazer um curso à distância de capacitação, 
com base nos protocolos oficiais de comba-
te ao coronavírus aprovados pelo Centro de 
Operações de Emergências em Saúde Pú-
blica (Coes). O curso também é obrigatório. 
O profissional que não finalizar o cadastro 
e o curso de capacitação será reportado ao 
conselho federal de sua categoria.

G1/MS

RIO DE JANEIRO - Movimentação pelas ruas do Centro do Rio de Janeiro na quarta-feira (1)
Créditos: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia/Estadão

SANTOS (SP) - Nenhuma movimentação em praia de Santos (SP), na terça-feira (31)
Créditos: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia/Estadão

Coronavírus deixa
cidades vazias pelo Brasil

Medidas como o isolamento social, 
fechamento de comércio e serviços não 
essenciais e restrição de circulação es-

tão deixando as ruas vazias para evitar a 
propagação do novo coronavírus.

G1/MS
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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



Suplemento 
Desportivo

Está na altura de ficar em casa
Enfrentamos momentos sem precedentes e precisamos de 
trabalhar em conjunto para os superar. 
Com a continuação do impacto da pandemia do COVID-19 
quero assegurar que estou disponível para conversar sobre 
quaisquer questões que possa ter, sobre a forma como isto o/a 
pode afetar e sobre as suas necessidades no setor imobiliário. 
É importante relembrar que este período, independentemente 
do quão invulgar e inquietante, irá passar e a economia e o 
mercado imobiliário irão recuperar a sua força. 
Fique em casa, fique em segurança. 

CANDIDO FARIA 
SRS, ABR, Hon. B.A. 
Real Estate Broker

416.459.2007 
candido@candidofaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

Apesar de termos visto as ajudas direciona-
das ao combate a esta pandemia, por parte 
de diversas entidades e personalidades do 
mundo do desporto, multiplicarem-se nos 
últimos dias, começa agora a perceber-se 
que tipo de impacto - economicamente fa-
lando - é que este vírus tem nas estruturas 
e na própria vida dos atletas.

O CIES (Centro Internacional de Estu-
dos do Desporto) é uma organização 
independente localizada em Neu-

châtel, na Suíça. Criado em 1995, resultou 
de uma parceria entre a Federação Interna-
cional de Futebol (FIFA), a Universidade, a 
cidade e o estado de Neuchâtel. Este centro 
de estudos, utilizando uma abordagem mul-
tidisciplinar (direito, sociologia, geogra-
fia, história e administração), desenvolve 
pesquisas e fornece educação de alto nível 
e serviços de consultoria direcionados ao 
mundo do desporto.

Recentemente o CIES divulgou um estu-
do centrado nos campeonatos de Inglaterra, 
Espanha, Alemanha, Itália e França, onde 
afirma que o valor de transferência dos joga-
dores destes campeonatos cairá de 32,7 para 
23,4 mil milhões de euros (perto de 28%) - 
isto no caso de não se disputarem mais jogos 
ou se não forem acordadas renovações até 
ao final do mês de junho.

Convém referir que as variáveis para esti-
mar a percentagem de redução dividem-se 

em três grupos: variáveis relativas ao clu-
be (nível desportivo e financeiro das equi-
pas em que os jogadores jogavam antes da 
transferência, que é calculado com base nos 
resultados obtidos e na liga a que pertence. 
Por sua vez, o nível da liga é calculado com 
base nos resultados alcançados pelos clu-
bes que representaram o país em questão 
em competições internacionais, nas eco-
nomias dos mesmos e nos seus jogadores), 
à economia (o nível dos clubes, economi-
camente falando, é calculado com base nos 
investimentos recentes realizados em taxas 
de transferência. Tem-se ainda em conta 
os gastos com a aquisição de jogadores que 
atuam na mesma liga), e aos jogadores (que 
incluem a duração do contrato restante, a 
idade, o status internacional, a progressão 
na carreira e ainda o desempenho nas di-
ferentes competições disputadas tanto por 
clubes quanto por seleções nacionais).

Assim, entre as principais competições eu-
ropeias em análise, o Observatório de Futebol 
adianta que quem “sofrerá” mais, em propor-
ção, será uma equipa da liga francesa - mais 
concretamente o Marselha, treinado pelo 
português André Villas-Boas. O atual segun-
do classificado da Ligue 1 conta com perdas 
a rondar os 38% (cerca de 97 milhões de eu-
ros). Já para o líder desta competição, o PSG, o 
CIES estima uma desvalorização na ordem dos 
31,4% - cerca de 302 milhões de euros.

O “pódio” desta estimativa completa-se 
com duas equipas italianas - o Inter, coman-
dado por Antonio Conte, e o Hellas Verona, 
onde alinha o português Miguel Veloso, com 
prejuízos de 35,7% (276 milhões de euros) e 
34,3% (23 milhões de euros), respetivamente.

O Brest, da liga francesa, sofrerá a menor 
queda - 16% do valor antes da pandemia, 
cerca de 11 milhões de euros.

Na liga espanhola, os eternos rivais Bar-

celona e Real Madrid têm perdas estimadas na 
ordem dos 366 milhões de euros (-31,3%) e 350 
milhões de euros (-31,8%), respetivamente.

Nos últimos dias têm sido noticiados di-
versas iniciativas de contenção de custos e 
até de cortes salariais em diversos clubes. 
Por exemplo: em Espanha, o Atlético Ma-
drid avançou com um regime de trabalho 
temporário que incide sobre todos os ele-
mentos ligados ao clube e o Barcelona vai 
avançar com uma redução salarial de todos 
os trabalhadores do clube, de forma reduzir 
os efeitos económicos negativos provocado 
por esta pandemia - o capitão do bicampeão 
espanhol, Lionel Messi, confirmou entre-
tanto que todo o plantel abdicou de 70% do 
salário durante o “período de alarme”, de 
forma a que os restantes funcionários pos-
sam receber os salários na totalidade.

Já em Itália, a Juventus, de Cristiano Ro-
naldo, anunciou em comunicado que che-
gou a acordo com jogadores e equipa téc-
nica para a redução dos salários - ao todo, 
o clube de Turim estima uma poupança de 
90 milhões de euros, admitindo, no entan-
to, compensar os jogadores com novos au-
mentos, caso as competições comecem mais 
cedo do que o atual prazo negociado.

Sabe-se ainda que diretores e funcio-
nários do Tottenham, excluindo elemen-
tos da equipa de futebol treinada por José 
Mourinho, vão sofrer um corte salarial de 
20%. Ainda assim, o presidente Daniel Levy 
adiantou que o treinador e os jogadores da 
equipa também estão disponíveis para acer-
tarem cortes nos salários.

A quanto obrigas, coronavírus...

Coronavírus - não há tática capaz de lhe fazer frente

Inês Barbosa
Opinião

Valor gasto pelos clubes de futebol de todo o mundo com a transferência de jogadores, em mil milhões de dólares.
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UEFA castiga Soares com 
três jogos de suspensão

O Comité de Ética, controlo e Disciplina da 
UEFA aplicou, esta terça-feira (31), um cas-
tigo pesado a Soares. Encarnados foram 
punidos com uma multa de 10 mil euros.

O avançado brasileiro do F. C. Por-
to foi punido com três jogos de 
suspensão, depois de ter visto um 

cartão vermelho direto no duelo frente ao 
Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão, a 
contar para a segunda mão dos 16 avos de 
final da Liga Europa e que ditou o adeus da 
equipa azul e branca da competição.

Além do castigo ao atleta, o F. C. porto foi 
ainda punido com uma multa no valor de 

63 mil euros por algumas irregularidades. O 
atraso no reinício do encontro com os ale-
mães custou 35 mil euros aos azuis e brancos 
e a conduta imprópria e o acesso às banca-
das bloqueado foram punidos com coimas 
de dez e 18 mil euros, respetivamente.

O Benfica também não escapou ao casti-
go: a UEFA aplicou uma multa aos encar-
nados no valor de 10 mil euros devido ao 
atraso no reinício de jogo com o Shakhtar 
Donetsk, da primeira mão dos 16 avos de 
final da Liga Europa.

JN/MS
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Três grandes analisam 
redução de salários
Benfica, F. C. Porto e Sporting admitem a 
possibilidade de reduzir salários, seguin-
do a recomendação da FIFA.

O organismo que tutela o futebol 
mundial vai propor, em breve, às 
Ligas o adiamento ou a diminui-

ção dos vencimentos dos futebolistas, 
numa medida que tem como objetivo 
permitir a sustentabilidade económica 
do futebol face à pandemia do novo co-
ronavírus. Sem competição, a paragem 
está a ser encarada como nefasta do pon-
to de vista financeiro e a necessidade de 
reduzir custos é enorme.

Ouvidos pelo JN, os três grandes reagi-
ram com prudência à hipótese, mas não 
descartam qualquer cenário mais radical, 
fundamentado por uma decisão coletiva 
dos clubes. Fonte do F. C. Porto referiu 
ao JN que “para já, é prematuro falar em 
redução de salários”, mas acrescentou: 
“Naturalmente que o futebol terá de se 
acomodar à nova realidade que vamos vi-
ver no pós-Covid-19 e é importante que 
a FIFA e todas as estruturas dirigentes se 
preocupem com o que aí vem. Vamos ter 
todos de fazer sacrifícios para que a reto-
ma seja mais rápida e sólida”. Recorde-se 
que, no último relatório e contas semes-
tral, a SAD dos dragões apresentou um 
prejuízo de 51,8 milhões de euros.

O Benfica mencionou também que 
é “prematura” a abordagem do tema 
mas, ao que o JN apurou, está recetivo 
a propostas, desde que todos os clubes 
atuem numa lógica conjunta na redução 
de salários. Neste momento, a SAD ben-
fiquista não tem problemas financeiros, 
fruto do lucro recorde de 104,2 milhões 

de euros no primeiro semestre desta 
temporada, mas mostra-se solidária 
face ao atual panorama.

Bem menos folgado na tesouraria, o 
Sporting, que registou um saldo positi-
vo de 2,8 milhões de euros na primeira 
metade de 2019/20, sublinhou que “esse 
tipo de medidas passa tendencialmente 
por um entendimento coordenado com 
os outros clubes”. Fonte dos leões acres-
centou ainda que o clube “tomará as me-
didas de ajuste alinhadas com o merca-
do” e que todas as alternativas estão em 
cima da mesa.

De acordo com os últimos relatórios 
e contas semestrais, o Benfica apresen-
tou gastos com pessoal de 46 milhões de 
euros, o F. C. Porto de 43,5 milhões e o 
Sporting de 35 milhões. Por recomen-
dação da FIFA, esses valores poderão vir 
a ser reduzidos. Caberá agora à Liga de 
Clubes decidir.
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As ajudas direcionadas ao combate do 
novo coronavírus têm-se multiplicado pe-
los quatro cantos do mundo.
Alguns exemplos:
ITÁLIA

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) 
anunciou que o centro de treino em Cover-
ciano, perto de Florença, será colocado ao 
serviço das autoridades de saúde para rece-
ber doentes infetados com Covid-19.
ALEMANHA

Quatro clubes alemães, incluindo Bayern 
Munique e Borussia Dortmund, vão em 
conjunto disponibilizar 20 milhões de eu-
ros para ajudar emblemas que estão em di-
ficuldades financeiras. Dos 20 milhões de 
euros, 12,5 surgem dos direitos de televisão 
e o restante dos cofres de cada um dos qua-
tro emblemas. 

BRASIL
O estádio do Maracanã, no Rio de Ja-

neiro, vai transformar-se num hospital de 
campanha para tratar doentes infetados 
com Covid-19.

O governo estadual, que avançou a no-
tícia, espera que a instalação esteja pronta 
para receber doentes dentro de cerca de 
duas semanas, período em que se espera 
um aumento do número de infetados no 
país com o coronavírus.

ESPANHA
Fernando Alonso, antigo campeão mun-

dial de Fórmula 1 e atual campeão do mun-
do de resistência, doou 300.000 máscaras 
e quatro mil kits de proteção sanitária às 
equipas que combatem a Covid-19 em Es-
panha. Esta doação foi feita na condição de 
embaixador da UNICEF.

Numa parceria com o Conselho Superior 
de Desporto (CSD), o Real Madrid anunciou 
ter cedido o Estádio Santiago Bernabéu 
para “aprovisionamento e distribuição de 
material sanitário estratégico na luta con-
tra a pandemia de Covid-19”. Além des-
ta cedência, o clube anunciou ainda que a 
fundação vai criar uma conta corrente para 
receber doações.

O tenista Rafael Nadal e o basquetebolis-
ta Pau Gasol iniciaram uma campanha para 
unir os atletas espanhóis com o objetivo de 
arrecadar 11 milhões de euros e ajudar mais 
de um milhão de pessoas na luta contra a 
pandemia de Covid-19. Iker Casillas foi um 
dos primeiros a reagir e a aliar-se publica-
mente a esta causa e a doar dinheiro.
SÉRVIA

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder 
do ranking mundial, anunciou, na passa-
da sexta-feira (27), que fez uma doação de 
um milhão de euros à Sérvia, para ajudar na 
luta contra a pandemia de Covid-19. 

FRANÇA
O PSG colocou à venda no seu site oficial 

uma série limitada de camisolas do clube, 
com as receitas a reverterem para os 100 

mil profissionais que estão a trabalhar nos 
hospitais públicos de Paris, no combate a 
esta pandemia. São 1500 camisolas, a 175 
euros cada, que combinam as cores do clu-
be e as cores da AP-HP (Assistência Pública 
dos Hospitais da região de Paris), com a fra-
se estampada: “Tous unis” (todos unidos).

IRÃO
O avançado iraniano do Rio Ave, Mehdi 

Taremi, decidiu começar uma campanha 
há cerca de duas semanas, convidando 
algumas pessoas para que, em conjunto, 
aumentassem a produção de máscaras nos 
locais onde mais precisam delas. O resulta-
do? 20 mil máscaras estão prestes a serem 
distribuídas em Bushehr, cidade da qual o 
jogador é natural, sendo outras tantas dis-
tribuídas, semanalmente, no próximo mês, 
perfazendo um total de cerca de 80 mil.

PORTUGAL
O Boavista prontificou-se, junto da Câ-

mara Municipal do Porto, a ceder o seu es-
paço (cantinas, ginásios, salas) no Estádio 
do Bessa para funcionar como centro de 
distribuição à comunidade durante a crise 
da atual pandemia. O Sporting doou 120 mil 
máscaras e 80 mil luvas à União das Mise-
ricórdia e o plantel do Benfica juntou uma 
verba que permitiu adquirir 51 mil más-
caras, 540 mil pares de luvas, 750 óculos 
especiais de proteção, 750 fatos térmicos 
e 200 termómetros infravermelhos para o 
Serviço Nacional de Saúde.

Também Silas, ex-treinador do Sporting, 
entregou cerca de sete mil máscaras de 
proteção e 800 toucas ao hospital Garcia de 
Orta, em Almada, distrito de Setúbal.

“Em Abril Músicas Mil” é um festival de 
música online promovido pela comunida-
de de serviço social e voluntariado criada 
pelo Vitória de Setúbal, com o objetivo de 
ajudar instituições da região durante esta 
pandemia. O Vitória de Guimarães doou 25 
mil máscaras e cinco mil equipamentos de 
proteção individual ao Hospital Senhora da 
Oliveira. Já os jogadores do Belenenses, que 
disputa o campeonatos distrital de Lisboa, 
decidiram doar um terço do salário do mês 
de março para aquisição de material mé-
dico ou de suporte a hospitais e o plantel 
principal do Tondela participou na doação 
de material de equipamento de proteção 
individual ao Centro Hospitalar Tondela 
Viseu (CHTV).

Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes doa-
ram cinco ventiladores ao Serviço Regional 
de Saúde da Madeira. Para além disso, Jorge 
Mendes também juntou jogadores e treina-
dores e juntos ofereceram 150 mil máscaras 
de proteção individual ao Hospital Santo 
António, do Porto. Rúben Neves, jogador 
do Wolverhampton natural de Santa Maria 
da Feira, doou dois ventiladores ao Hospi-
tal de S. Sebastião.

Para terminar, os pilotos António Félix 
da Costa e Tiago Monteiro organizaram 
uma corrida virtual de simuladores para 
angariar fundos para compra de material 
hospitalar.
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O Benfica tinha sido punido em 40.800 eu-
ros por uma publicação na sua newsletter 
diária, em setembro, em que criticava as 
arbitragens de vários encontros do F. C. 
Porto.

O Tribunal Arbitral do Desporto ab-
solveu, na passada sexta-feira (27), 
o Benfica de uma multa 40.800 eu-

ros por críticas à arbitragem, que tinha sido 
aplicada pelo Conselho de Disciplina da Fe-
deração, na sequência de uma publicação 
na newsletter diária, em setembro.

No acórdão do TAD, a que a agência Lusa 
teve acesso, é considerado que “a liberda-
de de expressão engloba o direito à críti-
ca - aliás, muitíssimo comum no domínio 

desportivo, como no domínio político - e, 
como é natural, as críticas pressupõem 
sempre a produção de um incómodo para o 
visado; não são neutras”.

“A demandante [Benfica] utiliza um 
tom duro. São declarações que podem 
ser consideradas contundentes, mas não 
serão suficientes para justificar uma limi-
tação à liberdade de expressão, que ape-
nas se deve operar excecionalmente. A 
proteção da liberdade de expressão é uma 
obrigação basilar do estado de direito de-
mocrático, e a imposição de limitações 
à mesma deve ser excecional e robusta-
mente justificada”, lê-se.

JN/MS

Tribunal absolve Benfica por críticas 
à arbitragem de jogos do F. C. Porto
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Rolando anuncia que o Sporting 
de Braga não vai baixar salários
Sem jogar quase há um ano, o inter-
nacional português que os minhotos 
contrataram em fevereiro revelou que o 
presidente António Salvador já garantiu 
ao plantel que não vai mexer na folha de 
vencimentos.

Rolando revelou no passado sábado 
(28) que o Sporting de Braga não 
tenciona alterar os montantes sa-

lariais, em consequência da Covid-19. O 
central português contou ter havido uma 
reunião, na passada sexta-feira (27), en-
tre o plantel e António Salvador, tendo o 
presidente garantido que vai continuar 
a pagar da mesma forma. “Isso é de lou-
var”, salientou o futebolista da equipa 
minhota, admitindo ser uma questão 

“complicada”, falar-se em redução de 
salários, na sequência da pandemia, 
quando a preocupação de todos passa 
pelas questões de saúde.

O defesa central luso-caboverdiano 
garante que tem treinado bem, mesmo 
à distância e espera pela altura em que 
seja possível retomar a atividade. “É de-
sagradável, mas estamos a tentar ser po-
sitivos. Procuro fazer o meu melhor em 
casa e levar as coisas com calma”, disse 
Rolando, no passado sábado (28), numa 
conversa online com jornalistas, promo-
vida pelo departamento de comunicação 
do Sporting de Braga.

JN/MS

V. Guimarães solidário com sócios 
com mais de 70 anos
O clube vitoriano anunciou esta terça-
-feira (31) um plano de ação que visa o 
apoio a este “grupo de risco”, nomeada-
mente na distribuição de bens de primei-
ra necessidade.

O Vitória de Guimarães implementou 
um plano de ação com o objetivo de 
prestar auxílio aos idosos sócios do 

clube que passem por dificuldades urgen-
tes durante a crise provocada pelo corona-
vírus.

“De forma a proteger os vitorianos, o 
Vitória Sport Clube implementou um pla-
no de ação que visa o apoio aos sócios com 
mais de 70 anos de idade, nomeadamente, 
na distribuição de bens de primeira neces-
sidade”, lê-se no comunicado.

O clube entregará “bens essenciais ou arti-
gos de farmácia” em casa e sempre cumprin-

do “todos os procedimentos de segurança 
recomendados pela Direção-Geral de Saúde 
na implementação deste serviço de apoio”.

Para já, o Vitória de Guimarães está a 
contactar todos os sócios inseridos neste 
grupo de risco para aferir as necessida-
des de cada um.

JN/MS
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Sporting garante que continua a 
lutar pela atribuição dos 22 títulos
O “Jornal Sporting” completou, esta ter-
ça-feira (31), 98 anos e o clube de Alvalade 
garante que continua a lutar para que lhe 
sejam reconhecidos 22 campeonatos na-
cionais, em vez dos 18.

Num artigo do “Jornal Sporting”, os 
leões deixam críticas à Federação 
Portuguesa de Futebol e sustentam a 

teoria com uma entrevista a Diogo Rama-
da, historiador, investigador e professor 
universitário.

“Até 1937, o Campeonato de Portugal era 
a prova máxima do país de um ponto de 
vista legal (oficial) e social (na imprensa). 
A ideia de que o Campeonato Nacional da 

I Divisão e a Taça de Portugal são a conti-
nuação, sob outra designação, das Ligas e 
do Campeonato de Portugal é falsa e tem 
origem num equívoco lamentável da Di-
recção da Federação, que é ilegal de um 
ponto de vista procedimental, contrário às 
decisões do Congresso Extraordinário de 
Agosto-Dezembro de 1938 e insustentá-
vel de uma perspectiva histórica. Não foi o 
Campeonato de Liga que se transformou no 
Campeonato Nacional - foi o Campeonato 
de Portugal que mudou de modelo compe-
titivo, passando para um sistema em pou-
le”, defende Diogo Ramada.

JN/MS
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Clubes da LigaPro perdem 60 mil euros por mês
Falha de verbas devido à ausência de transmissões te-
levisivas e de apostas desportivas causa mossa nos or-
çamentos. Lay-off e redução de salários são alguns dos 
cenários em cima da mesa.

Com 10 jornadas por disputar e muita coisa por deci-
dir, a LigaPro vive dias de incerteza, à semelhança 
das competições que, neste momento, estão suspen-

sas por quase todo o mundo. Tratando-se de um campeo-
nato do segundo escalão, onde as receitas são menores, os 
clubes sentem ainda mais dificuldades para responder aos 
problemas motivados pela pandemia de Covid-19.

Ao que o JN apurou, esta paragem implica, pelo menos, 
uma perda de receita bruta de 60 mil euros à generalidade 
dos clubes, que deveriam receber, até ao final de março, 
uma tranche pelos direitos de transmissão televisiva (45 
mil euros) e apostas desportivas (média de 15 mil euros). 
Acresce a esta situação a perda de bilheteira, embora na Li-
gaPro não seja o dado mais relevante, e a debandada dos 
patrocinadores. “Se não houver apoios ou não for possível 
o lay-off, estará em causa a sobrevivência de quase todos os 
clubes. A redução de salários pode acontecer. Isto vai doer 
a todos”, diz ao JN fonte de um clube do segundo escalão.

A última jornada completou-se a 9 de março, num Lei-
xões-Farense (1-1), e os clubes estão sem treinar há quase 

duas semanas, seguindo todas as recomendações dos mé-
dicos, entidades desportivas e Direção-Geral da Saúde. As 
preocupações crescem todos os dias, pois há receitas con-
geladas e compromissos a cumprir.

Segundo o JN, a maioria dos clubes deseja que o cam-
peonato chegue ao fim, mesmo que isso signifique ir além 
de 30 de junho, o que implica o alargamento dos seguros, 
algo que já ficou garantido com o acordo entre a Liga e a 
empresa SABSEG. Os seguros ficam válidos até ao final 
da época e os clubes assumem um compromisso de paga-
mento faseado até 31 de dezembro.

PERDEM-SE NEGÓCIOS

Parece um paradoxo, mas os clubes poupam dinheiro por 
não haver jogos ao fim de semana. Em dias de competição, 
há encargos com água, luz, alimentação, polícia e bombei-
ros e, na generalidade, a bilheteira não suporta as despesas.

Ora, acontece que os ordenados se mantêm e, sem pal-
co, os artistas não se podem exibir. Nesta reta final, as ob-
servações seriam intensas e os atletas poderiam sair valo-
rizados. “Perdem-se negócios. Os jogadores são o nosso 
maior ativo”, lembram as administrações.

JN/MS
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A Liga Portuguesa de Futebol Profis-
sional (LPFP) comunicou na passada 
quinta-feira (27) aos clubes que o ca-
lendário de competições - suspensas 
devido à pandemia da covid-19 - con-
tratos e inscrição de jogadores serão 
sempre alinhados pelas determina-
ções das instâncias internacionais.

Em comunicado, a Comissão Per-
manente de Calendário (CPC) da 
LPFP anunciou ter-se reunido, 

através de videoconferência, com todos 
os clubes das duas ligas profissionais, que 
foram “informados das reuniões de tra-
balho entre a FIFA, UEFA, a EL, a ECA e 
a FIFPRO, onde estão a ser discutidas as 
linhas orientadoras do futebol europeu 
para o que resta da época desportiva”.

Nas reuniões dos organismos interna-
cionais têm sido igualmente discutidos 
assuntos como “o período de inscrições, 

os contratos dos jogadores e questões de 
licenciamento”, que servirão “para orien-
tação das ligas”.

O órgão da LPFP reforçou “a recomen-
dação a todas as equipas para a suspensão 
dos treinos, nomeadamente numa altura 
em que o país se encontra em estado de 
emergência”, salientando que “o futebol 
permanecerá em isolamento social, para 
que se mantenha como exemplo para a so-
ciedade”.

“A CPC continuará a acompanhar a si-
tuação, recorrendo aos entendimentos 
dos diversos departamentos médicos, bem 
como às indicações dadas pela Direção-
-Geral da Saúde e Governo”, refere a nota.

A Liga portuguesa, tal como a maioria 
das competições desportivas, está suspen-
sa desde 12 de março, devido à pandemia 
de covid-19.

N/MS

Liga diz que decisões
serão alinhadas pelas 
instâncias internacionais
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O Sindicato dos Jogadores Profissio-
nais de Futebol (SJPF) considerou, esta 
quarta-feira (1), que o lay-off ou qualquer 
mecanismo para a redução salarial dos 
jogadores deve ser o “último recurso” e 
apelou ao diálogo entre os responsáveis 
para encontrar outras soluções.

“É fundamental promover o diálogo 
com a Liga e a Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF), na alçada das suas 

competições, para encontrar soluções que 
tornem o lay-off, ou qualquer outro meca-
nismo que vise a redução salarial dos joga-
dores, o último recurso”, afirmou Joaquim 
Evangelista, em declarações à Lusa.

O presidente do SJPF alertou para a neces-
sidade de proteger “em especial os jogadores 
e clubes em situação de maior fragilidade”, 
temendo por “muitos postos de trabalho” 
nos próximos meses.

Sobre o mecanismo de lay-off simplifica-
do, criado pelo Governo para as empresas 
fazerem face à pandemia de covid-19, o diri-
gente considerou que não estão “verificados 
os pressupostos financeiros para recurso a 
este expediente legal” no futebol português. 

“Só se aceitará o recurso cumpridos todos os 
pressupostos legais”, garantiu.

Para o sindicalista, o recurso ao lay-off 
não pode ser analisado em função do tempo 
de paragem das competições, mas em fun-
ção “das quebras nas receitas e dos recursos 
financeiros que sustentam a atividade dos 
clubes”.

Como soluções antes do “último recurso”, 
o SJPF defendeu a redução dos prémios de 
seguro ou a criação de um fundo de emer-
gência através das receitas do imposto sobre 
os jogos e apostas.

Para o presidente do SJPF, “exige-se do 
governo do futebol, a começar pela FIFA, 
medidas que promovam a injeção de capital 
no futebol, se for necessário, protegendo as-
sim as competições”.

“Acredito que, no caso concreto de Portu-
gal, a negociação coletiva será o instrumento 
adequado para alcançar uma solução. To-
dos queremos a sustentabilidade das nossas 
competições, todos queremos proteger ao 
máximo os jogadores e clubes em dificulda-
des e salvar postos de trabalho, espero que 
tenhamos a capacidade de dialogar”, referiu.

JN/MS
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Portugal voltou a descer uma posição 
no ranking mundial feminino da FIFA 
e é agora 32.º classificado, depois de 
perder os três jogos que disputou na 
Algarve Cup, segundo a classificação 
divulgada na passada sexta-feira (27).

Na edição deste ano do torneio al-
garvio, a equipa comandada pelo 
selecionador Francisco Neto per-

deu no início de março com a Itália (14.ª 
do mundo), por 2-1, com a Bélgica (17.ª), 
por 1-0, e com a Suécia (5.ª), por 2-0.

A melhor classificação da equipa das 
quinas no ranking da FIFA continua a 
ser o 30.º lugar, obtido em março do úl-
timo ano.

Na liderança do ranking continuam as 
campeãs mundiais, os Estados Unidos, 
à frente da Alemanha, segunda, e em 
terceiro surge agora a França, que ultra-
passou os Países Baixos, cuja seleção, vi-
ce-campeã mundial e campeã europeia, 

caiu para quarto.
Entre as seleções adversárias de Por-

tugal no grupo E de apuramento para o 
Europeu de futebol de 2021, a Escócia é 
21.ª (subiu um lugar), a Finlândia é 30.ª 
(desceu dois lugares), a Albânia passou a 
75.ª (subiu dois lugares) e o Chipre é 123.º 
(desceu seis posições).

O apuramento para o Europeu está sus-
penso, com o jogo de 10 de abril em casa 
da Finlândia a ser adiado, tal como to-
dos os jogos sob a égide da UEFA, devido 
à pandemia da Covid-19, que parou as 
competições em quase todo o mundo.

A seleção feminina portuguesa esteve 
pela primeira vez num campeonato Eu-
ropeu em 2017, com o apuramento para 
a edição organizada pelos Países Baixos, 
sendo eliminada na fase de grupos, depois 
de perder com a Espanha e a Inglaterra, e 
vencer a Escócia.

JN/MS

Portugal desce
para 32.º no ranking 
feminino da FIFA
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A seleção portuguesa de futebol de praia 
assumiu a liderança do ranking inter-
nacional, divulgado pela Beach Soccer 
Worldwide, após um ano de 2019 pleno 
de êxitos internacionais, que culminou 
com a conquista do título mundial.

A subida ao comando, destronando o 
Brasil, justifica-se com o cetro con-
quistado no Mundial realizado no Pa-

raguai, com o triunfo na Liga Europeia e a me-
dalha de ouro nos Jogos Europeus, em Minsk.

Portugal, que nos últimos seis anos nun-
ca abandonou o top 3 da hierarquia mun-
dial, tem agora 4566 pontos, mais 21 do que 
os canarinhos (4545), enquanto a Itália, 
vice-campeã do mundo, completa o pódio, 
com 3946.

Esta é a segunda vez desde 2017 que Por-
tugal ascende ao topo do ranking mundial. 
Além das quinas, apenas o Brasil e a Rússia 
estiveram no primeiro lugar da classificação.

JN/MS

Sindicato dos jogadores
admite cortes salariais 
só em “último recurso”

Portugal assume liderança
do ranking mundial de futebol de praia
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Os atletas que já se qualificaram para os 
Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados 
para o próximo ano devido à pandemia 
da covid-19, vão manter esse estatuto, 
por decisão do Comité Olímpico Interna-
cional (COI), noticiou na passada quinta-
-feira (26) a AFP.

Numa reunião entre o COI e 32 fede-
rações internacionais que regem 
os desportos que marcam presença 

no evento quadrienal, ficou decidido que 
os atletas que já garantiram vaga para Tó-
quio2020 vão marcar presença em 2021, 
segundo explicou à agência noticiosa fran-
cesa um dos participantes.

Para já, estão qualificados 57% dos 11.000 
atletas esperados na competição na capital 

japonesa, mantendo-se, assim, a missão do 
COI de encontrar datas para torneios e outras 
provas de qualificação para apurar os restan-
tes.

A reunião da passada quinta-feira (26) per-
mitiu ainda discutir as possibilidades em tor-
no desse apuramento, bem como uma data 
definitiva, que deverá ser anunciada “nas 
próximas quatro semanas”, segundo a mes-
ma fonte.

Outras das questões debatidas prende-
ram-se com as “dificuldades financeiras de 
muitas federações”, que só poderão rece-
ber as verbas destinadas pelo COI para cada 
modalidade em 2021, tendo sido pedido um 
adiantamento.

JN/MS
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Atletas apurados para Tóquio2020
mantêm estatuto em 2021

O andebolista internacional português 
Diogo Silva sagrou-se campeão eslove-
no pelo Celje, após a federação ter de-
cretado a conclusão antecipada da fase 
regular da Liga, devido à pandemia de 
Covid-19.

“Claro que sabe sempre muito bem. 
Apesar de tudo, demonstrámos su-
perioridade ao longo da fase regular, 

só perdemos um ponto num conjunto de 21 
jogos e tínhamos uma vantagem confortá-
vel para o segundo lugar. Mesmo que jogás-
semos a fase final, acredito que o resultado 
seria o mesmo”, afirmou à agência Lusa o 

lateral-direito portuense.
A uma jornada do fim da primeira etapa, o 

Celje era líder isolado, com 41 pontos, mais 
seis do que o Ribnica, mas viu anulado os tor-
neios de apuramento do campeão e de ma-
nutenção e tornou-se heptacampeão, num 
total de 24 títulos.

“O principal sabor amargo é não termos a 
hipótese de festejarmos todos juntos, mas fi-
cámos extremamente satisfeitos por alcançar 
o objetivo mais importante do clube, porque 
confere a possibilidade de disputar a Liga dos 
Campeões”, enalteceu Diogo Silva, que abriu 
a temporada com a conquista da Supertaça 
diante do Gorenje Velenje (25-23).

O canhoto, de 21 anos, estreou-se na maior 
prova de clubes europeus e ajudou o Celje a 
seguir para os oitavos de final, na sexta e últi-
ma posição de apuramento do grupo A, com 
seis pontos em 14 encontros, atrás dos colos-
sos Barcelona e Paris Saint-Germain.

“Iam ser jogos complicadíssimos e tínha-
mos um grupo muito competitivo, mas a 
vantagem de estarmos nessas séries iniciais 
é que passavam bastantes equipas. Sabíamos 
que tínhamos hipóteses e o fundamental foi 
termos somado a maior parte dos pontos 
possíveis contra os nossos adversários dire-
tos”, observou.

A eliminatória frente aos polacos do Vive 
Kielce, terceiros colocados na ‘poule’ do 
campeão nacional F. C. Porto, deveria ter 
sido disputada no final de março, mas todas 
as provas sob a égide da Federação Europeia 
de Andebol (EHF) foram adiadas para junho.

“Para jogos desse calibre os jogadores têm 
de estar preparados e é impossível competir-
mos sem haver duas ou três semanas prévias 
de trabalho em conjunto a nível tático e téc-
nico. Estamos a falar de um regresso à nor-
malidade em maio, o que não se prevê que 
seja provável”, defendeu o autor de 74 golos 
em 33 partidas.

O “fim inimaginável” não apaga uma épo-
ca “espetacular”, na qual o campeão euro-
peu em 2003/04 atingiu os quartos de final 
da Taça da Eslovénia em 11 de março, um dia 
antes de a propagação do coronavírus ditar a 
interrupção das provas por todo o país.

“Tendo em conta que este país faz fron-
teira com a Itália e está próximo de um dos 
epicentros desta pandemia na Europa, acho 
que foi a jogada acertada e a maneira correta 
de lidar com a situação, protegendo todos os 
intervenientes da manobra desportiva. Mes-
mo esperando mais uma ou duas semanas, a 
situação iria ser a mesma”, lamentou.

À semelhança de outras modalidades, os 

andebolistas do Celje passaram as últimas 
semanas de março confinados a planos in-
dividuais de treino à distância, enquanto o 
primeiro-ministro esloveno, Janez Jansa, 
ampliava as medidas restritivas.

“Tinha de sair pelo menos uma vez por dia 
para fazer exercício e via mesmo muito pou-
ca gente na rua, mesmo quando o tempo es-
tava apetecível para sair. Claro que há exce-
ções aqui e ali, mas a maioria das pessoas são 
respeitadoras e estão a cumprir a quarentena 
de forma autónoma”, descreveu acerca de 
um país com 802 infetados e 15 mortes.

Mal soube da conclusão das provas in-
ternas, Diogo Silva encetou esforços para 
regressar a Portugal e conseguiu aterrar no 
Porto no passado domingo (29), seguindo 
para Vila Nova de Gaia, onde ficará confina-
do com a família por tempo indeterminado.

“Será um momento muito perigoso e difí-
cil para todos, incluindo o desporto e sobre-
tudo modalidades como o andebol, que não 
têm tem a magnitude do futebol. Esperemos 
que isto se resolva o mais rápido, não traga 
tantos estragos e seja possível recuperar sem 
haver uma grande queda”, afiançou o lateral 
integrado nos quadros do F. C. Porto.

JN/MS

Diogo Silva campeão antecipado na Eslovénia

Mário Lino Terreiro morreu aos 71 
anos, depois de contrair Covid-19. O 
estado de saúde do ex-pugilista do F. 
C. Porto agravou-se na última semana.

Mário Lino Terreiro, que se encon-
trava internado no hospital de 
São João, no Porto, desde a sema-

na passada, depois de ter acusado positivo 
para a Covid-19, não resistiu à doença.

Campeão dos campeões, Mário Lino 
conquistou tudo o que existia para vencer 
em Portugal na categoria de Galo (51 kg). 

Para além de ter representado o F. C. Por-
to como atleta, também exerceu a função 
de treinador.

O ex-pugilista, que em tempos foi di-
retor da Associação de Boxe do Porto, é 
recordado pelos familiares e amigos como 
“uma pessoa divertida e sempre pres-
tável”. Em 2017, criou a Associação “Os 
Marretas”, que possibilita a ligação entre 
ex-pugilistas do Norte e da região Sul do 
país.

JN/MS

Morreu o ex-pugilista Mário Lino
vítima de Covid-19
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Objeto foi a leilão e rendeu cerca de 30 
mil euros a quem a tinha arrecadado em 
2016, por oito mil euros.

A morte de Kobe Bryant, falecido a 26 de 
janeiro num desastre de avião, tem servido 
para alguns fazerem negócios milionários.

Aproveitando-se das homenagens e do 
luto dos fãs mais acérrimos do ex-basquete-
bolista da NBA, o adepto que em 2016 com-
prou a toalha usada por Bryant no último 

jogo da carreira, lançou um leilão para ven-
der essa recordação e fez negócio por 29,7 mil 
euros, mais do triplo do que pagou por ela, de 
acordo com a CNN.

Nesse jogo, frente aos Utah Jazz, Kobe 
Bryant anotou 60 pontos e no final, quando 
se dirigia para o balneário, atirou esta mesma 
toalha para a bancada, que na altura acabaria 
vendida por oito mil euros.

JN/MS
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Toalha usada no último jogo
por Kobe Bryant vale fortuna

O Autódromo Internacional do Algarve 
está pronto para receber corridas e tes-
tes de Fórmula 1, depois de ter recebido 
a homologação grau 1 da Federação In-
ternacional do Automóvel.

Paulo Pinheiro, administrador da 
Parkalgar, empresa detentora do Au-
tódromo Internacional do Algarve 

(AIA), recebeu a notícia “com enorme or-
gulho”.

“Já vínhamos tentando desde o ano passa-
do, quando tivemos uma inspeção feita ain-
da pelo falecido [britânico] Charlie Whiting 
e por Eduardo Freitas. As alterações pedidas 
pela Federação Internacional (FIA) foram 
feitas e agora recebemos o grau máximo de 
certificação da FIA”, explicou à agência Lusa.

Para novembro está previsto que o circui-
to algarvio acolha os testes privados de uma 
das 10 equipas do atual pelotão de Fórmula 
1. “Já temos o acordo assinado, pelo que, da 
nossa parte, está tudo pronto”, frisou Paulo 
Pinheiro, escusando-se a revelar o nome da 
escuderia “devido a um acordo de confiden-
cialidade”.

No entanto, em 2021, o AIA vai candida-
tar-se a acolher os testes de inverno do Cam-

peonato do Mundo de Fórmula 1, que nos úl-
timos anos se realizaram em Barcelona.

Além disso, prevê-se que no próximo ano 
o autódromo de Portimão possa receber, pela 
primeira vez, uma corrida do Mundial de 
MotoGP, no qual alinha o português Miguel 
Oliveira.

“É uma das possibilidades”, disse Paulo 
Pinheiro à Lusa. “Vamos ver como evolui a 
situação da pandemia”, frisou.

Quanto a este ano, apesar dos diversos 
cancelamentos já verificados nos campeona-
tos de MotoGP e Fórmula 1, Paulo Pinheiro vê 
poucas possibilidades de Portugal vir a aco-
lher alguma prova de um destes campeona-
tos.

“A não ser que haja alterações significati-
vas, não vão conseguir cumprir os calendá-
rios que têm. Neste momento, há mais corri-
das do que datas”, notou.

Desde a inauguração do circuito, em no-
vembro de 2008, o AIA já acolheu os testes 
de equipas de Fórmula 1 como Ferrari, McLa-
ren, Toyota, Renault, Toro Rosso, Williams e 
a Mercedes AMG, atual campeã.

JN/MS

Autódromo do Algarve homologado
para receber a Fórmula 1
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AUTOMOBILISMO

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portu-
gal, quinta prova do nacional de todo-o-
-terreno e que se deveria realizar entre 8 e 
10 de maio, foi adiada para data a determi-
nar, devido à pandemia da Covid-19.

“A secção de Motorismo da SAR enten-
de que não há condições que permitam 
manter o agendamento da prova para 
maio próximo, pelo que decidiu proceder 
ao adiamento da mesma”, refere a organi-
zação em comunicado.

O campeonato nacional de todo-o-ter-
reno conta com sete provas: Baja Vindi-
mas do Alentejo, Baja ACP, Baja do Pinhal, 
Baja de Loulé, Baja Capital dos Vinhos, 
Baja Idanha-a-Nova e Baja Portalegre.

A pandemia de Covid-19 levou ainda 
ao adiamento da Rampa Internacional de 
Boticas, que se iria realizar naquela cidade 
transmontana no mês de maio, nos dias 8, 
9 e 10. Ainda não há nova data para a rea-
lização da prova, pontuável para o Cam-
peonato de Portugal de Montanha e, pela 
primeira vez, para o Campeonato Europeu 
de Montanha.

TRIATLO

A prova de qualificação olímpica de es-
tafetas mistas de triatlo, inicialmente pre-
vista para Chengdu, na China, e remarca-
da para Valência, em Espanha, foi adiada 
na passada quinta-feira (26), sem data.

A estafeta lusa, com João Pereira, João 
Silva, Melanie Santos e Gabriela Ribeiro, 
vai tentar qualificar-se para Tóquio2020 
nesta prova, ainda sem data definida, que 
integrava, agora, o programa da Taça do 
Mundo de Valência, em 1 e 2 de maio, esta 
adiada para setembro.

A prova de estafetas mista esteve mar-
cada para 9 de maio, em Chengdu, e, de-
pois, foi antecipada, para 1 de maio, para 
Valência.

FUTEBOL

A Federação Inglesa de Futebol (FA) deu 
por terminada a época 2019/20 nos esca-
lões não profissionais, declarando nulos 
todos os resultados até à suspensão das 
provas.

A decisão da FA para os escalões abaixo 
da “League Two”, equivalente ao quarto 
escalão do futebol inglês, implica que os 

quadros competitivos se manterão inal-
terados na próxima temporada, sem pro-
moções ou despromoções de clubes, e é 
extensível ao setor feminino.

O comunicado divulgado pela FA não 
apresenta medidas relativas ao futebol 
profissional, cujas competições foram sus-
pensas, pelo menos, até 30 de abril, devi-
do à pandemia, mas expressa o empenho 
dos responsáveis federativos em encon-
trar forma de terminar a época 2019/20.

A Federação Russa de Futebol (RFU) de-
cidiu prolongar o adiamento de todas as 
competições da modalidade até 31 de maio.

Em Portugal, a Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF) anunciou, através de um 
comunicado divulgado na passada sexta-
-feira (27), que dá por concluídas todas as 
provas dos escalões de formação sob a sua 
alçada (futebol e futsal).

O cancelamento dos campeonatos na-
cionais de futebol e futsal dos escalões 
de formação, masculinos e femininos, é 
acompanhado pelas “22 associações distri-
tais e regionais que vão igualmente dar sem 
efeito as suas competições destinadas aos 
escalões de formação de futebol e futsal”.

Recorde-se que as competições nacio-
nais dos escalões de formação tinham sido 
suspensas por duas semanas, a 10 de mar-
ço, dois dias antes de a FPF ter decidido 
suspender todas as competições, incluin-
do as seniores.

Algumas horas depois, Nuno Lobo, pre-
sidente da Associação de Futebol (AF) de 
Lisboa, fez uma declaração em pública, 
através das redes sociais daquela institui-
ção, em que ataca a Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF), garantindo mesmo que 
ainda não há decisão sobre o fim das pro-
vas de futebol nos escalões de formação, 
conforme foi anunciado pela FPF algumas 
horas antes. Afinal, em que ficamos?

No dia seguinte, a Associação de Futebol 
do Porto (AFP) comunicou o fim da épo-
ca desportiva nos escalões jovens, decisão 
resultante do atual cenário de concentra-
ção de esforços na luta contra o Covid-19. 
Sobe quem está nos lugares de acesso e 
não há descidas. Por outro lado, o orga-
nismo não emite qualquer decisão relativa 
aos seniores. 

A UEFA anunciou esta quarta-feira (1) 

a suspensão por tempo indeterminado 
de todas as competições sob a sua égide, 
Liga dos Campeões e Liga Europa incluí-
das. Isto significa que os encontros da Liga 
dos Campeões e da Liga Europa que ainda 
faltam disputar também foram adiados in-
definidamente.

A nível da competições jovens de sele-
ções, a UEFA anunciou o cancelamento 
das fases finais dos Europeus masculino de 
sub-17 e feminino de sub-19, enquanto as 
fases finais masculina de sub-19 (qualifi-
cação para o Mundial de sub-20) e femini-
na de sub-17 (qualificação para o Mundial 
de sub-17) foram adiadas indefinidamen-
te.

O futsal também não escapou, com a 
fase final da Liga dos Campeões a também 
ser suspensa por tempo indeterminado.

Também os prazos de inscrições dos 
clubes nas provas europeias de 2020/21 
foram adiados indefinidamente, especial-
mente os que dizem respeito ao registo de 
jogadores. A UEFA estabelecerá novas da-
tas oportunamente.

Os jogos de seleções agendados para 
junho, incluindo três particulares de Por-
tugal e os play-offs de acesso à fase final 
do Euro2020 de futebol, foram igualmente 
adiados.

ANDEBOL

A Federação de Andebol de Portugal 
(FAP) decidiu, na passada quinta-feira 
(26), “suspender por tempo indetermina-
do” todas as suas competições, que, num 
primeiro momento, tinham sido inter-
rompidas até ao passado domingo (29).

TÓQUIO2020

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão 
realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto 
de 2021, praticamente um ano depois das 
datas previstas, anunciou o presidente da 
comissão organizadora japonesa, Yoshiro 
Mori, esta segunda-feira (30).

ATLETISMO

Os Mundiais de atletismo foram adiados 
para 2022, devido às novas datas dos Jogos 
Olímpicos Tóquio2020, entre julho e agos-
to de 2021, anunciou esta segunda-feira 
(30) a World Athletics.

“Apoiamos as novas datas do Jogos 

Olímpicos de Tóquio, em 2021. Permitem 
o tempo necessário para os atletas reto-
marem normalmente os treinos e as com-
petições”, lê-se em comunicado.

A competição estava inicialmente pre-
vista para o período entre 6 e 15 de agosto 
de 2021, nos Estados Unidos.

Em Portugal, a 15ª edição da Meia Ma-
ratona do Douro Vinhateiro, que estava 
marcada para 24 de maio, foi adiada para 
dia 4 de outubro. Mais de 20 mil atletas já 
tinham confirmado a inscrição. 

REMO

A possibilidade de realizar os Europeus 
de remo de 5 a 7 junho, na Polónia, foi des-
cartada pela Federação Internacional de 
Remo (FISA), que confia numa evolução 
favorável da pandemia da covid-19 para 
que possam disputar-se em setembro ou 
outubro.

MOTOCICLISMO

O Grande Prémio de MotoGP de França, 
agendado para os dias 15 a 17 de maio, em 
Le Mans, foi adiado devido à pandemia de 
Covid-19, avançaram esta quinta-feira (2) 
os organizadores. As três etapa seguintes 
do calendário - Tailândia, Texas e Argen-
tina - também foram suspensas, com a 
Dorna, promotora da competição, a ter a 
esperança de encaixar estes Grandes Pré-
mios na segunda fase da época que só ter-
minará a 29 de novembro.

VELA

A prova final da Taça do Mundo de vela, 
que deveria realizar-se entre 14 e 21 de ju-
nho, em Enoshima, no Japão, foi cancela-
da, anunciou esta quinta-feira (2) a Fede-
ração Internacional de Vela.

TÉNIS

O Torneio de Wimbledon, agendado 
para os dias 29 de junho a 12 de julho, foi 
cancelado, anunciou o comité organizador. 

Também os circuitos profissionais de 
ténis suspenderam os torneios até 13 de 
julho de 2020, incluindo toda a temporada 
em relva, anunciaram esta quarta-feira (1) 
a ATP (masculinos) e a WTA (femininos). 
Para já, os dois circuitos mantêm progra-
mados os torneios previstos para depois de 
13 de julho.
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No meio desta crise difícil de saúde pública que estamos 
a atravessar, gostaria de desejar, em conjunto com o 
Conselho Executivo, a todos os membros, às suas 
famílias e à comunidade em geral, a melhor Páscoa 
dentro do possível. 

Tenham saúde e muito cuidado.

Jack Oliveira 
Business Manager da LiUNA Local 183 e da LiUNA OPDC
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Joseph Brant Hospital 
begins building temporary 
COVID-19 unit
A hospital in Burlington, Ont., is bui-
lding a temporary COVID-19 unit in 
anticipation of a surge of patients.

Joseph Brant Hospital says the 
structure being built on hospital 
grounds will have 93 beds.

The hospital’s chief of staff, Dr. 
Ian Preyra, says the pandemic res-
ponse unit will allow the hospital 
to keep its critical care and high 
acuity beds for the sickest patien-
ts. The Ministry of Health is also 
allowing all public hospitals to lea-

se or acquire temporary space in 
institutions or other buildings such 
as hotels or retirement homes. The 
ministry says hospitals could use 
those spaces to house COVID-19 or 
other patients.

Hayley Chazan, a spokeswoman 
for Health Minister Christine Ellio-
tt, says as Ontario works to contain 
the COVID-19 outbreak there is a 
critical need for hospitals to maxi-
mize their capacity.

DC/MS

OCC renews call for temporary 
shut down of non-essential construction
The Ontario Construction Consortium 
(OCC) has renewed its call for the Ontario 
government to shut down construction si-
tes for 14 days until the situation can be im-
proved for the health and safety of workers 
during the COVID-19 crisis. 

“We would like to see all truly non-es-
sential sites — the majority of the ICI 
and residential sites — shut down for 

two weeks,” said Phil Gillies, OCC executi-
ve director on March 31. 

“We would like to see the companies, the 
workers and government get their heads 
together and put in place — to use the (On-
tario) Premier’s (Doug Ford) words with 
regards to seniors homes — we would like 
to see an iron ring of security placed in and 
around construction sites so, once that’s 
done and everyone is satisfied with the 
measures in place, that the sites can reopen 
and people can go off to work with some 
confidence that their safety is intact.”   

The call was made following Ontario la-
bour minister Monte McNaughton’s sta-
tement Ontario Stepping Up Measures to 
Limit the Spread of COVID-19 on Construc-
tion Sites, released March 29, which calls 
for better on-site sanitation, better com-
munication on health and safety policies, 
enabling greater distances on jobsites and 
better tracking and monitoring of workers. 

The OCC, representing 10,000 members 
from the Carpenters’ and Painters’ unions, 
said this is not always happening on sites 

and it is difficult to monitor and enforce. 
“We were pleased to see the minister 

obviously taking this matter very seriously 
and laying down a framework that com-
panies are expected to follow. We see this 
as a positive development but our feeling 
still is that a temporary shut down is nee-
ded because of the numerous reports we 
are hearing from jobsites about unsafe and 
unsanitary conditions,” said Gillies.  

He said that workers on highrise projec-
ts are reporting it is difficult to maintain 
physical distance when required to ride up 
elevators in groups and lift a heavy beam 

or sheets of drywall with two or three 
other workers. In addition, companies that 
service portable toilets are nowhere to be 
seen, leaving unsanitary conditions on site 
and there is often no hand sanitizer availa-
ble by noon most days. 

“All of these things are a great concern,” 
Gillies said. “We now have confirmed re-
ports of workers and their families asso-
ciated with several construction sites who 
have tested positive for the virus. I hate to 
say it but I think when you look at the con-
ditions as they are, I fear there are going to 
be more people that turn up positive in the 

days and weeks to come.” 
A worker on highrise project on Welles-

ley Street East in Toronto and the spouse of 
a Vaughan, Ont. construction worker have 
tested positive, Gillies noted.  

“That’s why we think a good pause is 
needed on all but the very most essential 
jobsites so that the whole industry and 
government can look at the situation 
and put in place what needs to be put in 
place,” he said.  

“There are mixed signals coming out 
where governments are now saying its not 
safe for more than five people to congrega-
te together but it is OK for dozens of cons-
truction workers to go to a jobsite and be in 
close proximity to one another.”  

While some are urging that construc-
tion keep going and remain an essential 
service, Gillies said there is not unanimity 
in the industry and it is a matter of compe-
ting priorities. 

“Some are urging to keep going, that we 
have to provide the housing or commer-
cial or institutional buildings that are under 
construction. We are aware of that and we’ve 
weighed that but the organizations that I re-
present … we have come down on the side 
of their safety being the most important fac-
tor. If some projects have to be delayed so-
mewhat, in order to adequately protect the 
health and safety of workers, then that has to 
be the case,” Gillies explained.

DC/MS
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Um espaço de informação 
para lhe dar a conhecer 
tudo o que se passa 
no país e no mundo.
Sempre em português 
e sempre na Camões TV!

De quarentena há uma semana, após o 
meu regresso do Brasil, olho através da 
janela e avisto, na minha frente, o ma-
jestoso edifício “St. Lawrence Hall”. Lo-
calizado na King Street, em estilo renas-
centista, é a sua cúpula verde, decorada 
com quatro relógios na direção de cada 
um dos pontos cardeais e assente em 
colunas coríntias, que chama particular-
mente a atenção. A bandeira do Canadá 
no topo, desfraldada ao vento, diz-me 
ser um edifício público. Nas suas trasei-
ras, vislumbro as obras de reconstrução 
do antigo “farmers’ market” e do outro 

lado da rua Front, a fachada do St. La-
wrence Market, um dos mais antigos e 
apreciados edifícios da cidade. 

Aquando da minha primeira visita 
a Toronto, vai fazer 40 anos, leva-
ram-me ao St. Lawrence Market, 

na Front Street, num sábado de manhã. A 
companhia não podia ter sido mais apro-
priada – a conhecida escritora portuguesa 
de livros sobre culinária, Maria de Lurdes 
Modesto. A genuína admiração dela a excla-
mar nomes desconhecidos, de ervas aromá-
ticas, especiarias, legumes, queijos, frutas 
exóticas, etc., marcou-me de maneira inol-
vidável. Nunca vira no mesmo espaço tanta 
diversidade de oferta.

Fiquei para sempre apaixonada por esta 
zona antiga da cidade. Na altura, soube 
que Front Street - a “rua da Frente” - era 
assim chamada porque, durante muito 
tempo, delimitava a cidade de York (hoje 

Toronto) fundada em 1793, à beira do lago 
Ontário. Ao longo dos anos, com o pro-
cesso de aterro, o lago ficou cada vez mais 
afastado e, hoje em dia, quase nos esque-
cemos da sua relevância para a localização 
e desenvolvimento da cidade.

Vou com frequência ao mercado de St. 
Lawrence, justificadamente integrado no 
percurso turístico do centro histórico de 
Toronto. Grupos barulhentos de turistas 
manifestam o seu agrado, tomando café, 
provando as famosas sanduíches de “pea-
meal bacon”, as “bagels” com salmão e 
queijo e outras delícias ali servidas. Com 
atividade iniciada em 1803, o mercado al-
berga atualmente cerca de 120 comercian-
tes e artistas. A reputada revista “National 
Geographic” qualificou-o como o mer-
cado número um do mundo na oferta de 
produtos frescos de qualidade. 

Há uma galeria de arte, no segundo an-
dar do edifício, que, pelas exposições apre-
sentadas, convida o público a passar algum 
tempo, alimentando o espírito em dia de 
compras. Fotografias antigas da cidade e 
do edifício, que serviu de primeira Câmara 
Municipal, adornam as paredes ilustrando 
acontecimentos relevantes da sua história.  

  Aos fins de semana, há muita gente 
que procura a parte do mercado conhe-
cida como “farmers’ market”. Na verda-
de, ao sábado há venda de fruta, legumes, 
ovos, pão, queijo e outros produtos frescos 
do sul da província, que são trazidos das 
quintas ao redor de Toronto. Mas, ao do-
mingo, transforma-se numa feira de anti-
guidades, de entrada livre, atraindo deze-
nas de visitantes que ali podem encontrar 
à venda um pouco da história do país, sob 
a forma de postais, livros, objetos de por-
celana, prata e tanta outra bugiganga.

O edifício “St. Lawrence Hall” destaca-se 
pela sua arquitetura do século XIX, numa 
zona da cidade cada vez mais moderna e 
descaracterizada, e foi o primeiro a ser cons-
truído em 1850, depois do grande incêndio 
de 1849, com a finalidade de ali serem rea-
lizados eventos públicos políticos e cultu-
rais. Os seus três salões foram restaurados 
em 1967 e hoje são usados para casamentos, 

espetáculos de gala, e outros eventos espe-
ciais. O incêndio destruiu a baixa da cidade 
e foi pretexto para a construção dos edifícios 
históricos que ainda restam.

Quando queremos viajar, sem poder 
sair de casa, podemos fazê-lo de muitas 
maneiras. Pegar num livro ou abrir o com-
putador e, com a ajuda da internet, esco-
lher um local. Desta vez, bastou-me olhar 
para além das vidraças. A porta principal 
do mercado mantém-se aberta. Uma pes-
soa entra e sai de cada vez, faltando-lhe o 
movimento habitual, o que denuncia bem 
a anomalia dos dias que estamos a viver.
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

Viagem para além das vidraças

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

St. Lawrence Market

St. Lawrence Hall
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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

AMBIENTE

Imensas planícies com plantas rasteiras 
essencialmente herbáceas, com pouca 
precipitação, com temperaturas baixas, 
solos pobres, escassez de árvores, ainda 
assim contendo uma biodiversidade incal-
culável.

A palavra estepe deriva do termo russo 
“stepj” que significa exatamente sem ár-
vores. As realmente dignas desse nome 

e com maior dimensão situam-se na Mongó-
lia, Sibéria e Rússia, Crimeia, Ucrânia, China e 
E.U.A., onde este tipo de paisagem se propaga 
por centenas ou milhares de quilómetros.

Porque estas zonas de planície se encon-
tram afastadas de oceanos, a precipitação é 
rara, sendo o clima geralmente frio e seco, 
apesar de durante o verão poder haver 
temperaturas elevadas. Existem dois mo-
mentos anuais nitidamente diferentes: du-
rante o inverno a congelação leva a que a 

vegetação se encontre como que dormente, 
e a estação mais quente em que a vegetação 
cresce e desenvolve. As árvores são raras e 
ocorrem normalmente apenas perto de rios 
ou de lagos, existindo algumas plantas com 
flores, sendo muitas delas espinhosas para 
evitar os herbívoros.

À primeira vista pode-se pensar que a 
biodiversidade nestes locais é reduzida, 
nada mais errado. Nas pradarias america-
nas, um tipo de estepes ligeiramente mais 
húmidas do que as existentes na Euro-Ásia, 
e onde as plantas são também mais altas, 
existem centenas de espécies de gramí-
neas, musgos, ervas, etc. As gramíneas, 
com as suas raízes resistentes, estão bas-
tante bem adaptadas à ausência de água 
destes locais, sendo as principais responsá-
veis pela manutenção da vida nestas zonas 
evitando a degradação do solo superficial e 
consequente erosão pelo vento.

O animais herbívoros e carnívoros são os 
mais comuns, sendo normalmente animais 
com uma capacidade aprimorada de corri-
da, para se poderem deslocar rapidamen-
te, seja na fuga a predadores ou no intuito 
de caçar aqueles que fogem. Os herbívoros 

de médio e grande porte como os bison-
tes, antílopes e cavalos selvagens vivem 
geralmente em manada, o que lhes dá a 
vantagem de proteção de grupo, seja para 
se manterem mais quentes no inverno, ou 
para lidarem melhor com os predadores. 
Os animais mais pequenos, como doninhas 
e ratos-toupeira vivem normalmente em 
tocas, pelos mesmos motivos. No topo da 
cadeia alimentar encontram-se predado-
res como aves rapinas, raposas, coiotes ou 
pumas nas similares pradarias americanas.

Em Portugal, na região alentejana, exis-
te uma chamada pseudo-estepe resultante 
essencialmente da atividade agrícola de 
culturas extensivas, como o trigo, a aveia 
ou a cevada, e com a técnica de deixar 
terrenos em descanso para recuperarem a 
sua fertilidade, sendo os terrenos usados 
também nesses períodos de descanso para 
pastagem. Séculos desta atividade huma-
na permitiram que muitas aves, répteis, 
anfíbios e mamíferos se adaptassem a este 
ecossistema dependente da agricultura 
tradicional. Especialmente as aves deno-
minadas de estepárias atraem centenas de 
observadores de aves de todo o mundo ao 

Alentejo, especialmente na primavera. Nas 
zonas de Castro D’Aire e Mértola consegue 
observar-se a mais pesada ave voadora 
europeia, a abetarda. Esta ave, em conta-
gem de 1998, tinha apenas 702 exempla-
res, estando neste momento protegida e 
em recuperação, ultrapassando já os 1300 
exemplares. Os machos têm até um metro 
de comprimento, podendo atingir os 2,3 
metros de envergadura de asas e chegando 
a pesar até 16Kg. Outras aves, como o sisão 
e o peneireiro-das-torres são também ob-
serváveis com facilidade.

Os felizardos que já estiveram no Bai-
xo-Alentejo no mês de abril, sabem bem a 
beleza que é a paisagem das planícies, com 
impressionantes manchas de flores roxas, 
amarelas, brancas e todas as outras que pu-
der imaginar. Esta pseudo-estepe é abso-
lutamente dependente de uma específica e 
sustentável atividade agrícola - este ecossis-
tema inadvertidamente criado pelo homem 
demonstra que por vezes as ações humanas 
são favoráveis à natureza. Os equilíbrios são 
possíveis, haja vontade e sapiência.

Desfrutemos da natureza com respeito e 
admiração.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Esterpes
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Caro cliente,
Estamos empenhados em continuar a fornecer alimentos frescos para a co-
munidade, pois regularmente recebemos toda a carne fresca, vegetais e fru-
tas frescas, peixes frescos e congelados, laticínios e produtos de mercearia 
todos os dias.

Na tentativa de apoiar o distanciamento social, o Távora Foods agora está ofe-
recendo um serviço deentrega aodomicilio.Disponível nos dois locais, os pedi-
dos devem ter no mínimo $100. Será aplicada uma taxa de entrega de $10.00. 
O raio de entrega para a nossa localização em St. Clair West é de 7 km e 15 km 
para a nossa localização em Mississauga.

Queremos agradecer a todos pelo apoio contínuo durante esse período. Lem-
bre-se de permanecer seguro e saudável!

Muitas felicidades!



Kika

Ivete Sangalo doou mil camas e cinco mil 
roupas de cama para pessoas infetadas 
com o novo coronavírus, em Salvador, sua 
cidade de origem, no Brasil. A informação 
foi divulgada pelo governador da Bahia, 
Rui Costa.
O gesto solidário foi feito em parceria com 
uma loja de móveis e eletrodomésticos, 
que doou mil colchões e mil almofadas. 
Segundo o governador, os equipamentos 
serão utilizados no acolhimentos de pes-
soas num prédio organizado para receber 
pessoas em “situação vulnerável”, como 
os sem-abrigo. A ideia é que quem apre-
sentar sintomas de Covid-19 e optar pelo 
internamento voluntário fique na unidade.

Maha Vajiralongkorn, o rei da Tailândia, está 
no centro de uma grande polémica, após ter 
deixado o próprio país, em plena crise mun-
dial provocada pelo coronavírus. Ora, Maha 
encontrou num resort de luxo, na Alema-
nha, o local ideal para cumprir a quarentena, 
junto às 20 mulheres, o que apenas veio re-
forçar a má reputação que o soberano tinha, 
por contrabando, vícios, festas, entre outros 
escândalos.

Desde há alguns dias, Angelina Jolie voltou 
a reunir os seis filhos, depois de Maddox, de 
18 anos, ter voltado recentemente para casa. 
O filho mais velho da atriz e de Brad Pitt está 
a estudar numa Universidade na Coreia do 
Sul, que suspendeu todos os cursos devido à 
pandemia do novo coronavírus. 
Após o encerramento da universidade, 
Maddox regressou aos Estados Unidos e 
está agora em casa, em quarentena com a 
mãe e os irmãos.

BACKSTREET BOYS
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Na noite de domingo (29), a FOX nos EUA 
transmitiu uma atuação especial dos Ba-
ckstreet Boys. Os membros da boysband, 
que estão de quarentena, gravaram um 
vídeo em que surgem a interpretar “I 
Want It That Way”, música que fez suces-
so na década de 1990.
Mas como foi feito o vídeo? Com cada 
elemento do grupo na própria casa. 
Brian Littrell estava em Atlanta, Howie 
Dorough em Orlando, Nick Carter em 
Las Vegas, e AJ McLean e Kevin Ri-
chardson em Los Angeles. O resultado 
encantou os fãs e está a tornar-se viral 
nas redes sociais. 
Esta atuação foi feita para o especial 
“Living Room Concert for America” 
do iHeartMedia, que convida artistas a 
fazerem atuações em casa. Uma forma 
de sensibilizar para a necessidade de 
ficar em casa para travar a propagação 
do novo coronavírus e uma homena-
gem aos profissionais de saúde. Outros 
artistas, tais como Elton John, Mariah 
Carey, Billie Eilish e Dave Grohl tam-
bém participaram nesta iniciativa.

Em junho de 2019, o mundo re-
cebia uma notícia inesperada: 
Irina Shayk e Bradley Cooper 
separaram-se. Um dos casais 
mais admirados de Hollywood 
decidiu colocar um ponto final 
na relação de quatro anos, da 
qual nasceu Lea, e, desde então, 
muito se especulou acerca da 
vida amorosa de cada um.
Agora, a imprensa internacional 
aponta um novo romance à mo-
delo, após esta ter sido fotogra-
fada em Nova Iorque, ao lado do 
ex de Heidi Klum, Vito Schna-
bel. Nas imagens, algumas cap-
tadas à porta do apartamento 
do negociador de arte, Irina usa 
umas botas pretas, jeans, cami-
sola branca, um casaco com-
prido azul turquesa e um gorro. 
É ainda possível ver que os dois 
usam máscaras na cara.
De lembrar que Vito e Heidi 
Klum separaram-se após este a 
ter, alegadamente, traído. Pos-
teriormente, Schnabel chegou a 
namorar com Amber Heard, que 
agora se vê no centro de uma 
grande polémica, devido à vio-
lenta relação com Johnny Depp.

Foi em janeiro que os duques de Sussex anuncia-
ram ao mundo que iam deixar de ser membros 
seniores da realeza britânica. Seguiram-se reu-
niões com a rainha Isabel II, o príncipe Carlos e 
os duques de Cambridge de forma a se decidir de 
que forma este afastamento iria acontecer. Ficou 
determinado que Harry e Meghan iriam deixar 
de vez as obrigações a 31 de março. E agora esse 
dia chegou.

Esta terça-feira, dia 31, deu-se início a uma nova 
vida para o casal. Depois de um período no Ca-
nadá, Harry e Meghan terão decidido ir viver 
para Los Angeles, EUA, com o filho, Archie, de 
10 meses. O par é agora financeiramente inde-
pendente e não tem autorização para utilizar tí-
tulos reais. Contudo, continuarão a estar ligados 
aos Jogos Invictus, que foram criados por Harry 
para promover o desporto entre ex-militares e 
soldados feridos.
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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

Tratamos a tristeza com 
a Risoterapia

Esta semana:

Conhecemos melhor a grande estilista portuguesa
Fátima Lopes

Relembramos a edição de 2019 do
Portuguese Canadian Walk of Fame

Mostramos um pouco do nosso 
Espaço Mwangolé

E assistimos ao documentário 
2077 – 10’’ para o futuro

Discutimos os temas da atualidade 
no Roundtable
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FYI
-Kika

Em tempos de isolamento social devido 
ao coronavírus, a música pode ser uma 
divertida distração e funcionar, até quem 
sabe, como terapia. Na última semana, 
por exemplo, Marco G. Di Marco, um gui-
tarrista italiano, divulgou através de um 
vídeo uma performance solo da música 
“We Will Rock You”, dos Queen, para os 
seus vizinhos, diretamente da sua varan-
da em Roma. O vídeo fez sucesso e agora 
quem também resolveu fazer um solo foi 
ninguém menos que Brian May, o guitar-
rista da banda que deu vida ao hit tocado 
na varanda de Di Marco.

Na sua conta oficial no Instagram, May ofe-
receu um “microconcerto” aos seus segui-
dores. May pergunta no vídeo o que o pú-
blico gostaria de o ouvir tocar e, em seguida, 

prossegue: “O que provavelmente vocês pe-
diram é o solo de uma música complexa, es-
crita por Freddie [Mercury], chamada Bohe-
mian Rhapsody.” O guitarrista, então, toca 
os primeiros acordes do solo e, ao finalizá-lo, 
fala a respeito dos seus equipamentos e aler-
ta para a necessidade absoluta da quarente-
na. “Estou a levar a questão do isolamento 
muito a sério, acho que é indispensável para 
manter este vírus sob controlo”, comenta.

A famosa Red Special, guitarra fabricada 
e utilizada pelo músico, também é um dos 
destaques do vídeo. May vai explicando e 
falando acerca da que está a utilizar no solo: 
“Vem direto da linha de produção da Brian 
May Guitars, eu assinei e então percebi que 
gostei dela.” Após ensinar os seus acordes, o 

músico pega a câmara do seu telemóvel nas 
mãos e mostra o seu amplificador, além de 
mais detalhes da guitarra. Ele ainda discursa 
sobre o uso de palhetas. “Eu uso muito mais 
a unha agora e hoje pareceu-me apropriado. 
A verdade é que me dá muito mais controlo 
sobre o som e a sensação”, explica o artista 
de 72 anos que também já utilizou moedas 
para tocar nas cordas do instrumento.

“Bohemian Rhapsody” foi composta por 
Freddie Mercury, ex-vocalista dos Queen, 
em 1975, fazendo parte do álbum A Night 
at the Opera. Após ser lançada como sin-
gle, tornou-se um sucesso comercial, fi-
cando no topo da música inglesa durante 
nove semanas e vendeu mais de um mi-
lhão de cópias até ao final de janeiro do 
ano seguinte. A música ainda é uma das 
mais populares dos Queen e entrou na lista 
das melhores canções de todos os tempos 
da revista Rolling Stone.

BOHEMIAN RHAPSODY
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É um facto: quando passamos mais tempo por casa, temos mais tendência 
para atacarmos a despensa. E, como em tudo, há quem tenha mais facilidade 
em resistir às tentações. Se, no entanto, não faz parte deste grupo de pessoas, 
eu tenho a solução para si! Se vai comer e vai, porque não tentar tornar as re-
ceitas que prepara um pouco mais saudáveis? Apenas tem de fazer pequenas 
alterações e verá que a quantidade de calorias e gorduras diminuirá significa-
tivamente. Tempos de contenção… em tudo, literalmente!

Deixo-lhe três sugestões deliciosas. Espero que goste!

Bolo de chocolate

Confesso que esta é uma receita, da autoria da atriz Catarina Gouveia, provada e aprova-
da… por mim! É um bolo realmente delicioso e muito fácil de fazer!

Anote os ingredientes necessários: seis ovos, duas colheres de sopa de farinha, uma co-
lher de chá de fermento, quatro colheres de sopa de óleo de coco e uma tablete 225 grs de 
chocolate negro.

A preparação é muito simples: comece por colocar água a ferver com um prato ou tacho 
por cima com o chocolate e o óleo de coco - demorará cerca de cinco minutos. Depois 
disso pode ir pré-aquecendo o forno a 180 graus. Separe agora as gemas e as claras - re-
serve as gemas e bata as claras em castelo, colocando umas pedras de sal enquanto o faz. 
De seguida bata as gemas, à mão ou com a batedeira. Quando o chocolate já estiver frio 
junte-o às gemas. Quando estiver tudo bem misturado, envolva as claras. Se terminas-
sem a receita por aqui ficariam com uma deliciosa mousse de chocolate - também não é 
nada mal pensado… Mas seguimos com a receita do bolo - junte agora a farinha e volte a 
envolver. Colocar o fermento e repetir o processo. Agora só necessita de colocar o pre-
parado numa forma untada com óleo de côco ou apenas com papel vegetal e colocar no 
forno durante, mais ou menos, 10 minutos. A ideia é que este bolo fique com o interior 
menos cozido. Vai ver que vai gostar!

Bolo de iogurte e aveia

Misture cinco ovos, um iogurte natural, 100 gramas de flocos de aveia, 140 gramas de 
farinha de aveia, 60 gramas de farinha de arroz, uma colher de sopa de mel, uma colher 
de sopa de azeite, uma colher de café de fermento, raspas de uma laranja e canela q.b 
numa tigela e leve ao forno, aquecido a 180 graus, durante mais ou menos 30 minutos. Vá 
fazendo o teste do palito para ver se está cozido! Esta é uma receita da nutricionista Maria 
Gama, autora do blogue Põe-te na Linha.

Bolo de laranja 

Criada pela blogger Vanessa Alfaro, esta receita agradará a miúdos e graúdos! É um bolo 
muito saboroso! Os ingredientes são: 10 colheres de sopa de farinha de espelta, quatro 
laranjas espremidas, quatro ovos, duas colheres de sopa de mel e uma colher de sopa de 
fermento em pó.

Só tem de pré-aquecer o forno a 180 graus, misturar todos os ingredientes e depois espa-
lhar toda a massa numa forma forrada com papel vegetal ou untada com óleo de coco ou 
azeite. Leve ao forno durante mais ou menos 25 minutos e, quando estiver pronto, pode 
decorá-lo com amêndoa laminada! 

Inês Barbosa/MS

Uma quarentena
mais doce

Estamos numa espécie de luto. Não é 
fácil passar pelo que estamos vivendo. É 
tudo muito inédito para nós e, às vezes, 
eu tenho a impressão de que estamos 
agindo como baratas tontas sem saber 
para onde ir.     

As pessoas demonstram em suas 
redes sociais diferentes formas do 
quanto e como estão conectadas 

a esse momento que tem assombrado o 
mundo. Muitas, apesar de não saberem 
o que vai acontecer com o amanhã, pa-
recem lidar melhor com esse sentimento 
de incerteza. Trabalham normalmente, 
fazem atividades físicas, seguem com al-

gumas rotinas, brincam com o cachorro, 
e, ao final do dia, carimbam sua time-
line com uma bela taça de vinho, como 
se nada de dramático estivesse acon-
tecendo ou como se a vida estivesse em 
seu estado normal.  É interessante o fato 
dessas pessoas conseguirem a façanha de 
não se “pré-ocupar” com o amanhã. Mas 
existem muitas outras frustradas por não 
conseguirem tal feito.  

 “Por que eu não consigo ser assim? Por 
que eu não consigo ter essa visão natural 
sobre o momento? Por que minha ansie-
dade ou depressão ficam ainda mais in-
tensas  e eu não quero fazer absolutamente 
nada?” 

Usando o bom senso, é aconselhável di-
minuir a frequência às redes sociais por um 
tempo. Decididamente, este não é o mo-
mento de se comparar com a musa fitness 
ou com o rapaz “namastê” do Instagram. 
É hora de se recolher, de se perceber, de 
olhar para os seus sentimentos e deixar 
que eles venham, sem ficar se culpando e 
se julgando o tempo todo. 

Todos os sentimentos, inclusive os ne-
gativos tais como os de raiva, ciúmes, in-
veja, frustração e culpa, fazem parte da 
nossa constituição humana. São energias 
que integram a nossa essência. Quan-

to mais tentamos afastá-las mais elas nos 
perturbam com força. Deixe-as vir e olhe 
para elas. Respeite-as. 

São energias poderosas que você pode 
utilizar a seu favor. 

Acabei de me lembrar de um filme, uma 
animação chamada “Inside out”, em que 
cada um dos personagens representava 
um sentimento. E nenhum deles poderia 
deixar de existir porque se assim aconte-
cesse, a menina, que era gerenciada por 
esses personagens, deixava de existir em 
sua totalidade. E isso faz muito sentido e se 
aplica a vida real. A vida imita a arte.

Particularmente, a cada dia que pas-
sa, tenho lidado melhor com essa fase de 
isolamento social que estamos vivendo.  
Tenho muitas oscilações ainda, principal-
mente quando vejo notícias ou opiniões 
com as quais não concordo. Sem contar 
o sentimento de negação dessa realida-
de que se concretiza a cada dia. Sobressai 
uma forte irritação. Muitas vezes eu sin-
to medo. Meu futuro está incerto, minha 
saúde, a saúde da minha família e amigos 
também. A vida por um fio.  É uma espécie 
de desmoronamento de uma falsa ilusão 
de controle que tínhamos.

Decidi recentemente que iria sublimar 
essa energia! Comecei a pintar. É incrível 

a bagunça de cores que projeto em meus 
quadros. Retrata exatamente as energias 
que se alvoroçam dentro de mim. Tem 
sido muito bom porque, a partir dessa ação 
de expressar meus sentimentos através 
da pintura, comecei a cuidar melhor de 
mim mesma. Aos poucos, tenho retoma-
do o yoga, a leitura, a vontade de me ali-
mentar com mais qualidade, de dançar, de 
produzir! Uma coisa vai puxando a outra. 
Acredito que a arte, tão subestimada por 
alguns, será apoio fundamental para estar-
mos em equilíbrio. Seja escrevendo, dan-
çando, pintando, cantando, tocando, ver-
balizando, testando receitas.  Seja o tipo de 
arte que for, ela poderá ser nossa tábua de 
salvação nesse mar de incertezas. A nossa 
arteterapia. 

Portanto, deixe o seu celular de lado e 
extravase essa energia. Coloque para fora 
tudo o que está sentindo, todo esse medo, 
raiva e frustração por não conseguir ser a 
pessoa equilibrada que você vê na vitrine 
virtual. Vou te contar um segredo: nin-
guém tem o controle do amanhã. Mais do 
que nunca, muito mais do que antes, viva o 
presente, viva o agora! Somos passageiros, 
sim, mas estamos aqui, apesar da turbu-
lência. Aproveitemos a viagem.

Adriana Marques
Opinião
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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. Ciência, arte e prática das relações in-
ternacionais entre Estados

3. Que tem gordura acima da usual; obeso, 
cheio, corpulento

5. Situação de não existência de vencedor 
em um jogo

9. Estado de satisfação, contentamento; 
júbilo, prazer

10. Indivíduo do sexo feminino
12. Exercer (uma prática) com regularidade; 

praticar, professar
14. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir

Horizontais

1. Ter parte em; partilhar
4. Aquele que revela ignorância ou pouca 

familiaridade com determinado assunto
6. Qualidade ou caráter de honesto, de-

cente, moralmente irrepreensível
7. Que cede à pressão, suave ao tato; 

brando, mole, tenro
8. Instrumento bastante antigo, compos-

to de cordas estendidas numa moldura 
aberta

11. De altura superior à média; de grande 
dimensão vertical

13. Que vive segundo as regras de uma re-
ligião

15. Obra de cunho literário, artístico, 
científico etc. que constitui um volume
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Ingredientes:
• 800 gr de carne de vaca 
• 1 cebola
• 3 tomates maduros
• 4 dentes de alhos  picados
• ½ pimento vermelho picado
• 1 dl vinho branco
• 250 g de massa 
• 50 ml de azeite
• Sal q.b.

Modo de preparação:

Colocar o azeite, o tomate sem pele cor-
tado em pequenos pedaços, o pimento pi-
cado, os alhos picados, a cebola picada e 
o vinho branco  num tacho e cozinhar em 
lume brando até o tomate começar a ficar 
desfeito. Mexer de vez em quando. Adi-
cionar a carne e temperar com um pouco 
de sal. Mexer, tapar o tacho e cozinhar em 
lume brando cerca de 50 minutos.
Cozer a massa num tacho com água tem-
perada com sal. Quando a massa estiver 
cozida, escorrer.
Adicionar a massa ao tacho da carne. 
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira
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DIVISÃO
 JOGO
ARTILHEIRO
DRIBLE
DEFESA
GOL
TÁTICA
BOLA
VITÓRIA
LETRA
BARREIRA
JOGADOR
RESERVA

CHUTE
GAVETA
FRANGO
PELADA
GRAMA
REDE
TORCIDA
JUIZ
FALTA
ÁREA
VOLANTE
TIME
CAMPO

Caça palavras

d e s c u b r a  a  c a p a  
d e s t e  m ê s

r e v i s t a m a r . c o m
4 1 6 . 8 0 6 . 7 6 1 6
info@revistamar.comA revista da comunidade portuguesa no Canadá
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

1560 Bloor St W, Toronto

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

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

Your #1 Choice to Portugal

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

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491

Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

O Sol trar-lhe-á uma vitalidade 
invejável e Marte ajudá-lo/a-á a 

criar uma rotina mais disciplinada para 
alcançar os seus objetivos. Vénus ajudá-
-lo/a-á a encontrar uma maior cumpli-
cidade com a sua cara-metade. Passem 
momentos em silêncio somente a apreciar 
a companhia um/a do/a outro/a!

LEÃO 22/07 A 22/08 

Terá imensa força de vontade mas os 
resultados não dependerão somen-

te de si. Não deverá esperar demasiado para 
não ficar desapontado/a . Vénus ajudá-lo/a-
-á a passar momentos de relaxamento e de 
doçura com a sua cara-metade. Conseguirá 
finalmente mimar e mimar-se!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Não terá falta de energia ou inspira-
ção. Júpiter e Plutão ajudá-lo/a-ão 

a seguir em frente, a não esquecer as suas 
ambições e a ter coragem para continuar 
o seu trabalho com os meios um pouco li-
mitados. Sentirá que tudo é permitido, por 
isso será mais caprichoso/a do que habi-
tualmente. Lembre-se que não é o/a úni-
co/a a tomar decisões… Tolerância e com-
preensão acima de tudo.  

TOURO 21/04 A 20/05

Terá alguma dificuldade em con-
seguir concentrar-se num objetivo 

específico. Não deverá trabalhar demasiado, 
pois a tensão será imensa. Terá de descansar 
em condições. Sentirá que a harmonia reina 
no seu lar. Apesar da situação não ser fácil, 
dará o seu melhor para evitar todo o tipo de 
discussões e mal-entendidos!

VIRGEM 23/08 A 22/09

Saturno reforçará o seu rigor e aju-
dá-lo/a-á a encontrar uma exce-

lente metodologia de trabalho. Aproveite a 
oportunidade para começar um novo pro-
jeto. Precisará de dialogar mais com a sua 
cara-metade com sinceridade e sem im-
pulsividade. É extremamente importante 
que nenhum mal-entendido fique por es-
clarecer.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

O seu talento para os negócios será 
extremamente apreciado pelos 

seus superiores, principalmente neste mo-
mento delicado. Não tenha receio de par-
tilhar com eles todas as suas ideias. Vénus 
ajudá-lo/a-á a partilhar prazeres simples 
com a sua cara-metade… Porque não faze-
rem uma maratona de séries? Ou cozinha-
rem o prato preferido um do outro?

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Marte e Saturno dar-lhe-ão a cora-
gem e determinação de que neces-

sita para continuar os seus projetos com o 
mesmo empenho. Não tenha receio de ex-
primir as suas ideias aos seus superiores. 
Vénus fará com que dê o melhor de si! Se-
duza a sua cara-metade com o seu sentido 
de humor.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Marte e Saturno dar-lhe-ão a cora-
gem e pragmatismo de que necessita 

para continuar a trabalhar sem desesperar. 
Lembre-se que poderá sempre contar com 
alguns colegas. Continuará numa doce eufo-
ria amorosa pois verá sempre o lado positivo 
das coisas. Aproveite o momento presente e 
claro, use e abuse da sua sensualidade.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Seguirá todas as indicações dos 
seus superiores à letra e conse-

guirá perceber o que esperam de si para 
que possa evoluir. Nunca duvide das suas 
capacidades. Sentirá que a relação com a 
sua cara-metade lhe traz mais leveza e se-
gurança. O diálogo flui e acabaram os mal-
-entendidos e os ciúmes. Continue assim!

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Mercúrio e Neptuno ajudá-lo/a-ão 
a inspirar-se. Anote as suas ideias, 

escreva algo, desenhe, liberte a sua criati-
vidade! A sua cara-metade tornar-se-á um 
pouco mais autoritária e até manipulado-
ra… Nunca é fácil passar um longo período 
entre quatro paredes por isso o diálogo é 
fundamental.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Sentir-se-á cansado/a pois terá 
projetos complexos a gerir. Feliz-

mente, Mercúrio e Neptuno ajudá-lo/a-ão 
a superar esta fase mais intensa. Desfrutará 
simplesmente da felicidade plena pois a sua 
cara-metade estará mais próxima, mostran-
do-lhe o quanto é importante na sua vida. 
Mantenha a chama da paixão acesa.

PEIXES 20/02 A 20/03

Nada lhe escapará e terá ideias ino-
vadoras que em muito favorecerão 

os seus projetos. Se trabalhar em equipa fará 
tudo com maior rapidez e profissionalismo.   
Vénus, Júpiter e Plutão proporcionar-lhe-
-ão momentos de sonho com quem ama. 
Aproveite para planear umas férias muito 
românticas e bem merecidas depois deste 
período delicado terminar.
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO
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ON IOTAR

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

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

BRASIL BAKERY & PASTRY
1566 Dundas St W, Toronto
5700 Mavis Rd, Mississauga 
2905 Eglinton Ave W, Mississauga

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

Com entregas ao domicílio 

CALEDONIA BAKERY & PASTRY 
1492 St. Clair Ave W, Toronto 

DINASTY BAKERY 
440 Rogers Rd, York

DOCE MINHO PASTRY & BAKERY
2189 Dufferin St, York

GOLDEN WHEAT BAKERY
579 Rogers Road, York 
652 College St, Toronto

JACK’S BAKERY
352 Oakwood Ave, York

LAZAR DELI & BAKERY
325 Central Pkwy W Unit 12, Mississauga 

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
230 James St N, Hamilton

SEARA BAKERY
2277 Keele St, North York
605 Rogers Rd, York
10385 Weston Rd, Woodbridge

VENEZIA BAKERY
114 Ossington Ave, Toronto 

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

Entrega ao domicílio

DAROSA 
2853 Dufferin St, North York

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

SARDINHA CHURRASQUEIRA
707 College St, Toronto

ST. MATHEWS BBQ CHICKEN 
527 Rogers Rd, York

O PÁTIO CHURRASQUEIRA
2255 Keele St, North York

9781 Jane St, Maple

SWISS CHALET / HARVEY’S
590 Keele St, Toronto

VILA VERDE CHURRASQUEIRA
206 Weston Rd, Toronto

869 Dundas St W, Toronto

RUI GOMES
546 Rogers Rd, York, ON 

NOSSO TALHO 
1042 Bloor St W, Toronto

1326 Dundas St W, Toronto

PAVÃO MEATS & DELI
1435 Dundas St W, Toronto

POPULAR SUPERMARKET 
216 Chambers Ave, York

TAVORA FOODS
1625 St. Clair Ave W, Toronto

1030 Dundas St. E, Mississauga

Entrega ao domicílio

UNBOXED MARKET 
1263 Dundas St W, 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

836 Dundas St W, Toronto

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

PADARIAS

SUPERMERCADOS

SERVIÇOS

TAKE OUT

3 a 9 de abril de 202050 www.mileniostadium.com



Chargeable paint costs may vary depending on the vehicle/colour. See dealer for full program details. Credits vary by model. Dealer may sell for less. Factory order may be required. Limited time offer which may not be combined with certain other offers. General Motors of 
Canada Company may modify, extend or terminate offers in whole or in part at any time without notice. Conditions and limitations apply. Offers may not be redeemed for Cash and may not be combined with certain other consumer incentives.π Offer available to qualified retail 
customers in Canada for vehicles purchased and delivered between March 3, 2020 to March 31, 2020. Lease based on suggested retail price of $49,288, towards the lease of an eligible 2020 Silverado Crew Cab Custom Edition. Bi-weekly payment is $148 for 24 months at 
1.9% lease rate (1.9% APR) on approved credit to qualified retail customers by GM Financial. The $79 weekly payment is calculated by dividing the bi-weekly payments. Payments cannot be made on a weekly basis. Equivalent weekly payments are for informational purposes 
only. Annual kilometer limit of 20,000 km, $0.16 per excess kilometer. $3,200 down payment required. Payment may vary depending on down payment trade. Total obligation is $10,887. Taxes, license, insurance, registration and applicable fees, levies, duties and, except 
in Quebec, dealer fees (all of which may vary by dealer and region) are extra. Option to purchase at lease end is $37,727. Δ Visit onstar.ca for vehicle availability, coverage maps, details and system limitations. Services and connectivity vary by model and conditions as well as 
geographical and technical restrictions. 4G LTE service available in select markets. Requires active connected vehicle services and a data plan to access the vehicle’s built-in Wi-Fi hotspot. Accessory Power must be active to use the Wi-Fi hotspot. Data plans provided by AT&T 
or its local service provider. Credit card is required for purchase.

Tony Carvalho  |  cell: 416-275-1417  |  tcarvalho@applewoodauto.com 
3000 Woodchester Dr., Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com

$74 1.9%

WEEKLY LEASE RATE

AT

LEASE FOR $148 BI-WEEKLY, THAT’S LIKE: 

FOR 24 MONTHS WITH  
$3,200 DOWN PAYMENTΠ

2020 SILVERADO 1500  
CREW CAB CUSTOM

• STANDARD 20" WHEELS • TRAILERING PACKAGE
• 310 HORSEPOWER AND 348 LB-FT OF TORQUE • AUTOMATIC LOCKING REAR DIFFERENTIAL



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


