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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. 

Quanto mais coisas vejo e quanto mais coisas sei, apercebo-
-me que nada sei. Sentir falta de todas as coisas ‘normais’ a 
que estávamos habituados, tem testado o meu conhecimento 
sobre mim próprio ao desafiar a forma como me sinto em rela-
ção aos outros e em relação a tudo o que rodeia a minha ‘vida’. 
Caminhar sozinho pelos trilhos florestais de King City, onde as 
folhas que costumavam ter a função de proporcionar sombra 
são agora pisadas pelos meus pés, obriga-me à reflexão de 
uma ‘sociedade existente’ que irá mudar permanentemente e 
irá afetar a forma como as pessoas vivem, interagem e traba-
lham. A criação de novos hábitos e novos comportamentos irá 
formar uma ‘nova sociedade’, tudo isto porque a guerra contra 
o inimigo silencioso continua a destruir lentamente a nossa pai-
xão pelas coisas que eram consideradas normais. 

Ainda se lembra quando viu o seu último concerto ao vivo, 
assistiu a uma peça de teatro ou visitou o seu museu fa-
vorito? Provavelmente não, porque a nossa preocupação 

com o novo normal apagou das nossas mentes os prazeres que 
esses eventos traziam à nossa vida. O que aconteceu aos milha-
res de pessoas e empresas de entretenimento que traziam tanta 
felicidade às nossas vidas? Como é que uma indústria de triliões 
de dólares simplesmente desaparece? Alguns tentam entreter 
os fãs a partir de casa para que as pessoas não se esqueçam que 
o entretenimento ainda existe. 

A indústria do espetáculo incorpora 83 categorias de entreteni-
mento que empregam milhões de pessoas, com um faturamento 
anual de mais de um trilião de dólares. Até agora, o Governo ainda 
não abordou a sobrevivência de pessoas, dos estabelecimentos de-

dicados a eventos e a todo o seu aparato de apoio que estão a lutar 
como o resto da população. As caras das maiores estrelas mundiais 
tornaram-se invisíveis, protegidas por fundos acumulados, con-
tudo percebemos que não são essenciais na atual miséria viral. 

Os especialistas sugerem que o regresso aos concertos ao vivo 
e festivais não irá acontecer antes do outono de 2021. Para a in-
dústria sobreviver, terão de ser implementadas medidas drásticas 
para apoiar a continuação desta indústria como a conhecemos. 

Os artistas portugueses criaram anúncios a pedir aos organiza-
dores para em vez de cancelarem os espetáculos, apenas os adia-
rem. Como é que se adia um concerto quando não existe uma linha 
de tempo para prorrogar? As conferências, os concertos, os even-
tos desportivos, etc. exigem um tempo substancial de preparação 
para planear e implementar e a bola de cristal não nos está a escla-
recer. Mesmo que várias indústrias acabem em ruína financeira 
devido a esta pausa, os governos não devem tentar resgatar cer-
tos aspetos da indústria baseados na monopolização e num siste-
ma de benefício próprio, como recentemente demonstrado pelo 
cancelamento do programa da RTP em Portugal. Talvez todos os 
envolvidos na indústria entendam que a palavra ‘estrela’ apenas 
significa que existem graças a si e a mim. 

As transformações tecnológicas e económicas criaram desafios 
únicos em todos os segmentos da indústria devido a um fator ca-
talítico chave – a internet. Até 2021, estimava-se que a indústria 
de entretenimento e comunicação iria atingir os $2.2 triliões. Será 
o COVID-19 um fator de mudança negativo? Possivelmente, mas 
o consumo de entretenimento nunca terá fim. Don McLean canta-
va…  ”A long time ago, I can still remember how, that music used 
to make me smile… bye, bye Miss American Pie… and can music 
save your mortal soul, the day that music died?” [Há bastante 
tempo atrás, ainda me lembro como, a música fazia-me sorrir... 
adeus, adeus Miss American Pie... e pode a música salvar a sua 
alma mortal, no dia em que a música morrer?]

Manuel DaCosta
Editorial

Versão em inglês P. 9

O dia em que a Música morreu
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Indústria do entretenimento

acumula prejuízos

MILÉNIO | CAPA

Na primavera e no verão começa uma 
das melhores épocas da indústria do en-
tretenimento com concertos, festivais e 
celebrações um pouco por toda a parte. 
Mas desde que a pandemia da COVID-19 
chegou ao Canadá esta indústria enfren-
ta dias negros com sucessivos cancela-
mentos e adiamentos que parecem não 
ter um fim à vista. O Governo Federal 
criou o CERBA (Canadian Emergency 
Business Account), um fundo de $25 mil 
milhões que vai emprestar a pequenos 
e médios empresários até $40,000 sem 
juros até dezembro de 2022.

Carlos Costa é proprietário de várias 
empresas nesta área e ao Milénio Stadium 
confessou que até junho os prejuízos já 
rondam qualquer coisa como $6 milhões. 
Para além da ACS Productions Sound and 
Lighting Inc, o empresário tem ainda emp-
resas de palcos, geradores e instrumentos, 
que ao todo empregam 18 trabalhadores. 
“As empresas do entretenimento são sem-
pre as primeiras a sofrer e as últimas a re-
ceberem apoios. Os empréstimos que o 
Governo Federal anunciou para apoiar os 
empresários não são muito vantajosos, já 
tenho tudo cancelado até junho e continuo 
a pagar empréstimos, alugueres e seguros. 

Tive que mandar os trabalhadores para 
casa e eles estão a beneficiar do CERB, mas 
os empresários vão ter que se desenrascar 
como sempre”, explicou.

O empresário luso-canadiano diz que em 
janeiro começou, infelizmente, a antecipar 
o pior. “Quando comecei a ver que os casos 
de COVID-19 estavam a aumentar na Chi-
na e na Europa percebi que era apenas uma 
questão de tempo até o novo vírus chegar 
ao Canadá. Normalmente em janeiro enco-
mendamos o material novo que vamos usar 
nos espetáculos de verão, mas este ano já 
não encomendei nada, e ainda bem porque 
o último espetáculo que fizemos foi em ja-
neiro. O verão está completamente perdi-
do e vamos ver se a conjuntura melhora até 
dezembro, mas não sabemos quando vai 
surgir uma vacina”, contou.

Durante o inverno o empresário trabalha 
muito com a comunidade grega e italiana 
em eventos e casamentos, mas a pande-
mia acabou por estragar tudo. “Trabalho 
pouco com a comunidade portuguesa, co-
mecei nisto quando tinha 19 anos, já lá vão 
23 anos. Um dos meus grandes clientes é o 
Peter e Paul’s, mas eles também tiveram de 
cancelar tudo. Acho que alguns empresá-
rios vão tentar tirar partido dos apoios do 
Estado, mas o meu plano agora é sobrevi-

ver. Como penso sempre no pior estou pre-
parado, mas nem todos são assim. Mesmo 
que nos apoiem o nosso problema man-
tém-se porque sem eventos não mantemos 
a nossa atividade, seria apenas colocar um 
penso na ferida. Mas claro que gostava de 
receber um cheque”, avançou.

Desde o início da pandemia que o PM 
Justin Trudeau e o Premier de Ontário têm 
pedido às empresas canadianas que se rein-
ventem e ajudem a combater a pandemia. 
Carlos Costa ouviu o pedido e colocou os 
seus palcos à disposição para que pudessem 
ser utilizados como centros de testes. “Nós 
somos a maior empresa de palcos hidráu-
licos da América do Norte: temos 17 palcos 
hidráulicos, não existe ninguém em Ontá-
rio com tantos palcos. Temos estruturas de 
várias dimensões que podem ser utilizadas 
por todos os municípios da província, mas 
parece que a província prefere pagar ten-
das”, explicou. 

O empresário, que trabalha regularmente 
na realização de eventos em Montreal, Van-
couver, Buffalo e Florida, este ano já perdeu 
os Jogos Olímpicos de Verão em Tóquio, o 
Dundas West Fest em Toronto e o dia do Ca-
nadá em Mississauga e em Brampton. 

Carlos Costa espera que depois da pan-
demia o Canadá consiga retirar algumas 

lições e que diminua a dependência do 
exterior. “95% do equipamento que uso é 
feito na China, acho que o Canadá tem ca-
pacidade para investir mais na sua mão de 
obra e criar os seus próprios produtos. Não 
precisamos de depender de ninguém e se-
ria bom que pudéssemos retirar esta lição 
depois da pandemia passar”, rematou.

Nos EUA, a Coachella, o maior festival 
de música da América do Norte, foi adiado 
para outubro e pelo Canadá e por Ontário os 
cancelamentos e adiamentos sucedem-se. 
Os músicos cancelaram digressões e alguns 
têm feito concertos gratuitos online.  Justin 
Bieber e Shaw Mendes são dois dos artis-
tas canadianos que já fizeram doações para 
ajudar no combate contra a COVID-19. To-
ronto, Mississauga e Brampton já cancela-
ram a emissão de licenças para espetáculos 
de verão e Pride e TD Toronto Jazz Festival 
foram os primeiros a serem cancelados em 
Toronto. Embora o presidente da autarquia 
de Toronto tenha cancelado as licenças até 
30 de junho, o Caribbean Festival que de-
corre em julho já foi cancelado e o Taste of 
Danforth, que deveria acontecer em agos-
to, também já foi suspenso.  

Joana Leal/MS
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O espetáculo vai continuar...
Só não se sabe quando

O planeta está em pausa, assim como o 
mundo dos espetáculos. Concertos, fes-
tivais, festas nos clubes, nada acontece 
por enquanto. E até quando? Uma per-
gunta que procura resposta, mas que, 
infelizmente, vai ficar na expectativa por 
tempo indeterminado. 

Muitos são os profissionais afetados 
deste universo do entretenimento 
– que é bem mais complexo do que 

se imagina. Há muita gente a trabalhar sem 
dar a cara, para que quem dá a cara con-
siga destacar-se com uma boa atuação para 
um público, que ansiosamente, aguarda 
por assistir àquele artista. Seja ele ator, 
cantor, rapper, comediante – existe uma 
equipa por trás a garantir que nada falha. 
E agora, nesta fase que obrigou a fechar 
as portas, são esses rostos escondidos que 
também sofrem com a crise que atravessa-
mos. Donos de bares, discotecas, teatros, 
grandes ou pequenos palcos, organizadores 
de grandes ou pequenos festivais – todos 
estão no mesmo barco, sem previsão de 
data de término desta viagem.

Falámos por isso, nesta edição do jor-
nal Milénio Stadium, com Jorge Dias, res-
ponsável por espaços como The Mod Club 

Theatre e Queen Elizabeth Theatre, dois 
dos nomes que mais se destacam quando 
falamos de entretenimento na cidade de 
Toronto. Com agendas constantemente 
preenchidas, estes dois espaços estão agora 
de portas fechadas até nova ordem do Go-
verno. Quisemos perceber como é que se 
gere duas casas destas durante uma pande-
mia que teima em não dar tréguas tão cedo.

Milénio Stadium: O Mod Club Theatre e o 
Queen Elizabeth Theatre são dos espaços 
mais icónicos de Toronto a nível do entre-
tenimento. Como se gere a situação criada 
pela pandemia quando se está à frente de 
locais como estes? 

Jorge Dias: Infelizmente, esta é a situação 
mais difícil pela qual passo no mundo dos 
negócios em toda a minha vida. Em ambos 
os locais tivemos que colocar a nossa equi-
pa no desemprego, considerando que não 
temos ideia de quando o Governo permiti-
rá que nossa cidade seja reaberta para este 
tipo de negócios.

MS: Como se resolveu a agenda que estava 
já programada? 

JD: Os eventos confirmados começaram a 

ser cancelados e, em muitos casos, os pro-
motores começaram a reagendar eventos 
para datas mais tarde, mas agora com a 
fronteira dos EUA / Canadá fechada, te-
mos um desafio ainda maior, já que 90% 
dos nossos negócios são com artistas ame-
ricanos que passam pelo Canadá enquanto 
estão em tour.

MS: Que tipo de apoio o Governo do Ontá-
rio tem dado a empresários do mundo do 
espetáculo? 

JD: Essa é uma ótima pergunta e até agora 
o apoio do Governo é mínimo ou inexis-
tente. O Savehospitality.ca é um site que 
eu recomendaria a todos os restaurantes e 
bares portugueses a se inscreverem on-li-
ne, porque em números somos mais fortes 
juntos. Infelizmente, os governos precisam 
agir rápido ou muitas empresas e empregos 
começarão a desaparecer.

MS: Perante um futuro que ainda é muito 
incerto, o que espera das entidades gover-
namentais? 

JD: O futuro está muito escuro para todos 
nós neste momento, mas eu respeito a de-
terminação de nosso Governo em tentar 

manter o seu povo seguro e isolado desta 
pandemia, porque é visível que os resul-
tados são muito prejudiciais no mundo in-
teiro quando nos expomos. Precisamos, no 
entanto, que todos compreendam que ex-
pressar a sua opinião aos governos locais é 
a única maneira de obter ajuda nestes tem-
pos difíceis. Os governos trabalham para 
as pessoas, por isso vamos então trabalhar 
juntos e superar esta fase com rapidez e se-
gurança.

MS: Neste momento tem alguma perspeti-
va de quando poderão ser reabertos estes 
espaços de entretenimento?

JD: Na minha opinião, outubro é realista. 
Levando em consideração a seriedade deste 
vírus e as leis do Governo para mantermos 
seis pés de distância com outras pessoas. 
O meu maior medo é que, quando o nosso 
Governo facilitar as leis para reabrirmos a 
nossa cidade, poderemos ver um segundo 
surgimento deste vírus mortal e voltarmos 
a ter a nossa cidade noutro bloqueio. 

Vamos todos fazer nossa parte para nos 
mantermos saudáveis e fortes e vamos su-
perar a pandemia.

Catarina Balça/MS
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Quando mal se pode esperar 
para cantar “toda a noite”
Há pouco mais de um ano e três meses 
Toy estava em Toronto a animar a pas-
sagem de ano de centenas de pessoas. 
Hoje o cenário é bem diferente. Como a 
maioria de nós, tem cumprido este perío-
do de isolamento social e, obviamente, 
como artista, vê-se privado de exercer a 
sua atividade profissional.

O TV Fest foi um projeto criado pelo 
Governo no quadro de apoio, no 
âmbito da crise causada pelo cor-

onavírus, destinado ao setor da música. Em 
cada um dos programas atuariam quatro 
músicos, que posteriormente convidariam 
outros quatro, e daí em diante. O orça-
mento seria de um milhão de euros, saídos 
dos cofres do Estado. Uma iniciativa que 
não foi bem recebida no meio.

Nesta edição, o Milénio Stadium con-
versou com o cantor português para tentar 
perceber como tem encarado toda esta si-
tuação e também o que espera do futuro.

Milénio Stadium: Esta pandemia tem vindo 
a afetar todos os setores de atividade - no 
entanto, o já enfraquecido (por falta de 
apoios, entre outras coisas) negócio do en-
tretenimento e a própria cultura estarão a 
sofrer, provavelmente, um dos golpes mais 
duros… 
Toy: Sim, concordo que tenha sido de fac-
to dos mais duros golpes que a nossa cul-
tura tem sofrido... A nossa sociedade toda, 
como é evidente, mas a cultura por ine-
rência em relação à sociedade, sendo já um 
parente pobre da política e sendo a música 
um parente pobre da cultura, claro que esta 
pobreza toda junta numa fase de pobreza 
de todos é muito complicado de gerir. Mas 
vamos sobreviver, como já sobrevivemos a 
muitos golpes. Vai acontecer uma revira-
volta e um renascimento... Num prazo de 
seis, sete meses estaremos todos dentro da 
normalidade, espero eu.

  
MS: Que tipo de “estratégias” se desenham 
em alturas como esta que vivemos? Como é 
que um artista sobrevive?

Toy: Não há nenhuma estratégia que seja 
a estratégia certa. Há variadíssimas ideias 
e nós temos que ouvir as pessoas que es-
tão diretamente ligadas a um pormenor 
da cultura e na área do espetáculo, que é 
uma área que sofre muito porque envolve 
multidões e envolve, naturalmente, públi-
co. Neste momento o Estado tem que estar 
precavido para estas situações como este-
ve, por exemplo, na forma de “subsidiar” o 
Banco Espírito Santo, o BPN e outras situa-
ções, que eram situações muito pontuais. 
Neste momento as situações são muito 
mais gerais e penso que essa disponibilida-
de deveria estar agora evidente e iminente 
perante nós todos. A primeira estratégia 
seria, obviamente,  perceber que a cultu-
ra portuguesa tem agentes fundamentais 
– não são só os cantores, nem são só os 
compositores. São também os técnicos de 
som, técnicos de luzes, pessoal que monta 
as carrinhas, o pessoal que monta as colu-
nas, os condutores, os chauffeurs... Eu te-
ria 1001 estratégias para propor, nomeada-
mente quando acabasse esta confusão toda 
que está a acontecer e quando nós estivés-
semos já com as energias muito em baixo 
vir uma nova proposta do Ministério da 
Cultura – não para nos dar nada em termos 
financeiros, mas para nos aliviar de impos-
tos e também fazer uma espécie de petição 
às rádios para que, de uma vez por todas, 
passem mais música portuguesa para aju-
dar não só a divulgar a nossa música como 
também ajudar, em termos de direitos de 
autor, os autores e compositores portugue-
ses. Esta seria a primeira estratégia.

MS: Não podemos negar, no entanto, que 
o português é conhecido pelo “desenras-
canço”... E já são várias as iniciativas que 
vamos vendo surgir na área do entreteni-
mento… Lives no Facebook, no Instagram, 
“Festivais” organizados por diferente enti-
dades… O próprio Toy vai partilhando al-
guns momentos musicais com os seu fãs…
Toy: Não podemos evidentemente negar 
que somos desenrascados! Mas temo-lo 
sido ao longo do tempo... Como é que é 

possível um livro pagar 5% de IVA e um 
CD ou instrumento musical, por exemplo, 
pagar 23%? É neste tipo de discriminação 
que a música será o parente pobre da cul-
tura – a cultura por si só já é parente pobre 
da nossa sociedade... Nós temos que inves-
tir porque a cultura é o alimento da alma, 
do espírito! Nós somos muito mais aquilo 
que pensamos do que aquilo que somos em 
termos materialistas – e portanto a cultu-
ra é fundamental. Eu tenho feito imensas 
coisas pro bono para entreter as pessoas, 
para continuar na minha vida ativa e para 
me sentir válido nesta sociedade, mas na 
verdade o Ministério da Cultura poderia 
ter criado, por exemplo, uma plataforma 
onde nós pudéssemos cantar e animar as 
pessoas e ao mesmo tempo usufruir de al-
gumas verbas das visualizações dessa pla-
taforma... por exemplo! Há tantas outras 
coisas... Eu não vou deixar de fazer aquilo 
que faço, que é tentar divulgar, animar, ser 
solidário com as pessoas, dar conselhos da-
quilo que me parece ser o mais evidente de 
se fazer neste momento, mas de facto não é 
fácil. Mas se as coisas forem fáceis isto não 
tem o mesmo sabor... Portanto vamos lu-
tar, é para o benefício de todos nós!

MS: Gostaria de lhe pedir a sua opinião 
acerca da iniciativa TV Fest, do Governo 
português.
Toy: É, obviamente, uma opinião negativa 
por todos e mais alguns motivos. O primei-
ro motivo é que sempre fui contra “lob-
bies” - criar uma sociedade de medos e de 
pessoas que ganhem força para comanda-
rem todas as outras. Assim, sendo contra 
“lobbies” não posso aceitar que se organize 
um evento, seja ele qual for, onde se convi-
dam meia dúzia de amigos e esses amigos 
convidam os seus próprios amigos para 
continuar na senda até 100 amigos. Portan-
to isto não vai atingir as duas mil pessoas 
ligadas ao setor, vai atingir apenas um, dois 
por cento. Não é saudável, sou crítico em 
relação a isso. A partir do momento em que 
me apercebi que poderia vir a ser convida-
do disse: “eu não vou!”. Até porque tinha 

aqui outro problema: é que a seguir a mim 
eu teria que nomear outra pessoa para me 
seguir… e eu ao nomear um colega meu ia 
deixar para trás 20, 30, 40, 100 colegas de 
quem eu gosto, e portanto não iria nomear 
só um. Penso que isto é inacreditável since-
ramente. Penso que o Ministério da Cultura 
tem que pensar muito mais em nós numas 
outras situações como seja, num futuro 
próximo, num alívio de impostos.

MS: Para terminar, como encara o futuro? 
Confiante? O que pensa fazer quando tudo 
isto terminar?
Toy: Eu encaro o futuro com muito otimis-
mo! Aliás, eu sou um otimista de nascença! 
Eu acho que depois da tempestade vem a 
bonança e a bonança tem sempre dois fa-
tores positivos: o primeiro é porque, sendo 
bonança, ficamos todos muito mais felizes 
e o segundo - e esse o mais importante - é 
perceber que nas dificuldades que nós ul-
trapassámos aprendemos uma série de 
contextos que, provavelmente, não tería-
mos pensado neles se não tivéssemos passa-
do por lá. E ao passar por estas dificuldades 
todas a aprendizagem é importante - há que 
utilizar essa aprendizagem. Aprendizagem 
número um: união dos músicos e de todos 
os artistas ligados ao setor - como já disse, 
desde a senhora que limpa o chão do estúdio 
até ao artista principal. Depois dessa união 
perceber que quando se tem que fazer uma 
lei para ajudar a cultura portuguesa não se 
pode pensar só no cantor, no guitarrista, na 
senhora da limpeza, no diretor de estúdio, 
etc. - temos que pensar em todos, num todo. 
E portanto também precisamos de criar uma 
identidade, acabarmos com esta coisa da 
profissão liberal e passarmos a ter uma es-
trutura chamada “eu sou músico”, “eu sou 
técnico de som”, e portanto não sou apenas 
profissional liberal de recibos verdes. Eu 
penso que nos trouxe muitos ensinamentos 
e que o futuro vai ser bastante melhor, que 
as pessoas vão ter muito mais cuidado e vão 
estar muito mais elucidadas pela aprendiza-
gem desta crise.

Inês Barbosa/MS
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O ritmo da incerteza
Esta é talvez das fases mais difíceis da 
vida de um artista. Seja ele quem for, faça 
ele o que fizer. Ser músico em tempo de 
pandemia significa, para muitos, ter per-
dido fonte de rendimento e ter, por isso, 
ganho muitas preocupações. Uma época 
marcada pela incerteza, mas que pode, 
no entanto, ser vista de uma forma mais 
positiva por aqueles que desejam ver 
crescer online o número de seguidores: 
o público está fechado em casa, a maior 
parte com nada para fazer, e por isso tem 
sede de entretenimento. 

As plataformas sociais, sejam elas 
dedicadas apenas a música ou não, 
têm sido uma ferramenta impre-

scindível na vida dos que se sentem ente-
diados e, ainda mais, daqueles que trans-

bordam talento e desejam ser ouvidos. 
Encontra-se aí uma espécie de balanço: 
ganha-se fãs enquanto se entretém quem 
não pode sair das quatro paredes, que os 
protegem de um vírus que resolveu parar 
o mundo.

Nesta edição do jornal Milénio Stadium 
falámos com Reno Silva, músico e produtor 
musical, que nos dá a perspetiva de quem 
está por dentro desta realidade. 

A luz ao fundo do túnel pode estar in-
termitente, mas a boa energia e esperança 
tratará sempre o ritmo certo ao mundo da 
música.

Milénio Stadium: Apesar de se saber que 
o mundo do trabalho está já a sofrer com 
os efeitos económicos desta pandemia, a 
classe profissional de músicos e produtores 
musicais é talvez uma das mais afetadas. 
Que consequências são já visíveis na sua 
agenda?

Reno Silva: Acho que o mundo musical 
inteiro, principalmente os músicos que 
vivem das atuações, noite por noite, es-
tão completamente parados sem forma de 
ganhar um ordenado. Tudo que é ligado 
aos shows - as pessoas que trabalham nas 
vendas de mercadorias, vendas de bebidas, 
técnicos e muito mais -, estão parados. E 
depois, do outro lado do problema, os ar-
tistas que dependem do público agora têm 
que encontrar outros percursos de atrair 
fãs. Mas claro, agora no mundo da música o 
problema maior é daqueles que vivem só de 
música a tocar ao vivo. Tenho muitos ami-
gos músicos que estão a sofrer com isso e 
precisam de ajuda do Governo.

MS: Qual o caminho a seguir nesta fase? 

RS: Agora o que eu vejo é uma oportuni-
dade de tentar aproveitar o facto do pú-
blico estar num só lugar - em casa. Antes, 
tínhamos que estar sempre atrás do públi-
co: aqueles que estavam a conduzir para 
casa, a ouvir a rádio das 4pm até às 6pm. 
Mas agora, estão todos em casa. Isto é uma 
oportunidade para os artistas aprenderem 
também a promover as suas carreiras. Têm 
um público à espera, até à procura de algu-
ma coisa para se distraírem do que se está 
a passar no mundo. Não há desporto, só 
há música e Netflix para ocupar o tempo. 
Portanto eu vejo uma grande oportunidade 
para entrar nos ouvidos do público.

MS: O Reno para além de músico é também 
produtor musical e gere também a carreira 
de outros músicos. Até que ponto os planos 
e projetos que estavam desenhados foram 
afetados?

RS: Temos artistas que estão em fases di-
ferentes, mas há um caso que foi comple-
tamente afetado com esta pandemia. O 
Peter Serrado, por exemplo, tem o novo 
álbum que ainda vai ser lançado em maio, 
mas a turné de divulgação e promoção foi 
cancelada e não há ainda previsão de nova 
data. A Ruby também era para começar a 
desenvolver os ensaios e tínhamos planea-
do escrever juntos no estúdio, mas com a 
distância social que temos que respeitar, 
não dá para fazer como antes, por isso te-
mos que trabalhar através do Skype, Zoom, 
Whereby. Conseguimos trabalhar, mas não 
é igual. Neste momento, cada decisão que é 
tomada no que diz respeito aos nossos ar-
tistas baseia-se nos parâmetros que temos 
que cumprir. Mas esta fase também dá a 

oportunidade de praticarem as músicas, 
escrever novas músicas e fortalecer o ta-
lento enquanto estão em casa.

MS: Temos visto alguns artistas da MDC 
Music numa espécie de concertos caseiros, 
no Instagram Live. Qual é o objetivo? Man-
terem-se próximos do público?

RS: Os objetivos são vários, principalmente 
distrair o público das notícias do mundo. O 
trabalho de um artista será sempre fazer um 
espetáculo para entreter a malta. A fazerem 
essas atuações pelas redes sociais ganha-se 
sempre um ou mais fãs – agora mais do que 
nunca. Mas também serve para continuar a 
promover o seu nome, é uma oportunidade 
única para oferecer uma atuação especial, 
com um show tipo unplugged a partir de 
casa. O público pode aproveitar e ver um 
lado do artista que talvez nunca viram.

MS: Apesar de tudo, como encara o futuro?

RS: Há muita incerteza, ninguém sabe bem 
como é que o mundo da música vai funcio-
nar daqui para a frente. Apesar de tudo o 
que está a acontecer, nós ainda queremos 
música, ainda ouvimos música. Nós ainda 
queremos saber das vidas dos artistas de 
que somos fãs. Isso tudo nunca muda, mas 
o que vai realmente mudar será a forma que 
iremos ver um show. Não sei quanto tem-
po vai levar para que tudo volte ao normal, 
mas acho que talvez no princípio só poderá 
haver espetáculos com 200 pessoas de cada 
vez. Nos clubes pode até ser mais rápido, 
mas nos festivais ao ar livre, nos estádios e 
arenas vai levar muito tempo - não só ter a 
aprovação para juntar milhares de pessoas, 
mas para as pessoas se sentirem seguras.

Catarina Balça/MS
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 @JULIEDZEROWICZ

416 654 8048 

JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

JULIEDZEROWICZ.CA

1202 BLOOR STREET WEST

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT

SOBRE A DOENÇA 
DO CORONAVÍRUS 
( C OV I D -1 9 )

PREVENÇÃO
A MELHOR FORMA DE PREVENIR A 

TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

lavar as mãos frequentemente com 
água e sabão durante pelo menos 20 
segundos
evitar tocar nos olhos, nariz ou boca, 
especialmente com as mãos por lavar 

evitar o contacto próximo com pessoas 
que estejam doentes 

quando tossir ou espirrar:
cubra a boca e o nariz com o braço ou 
lenços de papel para reduzir a propa-
gação de germes

deite fora imediatamente quaisquer 
lenços de papel que tenha utilizado as-
sim que possível e lave as mãos a seguir

limpe e desinfete frequentemente ob-
jetos e superfícies em que toque, como 
brinquedos, dispositivos eletrónicos e 
maçanetas

praticar o distanciamento social 
e fique em casa para evitar ficando 
doente ou transmitir a doença a out-
ras pessoas

Reduza a sua exposição a locais movi-
mentados e pratica o distanciamento 
social. Por exemplo: 
• Faça compras e recorra aos trans-

portes públicos em horas de menos 
movimento 

• Manter-se a pelo menos 2 metros 
de distância de outra pessoa - mes-
mo ao ar livre

SINTOMAS 
Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.

Os sintomas podem levar 14 dias a aparecer após 
a exposição ao vírus. 

FEBRE TOSSEDIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

Faça um plano agora que inclui:Faça um plano agora que inclui:

SE TIVER SINTOMAS 

fique em casa para evitar contagiar outras pessoas. 
Se viver com outras pessoas, fique num quarto sepa-
rado ou mantenha uma distância de 2 metros 

ligue antes de ir a uma consulta com o seu profission-
al de cuidados de saúde ou ligue para a sua autori-
dade de saúde pública local a indicar os seus sinto-
mas e siga as instruções dadas pela mesma 

se precisar de atenção médica imediata, ligue para o 
911 e descreva os seus sintomas

CANADA.CA/CORONAVIRUS
o

o

Provisões essenciais à mão (que du-
rem algumas semanas) para não pre-
cisar de sair de casa caso fique doente. 
• Evite fazer compras desencadead-

as pelo pânico. Adicione alguns ar-
tigos extra ao seu carrinho sempre 
que for às compras.

• Renove e avie as suas receitas 
médicas.

Soluções alternativas caso fique 
doente ou se precisar de cuidar de um 
familiar doente. Por exemplo:
• Se tratar de crianças ou pessoas de-

pendentes, tenha um prestador de 
cuidados de reserva.

• Fale com a sua entidade patronal 
sobre trabalhar a partir de casa, se 
possível.

Reno Silva
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Pedro Varela e Cristóvam 

Vai ficar tudo bem
Um músico e um realizador unem forças e 
criam um hino de esperança. Andrà tutto 
bene (em português, Vai ficar tudo bem) 
percorreu a Internet, comovendo quem 
está de quarentena em casa ou na linha 
da frente a combater o surto da covid-19.

Milénio Stadium: “Vai Ficar Tudo Bem”, 
uma canção e um vídeo que já são um grito 
de esperança...

Cristóvam: Começou por ser uma coisa 
minha, sem tanto essa intenção. Quan-
do surgiu um primeiro esboço da canção 
e quando eu o partilhei com o Pedro é que 
passei de um momento mais de impulso, 
digamos assim, para um momento em que 
se faz essa análise do que é que pretende-
mos realmente transmitir com a canção 
e o que é que o Pedro pretende transmitir 
com o filme. Acho que o resultado final é 
um bocadinho isso: o intuito principal que 
nós tínhamos era mandar uma mensagem 
de esperança.

MS: E com isto tudo já deram meia volta ao 
mundo, sem sair de casa! 

C: É um sentimento um bocadinho estra-
nho... criámos aqui uma peça que tem an-
dado a circular pelo mundo todo, temos 
feito entrevistas um bocadinho para todo 
o lado e há uma certa sensação de já ter-
mos feito muita coisa juntos em muito sítio 
e, na verdade, nunca saímos de casa, nem 
nunca estivemos sequer um com o outro. 
Mas é engraçado e acaba por ser confuso... 
estamos todos numa realidade que não é a 
habitual e estarmos a lidar com isto tudo, 
nessa versão alterada da realidade, faz com 
que tudo tenha uma percepção mais surreal 
do que o que teria.

MS: Estavam à espera que este vídeo se tor-
nasse tão viral?

Pedro Varela: Quando eu, de alguma for-
ma, me “convenci”, comecei a dizer ao 
Cristóvam que podíamos ir por aqui ou por 
ali. Eu sabia, por experiências anteriores, 

que ia ter um efeito qualquer forte. Eu não 
fazia ideia que as coisas fossem tão rápidas 
- meia hora depois de termos publicado o 
filme estávamos a receber telefonemas da 
televisão! É aí que tu percebes que alguma 
coisa se está a passar. Estamos a viver um 
momento particular e acho que tudo se en-
caixa muito bem. Os timings artísticos, se-
jam eles num momento como este ou não, 
a arte e a forma como nós lançamos um ál-
bum ou um realizador um filme tem a ver 
com o momento: se houver um momen-
to em que as comédias não estejam com 
grande hype, lançares uma comédia não 
te adianta de muito. Portanto, acho que 
houve uma leitura que foi feita: que há uma 
mensagem que era preciso passar! Uma 
mensagem que era, sobretudo, muito ge-
nuína e verdadeira e que veio do Cristóvam 
- ele pensou na música, eu a seguir pensei 
usar isto também como um espelho para 
todos os outros e a coisa foi ganhando essas 
dimensões e tornou-se quase num reflexo 
daquilo que todos estávamos a viver. E isso 
fez com que houvesse uma identificação 
gigante, que nem eu nem ele por estarmos 
dentro pudemos prever.

MS: A música já por si é super sentimental 
e com uma mensagem muito importante, 
mas mesmo assim necessita sempre de um 
rosto. Como conseguiram as imagens para 
este vídeo?

PV: Como eu disse, à medida que o Cristó-
vam ia acabando a letra e a música e dan-
do toques aqui e ali, eu ia coletando coisas. 
Comecei a pedir ajuda a amigos, nomea-
damente à Cloé, a menina portuguesa que 
está nas imagens e que vive em Paris. Dis-
se-lhe que ia precisar dela para comunicar 
connosco através daqueles cartazes nos 
olhos, ela já estava a fazer imagens, assim 
como outras pessoas noutros lugares que 
nos estavam a enviar imagens que eu es-
tava a pedir das ruas vazias, de tu em casa 
sem fazeres nada, de como estás a passar o 
teu tempo e tal. Até que lhe pedimos aque-
la última intervenção em que faz a ligação 

com o público. Tivemos de ser muito rápi-
dos porque a música e o filme tinham que 
sair... e essa foi a nossa melhor decisão, por 
assim dizer.

MS: A nível pessoal, como é que vocês estão 
a viver este momento de pandemia e isola-
mento?

PV: Começo a sentir, agora, que parece que 
estamos a ir para um second round, não sei 
porquê. Parece que alguma coisa fez aqui 
um click, não sei explicar o que foi. Mas 
acho que já estamos todos a acusar algum 
cansaço, saturações... Eu sinto neste mo-
mento uma passagem, apesar de saber que 
ainda vamos passar um período igual pra-
ticamente ao que já passou. Eu diria que 
estamos no meio e é por isso que nós sen-
timos que estamos aqui a fazer uma transi-
ção, não sei explicar, mas há uma sensação 
de maior incerteza do que havia no início. 
Eu agora sinto que as incertezas começam 
a ficar maiores: ao início eu estava mais se-
guro de tudo e agora eu acho que se calhar 
estamos todos mais frágeis e começo a ter 
dúvidas em relação a muitas mais coisas, 
nomeadamente como é que vai tudo voltar 
ao normal... e não acho que vá ser assim 
tão fácil. Não é negativismo, acho que vai 
tudo voltar ao normal e vai tudo ficar bem, 
só que agora começamos todos a aprender 
um bocadinho mais sobre a complexidade 
do que se passa.

C: Para além da sua surrealidade, a minha 
quarentena tem tido toda esta componen-
te nova que isto gerou. No meu caso, por 
exemplo, estou afastado da minha família 
com quem tenho uma ligação muito forte e 
que eu costumo ver todas as semanas com 
alguma frequência e que, neste momento, 
não o estou a fazer. Eu diria que é mais esta 
parte que me custa do que propriamente a 
questão de estar em casa - claro que estar 
em casa custa, mas no nosso meio acaba 
por ser muitas vezes uma realidade estar-
mos sozinhos já que é uma coisa que até 
precisamos. O sentimento de estranheza 
vem por tudo o resto e não por essa parte.

MS: Estão preocupados com as consequên-
cias que esta pandemia pode trazer para a 
cultura?

C: Sem dúvida. Acho que é uma asneira 
fazer qualquer tipo de medição sobre esse 
assunto, mas acho que vai ter um efeito 
devastador. Acho que o segredo para con-
seguir ultrapassar isto é toda a gente, em 
equipa, perceber que ninguém é melhor 
que ninguém e que todos estamos no mes-
mo barco a trabalhar para dar a volta. Mas 
que há muita coisa com danos irreversíveis 
há: teatros que não tiveram espectáculos 
durante meses, artistas que não represen-
taram, artistas que não atuaram, concertos 
cancelados… e só estou a falar um bocadi-
nho da área da música e teatro, mas a cul-
tura abrange muitas outras coisas. 

PV: Sim, as coisas vão estar fechadas muito 
tempo, não é? Neste momento nós temos 
salas por todo o país e por todo o mundo 
que estão fechadas e isso reflete-se na pro-
dução, reflete-se no dinheiro que vai haver 
no futuro, reflete-se no trabalho que toda a 
gente vai ter depois ao voltar. É quase uma 
bola de neve incalculável... As coisas pre-
cisam de mais de meio ano, talvez, para se 
tentarem normalizar e mesmo assim acho 
que vai ser difícil, o rombo é muito grande.

C: E mesmo pensando no rebut, isto é, 
pensando que isto acaba amanhã e que co-
meçam outra vez a haver concertos e espe-
táculos, é preciso perceber que as pessoas 
que são consumidoras destes espetáculos 
também elas estão numa situação finan-
ceira que não estavam antes e, portanto, 
é expectável que, apesar de toda a gente 
ter já uma sede enorme de consumir tudo 
aquilo que deixou de consumir por causa 
desta pandemia, as pessoas tenham que 
fazer contas para conseguir chegar a tudo 
e, inevitavelmente, vai haver menos pes-
soas a comprar bilhetes para ir ao cinema, 
para ir ver um concerto, para ir ao teatro... 
portanto, todas essas áreas vão sair lesadas 
mesmo depois da pandemia acabar.

Paulo Perdiz/MS

CristóvamPedro Varela
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Recorda se Sr. Leitor? De quando foi a 
última vez que assistiu ao vivo e a co-
res ao concerto da sua banda ou músico 
preferido?

Quando foi a última vez que assistiu a 
uma peça de teatro ou foi ao cinema?

Pois… tive de pensar de quando fora a úl-
tima vez que assisti a uma cena de teatro ao 
vivo... particularmente a mim demorou para 
colocar na hora e dia preciso, depois recor-
dei-me - Ah....foi no dia 9 de Novembro de 
2019, decorria o Web Summit na capital mais 
carismática do mundo - Lisboa.

Curiosamente assisti a uma peça que já 
perseguia há anos – CHICAGO –porque iro-
nicamente, nem em Toronto, nem em Nova 
York, nem em Londres estava disponível 
quando por lá passava.

Lisboa, dia 9 de Novembro de 2019...  re-
cordei hoje que ainda era livre, que podia 
assistir a peças de teatro. Que a indústria 

do entretenimento sacudia, estava alerta e 
entretinha as nossas vicissitudes, as nossas 
carências, vaidades e muitos desejos. Que 
necessitamos muito e tanto da indústria que 
nos faz esquecer ou, pelo menos, desanuviar 
a nossa rotina...

Por quanto mais tempo seremos nós, me-
ros cidadãos “ Forçados “ a “OLVIDAR” que 
temos vícios, vontades e desejos?

Por quanto mais tempo vamos tentar 
“Calar, Matar, Silenciar “ a indústria que 
nos acalma a alma ?

Estado de emergência uma vez mais de-
clarado até dia 12 de Maio… aqui por terras 
Canadianas... até quando?...

Primavera à porta... período de hiberna-
ção a findar...

Que foi... que será feito de nós? A 
aguardar ficamos todos, entretanto.

Vou partilhar convosco algo muito pessoal 
- a minha película favorita no grande ecrã. 
Mal sabiam Viviane Leigh (Scarlett O’ Hara) 
e Rhett Buttler, (Clark Gable), que quando 
decorria o ano de 1939, este clássico seria in-
temporal.

“Gone with the Wind...”
Realmente...
E tudo o vento levou...

Quando foi a última vez...
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COVID-19
Novel Coronavirus

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

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

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

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

Visit toronto.ca/covid19 

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

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

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

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

The Day the Music Died
Editorial English version

The more I see and the more that I 
know tells me that I don’t know any-
thing at all. Missing all the “normal” 
things that we become accustomed 
to, has tested my knowledge of who 
I am by challenging how I feel about 
people and all things that surround my 
so-called “life”. Walking alone in the 
forested paths of King City where the 
leaves which used to provide shade are 
now tramped by my feet, forces reflec-
tions of an “existing society” that will 
be permanently changed and will affect 
how people live, interact and work. The 
creation of new habits and behaviours 
will be ingrained to form “a new soci-
ety” all because the war of the silent 
enemy continues to slowly destroy our 
passion for things that were once con-
sidered normal. 

Do you remember your last live 
concert, a visit to see theatre or a 
visit to your favourite museum? 

Possibly not because our preoccupation 
with the new normal has deleted from 
our minds most of the pleasure that these 
events brought such joy into our lives.
How is it possible that a trillion dollar 
industry simply disappears? Some are 
trying to entertain fans from home - it’s a 
stop gap measure to prevent people from 
forgetting that entertainment still exists. 

The business of amusement encom-
passes 83 categories of entertainment 

in an industry that employs millions of 
people and has annual billings over a tril-
lion dollars. To date governments have 
not addressed the survival of people, 
venues and all its support apparatus who 
are struggling like the rest of the popu-
lation. Faces of the biggest stars in the 
world have become invisible, protect-
ed by accumulated funds, but suddenly 

realizing that they are not very essential 
in the face of the current viral misery. 

Pundits are suggesting that the return 
to live concerts and festivals won’t hap-
pen until autumn of 2021. For the indus-
try to survive, drastic measures will have 
to be implemented to assist in the con-
tinuance of the industry as we know it. 

Portuguese artists are running com-

mercials asking organizers not to can-
cel shows but to simply postpone. How 
do you adjourn  a concert when there is 
no timeline in existence to prorogue to? 
Conferences, concerts, sporting events, 
etc. require a substantial amount of time 
to plan and implement and the crystal 
ball is not speaking. As much as many 
in the industry will end up in financial 
ruin because of the hiatus, governments 
should not step in to salvage certain as-
pects of the industry which is based on 
a monopolized and self-serving system 
as recently demonstrated by the can-
celled RTP show in Portugal. Perhaps all 
involved in the industry will realize that 
the world “star” only means that they 
exist because of you and I. 

The shifting sounds of technology and 
economics have created unique chal-
lenges across the segments of the en-
tertainment industry due to one key 
catalytic factor – the internet. By 2021 
the media and entertainment industry 
was expected to reach $2.2 trillion. Will 
the COVID-19 virus be a negative game 
changer? Perhaps, but the consumption 
of entertainment will never cease. Don 
McLean sang… ”A long time ago, I can 
still remember how, that music used to 
make me smile… bye, bye Miss American 
Pie… and can music save your mortal 
soul, the day that music died?”

Manuel DaCosta/MS
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pacote a
6 pães à escolha  
pão branco, pão caseiro, 
pão de centeio com sementes, 
pão com sementes

1 enchido português 

1 queijo fresco 
cabra ou vaca

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

6 pastéis 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 pastéis
fritos ou congelados  
de bacalhau, de carne, de frango, 
de camarão, de queijo e fiambre

12 pastéis 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



TOP SIRLOIN  699
LB

PORK CHOPS 
CENTER CUT249

LB

PORK CHOPS 
END CUT199

LB
SAVOY CABBAGE/ 
LOMBARDO199

EA

VEIRA DE CASTRO 
TOASTED MARIA 
BISCUIT 800G299

EA

EXCELLE 200 
SERVIETTES169

EA

5L

OLIVEIRINHA 
DO MONTE PURE 
OLIVE OIL2599

EA

SERIAL ORANGE 
SOFT DRINK 149

EA

W E SELL  QUA L I TY  FOR  LESS

ICEBERG 
LETTUCE 149

EA

LOCAL 
ENGLISH 
CUCUMBER69¢

EA

IMPORTERS OF QUALITY EUROPEAN PRODUCTS FOLLOW US TAVORA FOODS

GRAMAS 
TURKISH DRY 
FIGS 500G499

EA

ONTARIO 129
LB
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Ontário prolonga estado de emergência
O Premier de Ontário, Doug Ford pro-
longou segunda-feira (13) o estado de 
emergência da província por mais 28 
dias, o que significa que os serviços 
não-essenciais vão continuar encerra-
dos até 12 de maio. 

Na conferência de imprensa Ford disse 
que ainda é cedo para abrir as escolas 
e revelou-se satisfeito com a aquisição 

de mais máscaras, luvas e ventiladores. 
O Premier de Alberta, Jason Kenney, 

anunciou que a província vai enviar equi-
pamento PPE para outras províncias para 
ajudar a combater o novo vírus. Ontário vai 
receber de Alberta 250 mil máscaras N95; 
2,5 milhões de máscaras cirúrgicas; 15 mi-
lhões de luvas e 50 ventiladores.  

Os contabilistas de Ontário estão a ofe-
recer-se para preparar declarações de IRS 
gratuitas para os profissionais de saúde 
que estão a combater a pandemia. A oferta 
contempla enfermeiros, paramédicos, fun-
cionários de limpeza hospitalar e analistas 
de laboratório e os interessados podem 
inscrever-se até 15 de maio na página da 
Chartered Professional Accountants of On-
tario (CPA) Ontario.

Toronto anunciou segunda-feira (13) que 
vai abrir dois novos centros de assistência 
infantil para atender as famílias de traba-
lhadores essenciais e críticos durante a 
pandemia da COVID-19. Como nos quatro 
primeiros centros de atendimento infan-
til de emergência da cidade, inaugurados 
a 31 de março, o atendimento é oferecido 
24 horas por dia, sete dias por semana, sem 
nenhum custo para estas famílias. Num co-
municado a autarquia informou que rece-
beu 800 candidaturas e que já colocou qua-
se 200 crianças num dos centros. 

Uma mulher que reside num lar de ido-
sos em Ontário, que tem cerca de 200 uten-

tes idosos, inclusive a sogra do Premier, 
confirmou o que os entes queridos dos mo-
radores mais temem: as necessidades de 
cuidados básicos não estão a ser atendidas 
durante o surto da COVID-19.

“É terrível, as pessoas ainda estão com 
as roupas húmidas desde a noite passada, 
nunca vi isto desta forma”, disse à CBC 
a mulher que reside no West Park Long-
-Term Care Home em Toronto.  

A utente não quis ser identificada por re-
ceio de represálias. 

Enquanto as mortes em lares de idosos 
aumentam, os familiares estão preocupa-
dos com o tipo de cuidados dos idosos. Nes-
te lar, cinco residentes foram contagiados 
com o novo vírus e acabaram por não re-
sistir. Outros 10 e 14 funcionários também 
testaram positivo para o COVID-19. O Pre-
mier Doug Ford disse na segunda-feira (13) 
que sofre quando vê a sua esposa Karla ficar 
do lado de fora da janela em lágrimas e que, 
como ela, existem milhares de famílias que 
desejam poder entrar nos lares e ajudar os 
seus entes queridos. 

Embora a maioria da construção civil es-
teja suspensa devido à COVID-19, Toronto 
voltou a liderar o ranking de cidades com 
mais gruas no ar no mundo inteiro. Ao todo 
e até agora Toronto tinha 121 gruas, en-
quanto que Los Angeles, a segunda cidade 
norte-americana com mais gruas, tinha 
apenas 47. Los Angeles tem três vezes mais 
população do que a GTA, a Área Metropoli-
tana de Toronto.

A agência de transporte regional de On-
tário diz que o número de passageiros na 
sua rede de autocarros e comboios diminui 
90% por dia. A Metrolinx, que opera o GO 
Transit na GTA e na GTHA, diz que des-
de que a pandemia começou está a perder 
quase 33,000 passageiros diários. 

As receitas da agência de transportes 

caíram para $1,1 milhões por semana, en-
quanto que antes da crise da COVID-19 
rondavam os $11 milhões por semana. Três 
funcionários do GO Transit testaram posi-
tivo para o novo vírus e outros três estão a 
aguardar o resultado dos testes. 

O St Joseph’s Health Centre anunciou que 
três pessoas tiveram testes positivos para 
COVID-19 nos cuidados intensivos. Tra-
ta-se de dois funcionários e um paciente 
e segundo fonte do hospital o paciente foi 
testado depois de ter alta. O hospital já con-
firmou que todos os pacientes que estiveram 
nos cuidados intensivos na semana passada 
vão ser submetidos a testes de COVID-19.

O Governo de Ontário lançou um plano 
para combater a COVID-19 nos lares de 
idosos da província. Ontário tem 626 ins-
tituições desta natureza e 114 já identifica-
ram casos do novo vírus, o que corresponde 
a cerca de 14%. O plano inclui mais testes 
para residentes e funcionários e a província 
vai impedir que os funcionários trabalhem 
em mais de um local. Doug Ford explica 
que o objetivo é travar a propagação do ví-
rus e proteger os idosos e os funcionários. 

Uma investigação da CBC concluiu que 
só nove das 626 instituições de Ontário é 
que foram fiscalizadas em 2019. 

A venda de casas caiu 14% em março 
desde que começou a pandemia. Os núme-
ros são da Canadian Real Estate Association 
que representa mais de 130,000 agentes 
imobiliários no país. 

A GTA registou uma quebra de 20,8%, o 
terceiro pior cenário em nove cidades ca-
nadianas. Calgary registou uma quebra de 
26,3% e em Hamilton-Burlington a venda 
de casas caiu 24,9%.

Se está a produzir mais lixo desde que 
trabalha a partir de casa devido à pande-
mia, Toronto vai reforçar os serviços de re-
colha de lixo. O presidente da autarquia diz 

que pretende começar ainda esta semana 
e o lixo extra está sujeito ao pagamento de 
uma taxa extra.  

A BIA da Yonge e St. Clair vai lançar 
um gift card para estimular a economia 
local, um apoio de mais de $50,000. A 
BIA espera assim que as empresas que es-
tão agora fechadas possam ainda receber 
algumas receitas que poderão ajudar a 
pagar a renda. Até agora 16 empresas já 
estão a beneficiar deste programa e cada 
empresa vai receber até $750.

Toronto lançou um portal online para 
receber doações. O autarca diz que já 
receberam $1,5 milhões e agradeceu à 
Hudson’s Bay, à GlobalMedic e ao Sleep 
Country pelas doações.

30 condutores de autocarros do TTC 
abandonaram na noite de quarta-fei-
ra (15) o seu trabalho porque precisam de 
máscaras para se protegerem do novo ví-
rus. O protesto aconteceu na divisão da 
Queensway.

Os médicos de Ontário ainda não re-
ceberam os serviços de telemedicina que 
prestaram durante a pandemia. A Onta-
rio Medical Association diz que o atraso é 
“inapropriado” e avisa que se os pagamen-
tos não começarem a ser processados os 
médicos vão ficar sem receber até julho. 

Ontário vai ter mais 2,527 camas para 
responder a um possível aumento de casos 
de COVID-19 e na quinta-feira (16) a pro-
víncia tinha feito 9,000 testes, o número 
mais elevado desde sempre. Ford garante 
que até ao final de abril o número deverá 
aumentar para 14,000 testes diários.

Ontário confirmou na quinta-feira (16) 
514 novos casos e o total de infectados na 
província era de 8,961.  O Quebec tinha na 
quinta-feira (16) 14, 860 casos e 487 mortes. 

Joana Leal/MS
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Educar estudantes do Ontário durante o Covid-19

No dia 31 de março, a Fase 2 do progra-
ma Learn At Home/Aprenda em Casa da 
província do Ontário foi anunciada como 
resposta ao encerramento de escolas 
por causa da COVID-19. O decreto resul-
tou em inconsistência na comunicação 
com pais e professores, encarregados 
de apoio dos dois milhões de estudantes 
com uma gama diversificada de neces-
sidades de aprendizagem e acesso in-
consistente a recursos e apoio em casa.

As instruções estabelecem um plano 
para a aprendizagem liderada por 
professores que devem aderir às 

horas de trabalho prescritas. O termo 
trabalho inclui o tempo gasto em tarefas 
atribuídas, que varia de aluno para aluno, 
e o envolvimento com instruções dire-
tas fornecidas pelo professor. Como os 
alunos serão avaliados não é claro. Alguns 
conselhos escolares anunciaram que vão 
honrar as notas de pré-fecho, oferecendo 
avaliação futura como uma maneira de 
melhorar essas notas, e outros ainda pre-
cisam esclarecer como as notas serão de-
terminadas. Da mesma forma, os conselhos 
escolares podem penalizar os alunos por 
não comparecerem e enviar trabalhos após 
o fecho, retendo os seus créditos.

Ainda mais preocupante é que, embo-
ra Stephen Lecce tenha anunciado que as 
aulas estão de volta, não está claro para 
quem elas estão de volta. O acesso à tecno-
logia, uma conexão confiável e o apoio do 
cuidador não é o mesmo para cada crian-
ça. Uma lacuna de recursos que o Governo 
de Ontário não está a conseguir resolver. 
Dado o que já sabemos sobre a aprendiza-
gem on-line, na qual as taxas de aprovação 
diminuem significativamente em compa-
ração com as aulas presenciais, é provável 
que o aluno médio enfrente desafios para 
permanecer envolvido e atento. Enquan-
to visualizo a tecnologia como um meio 
de democratizar a aprendizagem, na prá-
tica e principalmente em casa, ela é aces-
sada pelos alunos com maior desempenho. 
É por isso que é importante não continuar 

a atribuir notas e prazos rígidos aos alunos 
durante um período em que muitos exigem 
a estabilidade e a previsibilidade das aulas 
presenciais para demonstrar o seu conheci-
mento.

Lançar o que tem sido um programa espe-
cializado, que atende uma minoria de estu-
dantes, à maioria dos estudantes em situa-
ção de emergência, estabelece expetativas 
contra as quais estamos propensos a falhar.

Pelos dados estatísticos, no Ontário 15% 
das crianças vivem na pobreza. Enquanto 
os conselhos escolares estão a esforçar-se 
ao máximo para “levar tecnologia a estu-
dantes vulneráveis”, muitos precisarão 
de mais do que um iPad e uma conexão. A 
abordagem provincial “Aprenda em Casa” 
baseia-se não apenas numa fantasia de es-
tudantes ansiosamente conectados com 

amplos recursos, mas também numa fan-
tasia de lar livre de conflitos e restrições de 
espaço, apoiada por cuidadores que podem 
e irão fornecer estrutura, motivação e me-
diação na aprendizagem entre o professor 
e seu filho. A realidade é que os alunos às 
vezes estão em condições precárias. Alguns 
estão a trabalhar em serviços essenciais, 
como supermercados, enfrentando desa-
fios e insegurança na área de alimentação e 
alojamento, ou tensão com a família. Muitos 
estudantes têm poucos recursos e os pais fi-
cam sobrecarregados mesmo quando as es-
colas públicas têm sido a força equalizadora, 
para garantir que todas as famílias tenham 
acesso ao apoio para o sucesso dos alunos.

Vale a pena repetir que estamos em es-
tado de emergência. Muitos alunos estarão, 
inevitavelmente, pouco preparados e inca-
pazes de assistir às aulas on-line. Quando 
Stephen Lecce diz aos pais que seus filhos 
exigirão “disciplina académica” e “com-
promisso” para realizar crescimento e 
desempenho, com a suposição de que os 
alunos estão “prontos para a tarefa”, ele 
está a deixar de reconhecer as centenas de 
milhares de estudantes que exigem estru-
turas e suportes presenciais, que nem sem-
pre estão disponíveis em casa. Nas escolas 
secundárias, por exemplo, um quarto dos 
estudantes recebe apoio educacional espe-
cial. Tais pronunciamentos não levam em 
conta nem reconhecem a vantagem que as 
famílias com melhores recursos financeiros 
terão em garantir um ambiente de apren-
dizagem positivo para os seus filhos.

Peter Ferreira
Opinião
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O Canadá está a construir a sua pró-
pria cadeia de abastecimento de PPE na 
China. Um avião da Cargojet aterrou em 
Hamilton no passado sábado (11) com 
milhões de máscaras N95 que vão ser 
importantes no combate à pandemia. 

A terceira entrega de PEE faz parte 
do plano criado pelo Canadá com a 
ajuda de diplomatas e consultores na 

China, um armazém em Xangai e duas das 
companhias aéreas do Canadá. A escassez 
de equipamento de proteção obrigou o 
Canadá a criar o seu próprio plano e recen-
temente a Deputy Prime Minister Chrystia 
Freeland disse aos jornalistas que comprar 
PPE agora “é realmente um faroeste”. 

Uma empresa de Otava disse que a Heal-
th Canada aprovou a sua nova tecnologia 
que vai permitir expandir a capacidade de 
testes de COVID-19 a nível nacional. Os 
testes começaram a ser distribuídos na se-
gunda-feira (13) e vão poder ser utilizados 
em aeroportos, nas fronteiras e em comu-
nidades remotas. A Spartan Bioscience foi 
uma das empresas que recebeu fundos fe-
derais, anunciados em meados de março, 
para ajudar na luta contra o novo vírus. A 
empresa deixou de fabricar kits portáteis 
de testes de DNA para trabalhar criar testes 
rápidos para o COVID-19.

Biólogos e voluntários em reabilitação 
da vida selvagem estão a ser avisados para 
não lidar com morcegos durante a pande-
mia da COVID-19. Embora existam poucas 
hipóteses de um biólogo infetado passar o 
novo vírus para um morcego, a Canadian 

Cooperative Wildlife Health defende que 
se tal viesse a acontecer o resultado seria 
desastroso porque milhões de morcegos 
norte-americanos poderiam tornar-se 
hospedeiros do vírus, tal como aconteceu 
com os morcegos asiáticos.

Os pequenos empresários dizem que em 
vez de empréstimos de emergência, o Go-
verno Federal precisa de criar um progra-
ma de alívio de arrendamento comercial. A 
ideia é defendida pelo Save Small Businesses 
(SSB), um grupo de empresários canadianos 
criado em março e que representa cerca de 
30,000 empresas. John Shell, fundador do 
SSB, diz à CBC que é “injusto fechar negó-
cios locais e pedir que eles façam um em-
préstimo para pagar todas as despesas”.

O Quebec está a preparar-se para abrir 
em maio algumas empresas. O ministro da 
Economia do Quebec reconhece que “vai 
ser um novo mundo” e admite que o com-
portamento do consumidor vai mudar, tal 
como a atitude dos governos do mundo in-
teiro.  Fitzgibbon explica que o aumento do 
endividamento dos países devido às me-
didas de assistência financeira a famílias e 
empresas vai “aumentar o protecionismo”.

O FMI (Fundo Monetário Internacional) 
prevê que a economia canadiana vá sofrer 
este ano uma contração de 6,2%. O FMI 
estima ainda que em 2020, devido à CO-
VID-19, a economia mundial vai enfrentar 
o pior ano desde a Grande Depressão de 
1929, com uma quebra de 3%. Nos EUA a 
previsão é de uma quebra de 5,9%; na Eu-
ropa 7,5% e em Portugal 8%. 

Quase seis milhões de pessoas candida-

taram-se aos fundos de assistência finan-
ceira da COVID-19. Números do Ministério 
do Emprego mostram que mais da metade 
(3,5 milhões) avançou com uma candida-
tura ao CERB (Canadian Emergency Res-
ponse Benefit) desde que abriu a 6 de abril.

O número total de quase seis milhões 
inclui aqueles que se inscreveram através 
do processo de subsídio de desemprego 
(EI) e, até agora, quase 5,4 milhões desses 
seis milhões de pedidos de ajuda já foram 
processados.

O banco central do Canadá está a pedir 
aos retalhistas que continuem a aceitar 
dinheiro como forma de pagamento. A 
instituição financeira defende que “re-
cusar o pagamento em dinheiro vai difi-
cultar a vida àqueles que não têm outra 
forma de pagar”. 

O Governo Federal disponibilizou um 
pacote de $50 milhões para ajudar agri-
cultores e produtores de peixe que estão a 
recorrer a trabalhadores estrangeiros tem-
porários durante a pandemia. Os empre-
gadores vão poder receber até $1,500 por 
cada trabalhador para ajudar a cobrir os 
custos do cumprimento de uma quarente-
na obrigatória de duas semanas após a sua 
chegada ao Canadá. 

O Premier de Alberta não vai esperar que 
a Health Canada aprove medicamentos, 
vacinas ou testes se outros países já os tive-
rem aprovado. Kenney assegura que confia 
na Health Canada, mas não vai deixar que a 
burocracia atrapalhe numa resposta rápida 
contra a COVID-19.

Os critérios do CERB são agora mais fle-

xíveis e o fundo vai apoiar também traba-
lhadores sazonais e pessoas que ficaram 
recentemente sem subsídio de desempre-
go. O PM Justin Trudeau diz que ainda é 
cedo para reabrir empresas e que não po-
demos colocar em causa o esforço que foi 
feito até agora.

Os políticos eleitos devem apoiar-se for-
temente em evidências científicas e conse-
lhos de médicos para manter a confiança 
dos canadianos durante a pandemia da CO-
VID-19. Esta é a conclusão de um estudo de 
opinião pública conduzido pela Universi-
dade de York que foi divulgado esta sema-
na. Segundo este estudo, 82% dos canadia-
nos acreditam que as evidências científicas 
devem influenciar as decisões do Governo, 
enquanto que 78% disseram que os con-
selhos dos médicos devem ser fortemente 
considerados.

Uma investigação da CBC revela que o 
Governo canadiano colocou no lixo dois 
milhões de máscaras N95 e 440 mil luvas 
médicas quando fechou no ano passado um 
armazém de stock de emergência em Regi-
na, Saskatchewan. A Public Health Agency 
of Canada explica que o material foi com-
prado em 2009 e que a validade deste tipo 
de equipamento é de cinco anos, o que sig-
nifica que o PPE expirou em 2014. 

A pandemia continua a afetar a indústria 
da aviação e esta semana a Westjet avançou 
com lay-off a 1,700 pilotos. O Canadá ul-
trapassou, esta semana, a barreira dos 1000 
mortos por Covid-19. Na quinta-feira (16) o 
Quebec registava 487 mortes; Ontário 445; 
Columbia Britânica 75 e Alberta 48. 

O Canadá diz que há motivos para um 
“otimismo cauteloso” de que a propagação 
da epidemia da COVID-19 está a diminuir, 
disse a principal médica do Canadá esta se-
mana. Theresa Tam informa que existem 
evidências de que a pandemia está a desa-
celerar no país porque os casos agora du-
plicam a cada 10 dias e não a cada três dias 
como acontecia em março. 

Agora as pequenas e as grandes empresas 
também vão poder beneficiar de emprésti-
mos sem juros. O Governo já tinha anun-
ciado empréstimos de $40,000 sem juros 
para empresas com payrolls no valor de 
$50,000, mas agora as que tiverem payrolls 
no valor de $20,000 ou até de $1,5 milhões 
também vão poder beneficiar deste apoio. 
Trudeau também anunciou que vai ajudar 
os pequenos empresários com o pagamento 
da renda de abril, maio e junho, uma me-
dida que terá de ser posta em prática com 
os Premier’s porque o alugamento é uma 
questão provincial. 

Joana Leal/MS

FMI prevê
que a economia canadiana 
vá sofrer contração de 6,2%

CANADÁ

Canada has not seen the predicted sur-
ge of COVID-19 cases in hospitals that 
many feared would overwhelm the heal-
th-care system and lead to a spike in 
deaths, but experts say relaxing physic-
al distancing measures anytime soon 
could put that in jeopardy.

There are almost 30,000 presumptive 
and confirmed cases in Canada, but 
Chief Public Health Officer Dr. Ther-

esa Tam acknowledged “cautious opti-
mism” Wednesday (15) as the rate of new 
cases went from roughly doubling every 
three days to every 10 days. 

“We’ve done really well. If you compare 
to where Italy’s been and where New York 
City is – we’re not there,” said Dr. Michael 
Gardam, an infectious disease specialist and 
chief of staff at Humber River Hospital in 
Toronto. “And every day that goes by, it’s 
less and less likely we’re going to get there.” 

But while Canada has passed the grim 
milestone of 1,000 deaths from COVID-19, 

with Tuesday (14) marking the deadliest 
day to date with 147 deaths recorded, hos-
pitals and intensive care units have so far 
successfully managed the situation.

“We’ve had a slow, steady increase in 
hospital admissions and a very slow, steady 
increase in ICU admissions,” said Gardam, 
a veteran of SARS and H1N1 who has fol-
lowed this outbreak closely.  “So all that 
suggests that we’ve definitely flattened the 
curve and we’re at a point where, presum-
ably in the next week, we’ll see those num-
bers starting to go down.” 

How has Canada avoided a 
surge?

Almost half of Canada’s COVID-19 
deaths have been in nursing and retire-
ment homes, Tam said earlier this week, 
meaning the situation will likely worsen as 
many of those patients die before making 
it to hospital. 

“Even as the numbers of cases slows 

down the number of deaths, unfortunately, 
are expected to increase,” Tam said at a 
media briefing in Ottawa on Monday (13). 

Canadian hospitals took an “all hands on 
deck” approach to ensuring they would be 
able to care for a surge in patients, said Dr. 
Isaac Bogoch, an infectious disease phys-
ician at Toronto General Hospital.  That 
included stopping elective surgeries and 
other procedures, increasing laboratory 
capacity for testing, reallocating staff to 
the front lines and expanding ICU beds.  
“Thankfully, to date, we haven’t really re-
quired that much of this surge capacity,” 
he said. “But of course, we know that it’s 
still too soon to let our guard down.”

Dr. Lynora Saxinger, an infectious dis-
eases professor at the University of Al-
berta, said in an email that Canada may 
have also avoided the worst case scenar-
ios other countries have experienced from 
COVID-19 largely by chance. “I think it 
is likely a combination of timely public 

health actions and luck in not having large 
superspreader incidents prior to those lim-
its, as we have seen in countries where the 
actions of a single patient were responsible 
for thousands of infections,” she said. 

Saxinger referenced “Patient 31” a 
61-year-old woman in South Korea who 
exposed over 1,000 people to the virus af-
ter attending religious services at a branch 
of the Shincheonji Church of Jesus in the 
southeastern city of Daegu. “Certainly 
anything that increases the possibility of 
contact between infected people, who may 
not be all that sick, and susceptible people, 
which is basically everyone who has not 
been infected, can make this turn for the 
worse. At any time.”  Saxinger said physic-
al distancing measures are “absolutely 
critical” to control the epidemic of the cor-
onavirus in Canada, and that lifting those 
measures would have to be done in a way 
that is “very cautious.”

CBC/MS

‘Too soon to let our guard down’: 
How Canada has avoided a surge of COVID-19 cases in hospitals
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Canada Emergency Response Benefit

(CERB) 

Quem pode fazer a aplicação?

Todos os trabalhadores que reúnam estas 
condições estão abrangidos: 

• Residentes no Canadá.

• Que estejam fora do trabalho há 14 dias. 

• Que tenham mais que 15 anos.

• Que não estejam a trabalhar na altura em 
que fazem a aplicação. 

• Que estejam doentes, em quarentena 
ou a tomar conta de quem esteja doente 
com Covid-19.

• Que sejam pais trabalhadores que têm de 
ficar em casa para cuidar dos filhos doen-
tes ou por causa do fecho das escolas.

• Que estejam ainda empregados, mas sem 
receber dinheiro por causa da situação 
gerada pela pandemia.

• Que sejam trabalhadores estrangeiros, 
mas que têm o SIN válido (Work Permit).

• Estudantes internacionais com visto de 
estudo com SIN válido.

Como fazer a aplicação?

As aplicações são todas ONLINE e come-
çaram no dia 6 de abril, através do site da 
CRA - Canada Revenue Agency.  De duas 
em duas semanas devem ser feitas, de 
novo, as aplicações.

O que vão receber?
• 8,000.00 dólares no máximo (2,000.00 

dólares por mês) durante o período de 15 
de março a 3 de outubro de 2020. 

• Este pagamento é taxável (I 2021) – por 
isso afeta os contribuintes que recebem 
suplementos OAS. 

Quando se recebe?

Quem se registar solicitando o depósito 
direto na sua conta bancária, receberá o di-
nheiro entre 2 a 4 dias, se solicitar o envio 
de cheque por correio vai receber dentro 
de 4 a 5 semanas.

Quem NÃO pode fazer a apli-
cação?

• Reformados que estejam a receber a sua 
pensão.

• Estudantes que não tenham trabalhado 
em 2019 e em janeiro e fevereiro de 2020.

• Trabalhadores sazonais e migrantes sa-
zonais.

• Pessoas que estejam a receber dividen-
dos.

• Artistas que estejam a receber Direitos de 
Autor (Royalties).

• Pessoas que estejam a receber fundos do 
seguro.

• Trabalhadores que tenham sido despedi-
dos ou se tenham despedido.
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Trudeau announces
more aid for business
Prime Minister Justin Trudeau has 
announced more measures to help 
Canadian businesses get through the 
COVID-19 crisis, including expanded 
loan eligibility and assistance with 
commercial rent. Trudeau announced 
the measures Thursday (16), at his 
daily briefing.

The previously announced loan 
program, which offers busi-
nesses up to $40,000 in a gov-

ernment-backed loan, will now be 
available to businesses with payrolls 
worth between $20,000 and $1.5 mil-
lion. Previously, the interest-free loan 
was for those with payrolls worth be-
tween $50,000 and one million. Up to 
$10,000 of the loan is non-repayable.

Trudeau also announced a plan to help 
small businesses pay commercial rents for 
April, May and June. He said that plan will 
be worked out with the premiers, as rent 
issues fall under provincial jurisdiction.

Trudeau held a call with the premiers 
later that day. Ontario Premier Doug 
Ford’s office says reopening the economy 

was a topic of the discussion: “The pre-
mier was interested in hearing what other 
provinces and the federal government 
are looking to do in terms of first steps, 
as well as ensuring support for the most 
heavily impacted sectors in Ontario,” 
said Ford’s spokesperson in an email.

Ford was also seeking clarity on the 
proposed wage top-up for essential 
workers. The measure, which Trudeau 
announced the day before (15), aims to 
boost the pay for people who make less 
than $2,500 a month working essential 
jobs, such as caring for elderly or vulne-
rable people.

Deputy Prime Minister Chrystia Free-
land said Wednesday (15) the details of 
the shared federal-provincial program 
would be worked out in collaboration 
with the premiers. The supply of perso-
nal protective equipment (PPE) and pro-
curement of other vital supplies will also 
be discussed during today’s call.

Trudeau also spoke G7 leaders today 
about global efforts to combat COVID-19.

CBC/MS

Informação prestada
por Teixeira Accounting Firm Inc.
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Cruzeiro pediu para acostar nos Açores. 
Situação está a ser acompanhada
A Autoridade de Saúde dos Açores con-
firmou, esta segunda-feira (13), ter re-
cebido um pedido de acostagem de um 
navio de cruzeiro com suspeitos de in-
feção pelo novo coronavírus a bordo. A 
situação está a ser acompanhada.

“É uma situação que estamos a acom-
panhar neste momento”, informou 
Tiago Lopes, responsável da Autor-

idade de Saúde Regional dos Açores, no 
ponto de situação diário sobre a evolução 
do surto de Covid-19 na região, feito em 
Angra do Heroísmo.

Em causa está o navio de cruzeiro “Ma-
rella Explorer II”, que terá vários tripulan-
tes com suspeita de infeção pelo novo co-
ronavírus e que já terá pedido para acostar 
nos Açores e em Lisboa.

Segundo Tiago Lopes, foi retirado um 
passageiro desse navio, mas “por outra si-
tuação clínica”, não relacionada com Co-
vid-19, estando este já a receber acompa-
nhamento médico.

O responsável salientou que a informa-
ção transmitida pelos agentes de navega-
ção e pelas autoridades a bordo do navio 
“tem sido muito díspar”, razão pela qual 
as autoridades nacionais e regionais conti-
nuam a “acompanhar” a situação.

O navio já terá solicitado a atracagem 
“em alguns dos portos no continente ame-
ricano e tudo indica que irá seguir a sua 
viagem até chegar ao continente europeu e 
depois poder ter outro tipo de assistência, 
atendendo ao número de passageiros que 
tem a bordo”, acrescentou.

JN/MS

A secretaria açoriana da Energia, Am-
biente e Turismo instituiu o “Prémio 
Eficiência Energética – Açores”, a 
atribuir a entidades públicas e priva-
das que promovam a sensibilização e 
a dinamização de boas práticas para 
“uma efetiva gestão de consumos”.

As referidas campanhas pretend-
em promover uma efetiva gestão 
de consumos, contribuindo para 

a descarbonização da região, por via da 
sensibilização, dinamização e dissemin-
ação de boas práticas de eficiência e de 
diversificação energéticas.

Neste âmbito, foram previstas cam-
panhas nas seguintes áreas: indústria; 
estabelecimentos escolares de ensino 
público, privado e cooperativo, incluin-
do escolas profissionais; empresas; e 
empreendimentos turísticos.

A participação pressupõe que as enti-
dades desenvolvam uma ação de sensi-
bilização sobre a eficiência energética, 
devendo, a partir da mesma, apresen-
tar uma proposta de plano de eficiên-
cia energética que contemple medidas 
consideradas adequadas e possíveis de 
implementar nas suas infraestruturas ou 
instalações.

Para as entidades cujas candidaturas 
forem vencedoras, o Prémio consiste na 
atribuição de um ponto de carregamen-
to, o qual deverá ser localizado em zona 
de acesso público afeta às suas instala-
ções ou equipamentos, cabendo às enti-
dades a assunção dos custos relacionados 
com a implementação e manutenção dos 
referidos pontos de carregamento.

As candidaturas devem ser apresen-
tadas durante os 10 dias úteis seguintes à 
publicação no Portal da Direção Regio-
nal da Energia (portaldaenergia.azores.
gov.pt), de cada uma das Campanhas de 
Promoção de Eficiência Energética nos 
Açores que se venham a realizar.

Esta é mais uma medida do Governo 
dos Açores que visa a expansão da rede 
de pontos de carregamento de veículos 
elétricos de acesso público, prevista no 
Plano para a Mobilidade Elétrica nos 
Açores (PMEA), que visa aumentar e di-
versificar a oferta de soluções para esse 
efeito, premiando entidades públicas e 
privadas que adotem as melhores solu-
ções de eficiência energética.

JA/MS

Açores instituem prémio 
de eficiência energética

A Câmara de Ponta Delgada, nos 
Açores, cedeu um espaço que permi-
te acolher e garantir refeições até 38 
pessoas sem-abrigo na maior cida-
de açoriana, foi esta quarta-feira (15) 
anunciado.

Numa nota enviada às redações, 
a autarquia explica que, “na se-
quência da confirmação de um 

caso covid-19 entre a população sem-
abrigo de Ponta Delgada, a Câmara Mu-
nicipal cedeu um espaço disponibilizado 
pelo Núcleo de São Miguel do Corpo 
Nacional de Escutas que pode acolher até 
um total de 38 pessoas”.

“O vereador da Ação Social da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, Paulo Men-
des, na resposta ao pedido feito à autar-
quia pelo Instituto de Segurança Social 
dos Açores, afirma que, decorrente da 
atual situação e da necessidade de con-
jugação de esforços e meios, o município 
está disponível para ceder o espaço para 
o acolhimento das pessoas mais vulne-
ráveis, bem como garantir as respetivas 
refeições”, lê-se na nota.

A autarquia, na ilha de São Miguel, re-
fere, contudo, que “para a segurança da 

população em geral e para que a quaren-
tena seja respeitada por todos os utentes, 
a cedência do espaço implica a garantia 
de policiamento permanente no mes-
mo”.

É também necessário “o acompanha-
mento de profissionais de saúde junto 
dos utentes dependentes de algum tipo 
de consumo e/ou com patologia associa-
da e de uma equipa qualificada de uma 
das associações que trabalham na área”.

Segundo o vereador da Ação Social, 
citado na nota, “face ao potencial do 
contágio, sobretudo depois de identifi-
cado um caso positivo, é de mais absolu-
ta importância que se realizem com ur-
gência os testes junto deste público mais 
vulnerável do concelho de Ponta Delga-
da, para que os serviços competentes da 
área da saúde possam decidir sobre as 
condições da quarentena”.

A Autoridade de Saúde Regional anun-
ciou no início desta semana ter detetado 
um caso positivo de Covid-19 num sem-
-abrigo, na ilha de São Miguel, estando 
ainda a identificar os contactos próxi-
mos para detetar a origem da infeção.

JA/MS

Ponta Delgada com espaço 
para acolhimento de sem-abrigo

Marinha portuguesa resgata homem que esteve 
“mais de 24 horas dentro de água” nos Açores
O navio patrulha oceânico Setúbal (NRP 
Setúbal) resgatou na madrugada desta 
terça-feira (14), nos Açores, um náufra-
go de nacionalidade indiana. De acordo 
com a Marinha, o homem esteve mais de 
24 horas dentro de água.

“A boa notícia do dia. Após mais de 24 
horas dentro de água: homem é salvo 
por navio da Marinha”, revela a conta 

de Facebook dos militares portugueses.
A Marinha anunciou esta quarta-feira 

(15) ter resgatado, na madrugada de terça-
-feira (14), um homem que caiu ao mar e 
que estava a bordo de um navio mercante 
a navegar a mais de 460 quilómetros a su-
doeste da ilha das Flores.

Em comunicado, a Marinha adianta que 
a operação de resgate do homem de nacio-
nalidade indiana, que caiu ao mar do navio 
mercante “UACC Mansouria” de bandeira 
das ilhas Marshall, foi feita pelo navio pa-
trulha oceânico Setúbal que estava “em 
trânsito para Ponta Delgada”, na ilha de 
São Miguel.

Esta operação foi realizada “através do 
Centro de Coordenação de Busca e Salva-

mento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC 
Delgada), em articulação com o Centro de 
Coordenação de Busca e Salvamento das 
Lajes (RCC Lajes)”, segundo a Marinha.

“Após o pedido de socorro, foi empenha-
do de imediato o Navio Patrulha Oceânico 
Setúbal, o qual se dirigiu à máxima veloci-
dade para a área. Ao entrar na área de ope-
rações, o navio assumiu a coordenação dos 
11 navios mercantes envolvidos na opera-
ção e iniciou as buscas na área atribuída. A 
definição da área de buscas teve o contri-
buto do apoio do Instituto Hidrográfico, o 
que permitiu definir com maior precisão a 
área de busca em que os meios operaram”, 
explica a nota.

Quando foi resgatado da água, o tripu-
lante “estava consciente e estável”, mas, 
segundo a Marinha, o homem seguiu para 
observação no hospital do Divino Espírito 
Santo, na ilha de São Miguel.

Estiveram envolvidos nesta operação o 
MRCC Delgada, o RCC Lajes, o navio patru-
lha oceânico Setúbal, o Instituto Hidrográ-
fico, uma aeronave C-295 da Força Aérea 
Portuguesa e 11 navios mercantes.

JA/MS
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Covid-19: Festas de São Pedro de Câmara de Lobos canceladas
Pedro Coelho, presidente da autarquia 
Câmara-lobense, confirmou esta semana 
o cancelamento das Festas de São Pedro 
de Câmara de Lobos, festividade em hon-
ra do Santo Popular e do Santo Padroei-
ro dos Pescadores São Pedro Gonçalves 
Telmo, que se realizariam no próximo 
mês de junho entre os dias 26 e 30.

As Festas de São Pedro de Câmara 
de Lobos são um importante cartaz 
do Turístico atraindo todos os anos 

milhares de visitantes, não só pelo cartaz 
musical, mas sobretudo pelas decorações 
de rua, criadas pelas associações do Con-
celho, que abrilhantam a baixa da cidade. 
Decorações que eram já uma referência a 
nível regional, nacional e internacional, 
pela sua originalidade e uso de materiais 
recicláveis e que valeram vários prémios 
a associações envolvidas. As decorações 
eram mantidas ao longo de todo o verão, 
revelando-se uma mais-valia para o co-
mércio local, que registava, segundo da-
dos recolhidos junto dos comerciantes, um 
aumento de vendas na ordem dos 20% ao 
longo de toda a época estival.

No entanto, dadas as condições atuais, 
tendo em vista a salvaguarda da saúde das 
pessoas, seguindo as orientações do IA-
-SAÚDE, de acordo com o determinado em 
Conselho de Governo Regional, de 16 de 

março, em que foi estabelecido “suspen-
der todos os eventos desportivos, culturais 
e sociais que impliquem aglomerados de 
pessoas” até ao 90.º dia útil após a declara-
ção de fim de estado de emergência, o exe-
cutivo Câmara-lobense decidiu não avan-
çar com a realização do evento.

Segundo Pedro Coelho, “Neste momento 

a situação no fim de junho é uma incógnita 
e as datas da Festa iriam, com toda a certe-
za, coincidir dentro do período de 90 dias 
subsequentes ao hipotético fim do estado 
de emergência. Além disso a preparação de 
um evento com a dimensão das Festas de 
São Pedro de Câmara de Lobos, exige a afe-
tação de recursos humanos e monetários 

de forma atempada. As associações por esta 
altura já estariam a ultimar os seus projetos 
decorativos, mas tal poria em causa a saúde 
dessas pessoas a quem se pede que fiquem 
em casa. A colocação das decorações são 
realizadas pelos operacionais da autarquia 
e não podemos por também o bem-estar 
dos nossos colaboradores em causa.”

De acordo com a autarquia o cartaz da 
Festa ainda não estava fechado, pelo que o 
investimento feito até ao momento da de-
cisão não era muito significativo. Tal facto 
permitirá a reafetação dos valores previstos 
para a Festa, para programas de ajuda di-
reta às famílias do concelho, afetadas pelos 
efeitos adversos da paragem repentina da 
economia.

Pedro Coelho afirma que “Tenho a cons-
ciência que as festas e as decorações de 
verão tinham um impacto extremamente 
positivo no comércio local, mas sei que es-
ses mesmos comerciantes compreendem 
as razões do cancelamento. Em primeiro 
lugar está a saúde pública. Há que ter espe-
rança que a situação em junho esteja mais 
normalizada, mas seria prematuro e irres-
ponsável promover eventos com o poten-
cial de movimentar grandes aglomerados 
de pessoas. Em 2021 celebraremos em for-
ça, todos juntos, mais próximos, com ale-
gria e fé redobrada”.

JM/MS
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Uma fonte governamental disse que 
o Executivo teve a garantia de que “o 
transporte de 48 horas seria o sufi-
ciente para não permitir a transmissão 
do novo coronavírus”.

Em reação à carta aberta ao presi-
dente do Governo Regional da 
Madeira, enviada pelo Sindicato 

dos Estivadores e da Atividade Logística 
(SEAL), onde foram expostas diversas 
preocupações relacionadas com a classe 
e com a segurança dos madeirenses, 
fonte do Executivo adianta que foram 
encetados contactos com a Transinsular, 
por forma a que o transporte fosse repar-
tido e acauteladas as recomendações no 
âmbito da Covid-19.

Na missiva assinada pela direção na-
cional do Sindicato dos Estivadores e 
da Atividade Logística (SEAL), uma das 
maiores inquietações expressas prendia-
-se com a manutenção dos carregamen-
tos de viaturas nas operações portuárias 
dos navios que fazem as ligações entre os 

portos de Lisboa e de Leixões e o princi-
pal porto comercial da Região, o Caniçal. 
Fonte próxima do Governo diz que a pro-
cura pelos carros “era grande” e que uma 
limitação por via administrativa poderia 
ter sido feita pela OPM. O Executivo dili-
genciou no “sentido de reduzir o volume 
de carga semanal deste tipo de carga”.

De acordo com a mesma fonte, o SEAL 
fez greve em seis períodos de 2020 no 
Porto de Lisboa, afetando a operação 
para a Madeira, não tendo cumprido, na 
greve de 9 a 30 de março, os serviços mí-
nimos, o que obrigou a requisição civil e 
sujeitou o abastecimento da Região a for-
tes limitações.

O Sindicato é ainda criticado pela greve 
convocada entre 30 março a 13 abril, ape-
sar do Estado de Emergência e por ter con-
vocado, a 29 de março, nova greve para o 
período de 14 de abril a 1 de junho, o que 
levou a novo pedido para requisição civil 
para o período pós 18 de abril.

JM/MS

Transporte de carros para a Madeira foi feito “em segurança”

Marinha prossegue a sua missão 
na região autónoma da Madeira
O NRP Douro, com os seus 30 militares, 
partiu esta quarta-feira (15) para mais 
uma missão de rendição dos vigilantes 
do Instituto das Florestas e Conserva-
ção da Natureza (IFCN) e dos agentes 
da Polícia Marítima nas Ilhas Selvagens. 
Apesar de todos os constrangimentos, 
a Marinha apoia incondicionalmente 
todos aqueles que têm a obrigação de 
assegurar a vigilância, defesa e a autori-
dade do estado.

No atual contexto das dificuldades 
vividas devido à pandemia existente 
em todo o território nacional, de 

que não é exceção a Região Autónoma da 
Madeira, a Marinha mantém e reafirma a 

sua missão, tendo como principal objet-
ivo assegurar a capacidade de resposta a 
situações de busca e salvamento marítimo, 
contribuir para o esforço de patrulhamento 
marítimo, apoiar os órgãos de proteção 
civil regionais em situações de calamidade 
ou catástrofe naturais e cooperar com ou-
tros departamentos do estado com com-
petências no mar.

Homens e mulheres a prestar serviço nos 
diversos órgãos, na ilha da Madeira e na ilha 
do Porto Santo, procuram incessantemente 
manter a prontidão e dar uma resposta efi-
ciente às determinações impostas no quadro 
do Estado de Emergência em vigor.

JM/MS

2.128 empresas apresentaram 
requerimento de pedido lay-off simplificado
Alojamento, restauração e similares são os 
setores mais predominantes, concentrando 
27,7% dos pedidos. O comércio por grosso 
e a retalho, reparação de veículos automó-
veis e motociclos representam 19,3% dos 
requerimentos e a construção 8,9%.

De acordo os dados, solicitados ao In-
stituto de Segurança Social da Ma-
deira na passada segunda-feira (13) e 

enviados esta quarta-feira (15), 2.128 emp-
resas apresentaram requerimento de pedido 
lay-off em regime simplificado.

“Deste universo de 2.128 empresas, 1.657 
empresas, ou seja, mais de 77,9%, têm até 10 
trabalhadores”, refere a Segurança Social.

As empresas sediadas no Porto Santo re-
presentam 1,8% do total das 2.128 empresas 

que apresentaram pedido de lay-off na Re-
gião Autónoma da Madeira.

Os processos de lay-off simplificado são, 
esclarece o organismo tutelado pelo Gover-
no, “submetidos, única e exclusivamente, 
através da Segurança Social Direta, sendo a 
sua análise tratada de forma automática pelo 
sistema que está a ser gerido pelo Instituto de 
Informática, a quem compete a disponibili-
zação dos dados a nível nacional”.

Os dados disponibilizados não permitem, 
acrescenta o Instituto da Segurança So-
cial, aferir o número atual de trabalhadores 
abrangidos por esta medida. “Contudo, tem 
sido feita insistência junto desse organismo 
nacional para que seja fornecida essa infor-
mação”, refere o organismo.

JM/MS
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País fechado apesar 
do alívio de medidas
Belém vai repor o direito à greve, cortado 
nos anteriores estados de emergência, 
e não afasta novo decreto a 2 de maio. 
António Costa quer reabertura prudente, 
após avisos dos técnicos.

O próximo estado de emergência ar-
ranca no sábado (18) para mais 15 
dias, com menos limitações nos 

direitos dos trabalhadores - como o direito à 
greve, que vigorou no último mês - e deixará 
cair as medidas excecionais para as prisões, 
que culminaram com a libertação de dois 
mil reclusos. Mas, na prática, pouco vai 
mudar e a regra é para manter as restrições.

O país continuará fechado, com muita 

gente em casa em teletrabalho. Os contro-
los rígidos na circulação de pessoas e fisca-
lização dos setores económicos encerrados 
não só irão permanecer, como poderão 
acentuar-se no final do mês, devido ao fim 
de semana alargado do 1 de maio, seme-
lhante ao que aconteceu na Páscoa. 

Marcelo Rebelo de Sousa e António Cos-
ta não dão como certo que o decreto para 
o novo período de exceção, que foi ontem 
(16) conhecido, venha a ser o último. Ainda 
que o chefe de Estado tenha admitido, após 
ouvir os epidemiologistas, que já “começa 
a ver-se a luz no fundo do túnel”.

JN/MS

Corrida a medicamento da malária 
deixa médicos e doentes em alerta
Reumatologistas pedem regras aper-
tadas na dispensa de fármaco agora 
usado na Covid-19. O Infarmed alerta 
para embalagens falsificadas.

Doentes com artrite reumatoide e 
lúpus têm sentido dificuldades na 
aquisição de hidroxicloroquina 

nas farmácias, o que estará relacionado 
com um uso inadequado daquele fárma-
co no contexto da pandemia Covid-19. 
Os médicos reumatologistas estão pre-
ocupados com os “stocks” deste med-
icamento essencial para milhares de 
doentes crónicos e querem bloquear 
a compra nas farmácias a pessoas que 
não o faziam anteriormente. Na quarta-
feira (15), o Infarmed veio alertar para a 
existência de embalagens falsificadas de 
fosfato de cloroquina. 

O antimalárico tem mais de 50 anos e 
nunca foi tão falado como agora, apesar 
de as provas no tratamento da Covid-19 
ainda não serem muito consistentes. Em 
Portugal, já foi autorizado o seu uso em 
contexto hospitalar para doentes com o 
novo coronavírus. Segundo uma norma 
da Direção-Geral da Saúde (DGS), pu-
blicada no final de março, os doentes 
internados em enfermarias podem ser 
tratados com hidroxicloroquina ou clo-
roquina durante pelo menos sete dias. 
Para esse efeito, o Infarmed já garantiu o 
reforço dos stocks hospitalares em 20%.

Porém, é nas farmácias que os doen-
tes de artrite reumatoide e lúpus têm 
sentido problemas. “Já se sente alguma 
falta nas farmácias”, referiu Luís Miran-
da, presidente da Sociedade Portuguesa 
de Reumatologia (SPR).

Em causa podem estar várias situa-
ções: um aumento da procura por doen-
tes crónicos com medo da escassez; um 

eventual desvio do abastecimento para 
os hospitais; ou a aquisição por doentes 
com Covid-19 que estão em ambulatório.
Bloqueio temporário

Por isso, a SPR e o Colégio de Reu-
matologia da Ordem dos Médicos, pro-
põem, num comunicado conjunto, 
“bloquear temporariamente a disponibi-
lização da hidroxicloroquina na farmácia 
comunitária a doentes que não o faziam 
anteriormente, mantendo a sua dispo-
nibilidade a quem já o tomava de forma 
crónica (mediante receita prévia)”.

Luís Miranda salienta que é impor-
tante o fármaco estar disponível para as 
dezenas de milhares de doentes que dele 
precisam todos os dias e para os doentes 
Covid-19 com indicação específica. “Aí 
não haverá falta de stocks, mas se alar-
garmos a prescrição aos 18 mil doentes, 
vai faltar”, afirmou.

JN/MS

Portugal passa os 600 mortos 
um mês após primeira vítima da Covid-19
Portugal regista 629 pessoas mortas 
devido à Covid-19, exatamente um mês 
depois de anunciada a primeira vítima 
mortal da pandemia.

Segundo dados revelados esta quin-
ta-feira (16), no boletim diário epi-
demiológico da Direção-Geral de 

Saúde, morreram mais 30 pessoas nas 
últimas 24 horas e foram registados mais 
750 casos de infeção, para um total de 18841 
infetados.

O número de doentes internados au-
mentou de 1200 para 1302 (mais 102) e 
o de casos em Unidades de Cuidados In-
tensivos também subiu, de 208 para 229 
(mais 21 pessoas).

De acordo com os dados da DGS, havia, 
na quinta-feira (16), 493 pessoas recupera-
das do vírus, mais 182 em relação aos nú-
meros divulgados na quarta-feira (15).

Desde o início do ano foram registados 
154727 casos suspeitos de Covid-19, tendo 
sido descartados 131976. Além dos 18841 
confirmados, há 3910 pessoas a aguardar 
resultado aos testes laboratoriais e 26065 
sob vigilância.

Segundo os dados divulgados na quinta-
-feira (16), a região Norte concentra 11237 
casos positivos e regista 355 vítimas mor-

tais, mais de metade do total nacional em 
ambos os critérios, com uma taxa de leta-
lidade de 3,16%. Segue-se, em número de 
casos positivos a região de Lisboa e Vale 
do Tejo, com 4237 casos e 115 mortos, para 
uma taxa de mortalidade de 2,63%.

A Região Centro, com 2756 casos, tem a 
maior percentagem de letalidade, 5,3%, 

com 146 mortos confirmados.
Num dia em que não se registaram mais 

óbitos (ontem, dia 16) no Algarve (nove) e 
nos Açores (quatro), destaque para a Ma-
deira (53 casos) e o Alentejo (156) que até à 
hora de fecho desta edição não contabiliza-
vam qualquer vítima mortal da Covid-19.

Os casos positivos afetam mais as mulhe-

res (11122) do que os homens (7719), numa 
relação de 59% contra 41%, sendo que 
a faixa etária mais afetada é a dos 50 a 59 
anos, com 3279 casos, logo seguida do in-
tervalo entre os 40 e os 49 anos, com 3267 
casos positivos.

Entre os mais novos, estão confirma-
dos 321 casos entre crianças com menos 
de nove anos e 485 na faixa etária dos 10 
aos 19 anos.

Em termos de óbitos, os homens são os 
mais penalizados, com 318 versus 311. En-
tre os maiores de 80 anos morreram 413 
pessoas (230 mulheres e 183 homens). Na 
faixa etária anterior, entre os 70 e os 79 
anos, ocorreram 131 óbitos (79 homens e 52 
mulheres).

Há 59 mortos com idades compreendi-
das entre os 60 e os 69 anos (40 H e 19 M) 
e 18 na faixa etária anterior, dos 50-59 
anos (13H-5M).

Não há vítimas entre as pessoas com 
menos de 39 anos enquanto na faixa etária 
entre os 40 e os 49 anos morreram três ho-
mens e cinco mulheres, num total de oito.

Por concelhos, até ontem (16), Lisboa li-
derava em número de casos, 996, logo se-
guida do Porto, com 988, e Matosinhos, 824.

JN/MS

Estado de emergência
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A Associação Portuguesa de Famílias 
Numerosas (APFN) alertou esta quarta-
-feira (15) que o ensino à distância, de-
vido à pandemia de Covid-19, “pode não 
ser possível para muitas famílias” devi-
do à falta de equipamentos eletrónicos 
suficientes para todos os membros da 
família. 

“Na sequência dos insistentes apelos dos 
sócios, a APFN alerta para a dificuldade 
que muitas famílias poderão atraves-

sar por não possuírem os equipamentos 
eletrónicos necessários ao regular funcion-
amento da medida, que permitam a todos 
os filhos acompanhar as atividades letivas 
nos novos moldes”, diz a associação em 
comunicado.

A APFN defende que “deve ser garantida 
a existência dos equipamentos necessários 
a um acesso equitativo de todos os alunos 
aos mesmos conteúdos e recursos pedagó-
gicos em cenário de pandemia”.

“Com os pais em regime de teletrabalho e 
sem possibilidade de acompanhar os filhos, 
deve também ser assegurado que as tarefas 
solicitadas correspondem ao grau de auto-
nomia dos alunos, bem como flexibilidade 
em relação ao cumprimento de prazos”, 
acrescenta a associação.

A APFN pede medidas urgentes, como 
a possibilidade de “os pais (ou um deles, 
mesmo estando o outro em teletrabalho) 
optarem pelo apoio excecional à família en-
quanto durar o ‘estado de emergência’ (...) 

que leva famílias inteiras a ficar em casa” 
e “ser dada a possibilidade de teletrabalho 
a tempo parcial, combinado com o apoio à 
família a tempo parcial, numa relação ho-

rária que seja acordada entre colaborador e 
entidade empregadora”.

“Os pais devem poder escolher entre as 
medidas que mais se adequem à sua situa-

ção familiar e laboral: apoio excecional à 
família ou teletrabalho parcial (com acordo 
da entidade patronal), com compensação 
proporcional pela segurança social”, de-
fende a associação, alertando que “de acor-
do com a legislação em vigor, basta um dos 
pais estar em teletrabalho para que deixe 
de ser possível o acesso ao apoio que cor-
responderia a 66% do seu salário, dos quais 
33% são um apoio da segurança social (no 
quadro do apoio excecional à família)”.

A APFN sublinha que este apoio “não é 
acessível em caso de teletrabalho em re-
gime de tempo inteiro, estando a exigir-se 
aos pais ou ao pai/mãe que está em casa 
sozinho que assegurem no mesmo horário 
e em simultâneo o trabalho profissional, o 
apoio aos filhos nos vários ciclos de ensino, 
e por vezes também simultaneamente a be-
bés, bem como a preparação das refeições e 
as tarefas da casa”.

A associação destaca que esta situação se 
agrava em famílias em situação de maior 
fragilidade, como as famílias em que ape-
nas um dos pais acompanha os filhos em 
casa, das famílias mais numerosas e daque-
las que têm elementos com deficiência ou 
necessidades especiais.

A APFN apela ao Governo para “uma rá-
pida tomada de decisões relativamente a es-
tes aspetos, para que as famílias portuguesas 
possam efetivamente dar uma resposta po-
sitiva e globalmente satisfatória em tempos 
de grande exigência como são os atuais”.

JN/MS

Escola em casa “pode não ser possível 
para muitas famílias numerosas”
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Ajudar a quem mais precisa nesta fase enche o nosso de
alegria. A live tem como objetivo levar e a quem mais precisa
atualmente, neste momento de vida inedito. Por isso, A klasszik juntou-se
aos Calema, e chamou o banco alimentar para criar essa ponte entre

e vocês ! Contamos com o vosso apoio e da rfmportugal.

Esse direto vai permitir de reverter donativos, nesta pandemia que atingiu

o

mundo inteiro e vai ser apresentado no canal YouTube da klasszik,
durante perto de 2h, num concerto ao vivo.
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Correr Mundo - Dez mulheres, dez histórias de emigração

Nestes novos tempos marcados pela 
quarentena e o isolamento social, pois 
a vida humana não tem preço e preve-
nir ainda é o melhor remédio, ler conti-
nua a ser uma das melhores formas de 
passar o tempo.

É nesse sentido que o livro recente-
mente lançado no Dia Internacion-
al da Mulher, “Correr Mundo - Dez 

mulheres, dez histórias de emigração”, 

ganha especial destaque, porque além de 
permitir ocupar o tempo de forma útil, 
constitui mais um relevante contributo 
para entendermos o fenómeno da emi-
gração portuguesa. 

Um contributo da Oxalá Editora, uma 
editora vocacionada para a publicação da 
obra de autores da diáspora, que encerra 
a particularidade de constituir um con-
junto de olhares femininos, em forma de 
contos, sobre a “saudade da infância e das 
origens, da língua, da família, as questões 
da identidade e do desenraizamento, a 
desvalorização dos emigrantes no país de 
acolhimento pela natureza do seu traba-
lho, as dificuldades de adaptação, as via-
gens até ao país de acolhimento”.

As escritoras que projetam estes múl-

tiplos olhares atentos sobre a emigração 
portuguesa são designadamente Irene 
Marques, professora de Literatura e Escri-
ta Criativa nas Universidades de Toronto 
e Ryerson, no Canadá, que em 2019 arre-
cadou o Prémio Ferreira de Castro; Pau-
la de Lemos, investigadora de Literatura 
Comparada na Universidade de Trier, na 
Alemanha, e detentora do Prémio Manuel 
Teixeira Gomes 2002; Luísa Costa Hölzl, 
tradutora, poetisa e professora de Língua 
Portuguesa da Universidade de Munique, 
na Alemanha; Luísa Semedo, doutorada 
em Filosofia e Conselheira das Comuni-
dades Portuguesas eleita em França, que 
em 2017 ganhou o Prémio Literário e de 
Ilustração Eça de Queiroz; Gabriela Ruivo 
Trindade, formada em Psicologia e a vi-

ver em Londres foi a vencedora do Pré-
mio LeYa em 2013; Maria João Dodman, 
doutorada em Literatura pela Univer-
sidade de Toronto e professora na York 
University, no Canadá; São Gonçalves, 
escritora e poetisa que reside no Luxem-
burgo;  Luz Marina Kratt, escritora e jor-
nalista que vive entre a Suíça e a Áustria; 
Helena Araújo, blogger e escritora resi-
dente em Berlim, na Alemanha;  e Altina 
Ribeiro, conhecida escritora da comuni-
dade portuguesa em França. 

Na esteira das palavras da escritora Ana 
Cristina Silva, que prefacia o livro, “Tra-
ta-se, em suma, de uma coletânea admi-
rável que fazia falta ao panorama literário 
português”.

Daniel Bastos
Opinião

E a seguir o quer vai acontecer?
Vejo muita pouca preocupação, mas o FMI já prevê uma recessão de 8% em Portugal.

Augusto Bandeira
Opinião

Segundo a previsão do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) Portugal pode 
cair 8% em 2020 derivado ao impacto da 
pandemia da covid-19 - a ser confirma-
da esta previsão, será ainda uma maior 
quebra no PIB desde 1928, quando a 
economia portuguesa registou um de-
sastre económico.

A situação não vai ser fácil e não é para 
mais, mas para todos se preocupar-
em, porque é uma emergência na 

economia, que vai afetar a classe política 
nacional, os alertas que têm surgido sobre 
o risco de haver uma crise podem fazer 

com que haja mudanças na forma de gov-
ernação - basta ver que, com o que já sabe-
mos sobre a Covid-19, com o tempo é muito 
provável que a pressão sobre os governos 
democráticos venha a aumentar. Espere-
mos que não, mas pode haver fortes con-
testações. Por enquanto está tudo muito 
calmo derivado ao cansaço acumulado por 
razões de tudo o que tem vindo a acontecer 
diariamente com as mudanças radicais na 
sociedade, mas muito pode vir a acontecer 
a curto prazo e isto vai exigir que se olhe 
para a política de outra forma, o que mutos 
não estão habituados, e vai ser muito difícil 
perceber e de se adaptar às prováveis novas 
formas. Até a esta data o primeiro-minis-
tro António Costa tem contado com o apoio 
do PSD de Rui Rio - esse apoio do Rui Rio é 
essencial mas vai ser ainda mais no futuro 
próximo. Se perguntarmos na rua aos cida-
dãos se acham que vem aí uma austeridade 
ninguém acredita que não vem. Meus caros 

amigos, vai doer muito e a classe média vai 
ser a mais afetada e, acreditem, não é com 
um governo de minoria no Parlamento que 
se vai salvar e resolver tudo o que se apro-
xima a curto tempo. Portugal vai precisar 
de garantir uma governabilidade para que 
possa reduzir os efeitos negativos na eco-
nomia. António Costa que comece a deitar 
para trás das costas as suas vaidades e mos-
tre ao país as suas mediocrizas que arrasta 
com ele, porque de governante ainda não 
provou nada, especialmente saber gover-
nar sem dinheiro. Neste momento vai ge-
rindo as coisas assim e assim e porque tem 
um Rio a apoiar e o Presidente da Republica 
sempre no mesmo barco, se não já tudo se 
tinha começado afundar. Está na hora, e o 
país tem muito a ganhar se António Costa 
convidar já Rui Rio para integrar o Execu-
tivo como seu número dois porque não é 
na esquerda que ele vai encontrar condi-
ções para governar nos próximos anos - o 

problema é saber se Costa tem tempo para 
pensar nisso, mas vai ter que o fazer a curto 
e médio prazo. 

E lá vai o Norte, a zona do país menos 
educada, mais envelhecida etc., como as-
sim alguém o disse durante o telejornal na 
TVI, canal de televisão, mas que não se es-
queçam que Portugal saiu da crise anterior 
devido à capacidade industrial do Norte. 
Será que voltará a sair desta crise devido 
ao tecido empresarial deste norte atlântico 
(Aveiro, Porto, Braga, Viana etc.)? Porque, 
como sabem, com o fim da hegemonia (su-
premacia, domínio, poder), do “made in 
China” o Norte e, claro, Portugal, benefi-
ciarão imediatamente. Esperamos que sim 
e que o Governo saiba dar valor, mas espe-
cialmente que saiba governar.

Vamos lá ver se desta vez o Norte será o 
futuro.  

Continuem a manter-se em casa como 
assim nos têm dito para fazer.
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Agora que estamos todos convencidos 
(ou a convencerem-nos…) que a pan-
demia em Portugal atingiu o seu ponto 
máximo, a que se segue o seu decrésci-
mo até à extinção (se não persistir uma 
segunda vaga), as atenções voltam-se 
para o que vai acontecer depois.

Pelas dificuldades que ainda sentimos 
e pelo medo e desespero que nos 
causam ainda a quantidade de infeta-

dos e mortos que todos os dias não param 
de crescer, sem falar da exaustão pro-
vocada pelo mal menor destas sucessivas 
quarentenas, o que é igualmente um facto 
que nos preocupa fortemente é o país que 
vamos encontrar quando a Covid-19 deixar 
de ser uma ameaça à nossa saúde, para se 
tornar uma ameaça à nossa subsistência!

Já todos percebemos que a nossa retoma 
económica (se a houver…) vai ficar ainda 
mais hipotecada. Assim: que o turismo, “a 
galinha dos ovos de ouro” (antes tão criti-
cada…), não voltará facilmente aos resul-
tados de outrora; que o ritmo das nossas 
exportações habituais vai passar grandes 
dificuldades, face aos tradicionais merca-
dos importadores, também eles a sofrer 
as consequências desta crise pandémica 
mundial; que o consumo interno vai bai-
xar, colocando em risco as pequenas em-
presas; que o desemprego vai agravar-se, 
em consequência do endividamento de 
muitas das nossas empresas e das altera-
ções que, necessariamente, se irão produzir 
no nosso aparelho produtivo; que os nossos 
grupos de cidadãos mais desprotegidos, no 
meio de tantas incertezas, serão os mais 
afetados; que as rivalidades entre Estados, 
disputando as fraquezas de uns e de outros 
(como se nada tivessem aprendido com a 
presente situação), continuarão a afetar a 
instabilidade do mundo e a nossa indigna-
ção pessoal, com a exploração de fontes de 
rendimento abusivo; etc., etc.

Enfim, avizinham-se tempos difíceis e o 
nosso “velho” Portugal, vencedor de tan-
tos desafios e sofredor de tantos outros, 
tem pela frente um único caminho: resis-
tir… resistir às adversidades que passamos 
e aos obstáculos que iremos encontrar pelo 
caminho e, a bem do povo que estimamos e 
da nação que construímos, se tal caminho 
se configurar como um beco sem saída, há 
que inverter a trajetória ou destruir as pa-
redes que nos barram o objetivo!

Nós, tal como outros países europeus, 
não conseguiremos sair desta prova sozi-
nhos. Precisamos da ajuda dos nossos mais 
próximos aliados (vulgo, “amigos”) para 
que, num esforço comum, consigamos su-
perar a crise económica em que, em con-
sequência desta pandemia, nos afundamos 

diariamente. Mas, mesmo entre “amigos”, 
que se juntam em torno de um teto comum 
a que chamamos União Europeia, ninguém 
dá nada a ninguém.

Na recente reunião do Eurogrupo (consti-
tuído pelos 27 ministros da Finanças da UE), 
que se desenrolou na passada semana, fo-
ram precisos dois dias para se chegar a um 
meio acordo entre eles. Situação que já era 
previsível pelas declarações anteriores, no-
meadamente por parte da Alemanha e dos 
Países-Baixos, que se opunham à utilização 
dos eurobonds (ou coronabonds), que per-
mitiriam a mutualização da dívida dos países 
membros (passando à condição de dívida 
partilhada por todos os Estados), reduziriam 
os custos de financiamento dos Estados a 
taxas de juro altíssimas e, embora não di-
minuísse a dívida, poderia prolongar a sua 
amortização por algumas dezenas de anos, 
facilitando a retoma económica dos países.

Enfim, um simulacro de um “Plano Mar-
shall” que a Alemanha aproveitou após a 
Segunda Guerra Mundial e que hoje recusa, 
tal como a Holanda. Situação que merece-
ria outros comentários, mas que o espaço 
disponível nesta crónica não o permite.

No final da citada reunião de 15 horas do 
Eurogrupo, foi finalmente aprovada uma 
meia proposta, no valor de cerca de 540 mil 
milhões de euros a juros favoráveis, através 
de um fundo da UE que nunca tinha sido uti-
lizado, destinado a socorrer todos os países 
(Alemanha e Holanda incluídos…) e na pro-
porção do seu respectivo PIB (…), para fazer 
face às respetivas despesas, diretas e indi-
retas, com cuidados de saúde, tratamento 
e prevenção, relacionados com a Covid-19. 

Ficou, no entanto, por aprovar qualquer 
proposta destinada a financiar um fundo 
de recuperação económica, capaz de rea-
tivar as economias dos países europeus em 
grandes dificuldades, discussão que terá 
lugar numa próxima cimeira entre os Che-
fes de Estado e de Governo da EU. Iremos 
assim assistir a mais um “combate” entre 
aqueles que, pelas circunstâncias atípicas 
da atual crise, recusam as “Troikas” do 
passado recente (mais impostos, desem-
prego, miséria, contração do desenvolvi-
mento social, económico e cultural) e os 
outros que apenas estarão de acordo em 
aceitar os empréstimos para esse fim se os 
primeiros aceitarem as condições que nos 
foram impostas em 2011!

Sou convictamente um europeísta (em-
bora crítico de alguns aspetos do seu funcio-
namento), mas baseio esta minha convicção 
nos princípios e objetivos para que foi cria-
da a União Europeia. Esta atitude de alguns 
países europeus em “sangrar” os que lhes 
são atualmente mais frágeis economica-
mente, perante esta incontrolada epidemia, 
só tem uma leitura: “repugnante” (como lhe 
chamou o primeiro-ministro português) e 
mais um passo decisivo para reformular esta 
União Europeia, incluindo as bases econó-
micas e sociais dos países mais fracos.

Perder esta oportunidade é adiar o 
inevitável!

“The Day After”!

Luís Barreira
Opinião
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Meus queridos filhos e netos
“Que esta vos encontre bem de saúde” era 
como antigamente se começava qualquer 
missiva. Ainda guardo algumas comigo, e 
a elas regresso sempre que me entrego a 
viagens pelas minhas memórias. 

Reconhecendo a distância temporal 
que nos separa também hoje assim 
começo, apesar de a tecnologia anu-

lar o longe em que vivemos. Mas, por não 
ter qualquer certeza do quanto perdurará, 
foi para memória futura que decidi es-
crever-vos esta carta.

Foi a 12 de abril de 2020 que celebrámos 
mais uma Páscoa. Em confinamento obri-
gatório, como se uma cerca invisível apri-
sionasse todas as nossas vontades, man-

tendo-as num retiro forçado. Se dantes 
era a fé que nos salvava, agora é a vez de a 
imaginação e a criatividade de uns quantos 
conseguirem romper este cordão sanitá-
rio, e lembrar-nos que haverá sempre vida 
para além do cativeiro que nos foi imposto. 
E foi por via delas que, apesar de proibidos 
todos os rituais festivos, pudemos assistir:

À descoberta de vizinhança (palavra que 
há muito desaparecera do nosso léxico) a 
trocar pedaços de conversas de umas va-
randas para outras, sem nunca dantes se te-
rem apresentado; à solidariedade de quem, 
de repente, percebeu partilhar o prédio 
com idosos a precisar de alguém para lhes 
fazer as compras e levantar os medica-
mentos na farmácia; às batidas do coração 
do bebé da ecografia, que um mensageiro 
de boa vontade fez chegar aos ouvidos dos 
avós que não têm e-mail, nem morada nas 
redes sociais; o maravilhamento do casal, 
que há anos vivia num espaçoso T4, e só 
agora descobriu que podia almoçar numa 
reduzida e esquecida varanda que ganhou 
outro tamanho; a moradores a cantar vo-

tos de muitos anos de vida à menina de ca-
belo todo branco à janela que, a sorrir, os 
deixou ir embora sem levar “uma prenda 
dela” mas, em troca, se despediu com um 
aceno de gratidão; às velas acesas na noite 
a substituir os fogaréus que não desfilaram 
ao ritmo do requiem; às colchas suspensas 
de varandas surdas à banda que não passou, 
e cegas ao compasso da procissão que não 
chegou a sair da igreja; às portas cerradas 
das capelas, outrora abertas à curiosidade 
dos que aplaudiam o chão atapetado de pé-
talas de flores colhidas de madrugada; aos 
carros a circular de teto aberto, metáfora da 
boca do sepulcro, por onde em altifalante se 
anunciava e mostrava Cristo ressuscitado; 
a missas “drive in”, projetadas em ecrãs de 
parques de estacionamento, como se de um 
filme ao ar livre se tratasse, em que Amén se 
fez refrão nas buzinadelas de carros, trans-
formados em habitáculo de fiéis que nunca 
desistem; ao agradecimento de um pri-
meiro-ministro de terras de sua majestade 
que, no momento da alta médica, referiu a 
nacionalidade de Luís Pitarma, enfermeiro 

português que velou pela sua vida; aos hinos 
nascidos da genialidade de músicos a viver 
em países diferentes, mas unidos pela pauta 
da esperança; ao folar gratuitamente confe-
cionado por pastelarias de bairro e deixados 
por gente anónima, à porta de quem precisa 
de um aroma de forno para lembrar a comu-
nhão do pão partilhado.

Tudo isto me deveria deixar feliz! Mas, hu-
mana que sou, ao Senhor peço perdão por ter 
pecado por pensamentos, atos e omissões. 

Por pensar que seria fácil aceitar a vos-
sa ausência. Por me sentar sozinha à mesa, 
queixando-me da falta que me fizeram, 
com a vossa fotografia como disfarce do 
vazio de cada lugar; ter enganado a distân-
cia com um brinde erguido ao encontro que 
não existiu. Por, durante a videochamada, 
ter omitido que nem tudo estava bem.

Não estava, e doeu muito, porque con-
cluí ser errado dizer que as imagens va-
lem mais que as palavras. Por muito que 
os ecrãs nos aproximem, nunca uma ima-
gem nos devolverá a força de um abraço 
ou o calor de um beijo.

Aida Batista
Opinião

Carta aos meus 
filhos e netos
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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.

MUNDO

Wuhan

China nega que vírus tenha tido 
origem em laboratório de Wuhan
O Governo chinês refutou esta quinta-
-feira (16) as alegações de que a pan-
demia do novo coronavírus teve origem 
num laboratório perto da cidade de 
Wuhan, onde amostras de doenças con-
tagiosas estão armazenadas.

O porta-voz do ministério chinês dos 
Negócios Estrangeiros Zhao Lijian 
citou o diretor-geral da Organ-

ização Mundial da Saúde (OMS) e outros 
especialistas médicos não identificados 
para argumentar que não há evidências de 
que a transmissão tenha começado no lab-
oratório.

“Não há base científica para essas alega-

ções”, afirmou. “Sempre defendemos que 
esta é uma questão científica, que requer a 
avaliação profissional de cientistas e espe-
cialistas médicos”, disse Zhao aos jornalis-
tas, em conferência de imprensa. 

Análises feitas anteriormente apuraram 
que o vírus teve origem em morcegos e que 
passou para outras espécies de animais, 
antes de contagiar seres humanos, num 
mercado de vida selvagem e frutos do mar, 
situado nos subúrbios de Wuhan, embora 
não existam ainda resultados definitivos.

Alegações de que o vírus vazou de um la-
boratório foram feitas pela imprensa norte-
-americana sem citar evidências concretas.

JN/MS

Trump diz que pico da pandemia passou mas 
EUA registam máximo diário de mortos
O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmou, quarta-feira à 
noite (15), que os dados indicam que 
o país já passou o pico da pandemia 
da Covid-19, permitindo avançar com 
planos para “reabrir” a economia.

“A batalha continua, mas os dados 
sugerem que, em todo o país, 
passámos o pico de novos casos”, 

salientou o presidente dos Estados 
Unidos.

Os últimos dados divulgados sobre a 
pandemia nos Estados Unidos são “en-
corajadores”, pondo a administração 
“numa posição muito forte para finalizar 
as orientações aos estados para reabri-
rem o país”, disse Donald Trump.

De acordo com a agência de notícias 
norte-americana Associated Press, pre-
vê-se que as orientações abram cami-
nho para um relaxamento nas regras de 
distanciamento social em áreas do país 
onde há uma baixa transmissão do novo 
coronavírus, ao mesmo tempo que se 

devem manter nas zonas mais afetadas 
pela pandemia.

Horas depois, a Universidade Johns 
Hopkins anunciou que os Estados Uni-
dos registaram 2569 mortos em 24 horas 
devido à Covid-19, o balanço diário mais 
elevado contabilizado até agora por um 
país.

Este número, obtido entre as 20.30 
horas de quarta-feira (15) e a mesma 
hora do dia anterior, eleva para 28326 o 
número total de vítimas mortais no país 
devido à doença respiratória Covid-19, 
de acordo com os dados da universidade.

Na terça-feira (14), os Estados Unidos 
tinham registado 2228 óbitos causados 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). 
Os Estados Unidos identificaram ainda 
mais de 637 mil contágios.

A nível global, a pandemia já provocou 
mais de 131 mil mortos e infetou mais de 
dois milhões de pessoas em 193 países e 
territórios. Mais de 436 mil doentes fo-
ram considerados curados.

JN/MS
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EUA

OMS diz que restrições só podem ser levantadas 
se transmissão estiver controlada
Os países europeus precisam de garantir 
que a transmissão do novo coronavírus 
está controlada e que os locais de traba-
lho têm condições para o distanciamento 
social antes de saírem do estado de emer-
gência, defendeu esta quinta-feira (16) a 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

Estas são algumas condições que todos 
precisam de garantir antes de le-
vantar restrições ao movimento das 

populações, afirmou esta quinta-feira (16) 
o diretor regional para a Europa, Hans 
Kluge, que avisou que “não há caminho 
rápido para voltar à normalidade”.

Em conferência de imprensa na sede 
regional da organização, em Copenhaga, 
Hans Kluge afirmou que se vivem tempos 
de “incerteza e complexidade”, em que se 
precisará “de ajustar medidas rapidamen-

te, introduzir e retirar restrições e levantá-
-las gradualmente”.

Hans Kluge avisou que apesar de a pri-
mavera ter chegado à Europa, ainda se está 
“no meio de uma tempestade” em que o 
“impacto total” da pandemia ainda não 
atingiu alguns países, enquanto em outros 
desce o ritmo de aumento de novas infe-
ções. Mais de 84 mil pessoas morreram na 
Europa e em 10 dias o número de casos na 
região “quase duplicou para mais de um 
milhão”, afirmou.

A OMS definiu um roteiro para o regresso 
à normalidade que será divulgado na pró-
xima semana com seis critérios principais 
destinados aos 53 países da região euro-
peia, que devem ser garantidos à partida 
antes de se levantarem restrições aos mo-
vimentos das populações.

Hans Kluge afirmou que vão ser discuti-

dos hoje, sexta-feira (17), com os ministros 
da Saúde europeus e que se não puderem 
ser garantidos, os países “devem repensar” 
o levantamento de medidas restritivas.

A transmissão precisa de estar contro-
lada e os sistemas de saúde, incluindo os 
hospitais, precisam de garantir a identifi-
cação de casos suspeitos da Covid-19, o seu 
isolamento, testes, rastreio de contactos e 
quarentena. Surtos de Covid-19 em locais 
onde as pessoas estão mais vulneráveis, 
como lares de idosos ou instituições de 
saúde mental precisam de ser minimizados 
e os locais de trabalho têm que ter condi-
ções para o distanciamento social, limpeza 
de mãos frequentes e etiqueta respiratória, 
considera a OMS no seu roteiro para o re-
gresso a alguma normalidade.

“Os riscos de importação [de casos] têm 
que poder ser geridos e as comunidades 

devem ser ouvidas e estar envolvidas nas 
transições”, acrescentou.

Este roteiro para o regresso à normalida-
de não é “tamanho único”, salientou, mas 
define critérios comuns para os 53 países 
contemplados.

“Quaisquer passos na transição para um 
novo normal devem ser orientados por 
princípios de saúde pública”, recomendou, 
afirmando que “a covid-19 não perdoa” 
e que profissionais de saúde “treinados, 
equipados e protegidos, a pandemia varre 
comunidades”, destruindo vidas e modos 
de vida. Hans Kluge recomendou aos paí-
ses europeus que “observem, aprendem e 
escutem” a partir das experiências uns dos 
outros, especialmente os que começam a 
levantar restrições.

JN/MS

Merkel recomenda “fortemente” uso de máscaras
A chanceler alemã Angela Merkel re-
comendou esta quarta-feira (15) “forte-
mente” o uso de máscaras de proteção 
nos transportes públicos e nos super-
mercados, garantindo que as principais 
medidas de contenção são para manter 
até, pelo menos, 3 de maio.

Em conferência de imprensa esta 
terça-feira (14) à tarde, a líder do 
executivo alemão sublinhou que a 

distância mínima de metro e meio “con-
tinua a aplicar-se e o seu incumprimento 
continua a ser alvo de punições”, tal 
como o impedimento de grupos com mais 
de duas pessoas. 

Angela Merkel, que falou depois de 

uma videoconferência com os líderes dos 
16 Estados federados, sublinhou que o 
país conseguiu evitar, por agora, sobre-
carregar o sistema de saúde o que é ape-
nas um “frágil sucesso”.

Mesmo com muito boas intenções, ex-
plicou, não há grande espaço para mu-
danças ou avanços, agradecendo o res-
peito que a população tem demonstrado 
ao acatar as medidas de contenção.

Nas alterações anunciadas esta quarta-
-feira (15) está a reabertura de lojas com 
superfície até 800 metros quadrados já 
a partir da próxima segunda-feira (20), 
desde que respeitando critérios de higie-
ne e evitando longas filas para entrar.

As escolas deverão começar a voltar a 

funcionar progressivamente a partir de 
4 de maio, dependendo de cada Estado 
federado, dando prioridade aos últimos 
anos dos ensinos primário e secundário.

As celebrações religiosas “não vão 
acontecer para já”, frisou a chanceler, 
que vai, no entanto, conversar ainda esta 
semana com representantes para tentar 
“encontrar uma maneira mutuamente 
aceitável de proceder”.

Também não estão permitidos ajunta-
mentos, como competições desportivas ou 
concertos, até, pelo menos, 31 de agosto.

O Governo alemão que fazer balanços 
regulares das restrições cada 14 dias, isto 
é, está previsto uma nova comunicação a 
30 de abril para clarificar as atuações pós 

3 de maio.
A Alemanha registou até quinta-feira 

(16), 127.583 casos diagnosticados e 3254 
vítimas mortais e é o quarto país com 
mais casos do mundo.

A Covid-19 é transmitida por um 
novo coronavírus detetado no final de 
dezembro, em Wuhan, uma cidade do 
centro da China.

Para combater a pandemia, os governos 
mandaram para casa quatro mil milhões 
de pessoas (mais de metade da população 
do planeta), encerraram o comércio não 
essencial e reduziram drasticamente o 
tráfego aéreo, paralisando setores intei-
ros da economia mundial.

JN/MS
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The rapid spread worldwide of the coro-
navirus pandemic has dealt an unparal-
leled shock to the global economy and 
will likely fundamentally alter the world 
order. The coronavirus pandemic is no 
longer only a global health emergency it 
is also a major economic crisis.

Since it was first revealed in China in 
December 2019 it has cost the jobs of 
millions of workers throughout the 

world creating the conditions for an un-
precedented economic and social crisis.

The International Labor Organization 
(ILO) has warned that millions of workers 
will join the ranks of the unemployed over 
the next several months and the crisis will 
be far worse than the 2008-09 global fi-
nancial crisis which left 22 million people 
unemployed. The International Labour Or-
ganization (ILO) is a United Nations agen-
cy with 187 member countries. It is one of 
the oldest agencies of the United Nations 

and dates back to the League of Nations 
following World War I. ILO has played a 
major role in the development of interna-
tional labour law and has raised concerns 
regarding child labour and the  promotion 
of gender equality in the labour force.  

The United Nations’ labor agency sug-
gested the coronavirus could claim up to 
24.7 million jobs, according to ILO esti-
mates. In addition, the requirement that 
countries restrict the movement of citizens 
has already caused a decline in global eco-
nomic activity, particularly in the manu-
facturing and service sectors. 

Additionally, the ILO states that the 
strain on income due to the decline in eco-
nomic activity will devastate workers and 
force millions into poverty.

Central banks around the world are 
lowering interest rates, as part of emer-
gency measures to support and stimulate 
the global economy. Canada Cuts its inte-
rest rate to 0.25% in an emergency move. 
The Bank of Canada slashed its benchmark 
interest rate by 50bps to 0.25 percent in an 
emergency meeting on March 27th 2020.

The U.S. Federal Reserve is taking emer-
gency action to buoy the American eco-
nomy, as the disruption caused by the 
novel coronavirus raises fears of recession 

and a credit freeze in financial markets.
The United States central bank announ-

ced on March 15th a series of comprehensi-
ve measures, including the reduction in its 
benchmark interest rate by a full percen-
tage point to effectively zero.  The central 
bank also bought US$700 billion in Trea-
sury and mortgage securities.

Meanwhile, governments around the 
world have also been introducing financial 
packages to help buffer the impact of the 
coronavirus on workers and businesses.

The Canadian government has unleashed 
the full power of the state and has pled-
ged open-ended support that may result 
in the largest government intervention in 
the economy since the Second World War. 
Unfortunately, Canada’s economy is su-
ffering a double shock. The pandemic has 
forced widespread business closures and 
oil prices are devastating the energy sector; 
especially hit is the Alberta economy.

The unemployment rate likely doubled 
in the past two weeks after the pandemic 
forced widespread business closures. And 
tanking oil prices are devastating an energy 
sector that once accounted for about a 10th 
of output, with crude so cheap companies 
are virtually giving it away.  On March 
25th the Canadian Parliament approved 

an $82-billion emergency coronavirus su-
pport package. In the United States, Con-
gress passed a $2 trillion stimulus bill to 
respond to the coronavirus pandemic. In a 
historic vote, the Senate voted 96-0 for the 
package in a rare bipartisan move.

It is hoped these measures will lessen the 
economic impact of the pandemic, but no-
body really knows what will happen to the 
economies of the world.  The figures by the 
ILO are only estimates. 

Central banks are also doing their part. 
Around the world many are lowering inte-
rest rates, as part of emergency measures 
to support and stimulate the global eco-
nomy and in addition to the financial pa-
ckages introduced by governments to help 
buffer the impact of the coronavirus on 
workers and businesses. The report by the 
ILO notes that the rising levels of unem-
ployment are expected to result in lost 
income in the range of $3.4 trillion.

Governments around the world need to 
act to protect workers and avoid an eco-
nomic recession that may lead to a depres-
sion never seen in last 100 years.  Millions 
of people are already out of work and the 
worst is yet to come.

*Dr. Mario Silva, PhD (law)
Distinguished Fellow, Ryerson University

Coronavirus 
economic 
impact
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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 ex-
perts who will help give you the tools needed 
to make better financial choices.

Sat 9:30 pm

No Timeline desta semana Adriana e 
Catarina falam-nos do funcionário que 
Snoop Dog tem para, exclusivamente, lhe 
enrolar cigarros; mostram-nos as sapati-
lhas com água benta que custam um ba-
lúrdio; dão-nos a conhecer o monge que 
é o homem mais velho do mundo; mos-
tram-nos o anúncio especial de Diogo 
Piçarra.

Sab 18h

Sab 15h

Esta semana, Carmo Monteiro traz-nos o 
LusoLife Beat e a procura do talento lusó-
fono no Canadá, a festa de São Valentim 
no Portuguese Cultural Centre of Missis-
sauga, que trouxe dos EUA o artista Jorge 
Ferreira, a Noite de Fado e o 37º aniversá-
rio da Casa do Alentejo de Toronto.

Esta semana Manuel DaCosta à conversa 
Mário Fernandes revela uma história de 
vida ligada ao mundo das dependências. 
Um exemplo de coragem e força para ten-
tar por em ordem uma vida em desordem.

Sat 9pm

This week Armando Terra will show us 
some vintage toys from Germany, Japan 
and Italy that will make you take note 
and look through your closet to see if you 
have any of these toys, especially when 
you hear what kind of money you can get. 

Sun 9:30pm

Um músico, Cristóvam, e um realizador, Pe-
dro Varela, unem forças e criam um hino de 
esperança. Andrà tutto bene (em português, 
Vai ficar tudo bem, percorreu a Internet, 
comovendo quem está de quarentena em 
casa ou na linha da frente a combater o sur-
to de Covid-19.

Dom 17h

Esta semana Joana Leal vai dar-nos 
a conhecer a história do Arsenal do 
Minho, de Toronto.

Sab 16h

Sab 14h30

Localizada a 17 quilómetros de Coimbra, 
no centro de Portugal, Conímbriga é uma 
povoação que se estabeleceu na Idade do 
Cobre. Assume-se como um dos mais ex-
tensos e diversificados sítios arqueológi-
cos em Portugal e está classificada como 
Monumento Nacional.

MR.KOA & TOPB0Y provide unfiltered dis-
cussions and debates for all things relation-
ship based each week. 1. Why do women 
have an issue with age when it comes to 
dating? 2. How do you deal with your part-
ner when they tell you they have mental 
health issues?

Sat 10pm

O equilíbrio do corpo e mente, o ambien-
talismo, a saúde e o bem-estar. Hábitos 
e escolhas saudáveis. No Body & Soul 
Telma Pinguelo estimula e encoraja es-
sas práticas de modo a transformarmos o 
nosso quotidiano e dos que nos rodeiam.

Dom 16h

Interviews with Alexis Martinez, Enzo 
Lapadula, Walters Music School Rose 
Vella Paquete, Tania Barbosa, Inah Can-
lapan, Cmagic, Jessica Valentini, Bethany 
Campbell, Michelle Madeira, CStyx.

Sun 9pm

O Espaço Mwangolé desta semana, foi co-
nhecer os trabalhos da designer Isabela Ro-
cha que transformou o bullying sofrido na 
infância numa marca de sucesso. E claro, 
sempre acompanhados da música africana.
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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 ex-
perts who will help give you the tools needed 
to make better financial choices.

Sat 9:30 pm

No Timeline desta semana Adriana e 
Catarina falam-nos do funcionário que 
Snoop Dog tem para, exclusivamente, lhe 
enrolar cigarros; mostram-nos as sapati-
lhas com água benta que custam um ba-
lúrdio; dão-nos a conhecer o monge que 
é o homem mais velho do mundo; mos-
tram-nos o anúncio especial de Diogo 
Piçarra.

Sab 18h

Sab 15h

Esta semana, Carmo Monteiro traz-nos o 
LusoLife Beat e a procura do talento lusó-
fono no Canadá, a festa de São Valentim 
no Portuguese Cultural Centre of Missis-
sauga, que trouxe dos EUA o artista Jorge 
Ferreira, a Noite de Fado e o 37º aniversá-
rio da Casa do Alentejo de Toronto.

Esta semana Manuel DaCosta à conversa 
Mário Fernandes revela uma história de 
vida ligada ao mundo das dependências. 
Um exemplo de coragem e força para ten-
tar por em ordem uma vida em desordem.

Sat 9pm

This week Armando Terra will show us 
some vintage toys from Germany, Japan 
and Italy that will make you take note 
and look through your closet to see if you 
have any of these toys, especially when 
you hear what kind of money you can get. 

Sun 9:30pm

Um músico, Cristóvam, e um realizador, Pe-
dro Varela, unem forças e criam um hino de 
esperança. Andrà tutto bene (em português, 
Vai ficar tudo bem, percorreu a Internet, 
comovendo quem está de quarentena em 
casa ou na linha da frente a combater o sur-
to de Covid-19.

Dom 17h

Esta semana Joana Leal vai dar-nos 
a conhecer a história do Arsenal do 
Minho, de Toronto.

Sab 16h

Sab 14h30

Localizada a 17 quilómetros de Coimbra, 
no centro de Portugal, Conímbriga é uma 
povoação que se estabeleceu na Idade do 
Cobre. Assume-se como um dos mais ex-
tensos e diversificados sítios arqueológi-
cos em Portugal e está classificada como 
Monumento Nacional.

MR.KOA & TOPB0Y provide unfiltered dis-
cussions and debates for all things relation-
ship based each week. 1. Why do women 
have an issue with age when it comes to 
dating? 2. How do you deal with your part-
ner when they tell you they have mental 
health issues?

Sat 10pm

O equilíbrio do corpo e mente, o ambien-
talismo, a saúde e o bem-estar. Hábitos 
e escolhas saudáveis. No Body & Soul 
Telma Pinguelo estimula e encoraja es-
sas práticas de modo a transformarmos o 
nosso quotidiano e dos que nos rodeiam.

Dom 16h

Interviews with Alexis Martinez, Enzo 
Lapadula, Walters Music School Rose 
Vella Paquete, Tania Barbosa, Inah Can-
lapan, Cmagic, Jessica Valentini, Bethany 
Campbell, Michelle Madeira, CStyx.

Sun 9pm

O Espaço Mwangolé desta semana, foi co-
nhecer os trabalhos da designer Isabela Ro-
cha que transformou o bullying sofrido na 
infância numa marca de sucesso. E claro, 
sempre acompanhados da música africana.
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MILÉNIO |  ÁFRICA

Cruz Vermelha alerta para ameaça 
de nova praga de gafanhotos em África
O Comité Internacional da Cruz Verme-
lha (CICV) alertou para a urgência de 
travar uma nova praga de gafanhotos na 
região da África Oriental, numa altura em 
que os agricultores preparam a época 
de plantações mais importante do ano. 

“A praga de gafanhotos do deserto não 
pode ser esquecida na corrida contra 
a covid-19”, alertou John Karongo, 

agrónomo regional do CICV, sediado em 
Nairobi, no Quénia.

“Os agricultores da África Oriental estão 
a entrar na época de plantações mais im-
portante, numa altura em que novos en-
xames começam a eclodir. Temos de agir 
agora para evitar o pior”, sublinhou.

Os responsáveis da Cruz Vermelha inter-
nacional receiam que novos enxames pos-
sam provocar a perda generalizada de co-
lheitas e agravar os já problemáticos níveis 
de insegurança alimentar, que só na Etiópia 
já afeta cerca de um milhão de pessoas.

Depois da chegada dos primeiros enxa-
mes no início do ano, as chuvas de março 
criaram as condições ideais de humidade e 
calor para o crescimento de novos enxames 
no Quénia, Somália e Sul da Etiópia.

Os especialistas admitem a possibilida-
de de o surto se deslocar para os vizinhos 
Uganda e Sudão do Sul, com boas condi-

ções para a deposição de ovos durante o 
mês de maio e o nascimento de novos gafa-
nhotos em junho e julho, altura em que os 
agricultores iniciam as colheitas.

Favorecidos pelo tempo mais quente e 
húmido registado na região no final do ano 
passado, o surto de gafanhotos sucedeu a 
um ano marcado por secas, mas também 
por inundações e está já a ser apontado 
como o pior que a África Oriental conheceu 
em décadas.

“Já assistimos a um declínio na segu-
rança alimentar em muitas zonas porque 
os gafanhotos dizimaram as pastagens e as 
culturas”, afirmou Karongo.

“Se o surto de gafanhotos não for trava-
do, poderemos ter os maiores enxames de 
gafanhotos quando estão mais famintos e 
as culturas começam a amadurecer e numa 
altura em que a pandemia da covid-19 está 
a criar dificuldades económicas que irão 
atingir mais duramente as famílias po-
bres”, reforçou.

A Cruz Vermelha está a apoiar os agri-
cultores e as comunidades rurais para que 
os exames sejam identificados o mais cedo 
possível e adotadas medidas para o seu 
combate, bem como a treinar agriculto-
res do uso de biopesticidas para prevenir a 
perda das novas plantações.

NM/MS

A consultora Fitch Solutions consi-
dera que a restrição de movimen-
tos em África vai manter-se mesmo 
depois das medidas de isolamento 
social serem levantadas, alertando 
que a insegurança alimentar pode 
tornar-se um desafio.

“Devido à virulência e às incer-
tezas que rodeiam a pandemia da 
covid-19, antevemos que algumas 

restrições à circulação se mantenham 
em África durante 2020 mesmo depois 
de as medidas de isolamento serem le-
vantadas”, lê-se numa nota de análise 
sobre as implicações das medidas de 
isolamento social no continente.

No relatório, enviado aos clientes e a 
que a Lusa teve acesso, estes analistas da 

Fitch Solutions, uma consultora detida 
pelos mesmos donos da agência de “ra-
ting” Fitch escrevem que “a restrição 
prolongada de movimentos, o aperto 
no controlo de fronteiras, o impacto 
das perturbações na cadeia de abasteci-
mento global e a descida na produtivi-
dade pode fazer com que a insegurança 
alimentar se torne um desafio para vá-
rios estados em África”.

Para além disto, alertam, “os terro-
ristas vão procurar capitalizar o vazio de 
segurança, governação e ajuda humani-
tária para expandirem a sua influência”.

No comentário, os analistas avisam 
também que as perturbações econó-
micas e as perturbações na cadeia de 
fornecimentos vão dar origem a dois 

desafios relacionados com a segurança.
“A 23 de março, o Chade sofreu a 

sua maior perda na batalha contra o 
terrorismo, quando uma fação aliada 
do Boko Haram atacou uma base ar-
mada na região do Lago Chade, ma-
tando 92 soldados”, apontam os ana-
listas, exemplificando também com a 
situação de violência no norte de Mo-
çambique.

“De acordo com a agência das Na-
ções Unidas para os Refugiados, foram 
feitos pelo menos 28 ataques na pro-
víncia de Cabo Delgado nos primeiros 
dois meses deste ano, originando na 
perda de casas para 100 mil civis”, es-
crevem os analistas.

RTP/MS

Limitações ao movimento vão manter-se 
em África mesmo depois da pandemia 

O diretor do departamento africano 
do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), Abebe Aemro Selassie, consi-
derou que a pandemia da covid-19 é 
“uma crise sem precedentes” no con-
tinente, diminuindo o rendimento ‘per 
capita’ em 3,9%.

Durante a apresentação das Per-
spetivas Económicas Regionais 
para a África subsaariana, este 

ano em formato virtual, Selassie disse 
que a recessão de 1,6% prevista para o 
continente em 2020 “pode ser ainda 
maior” e salientou que esta redução tem 
origem num “cocktail venenoso que 
junta a descida da produção económica 
com os impactos da pandemia”.

No relatório, o FMI diz que “o cresci-
mento nos países exportadores de pe-
tróleos deve cair de 1,8% em 2019 para 
-2,8% este ano, o que revela uma queda 
de 5,3 pontos percentuais face ao relató-
rio de outubro”.

A crise “ameaça afastar a região do 
seu caminho, revertendo os progres-
sos encorajadores no desenvolvimento 
dos anos recentes”, diz o FMI, alertan-
do também que “ao ceifar um número 
pesado de vítimas, prejudicando a sub-
sistência, e afetando os negócios e as 
contas públicas, a crise ameaça também 
abrandar as perspetivas de crescimento 
da região nos próximos anos”.

Num quadro de incerteza ainda maior 
que o habitual, o FMI antecipa que a 
África subsaariana tenha um cresci-

mento negativo de 1,6%, o maior de 
que há registo e 5,2 pontos percentuais 
abaixo das previsões de outubro, e prevê 
que em 2021 o continente volte ao cres-
cimento, vendo o PIB expandir-se, em 
média, 4,1%.

Para o Fundo, a previsão de recessão 
para a África subsaariana explica-se 
por três grandes fatores: as medidas de 
contenção, que prejudicam a atividade 
económica, os efeitos do abrandamen-
to da economia global, também ela em 
recessão este ano, e a “forte queda do 
preço das matérias-primas, especial-
mente o petróleo, que amplia os desafios 
em algumas das maiores economias de-
pendentes de recursos, nomeadamente 
Angola e Nigéria”.

Estes choques, explica o departamento 
africano do Fundo, “vão interagir com as 
vulnerabilidades atuais, exacerbando as 
condições económicas e sociais de cada 
país”.

Reconhecendo que “as medidas que 
os países tiveram de tomar para garan-
tir o distanciamento social e impedir as 
pessoas de circular vão de certeza colo-
car em perigo a subsistência de inúme-
ras pessoas vulneráveis”, que “vão so-
frer” por causa das limitadas proteções 
sociais que existem para compensar a 
perda de rendimentos.

Para o setor público de muitos países, 
esta crise, conclui o FMI, “não podia ter 
vindo em pior altura”

NM/MS

África enfrenta “crise sem 
precedentes”, alerta diretor do FMI
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Secretário estadual de Saúde do RJ 
testa positivo para o novo coronavírus
O secretário estadual de Saúde do Rio 
de Janeiro, Edmar Santos, anunciou na 
noite desta quarta-feira (15) que testou 
positivo para a Covid-19. Ontem, o go-
verno chegou a afirmar que ele tinha 
testado negativo.

“Hoje meu teste de PCR para o cor-
onavírus deu positivo, confirmando 
que eu estou infectado por esse vírus. 

Mas [queria] tranquilizar a todos, especial-
mente aqueles que já me mandaram uma 
série de mensagem de carinho e preocu-
pação, que eu passo muito bem. Não tive 
febre, não estou com tosse, com falta de ar. 
Não tenho nenhum sinal de gravidade da 
doença”, disse Edmar.

O secretário afirmou que segue à frente 
da secretaria, trabalhando de casa enquan-
to se recupera. “Seguirei aqui de casa, no 
isolamento domiciliar, mas trabalhando, 
de frente, em toda a sequência de prepa-
ração e enfrentamento dessa pandemia”, 
afirmou Edmar, que também renovou os 
apelos para que a população mantenha o 
isolamento social.

“O que a gente precisa é que vocês fi-
quem realmente em casa, para que a gente 
não tenha aumento grande de pessoas pre-
cisando do sistema ao mesmo tempo e para 
que a nossa programação possa seguir ade-
quada”, afirmou.

Governador também testou 
positivo

O anúncio do teste positivo de Edmar 
Santos veio um dia depois do governador 
Wilson Witzel também ter afirmado que 
está com a doença.

Antes dele, o secretário de Defesa Civil e 
comandante do Corpo de Bombeiros, Ro-
berto Robadey, já tinha diagnóstico positi-
vo para a doença.

Ainda nesta quarta (15), o Departamento 
Estadual de Trânsito do RJ (Detran) infor-
mou que o presidente do órgão, Antônio 
Carlos dos Santos, apresentou sintomas de 
Covid-19 na noite de terça-feira (14).

G1/MS

Florianópolis começa a testar 
casos suspeitos de coronavírus 
em ‘drive-thru’
Pessoas com suspeita de terem co-
ronavírus começaram a ser testadas 
nesta quarta-feira (15) em Florianópo-
lis. De acordo com a prefeitura, são 
submetidas ao exame apenas pes-
soas encaminhadas pelo programa 
Alô Saúde, que oferece atendimento 
pré-clínico por telefone e aplicativo, 
ou pela Vigilância Sanitária municipal. 
A cidade montou um posto que utiliza 
o esquema de drive-thru no Terminal 
de Integração da Trindade (Titri) para 
atender 110 pessoas até 16h.

De acordo com a prefeitura, 83 
compareceram e 10 tiveram re-
sultado positivo para o novo cor-

onavírus. O município informou na al-
tura que deveria marcar mais 250 testes 
para quinta-feira (16) no local.

A partir da próxima semana, testes se-
rão feitos também nos centros de saúde, 
sempre por indicação do programa Alô 
Saúde, que é o serviço de atendimento 
por telefone ou aplicativo, ou Vigilância 
Sanitária. Não é possível ir a esses locais 
e pedir para ser testado, por exemplo.

Espera por resultado
Os testes rápidos demoram entre 15 

e 30 minutos para ficarem prontos. De 
acordo com a secretaria, as pessoas tes-
tadas no drive-thru aguardam o resul-
tado no local. O secretário municipal 
da pasta, Carlos Alberto Justo da Silva, 
afirmou em coletiva que aqueles que 
foram submetidos aos testes recebem 
orientações da equipe de acordo com o 
diagnóstico. Os dados devem ser enca-
minhados para o Estado.

A testagem deve continuar até o início 
da próxima semana, mas a data final não 
foi divulgada. A expectativa é que 750 
pessoas façam os testes.

Conforme a administração municipal, 
a cidade recebeu 35 mil testes, 10 mil de 
RT-PCR, que utiliza a biologia molecu-
lar, e 25 mil testes rápidos.

A compra de mais testes será feita 
após análise do comportamento epide-
miológico da população, ou seja, quando 
houver necessidade, mais unidades se-
rão compradas.

G1/MS

Justiça suspende exigência de regularização 
do CPF para pessoa receber auxílio de R$ 600
O juiz federal Ilan Presser, do Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região 
(TRF-1), suspendeu nesta quarta-feira 
(15) a exigência de regularização do Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF) para que 
a pessoa possa receber o auxílio emer-
gencial de R$ 600.

A regularização do CPF é uma das 
exigências da Receita Federal para a 
pessoa receber o pagamento.

O magistrado tomou a decisão ao ana-
lisar uma ação apresentada pelo governo 
do Pará. Procurada, a Advocacia Geral da 
União (AGU) informou que ainda não foi 
notificada da decisão.

“Defiro o pedido [...] para determinar a 
suspensão imediata, em todo o território 
nacional, da exigência da regularização de 
CPF junto à Receita Federal, para fins de 
recebimento do auxílio emergencial”, es-
creveu o juiz na decisão.

“Comunique-se, via e-mail, ao sr. presi-
dente da Caixa Econômica Federal e ao sr. 
secretário da Receita Federal, para fins de 
ciência e cumprimento desta decisão, ado-
tando-se as medidas necessárias para essa 

finalidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de multa pecuniária, no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por 
dia de atraso”, acrescentou.
Aglomerações

A dificuldade das pessoas de regularizar 
o CPF tem provocado filas em todo o país.

Na decisão, o magistrado afirmou que 
a formação de fila provoca aglomerações 
e este tipo de situação representa “mani-
festa contrariedade” às medidas de dis-
tanciamento social, recomendadas pelas 
autoridades de saúde, entre as quais o Mi-
nistério da Saúde e a Organização Mundial 
de Saúde (OMS).

“As aglomerações, com sérios e gra-
ves riscos à saúde pública, continuam a se 
realizar, o que tem o condão de provocar 
o crescimento exponencial e acelerado da 
curva epidêmica, para atender à finalidade 
exigida pelo decreto regulamentar: de que 
sejam regularizadas as indigitadas pen-
dências alusivas aos CPFs dos beneficiários 
junto à Receita Federal”, escreveu.

G1/MS
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Sim, estamos trancados em casa...mas isso não significa que 
não podemos divertir-nos. A equipa da Camões Radio está 
aqui para lhe fazer companhia e ajudá-lo a superar esta situ-
ação sem precedentes.

A trabalhar a partir dos seus estúdios domésticos, os nossos 
hosts continuam a oferecer uma excelente mistura de músi-
cas e conteúdo informativo em português para ajudá-lo a 
passar as horas - todos os dias.

Além dos nossos programas regulares, temos o prazer 
de anunciar as #StayHome Music Sessions da Camões Radio, 
onde convidamos artistas lusófonos, de todo o mundo, para 
fazer um concerto interativo, ao vivo, na nossa página do 
Instagram.

Fique atento na próxima semana, para que possa assistir ao 
concerto on-line de Louis Simão (multi-instrumentista, que 
explora uma variedade de músicas, desde o samba e grooves 
baseados no funk à música folclórica portuguesa), Lucas 
Silveira (cantor / compositor / guitarrista da banda indie de 
Toronto The Cliks) e George Lopes (cantor / compositor / 
guitarrista do grupo Social Hysteria),

Pode ouvir a Camões Radio on-line em camoesradio.com ou 
fazer o download da nossa nova aplicação, disponível no 
Google Play (iOS em breve!).

Fique em casa e fique seguro.

Louis Simão
Thur Apr 23 | 8pm

Lucas Silveira
FRI Apr 24 | 8pm

George Lopes
Sat Apr 25 | 8pm
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Vamos marcar um 

café online 
& falar sobre 

o sector imobiliário
Antes de tudo isto começar, estava a pensar no Sector Imobiliário? 
Será que está a pensar em vender tendo em conta as alterações 
na sua vida? 
Vamos sentar-nos para um ‘Café Online’ e conversar. 

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

Fundado em maio do ano 2000, o site 
alemão Transfermarkt dedica-se a 100% 
ao mundo do futebol e assume-se como 
o maior banco de dados desta modali-
dade, contendo informações sobre joga-
dores, clubes e competições. Para além 
disso, é ainda uma das maiores comu-
nidades de futebol - disponível em 12 
idiomas, esta plataforma atinge até 35 
milhões de fãs de futebol por mês, um 
pouco por todo o mundo.

Tendo em conta as consequências que 
todos os dias se fazem sentir devido 
à pandemia do novo coronavírus, 

há, obviamente, uma grande preocupação 
em relação ao futuro do futebol - apesar de 
ainda não se poder dizer com certeza qual 
será o verdadeiro impacto desta situação 
a médio e longo prazo, o Transfermarkt 
avançou com um ajuste dos valores de 
mercado de atletas nacionais e internacio-
nais - uma desvalorização na geral de 20%, 
excluindo-se os jogadores nascidos em 
1998 ou mais tarde, que apenas veem o seu 
valor reduzido em 10% e os jogadores que 
valiam 300 mil euros ou menos, que não 
foram objeto de estudo.

Conforme explica o fundador do Trans-

fermarkt, Matthias Seidel, “o mercado 
entrou em colapso, muitos clubes podem 
estar sob a ameaça de insolvência e os pla-
nos para o mercado de transferência foram 
suspensos devido às muitas incertezas que 
existem na maioria dos clubes”, acrescen-
tando que, conforme a conjuntura atual, é 
pouco provável que os valores de transfe-
rência continuem a subir no futuro como 
nos últimos anos.

Como é que o Transfermarkt chegou a 
estes valores?

O site alemão reuniu as diferentes opi-
niões dos elementos integrantes dessa 
mesma comunidade e também de mais de 
300 representantes da indústria do futebol, 
provenientes de mais de 50 países: em re-
lação à descida dos valores de transferên-
cia, a maioria dos inquiridos calcula que a 
mesma seja de mais de 10%, enquanto que 
um pouco menos de um terço (30,9%) pro-
jeta uma desvalorização na ordem dos 15 
a 20%. Finalmente, 31,8% esperam uma 
perda de valor de mercado superior a 20%.

Seidel relembra que, ao contrário do que 
aconteceu nesta avaliação, o estudo indivi-
dual “dos valores de mercado no contexto 
de atualizações regulares”, continua a ser 
necessário e, assim que possível, voltará 
a ser posto em prática - isto porque “nem 
todos os jogadores devem sofrer a mesma 
desvalorização devido à crise”. 

Vamos a números - primeiro na Liga por-
tuguesa!

Apesar de continuar a ser o jogador mais 
valioso da I Liga portuguesa, Alex Telles, do 
F.C. Porto, vê o seu valor de mercado cair 
de 40 para 32 milhões de euros - seguem-se 
Rúben Dias, do Benfica, que vê o seu valor 
passar de 38 para 30,5 milhões de euros e, 
para fechar o “top 3” da Liga NOS e tam-
bém do Benfica, o espanhol Grimaldo que 
desvalorizou sete milhões de euros (de 35 
para 28 milhões de euros).

Entre os 20 mais “valiosos” encontramos 
11 jogadores do Benfica, sete do F. C. Por-
to, um do Braga (Trincão) e um do Sporting 
(Acuña).

Nesta atualização de cotações, o clube 
da Luz é o mais castigado: cai 61,9 milhões. 

No entanto, o valor do plantel (atualmente 
de 269,6 milhões de euros) continua a ser o 
mais alto das 18 equipas que compõem a I 
Liga. Segue-se o F. C. Porto (217,53), Spor-
ting (98,25), Braga (89,5), Vitória de Gui-
marães (40,38), Famalicão (37,1) e Rio Ave 
(19,73). O Gil Vicente, com 11,35 milhões, 
possui o valor mais baixo.

E lá fora?

Mbappé, que alinha pelo PSG, continua 
a ser o jogador mais cotado - apesar de ter 
sofrido uma desvalorização de 10%, vale 
agora uns não menos impressionantes 180 
milhões de euros. O seu colega de equipa, 
Neymar, e Sterling, do Manchester City, 
dividem a segunda posição do ranking dos 
mais “valiosos” do mercado, valendo, cada 
um deles, 128 milhões de euros. 

Inês Barbosa
Opinião

Valiosos…

mas já nem tanto!
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O Sporting falhou o pagamento da pri-
meira prestação da contratação de 
Rúben Amorim e neste momento, sabe o 
JN, deve 12,3 milhões de euros ao Braga. 
Uma quantia que ainda pode aumentar.

A 5 de março, Rúben Amorim foi ofi-
cializado no Sporting depois dos 
leões assumirem o pagamento 10 

milhões de euros ao Braga, valor da cláu-
sula de rescisão. Na época, os minhotos 
emitiram um comunicado à CMVM no qual 
explicaram que o valor iria ser recebido em 
duas prestações: a primeira até 6 de março 
e a segunda até 5 de setembro.

O clube leonino, “num ato de gestão 

excecional motivado pelo atual estado de 
emergência”, não pagou a primeira pres-
tação, avaliada em cinco milhões de euros, 
(mais 2,3 milhões referentes ao IVA, im-
posto presente em todas as transferências) 
- o limite era até 6 de março - com mora-
tória até ao dia 30 sob pena de antecipação 
do valor global

A 1 de abril, o Braga interpelou o Sporting 
para cessar este capítulo e se não o fizesse 
num prazo de 15 dias (até 16 de abril), o clu-
be de Alvalade seria forçado a pagar uma 
multa de 10% da verba total a liquidar que, 
com juros, acabaria por deixar uma dívida 
de 13,812,900 euros.

JN/MS

Sporting coloca 86% dos 
funcionários em lay-off
Os trabalhadores do Sporting vão en-
trar em lay-off e o presidente Frederi-
co Varandas já lhes terá comunicado 
essa decisão, na sequência da crise 
financeira provocadas pela pandemia 
da covid-19, que parou o desporto 
nacional desde o passado dia 14 de 
março.

A notícia foi avançada pelo semaná-
rio Expresso, tendo o jornal refe-
rido ainda que o anúncio foi feito 

pelo dirigente máximo leonino e pelo 
vice-presidente Francisco Zenha esta 
quarta-feira (15) de manhã.

O clube de Alvalade já tinha reduzido 
os salários do plantel principal em cer-
ca de 40%, mas face ao panorama atual 
e sem data para o reinício das competi-
ções acabou por estender os cortes aos 
restantes funcionários.

A comunicação de que iriam entrar 
em regime de lay-off foi feita por tele-
fone e a medida deverá durar 30 dias e 
abrange 86% os colaboradores, sendo 
que 60% vão para casa e 26% têm ho-
rário reduzido. Os restantes 14% conti-
nuam a trabalhar a tempo inteiro.

JN/MS
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euros ao Braga
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Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

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

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com

Benfica é o segundo clube que mais 
jogadores forneceu às principais ligas
F. C. Porto e Sporting também aparecem no top-10 da lista 
divulgada pelo CIES e que é liderada pelo Ajax (Holanda)

O Benfica é o segundo clube do mundo 
que mais futebolistas forneceu às cinco 
principais ligas europeias, sendo apenas 
batido pelo Ajax, num top-10 em que 
também aparecem Sporting e FC Porto,

De acordo com dados do Observató-
rio do Futebol (CIES), divulgados 
esta segunda-feira (13), 21 jogado-

res, tanto da formação como contratados 
para a equipa principal, saíram do clube da 
Luz para emblemas dos campeonatos da 
Alemanha, Inglaterra, França, Espanha e 

Itália, números apenas superado pelo Ajax, 
com 22.

O Sporting aparece no quinto lugar, com 
17 jogadores, enquanto o FC Porto é oitavo, 
com 15. Além de Ajax e Benfica, o pódio in-
clui os austríacos do Salzburgo, com 20.

Neste ranking, aparecem ainda Vitória 
de Guimarães (5), Sporting de Braga (4), 
Nacional da Madeira (2), Belenenses (2), 
Vitória de Setúbal (2), Desportivo das Aves 
(1), Feirense (1), Marítimo (1), Paços de 
Ferreira (1), Estoril (1) e Rio Ave (1).

JN/MS

A imprensa italiana garantiu, no pas-
sado domingo (12), que o colosso 
italiano pode avançar com uma pro-
posta pelo lateral portista, que tem 
contrato com os dragões até 2021.

Segundo o jornal “Tuttosport”, os 
campeões italianos pretender re-
forçar o lado esquerdo defensivo, 

isto face à provável saída de De Sciglio.
Alex Telles é hipótese a ter em conta 

pela equipa de Turim, embora, neste 

âmbito, o principal alvo seja Emerson 
Palmieri, jogador que alinha nos ingle-
ses do Chelsea.

De referir que Alex Telles, que tem 
vínculo com o F. C. Porto até 2021 e 
uma cláusula de rescisão fixada em 40 
milhões de euros, já jogou em Itália, na 
época 2015/16, no Inter Milão, cedido 
pelos turcos do Galatasaray, isto preci-
samente antes de rumar ao Dragão.

JN/MS
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Alex Telles no plano B
da Juventus
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416-679-0635
info@oxfordglass.com

oxfordglass.com

Oxford
GLASS & ALUMINIUM
COMMERCIAL  |  INDUSTRIAL

1325 St Clair Ave W, Toronto  |  416-535-1924  |  flightstoportugal.ca
50024263

Os presidentes dos clubes da LigaPro 
decidiram, conjuntamente, que nenhum 
contratará qualquer jogador que rescin-
da unilateralmente o contrato de traba-
lho por causa da pandemia de covid-19.

Um dia depois de os clubes da Liga 
assumirem igual compromisso, a 
Liga Portuguesa de Futebol Profis-

sional (LPFP) anunciou em comunicado 
que as formações da LigaPro se uniram “na 
regra”, após reunião com o líder da LPFP, 
Pedro Proença.

“Nenhum dos emblemas deste escalão 
avança para a contratação de um jogador 
que rescinda unilateralmente o seu con-
trato de trabalho, evocando questões pro-
vocadas pela pandemia de covid-19 ou de 
quaisquer decisões excecionais decorren-
tes da mesma, nomeadamente da extensão 

da época desportiva”, diz o comunicado.
Ainda segundo a LPFP, os clubes estão 

“unidos para passar este momento de difi-
culdade e com voz única”.

“Os presidentes dos clubes do escalão 
secundário, sempre em articulação com a 
Liga, terão capacidade de superar este mo-
mento tão difícil para toda a indústria. Os 
responsáveis acreditam que, mais do que 
nunca, os problemas e desafios com que se 
depararam são comuns e é imperativo que 
a resposta seja, também ela, conjunta”, fi-
naliza o comunicado.

Na passada quarta-feira (8), tinha sido a 
vez dos clubes da Liga tomarem a mesma 
posição, após uma reunião por videoconfe-
rência entre Pedro Proença e os presiden-
tes dos 18 primodivisionários.

JN/MS

Clubes não profissionais 
já começaram a receber 
apoio da Federação

Os clubes não profissionais de futebol 
e futsal já começaram a receber os 
montantes aprovados para a linha de 
crédito de um milhão de euros criada 
pela Federação Portuguesa de Fu-
tebol (FPF), depois de suspender as 
competições devido à Covid-19.

Fonte oficial da FPF disse à Lusa que al-
guns emblemas, na maioria do Cam-
peonato de Portugal, já estão a rece-

ber verbas e outras dezenas de pedidos de 
clubes estão em análise até ao fim de abril 
para receberem este primeiro apoio criado 
pelo organismo em 16 de março, quatro 
dias depois de ter suspendido as competi-
ções nacionais de futebol e futsal.

Estas provas viriam a ser canceladas a 
8 de abril, depois de as competições dos 
escalões de formação terem tido o mes-
mo desfecho, numa decisão tomada a 27 
de março último, devido ao estado de 
emergência decretado para fazer face ao 
novo coronavírus.

Depois de ter lançado esta linha de cré-
dito, a FPF lançou um fundo de 4,7 milhões 
de euros também com o propósito de mi-

nimizar os efeitos da pandemia na tesoura-
ria dos clubes, um valor que viria a ser re-
forçado em cerca de um milhão de euros, 
com metade do prémio de qualificação 
para o Euro2020 da seleção nacional.

As candidaturas a este fundo de ajuda 
decorrem até 30 de abril, podendo os 
clubes do Campeonato de Portugal e da 
Liga feminina receber um total de 35250 
euros, com parcelas de 17625 a serem 
disponibilizadas em maio e em junho.

Para poder utilizar este fundo, os clubes 
não profissionais têm que provar a ine-
xistência de salários em atraso até final de 
fevereiro de 2020 e, após terem acesso ao 
financiamento, terão que ser cumpridores 
nas próximas quatro temporadas, man-
tendo todas as equipas em atividade.

Na primeira época, os emblemas que 
utilizarem o fundo terão que pagar 10% 
do valor disponibilizado pela FPF, se-
guindo-se 25% e 32%, na segunda e ter-
ceira, respetivamente. Os restantes 33% 
serão a fundo perdido, mais 8% do que 
inicialmente previsto.

Os emblemas dos campeonatos de 
futsal masculinos e femininos podem re-
ceber 24 mil euros, o triplo do atribuído 
ao segundo escalão de futebol feminino 
(oito mil) e também acima da segunda 
divisão de futsal (6300).

Os montantes agora recebidos pelos 
clubes no âmbito da linha de crédito vão 
ser descontados nos valores globais do 
fundo, de acordo com o regulamento 
aprovado pela FPF.
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Clubes da LigaPro não vão 
contratar jogadores que 
rescindam unilateralmente
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O Arsenal revelou esta quarta-feira (15) 
que os elementos da administração 
aceitaram uma redução de mais de um 
terço do salário, considerando que este 
é um dos “momentos mais difíceis” da 
sua história devido à pandemia da Co-
vid-19.

“O potencial impacto financeiro é sig-
nificativo, por isso devemos ser res-
ponsáveis e agir agora para melhor 

proteger o Arsenal do que pode vir a acon-
tecer nos próximos meses. O que está claro 
é que este é um dos períodos mais difíceis 
em quase 134 anos”, refere o clube em co-
municado.

O Arsenal, onde alinha o internacio-
nal português Cédric Soares, explica que 
os elementos da administração aceitaram 

voluntariamente uma redução de mais de 
um terço do salário durante os próximos 12 
meses.

Em relação aos jogadores, o clube lon-
drino explica que estão a decorrer negocia-
ções para chegar a um entendimento.

“Os nossos jogadores têm estado a tra-
balhar duro em suas casas durante este pe-
ríodo difícil. Nos últimos 10 dias têm estado 
a decorrer negociações sobre os possíveis 
desafios financeiros futuros e os planos que 
estamos a efetuar. Estão a ser conversas 
produtivas sobre a maneira como podem 
ajudar o clube da forma mais adequada”, 
explica o documento, acrescentando que 
só vai divulgar mais informações no final 
do processo negocial.
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Inglaterra
Administração do Arsenal 
corta salários para um terço

O Clube londrino volta atrás e só os diri-
gentes terão os respetivos vencimentos 
reduzidos em abril e maio.

Depois de ter anunciado cortes sala-
riais a todos os funcionários que não 
fazem parte da equipa principal de 

futebol, comandada por José Mourinho, o 
Tottenham recuou nessa intenção e esta 
segunda-feira (13) anunciou que, afinal, 
apenas os dirigentes terão os vencimentos 
reduzidos.

“Continuamos a refletir nas nossas po-
sições e nesse sentido ficou decidido que 
todo o staff que não joga, trabalhe a tempo 
inteiro ou em part-time, receberá 100% do 
vencimento em abril e maio. Apenas a Di-
reção manterá as reduções salariais”, lê-se 
na nota do clube.

Recorde-se que o Tottenham também foi 
muito criticado por avançar para os cortes 
salariais depois de ter registado lucros re-
cordes nas últimas épocas.

“Lamentamos qualquer preocupação 
causada durante este período de ansiedade 
e esperamos que o trabalho que os nossos 
adeptos verão nas próximas semanas os 
deixe orgulhosos do clube”, salientou o 
presidente Daniel Levy.

Os “spurs” anunciaram ainda que dis-
ponibilizará o estádio para ser usado como 
centro de despistagem para a covid-19 e 
será destinado a pessoal do serviço nacional 
de saúde e às suas famílias e dependentes.

JN/MS

Tottenham repõe salários aos 
funcionários após críticas

Sir Kenny Dalglish testou 
positivo ao novo coronavírus
Lenda do Liverpool e do futebol bri-
tânico, o escocês Sir Kenny Dalglish 
testou positivo ao novo coronavírus, 
segundo informou a família do antigo 
futebolista, através de um comunica-
do divulgado, na passada sexta-feira 
(10), no site oficial dos reds.

Kenny Dalglish, de 69 anos, escla-
recia o comunicado, foi interna-
do para tratar “uma infecção que 

requer antibióticos intravenosos. De 
acordo com os procedimentos atuais, 
foi posteriormente testado para o CO-
VID-19, apesar de não ter apresentado 
nenhum sintoma da doença. Inespera-

damente, o resultado do teste foi positi-
vo, mas ele permanece assintomático”.

King Kenny, conforme ficou conhe-
cido, só conheceu dois clubes enquanto 
jogador, o Celtic, da sua Escócia natal, e 
o Liverpool, de Inglaterra, onde chegou 
a ser treinador-jogador. Como treina-
dor, além dos reds, também represen-
tou o Celtic, mas também o Newcastle e 
o Blackburn Rovers. Estava sem treinar 
desde 2012, quando deixou o coman-
do técnico do Liverpool. Ao longo da 
carreira, conquistou diversas Ligas dos 
Campeões, bem como campeonatos in-
gleses e escoceses.

JN/MS

Antigo guarda-redes do Chelsea 
Peter Bonetti morre aos 78 anos

O antigo guarda-redes internacional 
inglês Peter Bonetti, o segundo fute-
bolista com mais jogos disputados 
pelo Chelsea, morreu, no passado 
domingo (12), aos 78 anos, vítima de 
“doença prolongada”, informou o clu-
be londrino no site oficial na internet.

“O Chelsea lamenta profundamente 
ter de anunciar a morte de um dos 
maiores jogadores da nossa histó-

ria, Peter Bonetti. O nosso antigo guar-
da-redes sofria de doença prolongada”, 
transmitiram os “blues”, recordando, 
através da conta oficial no Twitter, os 
“incríveis 729 jogos” que Bonetti dispu-
tou com a camisola dos londrinos.

Peter Bonetti nasceu em Putney, em 
Londres, em setembro de 1941, e jogou 
no Chelsea entre 1959 e 1979, sendo que, 
pelo meio, teve uma rápida passagem 
pelo futebol dos Estado Unidos, no verão 
de 1975, quando atuou ao serviço dos St. 
Louis Stars.

Bonetti somou 729 jogos pelo Chel-
sea, conquistando uma Taça das Ta-
ças (1970/71), uma Taça de Inglaterra 

(1969/70) e uma Taça da Liga inglesa 
(1964/65).

É, de resto, o segundo jogador com 
mais jogos disputados com a camisola 
dos ‘blues’, apenas superado por Ron 
Harris (795) e à frente de John Terry (717) 
e de Frank Lampard (648).

Bonetti viria a terminar a carreira na 
Escócia, em 1979, com a camisola do 
Dundee United, pelo qual arrecadou a 
Taça da Liga escocesa dessa temporada 
(1979/80).

O antigo guardião, que contava sete 
presenças pela seleção de Inglaterra, 
fez parte da equipa que venceu o Cam-
peonato do Mundo de 1966, embora não 
tenha contabilizado qualquer minuto de 
jogo, uma vez que o titular inquestioná-
vel era Gordon Banks.

Quatro anos mais tarde, voltou a in-
tegrar a seleção inglesa no Mundial de 
1970, no México, tendo jogado um en-
contro, precisamente na eliminação do 
conjunto britânico, nos quartos de final, 
perante futura campeã Alemanha.

N/MS
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O futebolista sérvio do Real Madrid vai 
ser presente a tribunal por ter violado a 
quarentena domiciliária no país e incorre 
a uma pena que vai desde multa até três 
anos de prisão.

Jovic, que já teve problemas com os me-
rengues por ter violado a quarentena 
em Espanha para viajar até à Sérvia, foi 

visto a passear em Belgrado no aniversário 
da namorada, quando estava sujeito a 28 
dias de isolamento no país, uma vez que re-
gressou de uma zona de alto risco, nomea-
damente Madrid.

O caso reportado pelas autoridades, e 
que mereceu inclusivamente reprimenda 
pública por parte da primeiro-ministro, 
Ana Brnabic, remonta a 19 de março e o 
atleta disse na altura que tinha saído para 
ir à farmácia.

O ex-jogador do Benfica argumentou 

ainda que não conhecia bem as normas do 
isolamento, pensando que poderia sair uma 
vez por dia para as compras essenciais.

A radio “Pink” noticia que Nikola Ninko-
vic, que joga nos italianos do Ascoli, tam-
bém vai ser presente ao Ministério Público 
pelo mesmo crime de violação de confina-
mento, punido com multa de 1.275 euros a 
três anos de prisão.

A 5 de abril, o internacional Aleksandar 
Prijovic foi condenado a três meses de pri-
são domiciliária por não respeitar as restri-
ções, depois de ter sido apanhado em con-
vívio com 20 amigos num hotel da capital.

Entre as várias medidas de prevenção da 
pandemia, o governo decretou um horário 
de recolher obrigatório entre as 17 e as 5 
horas, bem como proibição total de sair aos 
fins de semana. 
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Espanha
Luka Jovic incorre até três anos de 
prisão por violação de quarentena

Emili Rousaund foi um dos dirigentes 
que deixaram o clube nos últimos dias 
por divergência com o presidente Josep 
Maria Bartomeu.

Emili Rousaund atacou a Direção do 
Barcelona, depois de ter abandonado 
o clube na semana passada por estar 

em desacordo com Josep Maria Bartomeu, o 

presidente dos “culés”, em vários assuntos.
“A existência de corrupção no seio clu-

be está patente no caminho já demonstra-
do pela desintegração de contratos entre 
empresas vinculadas (uma radicada num 
paraíso fiscal) com a finalidade de evitar 
os controlos internos, as aprovações por 
parte do Comité de Adjudicação e pela jun-
ta diretiva”, lê-se no comunicado de Emili 
Rousaund, publicado esta terça-feira (14).

“Estas irregularidades, foram a causa da 
minha demissão. Ainda assim, não se pode 
menosprezar que é uma obrigação moral, 
mas também legal, denunciar publicamen-
te ações irregulares que podem ser consti-
tutivas de delito”, acrescenta.

O Barcelona já havia ameaçado Emili 
Rousaund com um processo em tribunal na 
sequência de outras acusações feitas pelo 
anterior vice-presidente.

JN/MS

Antigo vice-presidente aponta 
corrupção no Barcelona

Adversário de Casillas acusado 
de falsificar documentos
Luis Rubiales, presidente da federa-
ção espanhola, vai a tribunal na se-
quência de uma investigação por fal-
sificação de documentos.

Luis Rubiales, presidente da Federa-
ção Espanhola de Futebol, vai res-
ponder em tribunal, em Madrid, 

a uma investigação de que foi alvo por 
suposta falsificação de documentos. A 
sessão está marcada para 21 de maio.

A notícia é do jornal “ABC” e adianta 
que a ata de uma assembleia-geral da 
federação e uma escritura de alegações 
entregues ao Conselho Superior do Des-
porto são dois dos documentos que le-
vantaram suspeitas.

Recorde-se que Luis Rubiales é ad-
versário de Iker Casillas nas próximas 
eleições para a presidência da Federação 
Espanhola de Futebol.

JN/MS

Celta de Vigo reduz salário a 
jogadores e treinadores

O Celta de Vigo chegou, na passada 
quinta-feira (9), a “acordo para a re-
dução salarial” com treinadores e jo-
gadores das equipas principal e B, na 
sequência da pandemia de Covid-19.

“O Celta, atuando com a máxima coe-
rência e responsabilidade, deu um im-
portante passo para enfrentar com maior 
segurança a possibilidade de a competi-

ção na liga não ser retomada”, informou 
o clube de Vigo, em comunicado.

Além de treinadores e futebolistas, a 
redução salarial vai também aplicar-se a 
outros funcionários do Celta de Vigo que 
aufiram vencimentos acima de um valor 
não revelado pelo clube, 17.ª classificado 
da liga espanhola, antes da suspensão da 
atividade.
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O britânico de 90 anos morreu no passa-
do domingo (12) de doença prolongada. 
A lenda do automobilismo mundial, com 
uma carreira de 14 anos, venceu 16 das 
66 corridas de Fórmula 1 que disputou. 
Mas nunca ganhou um título mundial.

Stirling Moss, que fez a sua primeira 
corrida profissional em 1948, foi qua-
tro vezes vice-campeão mundial da 

Fórmula 1, entre 1955 e 1961. Em toda a car-
reira, o britânico competiu em 375 corridas 
e venceu em 212.

Reformou-se da competição de alto ní-
vel em 1962 quando sofreu um acidente, 
mas continuou a “correr” informalmente, 
especialmente em eventos de celebração, 
até aos 81 anos. Ao mesmo tempo, era em-
presário na área do imobiliário com a famí-
lia. Moss, cita o jornal “The Guardian”, era 

sobretudo conhecido pela “habilidade ao 
volante”.

O estilo de vida, que procurava aprovei-
tar ao máximo, e a personalidade compe-
titiva destacam-se nesta lenda do auto-
mobilismo, segundo a imprensa britânica. 
“Daquilo que me diz respeito, qualquer 
automobilista merece o nome se tentar 
vencer todas as corridas”, afirmou Stirling 
Moss, citado pelo “The Guardian”.

Em 2009, passou pelo Circuito da Boavis-
ta, no Grande Prémio Histórico do Porto, 
onde referiu ao JN que os carros e a veloci-
dade eram uma “paixão”, que lhe corriam 
no sangue. “Medo? Não! Nunca tive medo! 
O perigo foi sempre a minha profissão. E foi 
essa sensação do perigo que me levou à F1”, 
disse.

JN/MS

Morreu Stirling Moss,
lenda da Fórmula 1

Federação Internacional de 
Ténis corta nos salários
A Federação Internacional de Ténis (ITF) 
vai colocar cerca de metade dos funcio-
nários de licença e baixar os salários de 
dirigentes, para minimizar os efeitos fi-
nanceiros da pandemia de covid-19.

Em declarações à agência de notícias 
AP, David Haggerty revelou que 
acordou baixar o próprio salário em 

30% e reduzir o de outros dirigentes em 
10% ou 20%, depois de o organismo ter 
“analisado todas as vertentes em que seria 
possível poupar a curto prazo e estar pre-
parado para quando o ténis regressar”.

Ainda numa ótica de proteção dos tra-
balhadores, “cerca de metade do staff da 

ITF vai ficar de licença”, referiu Hagger-
ty, acrescentando: “A situação que esta-
mos a enfrentar representa um desafio 
importante para a nossa organização e 
para o nosso desporto. Vivemos um pe-
ríodo sem precedentes e é difícil prever 
quando o ténis voltará.”

O presidente da ITF informou ainda 
que a reserva financeira do organismo 
será disponibilizada para ajudar as fede-
rações de ténis nacionais a prepararem-
-se para retomar os torneios, quando 
estiverem garantidas as condições para 
que tal aconteça.

JN/MS

União Ciclista Internacional 
coloca funcionários em “lay-off”
A União Ciclista Internacional infor-
mou, na passada quinta-feira (9), que 
vai colocar em lay-off completo ou par-
cial, com “percentagens diferentes”, 
todos os 130 funcionários que tem a 
cargo, com os diretores, eleitos e con-
tratados, a reduzirem os salários.

Em comunicado, o organismo que tu-
tela o ciclismo, sediado em Aigle, na 
Suíça, avançou a decisão, que abran-

ge também o congelamento dos processos 
de recrutamento por período indefinido 
e a “total revisão de projetos e objetivos 
fixados para 2020 e anos seguintes, bem 
como aqueles que estão a decorrer”.

A par da União Ciclista Internacional 
(UCI), também o seu Centro Mundial de 
Ciclismo, um velódromo em Aigle onde 
ciclistas de todo o mundo são escolhidos 
para treinar, desenvolver-se e competir, 
é abrangido por estas medidas.

Por outro lado, serão “redimensiona-
dos” os mecanismos de solidariedade 
para federações nacionais de ciclismo, 
bem como examinados “os contratos 
de prestadores de serviços em eventos, 
consultadoria e outros trabalhos gerais”, 
além da generalização “de encontros 
virtuais para Comissões, o Comité de 
Gestão e outros seminários”.

“A nossa federação internacional está 
a passar por uma crise que não experien-
ciávamos desde a II Guerra Mundial. A 
inatividade está a atingir atletas, equi-

pas, organizadores, parceiros e a grande 
maioria das pessoas e organizações que 
contribuem para a vitalidade deste des-
porto”, considerou, citado em comuni-
cado, o presidente, David Lappartient.

Lappartient cita o adiamento dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 e a 
“multiplicação de cancelamentos e adia-
mentos no calendário internacional”, 
além da “incerteza quanto à segunda 
parte da temporada”, como fatores de 
risco que levam a um “impacto muito 
grande” na modalidade.

“Foi por isso que tomámos medidas 
drásticas, que devem apoiar a UCI nes-
te período em que tenta navegar a tem-
pestade. Estas escolhas são difíceis, mas 
necessárias se pretendermos reconstruir 
o ciclismo pós-covid-19”, acrescentou.

Pelas contas da UCI, 30% do calendá-
rio internacional foi cancelado ou adia-
do, com as provas de estrada e de mon-
tanha a serem as mais afetadas, com a 
Volta a Itália, a Volta a Flandres ou o Pa-
ris-Roubaix à cabeça, além dos Mundiais 
de ‘cross-country’.

Com um impacto “muito significativo” 
nas atividades comerciais, de ‘marketing’ 
e de “portfólio de ativos financeiros”, a 
UCI lamenta a perda dos vários campeo-
natos do mundo, ressalvando ainda que 
se mantém o Mundial de estrada, marca-
do para setembro na Suíça.

N/MSA Federação Internacional do Automóvel 
e a organização do Mundial de Fórmula 
E, liderado pelo português António Félix 
da Costa, acordaram na passada quinta-
-feira (9) a redução de custos de desen-
volvimento na disciplina.

Em comunicado, assinado também por 
todas as equipas do campeonato, lê-
-se que a o novo protótipo de veículo 

de corridas, o Gen2 EVO, foi adiado para a 
temporada de 2021/2022.

Para enfrentar a crise provocada pelo 
novo coronavírus, também foram anuncia-
das mudanças nos regulamentos técnicos 
de forma a diminuir os custos da categoria 
nas próximas duas épocas para metade, li-
mitando a um único carro a homologação 

submetida por cada equipa. As equipas 
apenas poderão mudar a unidade de potên-
cia uma vez nos próximos dois anos.

“Nestes tempos difíceis, a prioridade é 
adaptar os custos das estruturas para man-
ter a sustentabilidade”, frisou o francês 
Jean Todt, presidente da FIA.

Esta é a sexta temporada da competição, 
que foi interrompida após a sexta prova, a 
29 de fevereiro, em Marrocos, ganha pelo 
piloto português.

Félix da Costa (DS) lidera o campeonato 
com 67 pontos, mais 11 do que o australiano 
Mitch Evans (Jaguar), que está em segundo.

O Mundial de Fórmula E espera regressar 
a 21 de junho, em Berlim, na Alemanha.

JN/MS

FIA e Fórmula E acordam 
redução de custos

Antigo campeão do Super Bowl morre em acidente
O ex-quarterback Tarvaris Jackson, 
que contou com passagens pelo Min-
nesota Vikings, Seattle Seahawks 
(pelo qual foi campeão do Super 
Bowl) e Buffalo Bills, morreu na noite 
do passado domingo (12), vítima de 
um acidente automobilístico.

Tarvaris Jackson, que venceu o Su-
per Bowl, em 2014, com os Seattle 
Seahawks, morreu no passado domingo 
(12), aos 36 anos, vítima de um acidente 

de automóvel, perto da sua residência, 
em Montgomery.

O carro em que o ex-jogador estava 
saiu da estrada, colidiu com uma árvore 
e capotou. Jackson ainda foi resgatado 
e transportado para um hospital, mas 
morreu pouco tempo depois.

Além dos Seahawks, Jackson repre-
sentou ainda os Minnesota Vikings e os 
Buffalo Bills, numa carreira que se es-
tendeu por mais de 10 anos.

JN/MS
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FUTEBOL

A Liga espanhola preparou o regresso 
das equipas aos treinos, contudo, estes e 
o reinício da competição estarão sempre 
dependentes das autoridades sanitárias 
do país - relembre-se que a nação está 
confinada e em alerta até pelo menos 26 
de abril. Apesar de o regresso aos treinos 
e posterior competição parecerem não 
estar para breve, a “LaLiga” já manifes-
tou a intenção de concluir a época 2019-
2020.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) 
reforçou, esta quarta-feira, que a “prio-
ridade absoluta” é terminar a atual tem-
porada da Serie A e apontou novembro 
como uma possibilidade, estando dispo-
nível para atrasar o arranque da época 
2020/21.

A Liga alemã de futebol (DFL) adiou 
para 23 de abril a assembleia que deve di-
tar a tomada de decisões quanto ao futuro 
da competição nos dois principais cam-
peonatos do país, tendo como objetivo 

“dar aos clubes e à DFL mais tempo para a 
intensa preparação de decisões futuras”, 
conforme anunciou o organismo numa 
nota publicada na sua página oficial.

Para além disso, e em entrevista ao 
“The New York Times”, o CEO da Fede-
ração Alemã de Futebol (DFL), Christian 
Seifert, admitiu que o campeonato ger-
mânico de futebol pode realizar-se sem 
público nas bancadas até 2021, devido a 
esta pandemia.

HÓQUEI EM PATINS

A continuidade dos campeonatos de 
hóquei em patins decide-se a 18 de maio, 
sendo que a 28 de abril haverá nova aná-
lise à situação provocada pela pandemia 
covid-19.

A federação suspendeu todas as com-
petições em 11 de março.

ÁSIA

As taças asiáticas, cujos jogos têm sido 
adiados, irão decorrer ainda em 2020, 

assegurou esta quarta-feira (15) o secre-
tário-geral da Confederação Asiática de 
Futebol (AFC), Windsor John. A AFC jus-
tificou a intenção de manter a competição 
“por razões desportivas”, mas também 
“para cumprir obrigações comerciais”.

CICLISMO

O adiamento da Volta a França para 
finais de agosto e setembro levou a que 
também as datas das Voltas a Itália e a 
Espanha fossem alteradas, passando para 
depois dos Mundiais de ciclismo, que se 
disputam a partir de 20 de setembro.

A União Ciclista Internacional (UCI) e 
a Amaury Sport Organisation, promotora 
de várias provas velocipédicas, tornaram 
oficial esta quarta-feira (15) que a Volta a 
França será disputada entre os dias 29 de 
agosto e 20 de setembro.

A Volta a Portugal em bicicleta conti-
nua agendada para os dias 29 de julho a 
11 de agosto e Delmiro Pereira, presiden-
te da Federação Portuguesa de Ciclismo, 
não vê “nenhuma razão” para alterar as 

datas.

JOGOS DO MEDITERRÂNEO

Previstos para 2021 e adiados para 2022 
para não colidir com os Jogos Olímpicos, 
os Jogos do Mediterrâneo -  que juntam 
26 países mediterrânicos e dos Balcãs, in-
cluindo Portugal -, vão realizar-se entre 
25 de junho e 5 de julho em Oran, Argélia.

BASQUETEBOL

A Federação Internacional de Basque-
tebol anunciou na passada quinta-feira 
(9) que o Europeu masculino de 2021 foi 
adiado para 2022, devido à proximidade 
dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que fo-
ram adiados por um ano devido à pande-
mia de covid-19.

A prova, que deveria realizar-se entre 
17 de agosto e 1 de setembro de 2021, em 
quatro países (Alemanha, Itália, Geórgia 
e República Checa), está agora agendada 
para o período compreendido entre 1 e 18 
de setembro de 2022.

Competições adiadas ou canceladas
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As ajudas direcionadas ao combate do 
novo coronavírus continuam a multipli-
car-se um pouco por todo o mundo. Ve-
jamos alguns exemplos mais recentes:

ESPANHA

Os ex-futebolistas Casillas, Rober-
to Carlos e Fernando Hierro e os antigos 
basquetebolistas Pablo Laso ou Romay 
são alguns dos históricos do Real Madrid 
que doaram objetos para um leilão soli-
dário para a luta à Covid-19, que acon-
tecerá no dia 24 de abril. Arbeloa, Chen-
do, Buyo, Karanka, Martin Vasquez, José 
Luís Llorente ou Iturriaga foram outros 
dos desportistas emblemáticos do clube 
espanhol a colaborarem com a iniciativa, 
que pretende angariar fundos.

As instalações do Camp Nou, estádio 
do Barcelona, funcionam desde a passada 
quinta-feira (9) como um ponto de reco-
lha de amostras para um ensaio clínico 
destinado a comprovar a eficácia de uma 
combinação de medicamentos limitadora 
da transmissão da Covid-19.

O Bétis, equipa espanhola na qual atua 
o internacional português William Car-
valho, pôs em marcha, através da Fun-
dação, uma iniciativa para a confeção de 
batas de proteção, disponibilizando todos 
os materiais necessários para o efeito. O 
clube informou ainda que entregou 300 
máscaras de proteção à polícia de Sevilha 
e aos serviços de emergência de saúde, 

além de 2000 litros de leite na cantina so-
cial de uma escola para atender famílias 
carenciadas do Bairro Torreblanca.

Jogadores do Espanyol doaram dinhei-
ro a ao Hospital de Igualada, em Barce-
lona, através da Fundação Hospitalar. O 
dinheiro reunido será utilizado na com-
pra de material de apoio aos profissionais 
de saúde.

Uma das camisolas que Rafael Nadal 
utilizou na final de Roland Garros, em 
2019, foi leiloada por um valor superior a 
20 mil euros. O leilão foi promovido pela 
Liga espanhola de basquetebol e contou, 
entre outras coisas, com um par de sapa-
tilhas usadas por Kobe Bryant (licitadas 
por 6.100 euros), de Paul Gasol (4.550 eu-
ros), bem como outras camisolas, troféus 
e até um ukulele (instrumento de cordas) 
de um músico. O valor final, de 143 mil 
euros, foi doado à Cruz Vermelha.

Também o ciclista espanhol Alber-
to Contador leiloou a bicicleta com que 
competiu em 2011 nas voltas a Itália e 
França, para arrecadar fundos para o 
combate a esta pandemia.

INGLATERRA

A camisola que o antigo futebolista 
Thierry Henry usou aquando do seu cen-
tésimo golo ao serviço do Arsenal foi lei-
loada por 16 mil libras, cerca de 18 mil eu-
ros. A verba angariada vai ser entregue ao 
serviço nacional de saúde britânico (NHS).

Vários jogadores da Liga inglesa lan-
çaram uma iniciativa, apelidada de 
#PlayersTogether, com o objetivo de ge-
rar fundos para ajudar o Serviço Nacional 
de Saúde do Reino Unido (NHS).

Já o escocês Andy Murray fez uma doa-
ção a um hospital de Cambridge, onde 
realizou uma radiografia antes da crise 
da Covid-19, para auxiliar o sistema de 
saúde do Reino Unido nestes “tempos di-
fíceis”.

PORTUGAL

A equipa de futebol profissional do Pa-
ços de Ferreira ofereceu duas impressoras 
3D a empresas locais, permitindo duplicar 
a produção de viseiras de proteção da Co-
vid-19 naquele concelho do norte do país.

Os Super Dragões estão a levar a cabo 
uma ação de solidariedade que visa ajudar 
pessoas carenciadas da cidade do Porto - 
a claque, apoiada por uma carrinha que 
transporta o slogan “Juntos vamos ven-
cer esta guerra” sai à rua de forma solidá-
ria e, em certos locais, formaram-se filas 
para receber os alimentos.

O Benfica anunciou ter adquirido mi-
lhares de equipamentos médicos para 
doar ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
num esforço conjunto do clube, funda-
ção e futebolistas profissionais - um mi-
lhão de máscaras cirúrgicas - 3 camadas 
- descartáveis, 1,8 milhões de pares de 
luvas descartáveis, 173.500 máscaras de 

proteção FFP, 9005 máscaras de proteção 
FFP2, 2620 óculos de proteção, 2620 fatos 
de proteção, 778 termómetros infraver-
melhos e seis ventiladores.

João Félix fez uma doação (vestuário 
e equipamento de proteção individual) 
ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu - o 
anúncio foi feito por Cílio Correia, presi-
dente do Conselho de Administração da 
unidade hospitalar.

Já Fábio Silva vai representar o F. C. 
Porto no “EA Sports FIFA 20 Stay and 
Play Cup”, um torneio de FIFA 20 solidá-
rio, que se vai jogar entre 15 e 19 de abril 
- o prémio reverte para a investigação da 
cura para a Covid-19, mais concretamen-
te da pesquisa para conceber uma vacina 
que torne a população imune à doença 
que tem devastado o mundo inteiro. En-
tre os 20 participantes, estão o Atlético 
de Madrid, representado por João Félix, 
o Liverpool, o Real Madrid, o Manchester 
City e o PSG.

Finalmente, o futebolista internacional 
português William Carvalho vai finan-
ciar, durante três meses, quatro postos de 
trabalho de funcionárias de um projeto 
social de oferta diária de refeições a pro-
fissionais de saúde - o CCC Café.

COSTA DO MARFIM

O ex-futebolista Didier Drogba propôs às 
autoridades da Costa do Marfim que o hos-
pital da sua Fundação, em Abidjan, seja um 
centro de deteção da Covid-19 no país.

Solidariedade sem fronteiras
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Skills Ontario encourages youth to 
participate in #SkillsAtHome challenge
Following the decision to cancel the 
2020 Skills Ontario Competition in May 
due to COVID-19, Skills Ontario recently 
launched a social media video challen-
ge called #SkillsAtHome, encouraging 
participants to take part in a series of 
challenges relating to the skilled trades 
and technology careers while staying 
safe at home.

“We’re doing it under the branding 
#SkillsAtHome which includes school 
presentations, contests, challenges 

and other opportunities to help engage 
youth and provide positive experience of 
skilled trades while they are having to stay 
in their homes until things have changed 
in the outside world,” explained Ian How-
croft, Skills Ontario president.

“We’re working with you at home, we’re 
helping you, we’re providing assistance and 
activities at home and there are a variety of 
ways we can do that.”

The #SkillsatHome challenge officially 
launched on March 28 with the #Skills-
RollercoasterChallenge. Applicants were 
challenged to build a rollercoaster out of 
household supplies that will keep a ball in 
motion for more than five seconds without 
letting it touch the floor.

The challenge is intended to test skills in 
the motive power, transportation and cons-

truction sectors of the skilled trades and te-
chnology. The deadline is April 17 and win-
ners will be announced by Skills Ontario. 
Skills Ontario staff will judge video entries 
based on the length of the track and the 
amount of social media interactions on the 
Twitter submissions, as well as creativity, vi-
sual appeal, and construction.

“We’re delighted to see submissions pou-
ring in for our first challenge. The creativity, 
enthusiasm, and skills that participants have 
shown has been amazing,” said Ian How-
croft, CEO of Skills Ontario. “Through this 
entire challenge series, we aim to provide 
participants with fun opportunities to learn 

about skilled trades and technologies while 
they stay safe at home.”

The second challenge in the series is the 
#SkillsCookieChallenge, which tests the 
culinary and safety standard skills, appli-
cants are being asked to decorate a cookie 
with a skilled trade and technology theme. 
The submission must include a safety com-
ponent. The deadline to apply for the #Skills-
CookieChallenge is April 27.

“We’re trying to do what we can to keep 
the promotion of skilled trades technology 
careers in the minds of young people and of 
parents and other audiences,” said How-
croft. “We have had to pivot to make sure 

our programs and offerings are delivered 
digitally and virtually as best we can and I 
think we’ve been able to do quite a bit in a 
short period of time.”

Skills Ontario has expedited its strategic 
medium- and long-term plans to address 
some of the opportunities to partner with 
school boards and teachers to keep youth 
busy while they are at home.

“We also do a lot of in-school presenta-
tions throughout the year,” Howcroft poin-
ted out. “We thought why don’t we make 
that offering virtually. We had to make some 
adaptations and came up with a truncated 
version that we could deliver online and our 
plan at this point is to hold public courses. 
We’ve already reached out to all the school 
boards, and our partners the ministry and 
government to let them know that we are 
available if teachers want to have informa-
tion or a course on skilled trades and techno-
logy careers.”

Those who participate in challenges in the 
#SkillsAtHome series are being asked to sha-
re their submissions on Twitter. Winners are 
chosen by the Skills Ontario team, and will 
be awarded prizes provided by Skills Ontario 
and its partners. All challenge details can be 
found in both official languages at skillsonta-
rio.com/skillsathome.

DC/MS

Quebec residential construction can resume
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The government of Quebec has 
announced that certain defined 
residential construction work will 
be included on the province’s list 
of priority activities and services 
effective April 20.

A statement that its minister 
of labour issued April 13 said 
work to complete construc-

tion of residential units scheduled 
for no later than July 31, 2020 will 
be authorized.

Activities permitted include 
construction and renovation work, 
including those related to surveying 
and building inspection.

“As residential construction has 
tangible social impacts on a large 
number of households, it was ne-
cessary to include this sector in the 
list of priority services and activi-
ties,” said Minister of Labour, Em-
ployment and Social Solidarity Jean 
Boulet in a statement translated 
from French.

“We want to make sure that peo-
ple will be able to move into their 
new residences as soon as possible, 
which in turn will make housing 
available on the rental market.”

The original March 23 announce-
ment of the closure of non-priority 
services in the province permit-
ted limited types of construction 
workplaces and services to operate 
including construction for emer-
gency repairs or for security purpo-
ses, electricians and plumbers and 
other trades for emergency servi-
ces, and rental equipment.

Firms linked to building mainte-
nance such as elevators, ventilation 
and alarms can also operate.

In addition, landscaping and 
maintenance services including 
nurseries, garden centres and 
swimming pool businesses were re-
cently given permission to open.

DC/MS
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores
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416-653-8938
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC immigration4canada.ca

1560 Bloor St W, Toronto

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa) 
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permanente, ofertas de trabalho podem resultar 
em permits de trabalho temporários ou permanentes

Your #1 Choice to Portugal

Lisboa • Porto • Faro
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Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135
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No momento difícil que todos atraves-
samos, algumas pessoas que conheço 
e, muitas outras de quem leio testemu-
nhos, foram forçadas a cancelar os seus 
planos de viagens há muito desejadas, 
já pagas e adiadas não se sabe para 
quando. 

Na impossibilidade de sair de casa de-
vido à situação presente, podemos 
folhear álbuns de fotografias, ler ve-

lhos “CD” e “pen drives” no computador e 
rever as imagens de tempos felizes que nos 
parecem agora longínquos.  Esta é a altura 
propícia para reviver momentos de desco-
berta, quer sozinhos quer na companhia de 
pessoas queridas, e viajar sem sair de casa.

Encontrei fotografias da minha primeira 
viagem a Itália, um país tão flagelado pela 
pandemia nos tempos que vivemos, que 
me permitiram rever momentos vividos 
com a minha melhor amiga - vitimada 
cedo demais por um cancro, - que ansia-
va fazer esta viagem comigo. Como eu, 
ela adorava ler e ir ao cinema.  Por causa 
das nossas leituras e filmes, sonhávamos 
conhecer, prioritariamente, três famosas 
cidades italianas: Roma, Florença e Ve-
neza, palcos de tantos eventos históricos 
retratados em romances e filmes. É recon-

fortante olhar agora para os registos dos 
momentos únicos que passámos na com-
panhia uma da outra.

Foi num mês de novembro – já lá vão 
uma dúzia de anos - que decidimos ir a Itá-
lia, numa época com menos turistas. Re-
lembro aqui a nossa passagem pela cidade 
de Florença.  

As duas sabíamos ter sido em Florença 
que nascera o primeiro e maior poeta da 
Itália, Dante Alighieri, e ter sido Beatriz 
Portinari a musa da sua criação literária. 
Conta a lenda que Dante se apaixonou por 
Beatriz quando eram crianças de nove e 
oito anos, ficando o amor de Dante por 
Beatriz a ser o símbolo do amor platónico.

Foi muito fácil encontrar a estátua de 
Dante numa das praças da cidade, mas o 
que nos deu maior satisfação foi ter encon-
trado a “Igreja de Dante”, ao fim do dia, 
numa rua parcamente iluminada da zona 
antiga, local onde o poeta viu Beatriz pela 
primeira vez. É também ali que se encontra 
a sepultura de Beatriz, que morreu jovem, 
com 24 anos. Ao vermos as pinturas que 
nos contam a história de amor que iria ins-
pirar a obra prima literária “A Divina Co-
média” ficámos comovidas. No livro, ter-
minado em 1321, um ano antes da morte do 
poeta, é Beatriz quem o conduz ao paraíso. 

Numa outra obra conhecida “O Cavalei-
ro da Dinamarca”, da escritora portuguesa 
Sophia de Mello Breyner Andresen, fala-se 
de Cimabué e Giotto, mestre e discípulo, os 
primeiros e mais famosos pintores italianos 
do século XIV. Um dos nossos objetivos era 
observar pinturas desses pintores na Gale-

ria Uffizi.  Para se entrar nesse palácio do 
século XVI, considerado um dos melhores 
museus do mundo, esperámos ao frio, três 
horas, apesar de ser na época baixa.  

Depois de percorrer dezenas de salas, re-
conhecemos a importância daquele museu 
por ali se encontrar um acervo artístico de 
valor incalculável: Boticceli, Rafael, Mi-
chelangelo, Da Vinci, Caravaggio e tantos, 
tantos outros valores representantes da 
mais exemplar arte italiana.

Florença requer uma semana ou mais 
para se poder admirar, com algum cuida-
do, a riqueza dos museus, galerias, escul-
turas, boutiques em edifícios históricos, 
praças e outras paisagens urbanas. Preci-
samos obrigatoriamente entrar, ou admi-
rar por fora Santa Maria Di Fiori, contem-
plar as três estátuas célebres de Neptuno, 
David e Hércules no museu ao ar livre que 
é a Praça Della Signoria e atravessar lenta-
mente, uma vez pelo menos, a Ponte Vec-
chio sobre o rio Arno, a menina dos olhos 
do florentino.

Eu e a minha querida amiga promete-
mos voltar a Florença. Na impossibilidade 
de lá voltar com ela, relembro hoje a in-
tensa felicidade que essa viagem nos pro-
porcionou. 

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

Viajar sem sair de casa
Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Estátua de Neptuno - Praça Della Signoria

Ponte Vecchio

VIAGENS

Rua de Florença

Santa Maria di Fiori
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As fronteiras humanas nada valem para 
milhões de seres vivos neste planeta. 
Quando falamos de migrações na natu-
reza ocorrem-nos logo exemplos como 
o das andorinhas, mas existem inúme-
ros seres vivos migrantes, aves, inse-
tos, peixes, mamíferos, anfíbios, répteis, 
plantas, etc., assim como existem dife-
rentes tipos de migrações - sejam por 
necessidades de alimento, reprodução, 
condições de clima, alteração de condi-
ções de habitats, ou outras. 

Reconhecemos muitas migrações sa-
zonais de larga escala, como acon-
tece com as aves ou os grandes 

herbívoros das planícies africanas, ou das 
pradarias da América do Norte. 

As migrações de seres vivos são muito 
variadas e aquelas que nos fazem esquecer 
todas as outras são as migrações sazonais 

- existem, porém, outras migrações. As 
escalas de tempo ou as distâncias percor-
ridas nas migrações são muito variadas: 
existem movimentos migratórios de vai-
-e-vem que demoram anos, como é o caso 
das enguias, que retornam ao Mar dos Sar-
gaços muitos anos depois de terem partido 
ainda juvenis, ou do Papagaio do Mar que, 
após abandonar o ninho pela primeira vez, 
só retornará aos penhascos onde nasceu 
três anos depois, para aí se reproduzir.

Migrações diárias acontecem, por 
exemplo, de animais dependentes das 
marés, como alguns caranguejos. Migra-
ções condicionadas pela dependência da 
luz ou da escuridão, como o caso de al-
gumas algas que descem às profundezas 
oceânicas, durante a noite, por necessi-
dade de nutrientes e sobem mais perto da 
superfície, durante o dia, para poderem 
realizar fotossíntese com a luz do Sol. Mi-
grações mensais e até lunares acontecem, 
por exemplo, com alguns tipos de cama-
rões, que vivendo no fundo dos oceanos 
afloram à superfície em noites de Lua 
Cheia para se reproduzirem. Anfíbios que 
anualmente se deslocam para as charcas 

alimentadas pelas chuvas para se poderem 
reproduzir.

Acontecem também incríveis migrações 
de uma só via, como de algumas borbole-
tas europeias que se deslocam no verão 
para as ilhas britânicas e aí se reproduzem, 
migrando para o mediterrâneo no outono 
voltando aí a reproduzirem-se, sendo in-
crível que os nascidos em cada ponto aí 
não voltarão. Os filhos dos viajantes é que 
voltarão a viajar. Como sabem que direção 
tomar ou a que lugar se dirigirem será algo 
dificilmente explicável. 

Existem também muitas migrações ir-
regulares ou táticas, sendo as grandes 
deslocações de gigantescas populações de 
gafanhotos (vulgarmente e infelizmente 
conhecidas como pragas) o exemplo mais 
paradigmático. Em busca de alimento 
suficiente para sustento de superpopula-
ções deslocam-se centenas e milhares de 
quilómetros.

No ar, os campeões de distâncias per-
corridas em migração são o Falcão Pere-
grino e a Pardela-Preta (Puffinus griseus) 
havendo registo de deslocações com de-
zenas de milhares de quilómetros anual-

mente. Também neste grupo de migrantes 
“globetrotters” está a Andorinha do Árti-
co (Sterna paradisaea), também conheci-
da por Gaivinha do Ártico - esta fantástica 
ave voa de polo a polo todos os anos, fa-
zendo dois verões por ano.

No mar, os recordistas de distâncias mi-
gratórias são o Elefante Marinho do Norte 
e a Baleia Cinzenta percorrendo tanto um 
como outro cerca de 20 mil quilómetros 
por ano nas suas deslocações entre as cos-
tas do Alasca e as costas do México.

Em terra firme é impressionante aque-
la que é considerada a maior migração de 
animais do mundo, em que anualmente 
cerca de 1,5 milhões de gnus, acompanha-
dos de cerca de 200 mil zebras e mais cerca 
de 500 mil gazelas, se deslocam da zona de 
Masai Mara no Quénia para as planícies do 
Serengueti na Tanzânia em julho fazendo 
a viagem em sentido inverso em outubro.

As fronteiras neste planeta só existem 
criadas pela criatura que se autoproclama 
Sapiens Sapiens, e que terá que se esfor-
çar muito para admirar e respeitar a na-
tureza, eliminando assim a última fron-
teira: a ignorância.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Migrações
Stephen Wilkes

Day to Night, Rowe Sanctuary, Nebraska, 2017
Archival C-Print
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Nessa quarentena comecei a prestar mais 
atenção na movimentação doméstica: 
afinal, esse será o nosso único universo 
por bastante tempo ainda. E,  há alguns 
dias, parei para observar os meus dois 
gatos. Aliás, um gato e uma gata: Sean e 
Sophie. Ele, um gato com um pouco mais 
de um ano e meio, delicado, reservado, 
com ápices de carências,  introvertido, 
come pouco (inclusive plástico, às vezes ) 
e brinca em raros momentos, nada previ-
sível; ela, filhotona, 10 meses, brincalho-
na, arteira, meio “demônio da tasmânia”, 
come todos os grãos de ração que vê 
pela frente como se estivesse respiran-
do. Personalidades opostas mas que, por 
incrível que pareça, se completam. 

Os gatos são um tipo de “pet” que têm 
todo um mistério viciante em torno da 
sua figura peluda e fofa. Não sei se é o 

olhar ou o fato deles não se renderem à voz 
bobinha falando o quanto eles são “cute” - 
continuo fazendo isso mesmo assim - mas de 

certo, mesmo os que dizem não gostar de ga-
tos, reconhecem o seu fascinante jeito de ser. 

Digo isso porque eu já fui dessas que dizia 
não gostar da personalidade de “pouco caso” 
dos gatos. Está sendo a primeira vez que con-
vivo com esses felinos e, desde então, mudei 
completamente a minha opinião. 

Eles se tornam uma espécie de “filho”, 
principalmente para os casais que ainda não 
os tem. Se tornam uma companhia e tanto, 
além de serem a alegria da casa, principal-
mente para os imigrantes que aqui chegam 
e se obrigam a ficar mais em casa por conta 
do inverno rigoroso. São criaturas que nos 
apoiam quando estamos tristes.  Quantas ve-
zes eu cheguei em casa com a energia lá nos 
pés e os dois se aprochegaram pedindo cari-
nho e, enquanto os acarinhava, sentia como 
se estivesse me equilibrando de novo! E ago-
ra, esse momento mundialmente difícil que 
nos pede isolamento social. É uma fase inédi-
ta para muita gente, essa convivência força-
da e que nos aproxima ainda mais dos nossos 
pets. Estamos experimentando um pouco do 
comportamento deles já que vivem em qua-
rentena desde sempre. 

Desde que essa medida foi determinada pelos 
líderes, através das recomendações da OMS, 
meus gatos me olham como se estivessem per-
guntando “Você não vai embora, não?”. Ago-

ra, quase um mês sem sair de casa, eles já co-
meçam a se acostumar com a minha presença 
constante. E sinto que estão gostando.

Finalmente, tenho matado a minha curio-
sidade de saber o que eles fazem o dia inteiro. 
E o que tenho visto é que eles dormem, dor-
mem muito. Agora entendo porque dizem 
que gatos têm sete vidas e porque vivem tan-
tos anos. Talvez  eles resguardem (ou conser-
vem) muito da sua energia através do sono. 
Ás vezes, eu acho que eles estão meditando. 
Começo a ver neles a figura de um monge, 
um guru, talvez! É engraçado, porque tenho 
aprendido muito com meus gatos, em como 
agir nesses tempos sombrios. Em alguns mo-
mentos do meu dia, eu fecho os olhos e ape-
nas presto atenção em minha respiração; e 
barulhos externos, como a descarga de um 
banheiro ou um bater de martelo no andar de 
cima, só me ajudam a perceber o momento 
presente. Se isso não for meditação, eu não 
sei o que é. E precisamos disso, caro leitor(a), 
precisamos desses momentos de desligamen-
to, para que assim possamos lidar melhor 
com essa fase, com menos ansiedade sobre o 
que será o amanhã. Temos muito a aprender 
com esses animaizinhos e estamos fazendo 
isso, mesmo que forçadamente. Estamos nos 
comportando, inteligentemente, como gatos.

Adriana Marques
Opinião

A quarentena e vivendo como gatos
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FYI
-Kika Encontrar alguém para chamar de “seu” é o 

sonho de boa parte das pessoas. E esse tam-
bém é o objetivo de Brad, um homem de 30 
anos de idade, morador da cidade de Nova 
York. Entretanto, o jovem solteiro encon-
trou uma maneira um pouco diferente de 
encontrar uma namorada: nada de aplica-
ções de namoro com avaliação de compati-
bilidade — Brad foi às ruas com um panfleto 
muito específico que diz: “Seeking a Girl-
friend for Coronavirus and beyond”.
Brad segue a sua jornada romântica de for-
ma bem séria e por isso está a espalhar car-
tazes pelas ruas populares e áreas públicas 
da cidade de Nova York. No panfleto, ele 
descreve-se como um sujeito bem estrutu-
rado, empregado, atraente e saudável, que 
está em busca de uma “monogamia livre de 
germes”.
E há mais: o anúncio, que inclui foto e e-mail, 
aponta os requisitos que Brad considera 
como mais importantes. A pessoa interessa-
da precisa ser “saudável, em forma e limpa”.
A ação insólita foi alvo de certa popularida-
de e fez com que Brad tivesse tido algumas 
entrevistas. Numa rápida conversa com o 
New York Post, Brad esclareceu um pouco 
o tipo de ideia por trás do método diferen-
te de se encontrar um relacionamento. “Eu 

estava solteiro quando o isolamento come-
çou e perguntei-me como e quando seria 
possível namorar novamente”, explica ele. 
“O distanciamento social tornou difícil co-
nhecer novas pessoas e agora estamos todos 
em máscaras, e essa é uma situação muito 
inacessível”. Mas ele também ressalta: “Não 
é hora de namoro casual ou conexões, então 
por isso estou à procura de um relaciona-
mento de longo prazo e exclusivo”.
Devido à pandemia causada pelo novo coro-
navírus — às restrições e cuidados —, Brad 
diz optar por encontros que também respei-
tem o distanciamento social. Ele destaca que, 
apesar de todas as particularidades, tem fir-
me esperança de que o seu empenho seja tra-
duzido numa “oferta genuína de estabilidade 
emocional neste tempo estranho”.
Brad também explicou que escrever algu-
mas pistas pessoais nos seus panfletos foi a 
maneira que encontrou para tornar tudo 
mais direto e direcionado. Felizmente (ou 
não), a mulher que Brad atrair para um re-
lacionamento estará em forma, livre de ger-
mes e, talvez, até queira um relacionamento 
sério. Afinal, para atender a um panfleto 
como este, é bem provável que ela procure 
o mesmo que ele.
Ah! Ele disse que já recebeu várias propostas...

NOVA TÉCNICA PARA NAMORAR

Cientistas da Universidade de Stanford cria-
ram uma “sanita ultratecnológica” capaz de 
analisar a qualidade das suas fezes e urina e 
diagnosticar possíveis doenças, como can-
cro e infeções. 
A ideia surgiu há mais de 15 anos, conta o 
professor Sanjiv Gambhir, que lidera o pro-
jeto em Stanford. “Quando eu falava sobre 
isso, as pessoas quase que riam da ideia, 
porque parecia interessante, mas também 
meio estranho”, conta.
O trono high-tech usa sensores de pressão 
e movimento, tiras reagentes e até câmeras 
para fazer a análise completa de toda a com-
posição química da urina. Já para as fezes, a 
sanita usa as mesmas tecnologias, juntamen-
te com algoritmos de machine learning para 
estudar a estrutura do número dois do pa-
ciente e detetar qualquer sinal de anomalia.

Diagnóstico personalizado

É possível também criar um perfil para cada 
“usuário” da sanita, onde os dados de di-
versas visitas à casa de banho são recolhidos 
e guardados para análises mais completas. A 
sanita consegue detetar quem está a usá-la 
naquele momento, através de impressões 
digitais e —a sério — um scan do ânus. “Sa-
bemos que parece um bocado estranho, mas 
a sua ‘impressão anal’ também é única”, 
explica Gambhir. Os cientistas afirmam que 
mesmo mandando esses dados para a nu-
vem, a informação está bem segura. 
Ainda é incerto o quanto esta tecnologia 
pode realmente melhorar a vida dos usuá-
rios, visto que gadgets como este, que mo-
nitorizam a saúde, ainda falham em manter 
um registo clínico útil para análises médicas 
mais sérias. Apesar disso, os investigadores 
esperam ver avanços nas pesquisas relacio-
nadas a estas análises... peculiares.

SANITA TECNOLÓGICA
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Pintar… 
para não “pirar”!
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Estes tempo de confinamento têm o seu lado bom mas também um 
mau: é que muita gente fechada dentro de quatro paredes durante 
um alargado período de tempo começa a ser uma tarefa cada vez 
mais difícil de gerir! Diferentes feitios, diferentes gostos, diferentes 
vontades… Uma bomba prestes a explodir a qualquer momento, não? 

É uma situação completamente normal: cabe-nos a nós encontrar os 
caminhos que nos levam para um estado de espírito mais calmo e 
também para bem longe da confusão - psicologicamente falando é 

claro!
E é aqui que entram as mandalas - estas figuras são encontradas em di-

ferentes religiões - como o budismo e o hinduísmo -, e culturas - tribos 
indígenas norte-americanas como os Sioux, por exemplo.

São, normalmente, círculos que contêm no seu interior diferentes for-
mas - geométricas, figuras humanas, animais, etc -, e são vistas como um 
símbolo de cura e espiritualidade, tendo a capacidade de, entre outras coi-
sas, auxiliar na concentração em geral e da prática meditativa e proporcio-
nar equilíbrio, paz e serenidade.

Querem experimentar? Aqui fica um exemplo de mandala que podem 
pintar.  Em baixo deixamos-lhe um trabalho de Stella Jurgen para colorir. 
Aliás, a partir desta semana, pode contar sempre com este desafio - vamos 
Pintar para não “pirar”.

Inês Barbosa/MS
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Kika

Iva Domingues partilhou esta quarta-fei-
ra (15), uma fotografia da filha, Carolina, 
quando esta era ainda bebé. A apresen-
tadora falou das saudades que sente num 
momento em que está longe da filha, que 
se encontra nos Estados Unidos.
“Está longe. Mesmo muito longe… A um 
oceano e um continente de distância. A 
palavra “Saudade” ganhou outro signifi-
cado desde que esta pandemia começou. 
Tem 17 anos, mas é assim que eu a vejo. 
Sempre. Um abraço a todas e todos, mães e 
pais, que estão longe dos filhos”, escreveu, 
na legenda da fotografia.

Débora Monteiro tem-se mostrado feliz, ao 
partilhar nos últimos dias algumas fotogra-
fias nas quais se pode ir acompanhando o 
crescimento da sua ‘barriguinha’.
Grávida de gémeas, a atriz publicou esta 
quarta-feira (15), uma fotografia sua a preto 
e branco, na qual surge a sorrir, com a mão 
sobre a barriga. “Bom dia… 26 semanas, bar-
rigão a crescer a olhos vistos e continuo super 
vaidosa e a amar a gravidez. Tenham um dia 
feliz”, escreveu, na legenda da imagem.  
E que bonita que está a Débora!

Dolores Aveiro começou a semana com boa 
disposição e otimismo. Nas redes sociais, a 
mãe de Cristiano Ronaldo publicou uma fo-
tografia em que surge deitada a apanhar sol 
na varanda da casa que tem no Funchal, Ma-
deira. Sorridente e de polegar erguido, prova 
estar a viver a quarentena de forma tranquila. 

“Uma semana abençoada. Fiquem em casa”, 
escreveu Dolores como legenda da fotografia.

DESPORTIVA
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QUARENTENA
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Em condições normais, Anna Wintour, 
diretora da Vogue, de 70 anos, estaria 
a ultimar os preparativos para a Met 
Gala, que se realiza anualmente no iní-
cio de maio. Este ano, devido à pande-
mia de Covid-19, o evento foi adiado.
Atualmente, a editora de moda, conhe-
cida pela elegância, teve que se adaptar 
aos novos tempos e trabalhar a partir 
de casa, tal como têm feito tantas pes-
soas ao redor do mundo. Além de mu-
danças no trabalho, Wintour também 
adaptou o visual e deixou-se fotografar 
em trajes desportivos.
Com os seus tradicionais óculos escu-
ros, pode ver-se a diretora da Vogue 
no seu escritório, sentada à secretária, 
vestindo uma camisola vermelha com 
riscas horizontais pretas e umas calças 
desportivas, também de cor vermelha, 
com uma faixa lateral branca.

John Legend e Chrissy Teigen ce-
lebram o aniversário da filha mais 
velha esta terça-feira (14). Luna 
Simone Stephens fez quatro anos e 
teve direito a uma festa em casa. Nas 
redes sociais, o cantor e a modelo 
partilharam uma fotografia da me-
nina, em que esta surge a usar uma 
coroa. 
“Feliz aniversário para a rainha 
da nossa quarentena. Não pode-
ria desejar uma menina melhor”, 
escreveu Chrissy Teigen nas redes 
sociais. Também John Legend ex-
pressou o seu amor à filha: “Feliz 
quarto aniversário para a nossa lin-
da Luna! Estou tão feliz por ser o teu 
pai, professor e amigo”, escreveu.

Pink e o filho Jameson, de três anos, estiveram infetados 
com o novo coronavírus. Uma situação complicada para a 
família e que agora é relatada pelo marido da cantora, Ca-
rey Hart.
“Foi muito intenso. Eles ficaram muito doentes. O meu fi-
lho foi o que provavelmente ficou pior, o que vai contra a 
teoria de que isto apenas ataca com força as pessoas mais 
velhas”, disse o antigo piloto numa entrevista por telefone 
para o The Jason Elis Show. “A minha mulher também fi-
cou muito mal. E ela tem asma. Isto atacou-lhe os pulmões 
e o peito. Ela passou por muitas dificuldades para respi-
rar”, continua Carey Hart.
“Os sintomas apareceram depressa. O meu filho tinha 
uma temperatura corporal muito elevada. Tinha de tomar 
quatro a cinco banhos por dia para baixar. Depois, a Alicia 
[verdadeiro nome de Pink] começou a ficar cada vez pior”, 
relata Hart, admitindo que a situação assustou a família.
“Temos estado numa quarentena restrita desde o dia 11 de 
março. Não temos deixado a casa nem por um momento 
porque… não há motivos para sair de casa. Depois dessa 
data começaram a ficar doentes”, continua, afirmando 
que Pink ficou “muito nervosa”  quando começaram a 
surgir notícias relativas à propagação do novo coronavírus, 
em final de fevereiro. A cantora não imaginava que em bre-
ve estaria a lutar contra a doença, juntamente com o filho.
Apesar de tudo, Carey Hart e a filha mais velho do casal, 
Willow, de oito anos, não apresentaram qualquer sintoma 
do novo coronavírus.
De lembrar que Pink revelou ter sido diagnosticada com 
COVID-19 através de uma publicação nas redes sociais fei-
ta no dia 3 de abril. Nessa altura, a cantora revelou estar 
atualmente recuperada, tal como filho. A estrela anunciou 
ainda um donativo de cerca de 700 mil dólares canadianos 
(aproximadamente 450 mil euros) para um hospital e outro 
montante igual  para um fundo de emergência para a lutra 
contra o novo coronavírus.
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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.

10. Objeto de madeira, papelão, metal etc., 
destinado a guardar ou transportar  
objetos

11. Aquele que tem pouca ou nenhuma 
gordura

12. Habitação pequena feita com materiais 
rústicos ou de pouco valor, como palha, 
ramos etc.

13. Algo que oferece proteção ou refúgio 
contra exposição, dano físico, ataque, 
perigo etc

14. Aquele que teima; que insiste, que não 
desiste facilmente

15. De altura superior à média; de grande 
dimensão vertical

Dicas

1. Aquele que anda muito, percorre muitas 
terras

2. Que ou o que tem ambição
3. Especialidade odontológica que corrige  

anormalidades no alinhamento dos 
dentes

4. Que vive no campo ou na roça; roceiro
5. Que cede à pressão, suave ao tato; 

brando, mole, tenro
6. O que é objeto da nossa mais alta aspi-

ração; a solução perfeita
7. Perceber (som, palavra) pelo sentido da 

audição
8. Fazer ficar ou ficar gordo; tornar(-se) 

gordo
9. Movimentar-se no espaço de uma par-

te mais alta para uma mais baixa
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1
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Ingredientes:

• 1 posta de bacalhau 
• 1 lata de atum
• 2 batatas
• 1/2 cebola
• 1 cenoura
• 2 tomates maduros
• Azeitonas 
• 2 ovos
• Salsa fresca
• Azeite 

Modo de preparação:
Num tacho levar ao lume água temperada 
com sal e cozer a cenoura, as batatas, os  
ovos e o bacalhau. Quando estiverem cozi-
dos cortar os legumes aos cubos e o ovo às 
rodelas. Desfiar o bacalhau em lascas
Num recipiente colocar os legumes e o tomate 
cortado em pedaços. Colocar  o bacalhau des-
fiado, a cebola às rodelas e cobrir com o atum.
Juntar os ovos, as azeitonas e a salsa picada. 
Regar generosamente com azeite e servir.

Culinária por Rosa Bandeira
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Salada de bacalhau

 D Y F B E A L S L U U C V A B
 B X E G E O J I I N M J J L C
 V H W N N A V L G I W V W N C
 N U W D T E T Q L V M U B L Á
 U H R R R R A L D E L Z P X R
 S E A P J E A N E R S E Q S L
 S E O R E Y T C E S Y E B B A
 O O K C R W S V C E N F X R B
 L L U Q I I O S G M M J I I H
 E R C N Q L S U B M A R I N O
 N F G U U M K O B U E R S G E
 N S Z T X I W P N M G O U O X
 O G I H B L A Y L F W C I L S
 N O E L P P A I P M B K S C T
 N K P B M R F S A P J S D I E

BEATLES
ABBEY 
APPLE 
FILME 
LENNON 
MCCARTNEY
HARRISON 
RINGO 

LIVERPOOL 
LONDRES 
REVOLUTION 
ROCK
SUBMARINO 
UNIVERSE 
WINGS
ÁLBUM

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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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

Reencontramos a história
de vida da estilista Fátima Lopes

Esta semana:

Revemos a conversa de Cristina Da Costa
com  Diogo Morgado

Mergulhamos na história que se mostra
a céu aberto em Conímbriga

Apreciamos a beleza arte do
Museu de Arte Antiga

E acreditamos que 
Andrá tutto bene/Vai ficar tudo bem

com a música de Cristóvam

Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

O Sol e Saturno incentivá-lo/a-ão 
a aprofundar os seus conhecimen-

tos e a nunca negligenciar as suas respon-
sabilidades, mesmo aquelas intrínsecas às 
tarefas que não o/a apaixonam. Mercúrio 
e Vénus animarão a sua relação. Aproveite 
para partilhar ainda mais interesses e hob-
bies com a sua cara-metade. Não hesitem a 
iniciarem algo novo para quebrar a rotina.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Para manter o equilíbrio profissional 
precisa de se disciplinar para que os 

seus hobbies não o/a impeçam de trabalhar 
normalmente. Faça mais reuniões à dis-
tância para manter o ritmo. Marte, Vénus e 
Mercúrio despertarão o desejo! Dê uma pro-
va de amor divertida à sua cara-metade; ela 
ficará radiante.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Mercúrio, Marte e Saturno ajudá-
-lo/a-ão a fazer escolhas estraté-

gicas e eficazes em todos os seus projetos. 
Não tenha receio de apresentar todas as 
suas ideias aos seus superiores. Ama apai-
xonadamente os seus entes queridos e este 
período não está a ser fácil. Aproveite para 
transmitir todo o seu amor à sua cara-me-
tade e passarem a ter, verdadeiramente, 
tempo um para o outro.

TOURO 21/04 A 20/05

Sentir-se-á bastante confiante nas 
suas capacidades e isso será visível. 

Agirá com ideias precisas que argumentará 
como ninguém. Vénus protegerá a sua rela-
ção. Contudo terá de dar mais atenção à sua 
cara-metade… Pergunte-lhe o que ela gos-
taria que fizessem a dois e se não for pos-
sível neste período mais complicado não se 
esqueça de o fazer assim que possível!

VIRGEM 23/08 A 22/09

O seu cérebro andará a mil e as 
suas ideias serão fulminantes. A 

sua intuição e a sua imaginação farão com 
que o trabalho flua independentemente 
das contrariedades. Amor universal, soli-
dariedade, compaixão caracterizam-no/a 
mais do que nunca. Aja sempre de acordo 
com suas convicções em todas as áreas da 
sua vida e com a sua cara-metade.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Os astros estarão do seu lado e aju-
dá-lo/a-ão a recarregar baterias. 

Precisará de praticar uma atividade mais 
tónica em casa para o/a estimular e o/a 
ajudar a concentrar-se. Graças a Saturno 
a sua visão relativamente à sua relação irá 
mudar! Será necessário reformular as suas 
prioridades e ter noção do que é verdadei-
ramente importante na sua vida.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Marte continuará a dar-lhe o en-
tusiasmo e energia ilimitada de que 

precisa para continuar os seus projetos. E o 
melhor é que saberá controlar essa energia 
para aliviar o seu sistema nervoso. Terá as 
palavras certas para animar a sua cara-me-
tade e quem ama. Será importante que o seu 
bom humor divirta para ajudar a relativizar 
este momento.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Mercúrio e Neptuno incitá-lo/a-ão 
a relaxar, a colocar-se em “off”. O 

trabalho é importante mas é necessário estar 
bem para o fazer corretamente. A sua cara-
-metade irá cuidar de si com todo o carinho. 
Continue a idealizar o vosso futuro da forma 
mais romântica possível.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Apesar do seu dinamismo invejável 
e a excelente intuição, conseguirá 

encontrar uma imensa calma interior. Isto 
permitir-lhe-á ficar mais confiante e trans-
mitir todas as suas ideias aos seus superiores 
sem medos! Marte, Vénus e Mercúrio irão 
apoiá-lo/a para que a sua relação floresça. 
Aproveite para dialogar mais com a sua cara-
-metade, para compreender as suas emoções 
e os seus objetivos…

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Terá dias mais caóticos mas a Lua e 
Úrano dar-lhe-ão a oportunidade 

de continuar um projeto pessoal que tinha 
“deixado na gaveta”. Invista mais em si. 
Sentir-se-á mais triste e tenso/a e não terá 
paciência para agradar. Lembre-se que terá 
de explicar a situação à sua cara-metade 
para evitar mal-entendidos.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Mesmo que a influência de Saturno 
o/a desgaste, deverá continuar a ter 

força de vontade. Se o trabalho for demasia-
do delegue ou negocie com os seus superiores 
para tal. Deverá explicar à sua cara-metade 
que precisará de momentos tranquilos consi-
go mesmo/a para se reencontrar e relativizar 
todos os problemas e obstáculos que se apre-
sentam.

PEIXES 20/02 A 20/03

Sentir-se-á sobrecarregado/a de 
trabalho e sem resistência para tal. 

Não aceite demasiadas tarefas/projetos e 
mantenha apenas as prioridades. Sentir-se-
-á sedutor/a e a sua cara-metade apreciará 
mais atenção, carinho e entrega. Divirtam-
-se a apimentar a vossa relação.
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P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

Receptionist
Office Administration, Assistant 
For a Full-Time position.  The Candidate 
must be also fluent in Portuguese, with 
computer knowledge, good  comunication 
skills and reliable.
Position available immediately. 
Contact:  416 524 3065

Rececionista
Assistente secção administrativa 
Para posição de full-time, com conhecimentos 
de computador, bilingue português-inglês, 
com facilidade de comunicação e vontade de 
progredir na carreira.
Entrada Imediata. Contactar: 416 524 3065

Administrador/Secretária
Canada Group Realty Corporation 
Full-time. Domínio de Português e Inglês. 
Salário semanal. Com experiência no setor 
imobiliário, gestão de propriedades e 
contabilidade. Preferível com Licença no 
setor imobiliário, acrescendo o valor da 
comissão ao salário semanal. 
Contacte e envie o seu currículo para 
Manuel Alves 
malves@canadagroup.ca/ 416 732 3985

Precisa-se de trabalhador geral para 
empresa de construção de casas, para fazer 
vários trabalhos. Precisa de ter as suas 
ferramentas e carro para se deslocar para 
os locais de trabalho. 
Horários podem ser flexíveis.
Contactar: 905 361 6773

Profissionais de Televisão 
operadores de câmera, editores de vídeo
e apresentadores.

Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

M E D I A  G R O U P  I N C

Looking for full-time workers – 
wood sander and staining 
Job description: to sand and prepare 
material for the spray booth. Previous 
experience is an asset and traing will 
be provided. We offer health insurance 
benefits. Salary $18/hour – may increase 
with experience

Contact: Carlos 416 220 9514

Classificados

PADARIAS 

BRASIL BAKERY & PASTRY 
1566 Dundas St W, Toronto | 416 531 2888
5700 Mavis Rd, Mississauga | 905 507 0959
2905 Eglinton Ave W, Mississauga | 905 820 2889

CALDENSE BAKERY
337 Symington Ave, Toronto | 416 535 9993
2406 Eglinton Ave W, York | 416 657 1999
1209 Dundas St W, Toronto | 416 534 3847
3947 Dundas St W, Toronto | 416 761 9499
2625A Weston Road, North York | 416 245 3847
1451-1453 Royal York Rd, Etobicoke | 416 
241 9993
3651 Major MacKenzie Dr W, Woodbridge | 
905 303 3847
5425 Creditview Rd Unit 14, Mississauga | 
905 814 0049
Com entregas ao domicílio 

CALEDONIA BAKERY & PASTRY
1492 St. Clair Ave W, Toronto | 416 658 500

DINASTY BAKERY 
440 Rogers Rd, York | 416 658 5199

DOCE MINHO PASTRY & BAKERY 
2189 Dufferin St, York | 416 652 8666

GOLDEN WHEAT BAKERY
579 Rogers Road, York | 416 654 2867
652 College St, Toronto | 416 534 1107

JACK’S BAKERY
352 Oakwood Ave, York | 416 651 1780

LAZAR DELI & BAKERY
325 Central Pkwy W Unit 12, Mississauga | 
905 896 1040

NOVA ERA BAKERY
490 Rogers Rd, York | 416 651 5000
1480 St Clair Ave W, Toronto | 416 901 4300
200 Geary Ave, Toronto | 416 538 8200
980 Bloor St W, Toronto | 416 531 1222
1172 Dundas St W, Toronto | 416 538 7700

OLA BAKERY
447 Speers Rd, Oakville | 905 845 5221
230 James St N, Hamilton | 905 296 6064

PARIS BAKERY
654 Lansdowne Ave, Toronto | 416 532 9203

SEARA BAKERY
2277 Keele St, North York | 416 245 8100
605 Rogers Rd, York | 416 653 2424
10385 Weston Rd, Woodbridge | 905 303 0309

VENEZIA BAKERY
114 Ossington Ave, Toronto | 416 537 2914

TAKE OUT

ANDRADE BBQ CHICKEN 
2532 St. Clair Ave W, York | 416 769 8547

BAIRRADA CHURRASQUEIRA GRILL
2293 St. Clair Ave W, Toronto | 416 762 4279
1000 College St, Toronto | 416 539 8239
1560 Dundas St W, Toronto | 647 346 1560
Entrega ao domicílio

CALOURA BAR & GRILL
468 Rogers Rd, Toronto | 647 748 3044

DAROSA 
2853 Dufferin St, North York | 416 256 4544

LEÃO D’OURO
920 A Dundas St E, Mississauga | 905 566 5326

MARTINS CHURRASQUEIRA
2700 St. Clair Ave W, York | 647 358 9696
605 Rogers Rd #1, York | 416 657 4343

O PÁTIO CHURRASQUEIRA
2255 Keele St, North York | 416 792 7313
9781 Jane St, Maple | 905 553 2600

O FAROL CHURRASQUEIRA
3635 Cawthra Rd, Mississauga | 905 272 4459

PHOENIX BAR & GRILL
1280 Main St W, Hamilton | 905 525 9140

REI DO CHURRASQCO
2480 Cawthra Rd #7, Mississauga | 905 949 5141

RUI’S BBQ
450 Rogers Rd, York | 647 427 2631

SARDINHA CHURRASQUEIRA
707 College St, Toronto | 416 531 1120

ST. MATHEWS BBQ CHICKEN 
527 Rogers Rd, York | 416 658 4126

SWISS CHALET / HARVEY’S
590 Keele St, Toronto | 416 760 7893
3737 Rutherford Rd, Woodbridge, Vaughan | 
905 264 4017

VILA VERDE CHURRASQUEIRA
206 Weston Rd, Toronto | 416 763 2515
869 Dundas St W, Toronto | 416 603 2515

SUPERMERCADOS

A LOTA SEAFOODS
1455 Dundas St W, Toronto | 416 535 5348

NOSSO TALHO 
1042 Bloor St W, Toronto | 416 531 7462
1326 Dundas St W, Toronto | 416 533 0101

OSLER FISH WAREHOUSE
16 Osler St, Toronto | 416 769 2010

PAVÃO MEATS & DELI
1435 Dundas St W, Toronto | 416 533 7667

POPULAR SUPERMARKET 
216 Chambers Ave, York | 416 652 7256

RUI GOMES
546 Rogers Rd, York, ON | 416 535 2886

TAVORA FOODS
1625 St. Clair Ave W, Toronto | 416 656 1592
1030 Dundas St. E, Mississauga | 905 949 1592
Entrega ao domicílio 

UNBOXED MARKET 
1263 Dundas St W, Toronto | 416 533 9017

SERVIÇOS

ACCORD TRAVEL 
777 Bay St, Toronto | 416 599 3340

APPLEWOOD GM CADILLAC
3000 Woodchester Dr, Mississauga | 905 828 2221

ATLANTIC FINISHING CARPENTRY
21 Windsor St, Etobicoke | 416 785 5451

AUTOSONIC
1244 Dundas St W, Toronto | 416 534 1141 

BENTOS AUTO & SERVICE CENTRE
2000 Dundas St W, Toronto | 416 533 2500

CAN KOPY
2781 Hwy 7 #2, Concord | 905 660 3313

REMAX ULTIMATE REALTY
1192 St Clair Ave W | 416 656 3500
836 Dundas St W, Toronto | 416 530 1080

FERREIRA & KOACH IMMIGRATION 
SERVICES
1560 Bloor St W, Toronto | 416 653 8938

HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES 
34 Raccine Rd, Toronto | +1 888 706 8922

HUMBERVIEW INSURANCE BROKERS
339 Roncesvalles Ave, Toronto | 416 531 4647

LUSO INSURANCE BROKERS
1152 College St, Toronto | 416 534 8455

MORTGAGE SCOUT  
1796 Bloor St. W, Toronto | 647 362 5472

OLYMPIC TROPHIES  
643 Chrislea Rd, Woodbridge | 905 856 5599

PRIMERICA FINANCIAL SERVICES
960 Edgeley Blvd #2a, Concord | 905 760 0123

SENSO BUILDING SUPPLIES 
150 Rockcliffe Ct, York | 416 658 8300

TEIXEIRA ACCOUNTING FIRM 
1015 Bloor St W, Toronto | 416 535 8846

TORONTO VANITY 
451 Alliance Ave, York | +1 877 389 7979

TURISMO TRAVEL/ VIVEIROS GOUP
1325 St Clair Ave W, Toronto | 416 535 1924

VIANA ROOFING & SHEET. METAL 
74 Advance Rd, Etobicoke | 416 763 2664

WORLD FINE CARS  
520 Kipling Ave, Etobicoke | 416 203 7010

17 a 23 de abril de 202050 www.mileniostadium.com



HERE’S HOW WE CAN HELP SERVE YOU BETTER

SHOP OUR  

INVENTORY ONLINE

YOUR SAFETY  
HIGHEST PRIORITY

IS OUR

AT THIS TIME, OUR SALES SHOWROOM IS NOT OPEN TO THE PUBLIC. SHOULD YOU NEED A NEW OR USED VEHICLE, 
PLEASE CALL 905-828-2221 OR BUY ONLINE AT APPLEWOODAUTO.COM

SCHEDULE YOUR 

SERVICE ONLINE

SERVICE OPEN BY 

APPOINTMENT ONLY

ONLINE SERVICE 

PAYMENT

VEHICLE  

HOME DELIVERY



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


