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Dear Oh! Dear
Manuel DaCosta
Editorial

Existiu um momento na vida de muitos de nós em que a única
forma de enviar uma mensagem para alguém era escrevendo
uma carta. Hoje em dia, devido à progressão óbvia da comunicação a nível mundial, a correspondência pessoal faz-se,
maioritariamente, eletronicamente em vez de ser com a caneta no papel. Há um certo sentido místico em sentarmo-nos e
revelarmos os nossos pensamentos a outra pessoa, ao refletirmos na nossa lógica interna o que pode ter um efeito no estado
mental da outra pessoa.

E

nquanto continuamos presos nas nossas prisões virtuais, o
inimigo invisível continua o seu caminho destrutivo. Atualmente existem 2.66 milhões de casos de COVID-19 a nível
mundial e somam-se 185,000 mortes. Enquanto os políticos continuam a alertar para a necessidade dos encerramentos e cuidados
a seguir, os cidadãos sentem que as suas vidas foram interrompidas pelas forças políticas sem terem em consideração como esta
pandemia irá afetar-nos para o resto das nossas vidas. Há várias
semanas que o Milénio Stadium tem vindo a relatar a evolução da
pandemia e a forma como tem vindo a afetar a vida das pessoas.
Sendo um serviço essencial, os meios de comunicação continuam
a trabalhar com o intuito de informar, independentemente da potencial exposição ao vírus. Todas as semanas os escritores, compositores e a equipa do editorial para o jornal, Camões TV e Rádio,
etc., tentam providenciar uma visão global da nossa comunidade
e dos eventos mundiais, através de artigos de opinião focados em
determinados assuntos ou notícias relacionadas que alimentam

o nosso sistema insaciável de media. Esta pandemia inseriu-se
nos nossos corpos e mesmo que não nos sintamos doentes, experienciamos a doença todos os dias. Por este motivo, a direção
editorial pediu aos nossos colaboradores para escreverem uma
carta: poderá ser dedicada a qualquer pessoa, acerca de um assunto que tenha tido um impacto real nas suas vidas no decorrer
desta guerra silenciosa. Por favor, leia e desfrute dos pensamentos
daqueles que todos os dias vivem tudo o que é media e informação
para mantê-lo informado. Gostaria de agradecer a todos os colaboradores do MDC Media que continuamente acreditaram na importância dos nossos leitores, ouvintes e audiência e na missão de
continuar a trabalhar mesmo que em circunstâncias desafiantes.
Àqueles que decidiram ir embora ou não participar durante este
período, desejo-vos o maior sucesso e mantenham-se saudáveis.
Todas as semanas escrevo uma carta para si na forma de um
editorial, por isso a maioria compreende os meus pontos de vista. Tenho várias preocupações, como todos os outros, incluindo
quando e como é que vamos voltar à vida normal, quantas pessoas
ainda morrerão, preocupações com aqueles que irão perder tudo
o que construíram ao longo dos anos, a destruição de muitas unidades familiares devido a problemas mentais causados pelo isolamento, como irão funcionar as fronteiras entre países no futuro e
a proliferação do racismo nas nossas vidas.
E por fim, uma grande preocupação é a sobrevivência dos meios
de comunicação étnicos devido à falta de valorização e apoio pelas comunidades étnicas que estão sem paixão pela cultura e pela
educação cultural. Se não existir um sistema de apoio cultural,
duvido que os meios de comunicação livres como os conhecemos
continuem a existir depois desta pandemia. Estas são apenas algumas das preocupações a serem exploradas e espero que resolvidas
num futuro próximo.
Mantenha-se saudável e fique bem.
Versão em inglês
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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 difference and will get
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication.
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 affecting 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.

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong
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Caro vírus, SARS-CoV-2
Madalena Balça
Antes de mais, é bom que repares que te
trato com respeito. Eu sei que pode parecer ironia quando uso a palavra “Caro”
– poderia estar a querer aludir ao facto de
estares a sair bem caro a todos e cada
um de nós -, mas não… não me interpretes mal… é que a língua portuguesa
é muito traiçoeira e arranja maneira de
dar mais do que um significado à mesma
palavra. “Caro”, neste contexto, significa
“Querido”… bem, pensando melhor… vamos voltar ao início:

S

r. Vírus, SARS-CoV-2,
Resolvi escrever-te esta carta para
te dizer que não gosto de ti – com todo
o respeito, é claro, mas a realidade é que te
detesto. Eu sei que é forte. É até deselegante
começar assim uma carta, mas peço que não
a rasgues já. Lê até ao fim e quem sabe comeces a olhar para nós de forma diferente.
Primeiro não gosto de te teres aproveitado de uns pequenos seres (sim… feios e até

repelentes) para atingires o teu verdadeiro
objetivo: dizimar a humanidade. Coitados
dos morcegos. Apesar de tudo mereciam
melhor sorte do que ficarem com a fama
de serem teus agentes secretos para, devagarinho, minares o terreno à escala global,
nesta guerra que declaraste ao mundo. E
tudo começou num mercado – és mesmo
maquiavélico, iniciaste a guerra num local
onde se vendem bens essenciais à sobrevivência humana.
Tenho que te tirar o chapéu… sim senhor,
meu caro Vírus (lá estou eu outra vez… ok,
pronto, agora assumo a ironia), é extraordinária a tua capacidade de conquista de
território – do mercado de Wuhan, em
apenas quatro meses, saltaste fronteiras,
ultrapassaste oceanos, invadiste os cinco
continentes e instalaste o medo com o teu
“poder de fogo”, chamado Covid-19, que
mata sem piedade. És muito rápido e mostras saber bem com quem estás a lidar –
conheces os nossos hábitos, sabes que para
nós, humanos, uns mais que outros é certo,
é importante o toque, o abraço, o carinho.
Sabes que vivemos em grupo, mesmo os
mais solitários precisam sempre de alguém
nas suas vidas. Gostamos de festas com
mais ou menos gente, apreciamos bons espetáculos. Trabalhamos cada vez mais em

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

rede, numa relação de interdependência…
enfim Sr. Vírus… percebeste como nesta
sociedade cada vez mais global podias matar de forma rápida e eficaz. E, caramba, já
conseguiste atingir fatalmente mais de 2,5
milhões de pessoas.
A notícia que tenho para te dar é a seguinte: dá-nos mais um tempinho e quem
vai acabar com a tua espécie somos nós –
a vacina há-de chegar e a humanidade vai
reerguer-se no final desta guerra que tu não
vais ganhar. Entretanto, até temos que te
agradecer algumas coisas. Não, não estou
a ser irónica outra vez. É mesmo verdade!
Olha, temos que agradecer o facto de nos
ajudares a limpar um pouco a atmosfera – é
temporário, mas faz-nos bem. Dá-nos saúde, imagina! Também nos estás a ajudar a
perceber como, na hora da verdade, somos
realmente todos iguais – não há dinheiro,
condição social ou instrução que nos valha – e estamos todos sujeitos ao mesmo
fim. Ainda tens mostrado aos que ainda
tinham dúvidas (de uma forma terrível, é
certo…) que muitos dos “grandes líderes”
deste mundo são seres desprezíveis, que
não olham a meios para atingir os seus fins.
Sim. Estou a referir-me a esses que estás a
pensar e que têm sido teus aliados – acontece sempre isto nas guerras, não é? Há

sempre quem seja traidor e se venda ao inimigo. Neste caso o pagamento que desejam
é mais popularidade e votos nas próximas
eleições a troco de tentarem convencer o
povo que tudo isto – a pandemia, os contaminados que não param de aumentar no
mundo, os mortos que revelam números
assustadores… - é uma grande treta e que
a economia, o motor que gera riqueza, se
deve sobrepor à proteção da vida.
Por fim, e porque esta carta já vai longa,
quero dizer-te que temos que te agradecer
por nos mostrares o melhor lado do ser humano – o altruísta que se entrega ao ponto
de arriscar a própria vida para defender a
dos outros, o solidário que tudo faz para
ajudar quem mais precisa, o criativo que
arranja forma de viver bem, apesar de estar fechado entre quatro paredes. Só espero que depois de nós ganharmos a guerra
(sim, porque nós vamos ganhar isto!) percebamos que também fizeste bem à nossa
memória. Que a tornaste mais viva e ativa.
De tal modo que não nos esqueçamos de
tudo o que estamos a viver e que a lição fique para o resto dos nossos dias.
Quanto a ti Sr. Vírus, é bom que saibas
que tens os dias contados.
Desta que te detesta,
Madalena Balça
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Catarina Balça
Arthur Fleck,
Hoje escrevo-te na esperança que recortes este pedaço de papel e o coles nesse
teu caderno que religiosamente guardas.
Nesse onde escreves as linhas que te
cruzam o pensamento e a vida.

T

atormenta e não te deixa ser. Deste mundo
que tem mais que fazer do que te entender,
do que aturar as tuas “condições”. Deste
mundo que te julga, deste mundo doente.
Deste mundo que se prima pela intolerância perante a diferença.
Vives nessa linha ténue entre a esperança
que te percebam e a vontade de desistir. Mas
todos nós, mesmo os que nunca te “viram”
e continuam sem querer saber de ti, começam a sentir que afinal também perdemos o
controlo: só conseguimos controlar a forma
como reagimos às surpresas desagradáveis
da vida, não o que nos acontece.
Pode ser que agora, depois de obrigados
a ficar em pausa, com tempo para refletir,
todos nós, que te rodeamos, tenhamos a capacidade de deixar de ter medo da profun-

didade que não se vê à superfície. Agora, estamos todos no mesmo barco, somos todos
igualmente sensíveis ao mesmo vírus que
mal conhecemos e que nos - a todos, sem
exceção, sem “condição” - pode tirar a vida.
E é nessa angústia que, pelo menos para
já, nos revemos. Porque o incerto transporta medo. E o medo do desconhecido não
nos deixa ver mais à frente - talvez seja por
isso que poucos de nós te entendamos. Temos medo do que não conhecemos. É mais
fácil seres apenas o... Joker.
Mas Arthur, quero dizer-te que nessa dança livre, nesse riso descontrolado,
encontramos sempre a esperança de uma
vida que faça mais sentido que a morte. Até
porque sem um pouco de loucura, vamos
acabar por ficar todos loucos.

Créditos: DR

antos de nós, que nada somos a mais
que tu, fingimos não ser como tu - mas
somos. Uns mais, outros menos. Estes
últimos porque vivem aceites num sistema
que lhes pertence, numa sociedade que os

nota, numa comunidade que lhes permite
existir sem constrangimentos.
Vivemos agora uma fase da história do
mundo parecida com a loucura com que
te pintam: anormal, confusa, perigosa, inquietante, perturbadora e de difícil compreensão. Algo que nos desconcerta a vida,
mas ainda mais a mente.
Estamos inseridos numa sociedade que
se esconde de assumir que vive o mesmo cansaço que tu, a mesma frustração e
a mesma inevitabilidade de enlouquecer.
Agora mais que do que nunca.
As máscaras que hoje nos cobrem os rostos, servem para nos proteger deste vírus
que nos assombra. Não muito diferente de
ti, que usas a tua - de forma bem mais original - para te protegeres deste mundo que te

Olá Deus, espero que estejas bem
amor, mais generosidade, compaixão,
mais altruísmo e agora uma cura.

Paulo Perdiz
Não Te tenho visto online no Facebook
nem no Instagram e não atualizas o TikTok há já algum tempo. Tenho ido à Tua
casa, mas não me deixam entrar. Resolvi escrever-Te uma carta, já não o fazia
desde o tempo da namorada na escola.
Já sei que tenho memória de minhoca e
esqueço-me das promessas que muitas
vezes Te faço, mas preciso pedir-Te uma
coisa. Nos últimos tempos, nós aqui em
baixo precisamos de mais paz e mais

vez de serem divididas por todos!
Deus, não sei se Tens estado muito
atento, eu sinto muito em dizer-Te isto,
u sei que Criaste um mundo bonito mas acho que um vírus está a destruir o
mas, desde que o mundo é mundo,
mundo que Tu Criaste. Até a Tua festa da
as coisas parecem que estão sempre
Páscoa foi vivida de outra forma. O teu
a piorar. Eu sei, a culpa é nossa. Acho que
encarregado em Roma esteve sozinho nanão estamos a fazer a nossa parte, mas
precisamos de ajuda. Estamos perdidos e quela praça enorme. Por isso, quero-Te
muitos de nós preferem já não acreditar pedir que olhes por nós. Nem todos são
maus e muitos inocentes estão a sofrer…
que podem confiar em Ti.
Desculpa incomodar. Mas eu sinto-me este vírus está a causar muitas lágrimas de
realmente revoltado com a morte de tan- dor e sofrimento. Estamos mergulhados
tas crianças inocentes em guerras, e com num mundo no qual não queremos estar.
tantas outras injustiças… É triste ver so- É um lugar escuro, cheio de dificuldades
nhos de vida destruídos pela violência e e em quarentena. Parece que só há medo
pela ganância, e ver as riquezas da terra e desconfiança ao nosso redor. Imagino
serem disputadas e monopolizadas em que Tenhas milhões de pedidos e já sabes

E

de antemão, com certeza, que quase todos nós Te pedimos alguma coisa. Vê lá se
ajudas aqui a malta.
Olha por nós aí em cima e, mais uma
vez, dá lá mais uma ajuda, apesar de saber
que não somos muito merecedores, mas
Dá-nos mais uma oportunidade de mudar e ver a vida e as pessoas que nos rodeiam de outra forma. Vamos mantendo
o contacto, daqui a algum tempo digo-Te
como correu tudo. O teu número ainda é
o mesmo?
Um abraço.
P.S.: Tenho os bilhetes do concerto
para Ti e para o teu filho. Já agora manda um beijo à minha avó e diz que já comi
este ano favas do quintal dela.
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A carta improvável!
Esta é uma carta simples e informal, que
muito provavelmente nunca seria escrita,
sobre coisas que muito provavelmente
nunca seriam assunto, sobre uma sociedade que muito provavelmente não é
o que queríamos, num mundo que muito
provavelmente não é bem o que tínhamos em mente, numa época em que muito provavelmente nunca achámos que
uma pandemia afetaria de forma definitiva a maneira como vemos a humanidade.
É a carta que, muito provavelmente,
nunca falaria sobre a forma como a humanidade, mais ou menos unida, lutou contra
uma doença, que não escolhe idade, sexo,
religião, raça ou estatuto social; ou sobre a
forma como os governos das maioria dos
países passaram a assumir, ainda que temporariamente e a serem suportados a longo
prazo por empresas e cidadãos, o papel de
garante económico da sociedade.
Mas é também a carta que, muito provavelmente, nunca se debruçaria sobre quão
supérfluo e vazio parecia ser o estilo de vida
até há tão pouco tempo atrás, dando tempo
de antena a individualidades egocêntricas,
mimadas e egoístas, esquecendo por completo elementos e setores vitais ao funcionamento da sociedade; e que nunca falaria
sobre quão insignificante parecem ser hoje
os mundos surreais do desporto milionário, dos concertos e espéculos pomposos
e de outras atividades de entretenimento
que nos iam enchendo a casa carregadas de
glamour e encanto enganoso, quando não
nos é possível, por exemplo, despedir con-

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT
SOBRE A DOENÇA

DO CORONAVÍRUS
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CANADA.CA/CORONAVIRUS
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Carlos Monteiro

dignamente de um familiar ou amigo que
partiu cedo demais.
Está é a carta que, muito provavelmente, nunca apontaria a ausência completa de
líderes e demais sumidades na arte do conforto espiritual, dos mestres da adivinhação
ou dos curandeiros de terapêuticas naturais
e suas receitas milagrosas, numa época em
que se anseia por uma cura e se deveria cultivar a esperança e vontade de vencer; e que
nunca falaria sobre como se tornou tão relevante a vida humana, o bem-estar do próximo e de vivermos o momento dando valor
ao que realmente tem importância, porque
o amanhã pode não existir.
Mas é também a carta que, muito provavelmente, nunca abordaria a importância
das liberdades e direitos adquiridos ao longo das últimas décadas; que ousasse tocar
no modo desmedido como procuramos a
riqueza, o sucesso profissional e o reco-

nhecimento social, sem olhar ao que vamos destruindo pelo caminho; e que falasse
sobre quão mesquinhas parecem agora as
guerras familiares e as quezílias com colegas de trabalho ou nas comunidades em
que estamos inseridos.
É a carta que, muito provavelmente,
nunca assinalaria o modo intransigente como defendemos as nossas opiniões,
achando-nos donos da razão, diminuindo e desvalorizando quem pensa de forma
contrária, tal delito de opinião, e que nunca falaria sobre ajudar o próximo, do valor
das relações interpessoais e da importância
de um beijo, um abraço ou de um simples
“bom dia”.
Esta é também a carta, que muito provavelmente, nunca falaria da importância
única que assumem as pessoas que nos rodeiam, ou de como fomos esquecendo os
idosos, as pessoas com deficiências e os

PREVENÇÃO

SINTOMAS

A MELHOR FORMA DE PREVENIR A
TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.
Os sintomas podem levar 14 dias a aparecer após
a exposição ao vírus.

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
praticar o distanciamento social
e fique em casa para evitar ficando
doente ou transmitir a doença a outras pessoas
quando tossir ou espirrar:
o cubra a boca e o nariz com o braço ou
lenços de papel para reduzir a propagação de germes
o

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

limpe e desinfete frequentemente objetos e superfícies em que toque, como
brinquedos, dispositivos eletrónicos e
maçanetas
evitar o contacto próximo com pessoas
que estejam doentes

416 654 8048
JULIEDZEROWICZ.CA
@JULIEDZEROWICZ
1202 BLOOR STREET WEST
JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

sem-abrigo, que de repente passaram a estar no centro das nossas preocupações, devido a uma doença que pode castigar particularmente estas franjas desprotegidas da
sociedade.
Esta é uma a carta que poderia ser extremamente longa e que, muito provavelmente, não tem quaisquer destinatários ou
até leitores, mas quero que seja, acima de
tudo, uma carta destinada aos autores da
grande quantidade de cartas que se escrevem diariamente no mundo inteiro. Cartas
carregadas de sentimento, valor e intenção, que receio correrem o sério risco de se
tornar manifestamente improváveis, assim
que tudo regresse à “normalidade”.
Enfim, esta é uma carta sobre nós. Uma
carta sobre uma mudança necessária no
comportamento humano e na sociedade, que… muito provavelmente, nunca irá
acontecer!

Reduza a sua exposição a locais movimentados e pratica o distanciamento
social. Por exemplo:
• Faça compras e recorra aos transportes públicos em horas de menos
movimento
• Manter-se a pelo menos 2 metros
de distância de outra pessoa - mesmo ao ar livre

FEBRE

DIFICULDADE
RESPIRATÓRIA

TOSSE

SE TIVER SINTOMAS
fique em casa para evitar contagiar outras pessoas.
Se viver com outras pessoas, fique num quarto separado ou mantenha uma distância de 2 metros
ligue antes de ir a uma consulta com o seu profissional de cuidados de saúde ou ligue para a sua autoridade de saúde pública local a indicar os seus sintomas e siga as instruções dadas pela mesma
se precisar de atenção médica imediata, ligue para o
911 e descreva os seus sintomas

Faça um plano agora que inclui:

Provisões essenciais à mão (que durem algumas semanas) para não precisar de sair de casa caso fique doente.
• Evite fazer compras desencadeadas pelo pânico. Adicione alguns artigos 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 dependentes, tenha um prestador de
cuidados de reserva.
• Fale com a sua entidade patronal
sobre trabalhar a partir de casa, se
possível.

6

MILÉNIO | CAPA

www.mileniostadium.com

24 a 30 de abril de 2020

To whom it may concern,
Sara Dias
As a collective, unexpectedly, we find ourselves vacuumed into a pregnant pause
of reset with an unknown due date. In
the womb, we are stripped of our attachments to the characters we play, material
objects we own and relationships in our
lives. We continuously look outside of
our sheer presence to seek validation and
acceptance through identification based
on ideals and expectations filtrated onto
us by our conditioning. This pause is an
opportunity to evolve our own humanity,
to challenge ourselves, to look straight
in the mirror, without our rose-coloured
glasses, to authentically see the reflection staring back. The ego, is an overdressed insecurity.
Créditos: DR

T

his virus, coronavirus, has no boundaries and attacks cross dimensionally:
rich or poor; female or male; young or
old; heterosexual or homosexual, etc. As an
advocate, with a profound passion for the
social services sector, I have had the privilege for over 23 years to work alongside
many selfless and dedicated staff in supporting people who have an intellectual disability and their families. In the course of
this pandemic, these individuals have gone
unnoticed. There is a lack of awareness of
the toll placed amongst frontline workers,
caregivers and individuals who have an intellectual disability.
Like all people during this time, individuals who have a disability are confined
to their current environment, whether in
a twenty-four-hour group home setting,
living with their families or living inde-

pendently. Many families and service providers are going into crisis due to the inability for individuals to interact with others
and participate in day programs. The social
distancing regulations can cause regression
and behavioural outbursts amongst individuals and it is extremely difficult for families to cope if the individual has significant
support needs.
The lack of sufficient access to Personal
Protective Equipment (PPE) for employees
who provide support each day to society’s
most vulnerable is concerning to say the
least. There could also be a risk if an individual tests positive for COVID-19 and requires support regardless. Testing is nee-

ded for all employees and individuals. As
well, prompt results are vital-currently it
is taking three to four days. Children who
have a disability are having difficulties with
on-line learning through the education
system. At the end of the day, people who
have an intellectual disability still require
support in their daily life. Their health,
well being and security is paramount.
As we continue to ride the wave through
the trials and turbulence during this uncertain time, the key to finding true peace is
to accept what is and what will be. Do we
really have a choice? Do we think we are in
control? If so, in control of what exactly?
Regardless, we must protect the most vul-

nerable especially those who cannot express in words their needs and fears. Realize everything is impermanent, nothing
lasts or stays the same, to be comfortable
in the uncomfortable, this is the wisdom
gained from the pandemic.
This too shall pass, as many other times
of crisis in the history of humanity. We are
one in a million, interconnected and breathe the same air... the same air shared by
many before us. Let’s live in the precious
present, moment by moment by moment,
the only true knowing we have.
Not one size fits all…grow according
to you...

Carta aberta
a todos nós...
Escrevo-lhe com carinho e com uma
inércia tremenda de nos movermos para
além desta rasura em que se tornaram as
nossas vidas.
Cristina Da Costa
Escrevo-lhe para lhe dizer que em todos os momentos, é importante praticarCaro leitor ,
mais uma semana, mais privações e mos tudo o que é de mais sagrado para
cada um de nós.
como está?
Essencialmente o amor próprio e o
spero que esta carta o encontre bem,
respeito
pelo próximo. Escrevo para lhe
física e psicologicamente.
Escrevo-lhe desde aqui, escrevo- dizer que melhores dias se alinham no
-lhe com a alma lúcida e pesada.
horizonte de cada um de nós, e que a Fé,

E

essa que move ate montanhas… não nos
abandonará.
Escrevo para lhe dizer o quão difícil tem
sido esta jornada de tudo e de nada... Esta
retrospetiva diária do significado real ou,
meramente banal, da nossa essência.
Escrevo para lhe dizer, que ando abalada, triste e a questionar-me com o que
afinal vale mesmo a pena… Escrevo para
lhe reiterar de que não esta só nesta batalha e que, quando se formar no horizonte um novo arco-íris, com toda a certeza

iremos dar muito mais valor ao brilho das
suas lindas e garridas cores.
Escrevo-lhe para lhe desejar só coisas
boas, com toda a simplicidade que conseguimos encontrar e enfrentar estas nossas novas realidades.
Lição a ser deveras aprendida... para o
bem de todos nós.
Caro Leitor...
Até à volta do correio.
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Telma Pinguelo
21 de abril de 2020
Em casa, em Toronto

O

lá,
Ensinaram-me na universidade
que o jornal é como o peixe: é fresco no dia e depois perde valor, porque é de
ontem ou da semana passada. Mas durante
esta quarentena concluí que isso está profundamente errado.
Estou a completar agora a sexta semana
de isolamento. Outras pessoas já somam
mais. Estamos numa espécie de “dieta social” à qual não vemos o fim e que trouxe
grandes dificuldades para muitos.
2020 acabou de começar, mas parece
que já vivemos os males equivalentes a 10
anos de história condensados em poucos
meses. Esta década já se antecipava caótica e incerta, mesmo antes da COVID-19
andar na boca do mundo. Ainda assim,
fomos surpreendidos. Estamos confinados
em nossas casas não por um Governo descontrolado, não por uma guerra, mas pelo
que menos esperávamos. E tudo aconteceu muito rápido. De repente o mundo
virou o letreiro de Aberto para Volto Já. Só
que não sabemos quando.
Viver a crise da pandemia como recente

imigrante poderia ser uma experiência aterrorizante, num país onde a família que tenho
ao meu redor, fisicamente, é o meu marido,
gatos e um punhado de amigos que fiz num
par de anos, que também considero família.
A temporada está a ser um desafio. O físico
e prático é mais fácil de cumprir, mesmo
com a rutura de stock de máscaras, álcool
e até… papel higiénico - fenómeno surreal e
descabido. Já o mental é mais complicado e
caminha-se um dia de cada vez. Apesar de
tudo, a experiência está a ser pacífica, devo
dizer, graças a um país que, mais uma vez,
nos transmite um sentido de segurança, sobriedade, de acolhimento e de pertença. O
mesmo posso dizer da família deste lado do
oceano. E estes dois elementos fazem-me
sentir que esta é a minha casa.
Desta casa tenho observado o mundo de
hoje a lidar com esta crise. Surpreendi-me.
É irónico que na era da tecnologia e da produção em massa temos falta de máquinas,
material de proteção e falta de hospitais.
Muitas vidas foram perdidas, muitas famílias afetadas e sem dúvida que a pandemia ainda vai causar mais devastação. Mas
acredito que nos está a ser dada uma oportunidade: a capacidade de abrir os nossos
olhos e observar os outros.
Nesta crise onde a incerteza é uma realidade diária, tem sido inspirador o sacrifício dos heróis que estão na linha da
frente, a união, a coragem, a generosidade e a camaradagem que as pessoas estão
a mostrar umas para com as outras - exceto nas disputas para levar o último pack

Créditos: DR

Carta às próximas gerações

de papel higiénico!
Eu acredito que a adversidade pode
sempre transformar-se em vantagem.
Vimos isso acontecer várias vezes ao longo da história. E espero que um dia vocês
possam olhar para trás e dizer o mesmo.
Talvez mais tarde, quando me puderem
chamar avó, possam consultar este jornal:
o meu peixe de hoje e o vosso peixe de ontem, que terá ganhado ainda mais valor.
Porque este jornal, como outros, não é apenas um veículo da atualidade, mas cumpre

também um papel igualmente importante
para a sociedade: constitui um testemunho
dos acontecimentos que se demarcam ao
longo dos dias, semanas, meses, anos, nas
comunidades, países e no mundo. Os relatos sobrevivem através dos tempos para
bem servir as sociedades que vêm depois.
E quem sabe, um dia, quando o ano de
2060 for o presente, essa geração saberá
um pouco mais e melhor o que foi a crise da
COVID-19 através destes artigos.

Créditos: DR

pensei. Mas a tua mãe, tranquila (e também demasiado cansada, convenhamos)
não mostrava - ou tentava não o fazer preocupação. Estava obviamente feliz por
finalmente te ter ao lado dela e por ver
que também os outros estavam delirantes
com o teu nascimento.

À Maria Eduarda,
Inês Barbosa

6 de dezembro de 2018.
Um dos dias mais felizes da minha vida
- tudo porque tu chegaste. Mais uma menina para uma família já “recheada” deste sexo, que de fraco tem muito pouco. E
tu, embora ainda muito pequenina, já és
prova disso mesmo - não vais “em canti-

gas”, és muito senhora do teu nariz, fazes
o que te apetece fazer e gostas pouco de
ser contrariada. Mas ao mesmo tempo és
uma menina muito doce, de sorriso fácil,
que adora a música da “chucha” e que
chora tantas das vezes tão e só unicamente porque sim… ou por um bocadinho de
mimo, vá!
A nossa “duda”! Ou a “laranjinha” da
bisavó Irene, a “nice” da mãe, a "godinha" do papá, a “queridinha” da tia Inês,
a “bebéla” do tio André, a “miúda” do
avô Otelo, o “amorzinho” da avó Nela…

Tu, Maria Eduarda, vieste tornar os
nossos dias mais felizes, vieste trazer à
nossa família um novo ânimo… Uma nova
aventura para todos nós, que há já tanto
tempo não enfrentávamos - uns há mais
tempo que outros e, no meu caso, uma
situação que nunca tinha vivido, por ser
a mais nova e nunca ter tido a oportunidade de lidar com um bebé.
Nunca havia convivido com um ser tão
pequenino - lembro-me bem que no primeiro dia que te vi, na maternidade, tive
medo de te pegar. “E se a deixo cair?”,

Desde então temos acumulado todo o
tipo de momentos: de felicidade, de descoberta, de aprendizagem, de orgulho e,
claro, preocupação - porque também faz
parte...
Não sei se o que sentimos neste momento é, de facto, preocupação… Até
porque estás no melhor sítio onde poderias estar: com o papá e com a mamã.
“Mas e se ela se esquece de nós?”, pensamos… Acredito que seja apenas um medo
irracional.
Mas pensar que agora não te posso dar
beijinho, um xi-coração apertado, brincar ao esconde-esconde contigo, dizer
que não podes mexer na terra das plantas,
dizer que és uma chatinha quando começas a choramingar por razão nenhuma,
queixar-me das costas por passar muito
tempo contigo ao colo, (e por aí adiante…) é muito, muito difícil. É impossível
negar. Se de um dia para o outro já deixavas saudades, imagina agora. Já nem conto os dias para não ser mais difícil… Só sei
que já é muito tempo. Demasiado tempo!
Dizem e é bem verdade que apenas damos valor (ou pelo menos o devido) ao
que temos quando nos vemos privados
disso mesmo… Quem diria que teria de
passar a ver-te à distância de um “FaceTime” ou de uma visita à varanda?
Mas aqui estarei para recomeçarmos
a partir do ponto em que ficámos… Ainda tenho muito para te ensinar, Maria
Eduarda! E tu a mim.
A tia ama-te muito, bebé. Até já!
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Carta aberta aos avós de todo o mundo
Francisco Pegado
Queridos avós,
Espero que a situação do novo Coronavírus não leve vocês ao desespero.... O
mundo que está tendo impactos devastadores! O vírus não respeita raça, sexo,
cor, língua, opinião política, nacionalidade ou situação socioeconómica... E todos, mais cedo ou mais tarde, acabam
por ter uma mostra do mal que se assola
no mundo materializada na perda de um
conhecido, familiar ou ente querido.
Créditos: DR

A

vós, eu estou bem e tenho mantido o
espírito comunitário e de camaradagem, do jeito que aprendi com vocês.
Quero lembrar que todos nós fomos afetados de uma ou de outra forma e por isso as
relações pessoais próximas foram prejudicadas. Mas então não esqueci e nunca esquecerei de vocês!
Tenho guardado no meu coração as melhores memórias com vocês. Vovozinhos,
tenho conversado com o menino Jesus que
está sempre comigo, e todas as noites sempre peço que vos proteja. A vossa sabedoria e conselhos são o “combustível” para
eu poder continuar a sorrir todos os dias.
Vocês merecem muitos dias felizes, de paz
e saúde, com a certeza de que todas as lições que ensinaram encontraram campo
fértil nas mentes de seus filhos e netos, e
que a vossa atuação foi fundamental para
nos tornarmos pessoas boas e consequentemente tornar o mundo melhor.
Tenho muitas coisas para contar de como

tem sido os meus dias de quarentena na
cidade de Toronto. Apesar do isolamento,
minha profissão me leva a estar em vários
lugares, então minha precaução tem que
ser dobrada! São muitas histórias, então não
conseguiria contar todas elas em uma única
carta. Contudo prometo contar tudo, mas
tudo, quando estivermos todos juntinhos.
Entretanto queria contar algumas coisinhas... Posso dizer-vos, por exemplo, que
fiz o meu primeiro bolo, e que foi um bolo
de banana, hahahah. E que tenho tentado ocupar o meu tempo a fazer algo para
além de mim mesmo: estou a voluntariar-me junto de algumas instituições para
ouvir ou atender algumas necessidades de

outros vovozinhos que estão em situação
não muito boa, vivendo de forma solitária
nesse momento de isolamento.
Por fim quero contar que finalmente consegui terminar de arrumar a minha casinha,
quase quatro meses depois da mudança. E
também comecei a ler e assistir vídeos de
outras pessoas, para futuramente aprender
como fazer tricô, crochê e até já comecei a
caminhar muito mais do que antes (claro,
sempre mantendo a distância social como
foi indicado pelos órgãos do Governo). E
continuo lendo os jornais e escutando às estações radiofónicas e televisivas.
Infelizmente não tenho realizado nenhuma atividade desportiva, mas tenho

tentado fazer alguma coisa em casa para
manter a forma.
Meus queridos avós, quero agradecer
por todos estes anos de amor. E também
gostaria de dizer que tenho tantas saudades dos vossos abraços, conversas, carinho, conselhos e historias (e claro, da
boa comida). Para os avós que já se foram,
eu sei que vocês estão olhando por mim e
por todos aí de cima.
Obrigado a todos que leram a minha carta. Eu sinceramente agradeço a Deus por
ter vocês na minha vida!
Com muito amor, ternura e carinho em
dobro, do vosso netinho,
Francisco Pegado.

que seria uma forma de aumentarmos nossa autoestima e um meio de nos unir num
mesmo ideal.
Nesse momento histórico que estamos
vivendo em nível global, é hora de pararmos de digladiar por políticos, por mitos,
heróis e salvadores da pátria. A verdadeira força está em cada um de nós, quando
exercemos o nosso poder enquanto cidadãos. Somente através da união dessas forças, atingiremos o objetivo comum e urgente hoje: sobreviver com dignidade.
Enquanto houver esse clima de batalha
por todos os lados, essa polaridade insana,
estaremos fadados ao atraso como nação.
Eu não peço a você, que está lendo essas
palavras, que simplesmente as acate como
verdade; apenas estou pedindo para refletir sobre essa ideia. A ideia de deixarmos os
políticos de lado e exigirmos o que nos é de
direito: vida, liberdade, igualdade e segurança.
Só deixaremos de ser “colônia” o dia que
entendermos, primeiramente, o quanto

nosso país é rico, diverso, gigante, independente, e com potencial inimaginável.
Que somos um povo criativo e batalhador.
Essa ânsia paternalista que o povo brasileiro tem e projeta num salvador da pátria
que vá resolver todos os problemas do país
como num passe de mágica é, definitivamente, o atraso do Brasil. Precisamos incorporar a ideia de que a mudança começa
em cada um de nós e que a honestidade que
tanto queremos dos nosso governantes é
reflexo das pequenas atitudes que temos no
nosso dia-a-dia. Tenho a sensação de que a
maturidade de um povo consiste em perceber a relação existente entre a gestão de um
governo e o nosso próprio comportamento,
o nosso próprio caráter. Quando entendermos isso, será o “click” que nos mudará
como povo e, com certeza, saberemos utilizar melhor o nosso voto, rumo a um país
menos desigual e em paz. E eu sei que isso é
o que todos almejamos independentemente das nossas preferências ideológicas.

Adriana Marquês
Desde que eu cheguei ao Canadá, é comum ouvir de algumas pessoas: “Não
se preocupe tanto com os problemas do
Brasil, agora você está aí, no primeiro
mundo”. Mas sugerir isso para mim é o
mesmo que me pedir para não me importar com os problemas da minha mãe.

E

ssa pátria me pariu, essa é a realidade!
Me diz como renegar a minha miscigenação de povos - afinal, o Brasil é essa
mistura rica de etnias, culturas e histórias
- como renegar minha terra; terra essa em
que se plantando, tudo dá? Como ignorar
os meus irmãos e irmãs? Existe uma fórmula que gere ruptura e frieza suficientes para
cortar o cordão umbilical com meu país? Se

houver, tira essa tesoura pra lá, porque eu
não quero! Pretendo deixar meu cordão intacto até o final da minha vida. Sou brasileira
e isso nunca vai mudar!
Dito isso, vejo de longe (mas sentimentalmente perto) meu povo dividido, com
medo, confuso, assim como uma parcela
da população à beira de um surto coletivo
quando acreditam que a Terra é plana ou
que o coronavírus é uma farsa.
Vejo pessoas tentando fazer a sua parte,
vejo profissionais da saúde clamando “pelo
amor de Deus” para as pessoas ficarem em
casa, que ajudem nesse processo de achatamento da curva de contágio; também
vejo muitas pessoas pedindo socorro pois
estão desempregadas e não tem dinheiro
para comprar alimentos para os filhos; e
tem pessoas se engajando em recolher contribuições para o próximo. É uma mistura
de forças, algo bem característico do Brasil.
Essa mistura, na qual o povo brasileiro
foi forjado, carece de valorização e reconhecimento pelos próprios brasileiros, o

Créditos: DR
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O vírus tem sotaque
Joana Leal
Opinião

Um dia vamos ser obrigados a permanecer em casa o máximo de tempo possível
para nos protegermos de um vírus sobre a qual a comunidade científica sabe
muito pouco e o isolamento social pode
durar semanas, meses ou anos, no pior
dos cenários. Se alguém nos dissesse há
alguns meses atrás que algo do género
ia acontecer provavelmente não acreditávamos, mas o que parecia ficção hoje
faz parte da nossa realidade e ninguém
sabe quando ou se a vida vai voltar à normalidade.

Créditos: DR

F

oi em dezembro que surgiram os primeiros casos de um novo vírus na China que os médicos não conseguiam tratar. O vírus alastrou-se pelo mundo e hoje já
existem mais infetados fora da China do que
propriamente naquele país. Se as autoridades encobriram os números ou não, o tempo
e as investigações o dirão, mas nesta quinta-feira (23) a China contava com 84,287
casos e 4,642 mortes. Um número pequeno
quando comparado com os EUA que já contavam, nesta quinta-feira (23), com 855,250
e 47,974 mortes. Na Europa, em países como
a Itália, a Espanha e a França, o número de
mortes também supera as que foram declaradas na China. Na Itália morreram 25,085;
em Espanha, 22,157 pessoas e em França
21,340, segundo dados divulgados na quinta-feira (23). No Canadá, onde estão infetadas mais de 35,000 pessoas, o número

de mortes superou a barreira das 1,000 na
semana passada e esta segunda-feira (20) já
perfazia o total de 1,608 mortes.
Nas últimas semanas a vida mudou e
trouxe novas rotinas. Uma simples ida ao
supermercado pode demorar horas e sair de
casa sem luvas e máscara não é aconselhável. O dia a dia agora é feito com briefings

diários das entidades políticas e da área da
saúde que nos atualizam todos os dias sobre a evolução dos números e da eficácia do
distanciamento social. Esta segunda-feira (20) fomos confrontados com uma nova
projeção para Ontário que nos revelou que
a evolução do vírus foi muito menor do que
inicialmente se julgava. Notícias que dão

conta que a transmissão comunidade baixou
significativamente, mas que alertam para o
perigo do vírus em lares de idosos.
Há semanas (que parecem meses porque
o tempo agora passa mais devagar), numa
das minhas idas ao supermercado – que
agora são a única atividade social - ouvi que
o vírus era culpa dos imigrantes e do país
porque pelos vistos tinha deixado entrar
pessoas contaminadas. Segundo aquele
nativo, que parece saber mais do que qualquer cientista, o vírus ataca de acordo com
a etnia. Há dias, numa reportagem difundida por um canal privado de televisão em
Portugal, o facto da população do Norte de
Portugal ser menos instruída sugeria que
essa era uma das razões para o Norte ser
mais atingido pela COVID-19. Pouco depois
um pivô da concorrência sublinhava que o
vírus não tem sotaque...
A ignorância é internacional e pelos vistos
é imune à COVID-19, mas o novo vírus tem
provado que o ser humano quando quer é
capaz de coisas extraordinárias. Embora este
fim de semana tenhamos sido surpreendidos
com um tiroteio na Nova Scotia que é já um
dos piores da história do Canadá...
A Canada Goose deixou de produzir casacos e está a produzir batas para ajudar os
profissionais de saúde a combater o vírus;
a Bauer de Montreal deixou de produzir
equipamento de hóquei e está a fazer máscaras e Ontário vai produzir a N96, a nova
geração de máscaras N95. Em tempo de
pandemia os heróis estão em todo o lado,
desde o hospital até ao supermercado e todos têm provado que cada um tem o seu
papel, resta saber como será a vida depois
da pandemia.

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
Toll Free: 1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com
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Dear Oh! Dear

Editorial

English version

There was a time in the life of many of
us that writing a letter was the only way
to get a message to someone else. Due
to the obvious progression of how the
world communicates today, personal
correspondence is mostly done by electronic means rather than putting pen
to paper. There is a certain mystique
about sitting down and disclosing your
thoughts to someone else by reflecting
on your internal logic which may affect
the other’s mental state.

A

s we continue incarcerated within
our virtual jails, the invisible enemy
continues its destructive path. There are now 2.42 million cases of COVID
-19 worldwide and 166,000 deaths. While
politicians continue to preach closure and
caution, citizens feel that their lives have
been interrupted by political forces without due consideration of how this pandemic will affect us for the rest of our lives.
Milénio Stadium has been reporting on
this pandemic for a number of weeks and
its effects on people’s lives. As an essential
service, media continues to work to inform regardless of the potential exposure
to the virus. Every week the writers, composers and editorial staff for the newspaper, Camões TV and Radio, etc., attempt
to provide an overview of our community
and world events by opining on certain
subject matter or relating the news, which

are fed into an insatiable system called media. This pandemic has inserted itself into
our bodies and even if we don’t feel sick,
we experience the sickness every day. For
this reason, the editorial board requested
our writers and surmisers to write a let-

COVID-19
Novel Coronavirus

ter to anyone in the world about a subject
matter that has had a real impact on their
lives as the silent war races on. Please read
and enjoy the thoughts of those who live
media and information on a daily basis to
keep you better informed. I want to thank

all of MDC Media collaborators who have
continually believed it worthwhile that
our readers, viewers and listeners are important enough for us to continue working
in challenging circumstances. Those who
have left or chose not to participate in this
period in time, the best of success and
keep healthy.
Every week I write a letter to you in
the form of an editorial so most of you
understand my points of view. I have a
number of concerns like everyone else,
including how and when we will return
to a normal life, how many more citizens will die, concern for those who will
lose all they have built over many years,
destruction of many family units due to
mental health issues because the incarceration, how future borders between
countries will work and the proliferation
of racism in our lives.
And finally, the survival of ethnic media because of the lack of appreciation and
support by ethnic communities without
passion for culture or cultural education
is a major concern. If support does not become part of a cultural survival system, I
doubt that the free media as we know it
will continue post pandemic. These are
only some stresses to be explored and hopefully resolved in the near future.
Stay healthy and be well.
Manuel DaCosta/MS

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

A melhor maneira de evitar a propagação de infeção é ﬁcar em casa o máximo possível e
limitar interações sociais com outras pessoas. A melhor maneira de se proteger contra o vírus
COVID-19 é com medidas de precaução, as quais incluem:
• Praticar o distanciamento social e não se reunir em grupos grandes.
• Evitar contacto com pesssoas que estejam doentes.
• Ficar em casa o máximo possível e principalmente se estiver doente.
• Lavar as suas mãos frequentemente com água e sabão ou usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.
• Evitar tocar nos seus olhos, no seu nariz e na sua boca com as mãos não lavadas.
• Cobrir a sua tosse ou o seu espirro com um lenço de papel, em seguida e de imediato desfazer-se dele no
lixo e lavar as suas mãos.
• Se não tiver um lenço de papel, espirrar ou tossir na sua manga ou no seu braço.
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies que tocar com frequência.

Visit toronto.ca/covid19

Os residentes não se devem esquecer de usar fontes de informação dignas de
conﬁança, baseadas em evidências sobre o coronavírus. O website do
Toronto Public Health está a ser atualizado regularmente de acordo com
a informação nova disponível para ajudar a manter os residentes informados
sobre o 2019-nCoV coronavirus. Visite, toronto.ca/covid.
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Ontário pede ajuda às Forças Armadas Canadianas
As autoridades de saúde de Ontário revelaram segunda-feira (20) que as medidas para evitar a propagação do novo
vírus estão a funcionar e alertam agora
que o pico da COVID-19 em Ontário será
em abril e não em maio como tinha sido
anunciado na primeira projeção.

O

número de casos na província projetado é agora inferior a 20,000 casos,
um número pequeno quando comparado com os 300,000 anunciados na primeira projeção.
As autoridades da saúde dizem que as medidas de distanciamento físico devem continuar em prática para reduzir o número de
casos novos e de vítimas mortais e embora
a projeção indique que a transmissão comunitária está a reduzir, o número de casos nos
lares de idosos continua a aumentar.
A ministra da Saúde manifestou-se satisfeita com as novas projeções, mas garante que
“os números não são acidentais”, muito pelo
contrário, “são o resultado de meses de planeamento e de esforço coletivo para parar a
propagação do novo vírus e reduzir a curva”.
A associação dos médicos diz que a ajuda
do Governo não é suficiente para sobreviver à COVID-19. A associação que representa os médicos de Ontário esclarece que
a proposta do Governo da província de oferecer adiantamentos não vai ser suficiente
para manter as clínicas abertas durante a
pandemia. O adiantamento que o Governo
propõe equivale a 70% dos rendimentos de
cada clínica e terá de ser devolvido durante
cinco meses a partir de novembro.
Uma pequena comunidade no leste de
Toronto parece ser a primeira municipalidade de Ontário a oferecer um desconto
nos impostos a pessoas que perderam rendimentos devido à COVID-19. O município
de Clarington passou a resolução na semana

passada para permitir que os contribuintes
"cancelem, reduzam ou reembolsem 50%
dos impostos de Clarington durante o período de emergência declarada para contribuintes residenciais". A maioria dos municípios optou por adiar o pagamento dos
impostos, mas Clarington preferiu reduzir.
Clarington tem 92,000 habitantes e fica a
leste de Oshawa em Ontário.
A província e o sindicato dos professores
do ensino secundário chegaram agora a um
acordo provisório. A informação foi avançada segunda-feira (20) em comunicado
pelo Ontario Secondary School Teachers’
Federation que sublinha que o acordo “não
satisfaz” todas as preocupações do sindicato, mas que os professores reconhecem que
os alunos precisam de estabilidade durante
a pandemia.
A eventual reabertura de Toronto será
"implementada gradualmente por um período de meses". Em declarações à CP24, o
presidente da autarquia avisa que a reabertura do município vai demorar ainda algum
tempo, mesmo depois das autoridades de
saúde darem a luz verde para reabrir.
A Ontario Community Support Association vai receber $11 milhões para ajudar
na entrega de comida e de medicamentos
a idosos e deficientes. O anúncio foi feito
terça-feira (21) pelo Premier de Ontário
que sublinha que este grupo é um dos mais
vulneráveis durante esta pandemia. A província já tinha anunciado que ia duplicar o
apoio para idosos com poucos rendimentos
e o dinheiro deverá ser entregue ainda esta
semana. Ao todo são 190,000 idosos que
vão beneficiar deste apoio.
A enfrentar uma grande crise financeira
devido à COVID-19, a autarquia de Toronto
está a oferecer aos milhares de trabalhadores a possibilidade de se mudarem para
trabalhos essenciais ou optarem pela licen-

ça sem vencimento. Segundo a autarquia,
500 funcionários já foram transferidos para
áreas essenciais como os lares de idosos,
abrigos e call centre.
O Premier de Ontário pediu quarta-feira
(22) às Forças Armadas Canadianas para enviarem soldados para ajudar os cinco lares
idosos da província que foram mais atingidos pela COVID-19. Até agora já morreram
400 pessoas em lares de idosos da província
e o anúncio surge pouco depois do Quebec
pedir ao Governo Federal que envie 1,000
soldados para ajudar no combate à pandemia no Quebec. Doug Ford não adiantou o
nome dos lares, mas disse que “os soldados
deverão estar disponíveis para tomar conta
dos cinco lares 24 horas por dia”.
A Health Canada aprovou um produto
que pode aumentar drasticamente a oferta de desinfetante para as mãos durante a
pandemia de COVID-19. Em declarações à
CBC, a empresa que propôs este produto à
Health Canada explicou que agora vão poder produzir em grandes quantidades porque vão recorrer a outros tipos de etanol.
A Health Canada sublinha que a medida é
temporária e a Greenfield Global Inc quer
aumentar a produção em 20 vezes, cerca de
20 milhões de litros por mês.
As Áreas Metropolitanas de Toronto e
Hamilton (GTA/GTHA) alertam que podem
perder 355,000 postos de trabalho durante
a pandemia. O número representa 28% do
PIB e as empresas podem perder receitas na
ordem dos $3,7 mil milhões.
Cinco autocarros do TTC foram convertidos em veículos de transporte para pacientes em macas. A conversão dos autocarros
ficou concluída na segunda-feira (20) e os
paramédicos vão acompanhar os pacientes durante a deslocação. Os condutores do
TTC vão continuar a operar os veículos.
Toronto recebeu uma encomenda de $3

milhões de máscaras que vão ser utilizadas
em lares de idosos e em abrigos. O equipamento foi comprado à AMG Medical Inc, um
distribuidor com base em Montreal. A cidade já procedeu à inspeção do equipamento
que vai agora ser distribuído pela cidade.
Com estas máscaras, Toronto tem agora um
stock que será suficiente para 127 dias.
Os funcionários do Tim Hortons vão utilizar máscaras e a sua temperatura vai ser
verificada antes do início dos turnos. A empresa esclarece em comunicado que a medida pretende proteger funcionários e clientes
e diminuir a propagação de COVID-19. As
máscaras são canadianas e são diferentes
das que estão a ser utilizadas nos hospitais.
Os lucros do Metro Inc. aumentaram
no segundo trimestre deste ano. As vendas da cadeia de supermercados que opera
em Ontário e no Quebec subiram quando
as pessoas começaram a comprar para ter
stock durante a pandemia. Até 14 de março
os lucros do Metro superavam os $176 milhões, mais $55 milhões do que em relação
ao mesmo período do ano passado.
O Premier de Ontário estendeu quinta-feira (23) o estado de emergência na província por mais duas semanas e os serviços
que não são essenciais continuam encerrados até 6 de maio. O número de mortes e
de casos de COVID-19 continua a aumentar
nos lares em Ontário e o Governo voltou
a reforçar as medidas de segurança nestas
instituições. As agências de saúde mental e
de dependências também vão poder contratar mais funcionários
O TTC vai avançar com um lay-off temporário a 1,200 funcionários. O TTC está a
perder $90 milhões por mês e o sindicato que
representa os trabalhadores pede ao Governo
Federal e Provincial e provincial que intervenham.
Joana Leal/MS
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O impacto da pandemia de coronavírus
nas Comunidades Portuguesas
Daniel Bastos
Opinião

Surgida há cerca de cinco meses na
China, a pandemia de coronavírus disseminou-se a um ritmo vertiginoso à escala global, provocando nas sociedades
efeitos devastadores no campo socioeconómico, espelhados em milhares de
vítimas e de casos de infeção no mundo, assim como generalizadas medidas
de confinamento que paralisam a economia e colocam os países às portas de
uma recessão sem precedentes.

E

spalhadas pelos quatro cantos do
mundo, as Comunidades Portuguesas, centelhas incessantes de amor
pátrio, não estão imunes a estes efeitos
que têm alterado radicalmente o nosso
quotidiano. Para além da perda de rendimentos inevitáveis e ameaça de insegurança económica, são já conhecidos
infelizmente casos de infeção e de mortes
entre emigrantes lusos, como o que prematuramente ceifou a vida de João Loureiro, proprietário de um dos mais conhecidos restaurantes portugueses de Newark,
cidade onde se encontra uma das maiores
comunidades portuguesas nos Estados
Unidos da América.
No seio das Comunidades Portuguesas, é

também já notório o cancelamento ou adiamento de eventos e iniciativas que integram
os planos anuais de muitas associações. No
início deste mês, por exemplo, a Aliança de
Clubes e Associações Portuguesa do Ontário (ACAPO), responsável pela organização
das comemorações do Dia de Portugal, em
Toronto, no Canadá, território onde vive e
trabalha uma das mais dinâmicas comunidades lusas, divulgou o adiamento da “Semana de Portugal 2020” que tinha eventos
planeados entre 2 de maio e 28 de junho.
Como na pátria de origem, onde os jornais nacionais perdem inúmeros leitores
por dia nas edições em papel e assistem à
queda acentuada do investimento publicitário, a imprensa de língua portuguesa
no mundo enfrenta com espírito de resiliência e solidariedade dos seus diretores,
colaboradores, leitores e empresários mecenas, as enormes dificuldades expostas
pela crise socioeconómica. Conseguindo
manter o formato original ou reduzindo o
seu tamanho, e noutros casos casos suspendendo momentaneamente a edição e
subsistindo no mundo digital, os órgãos
de comunicação social da diáspora perseveram na missão singular de promover a
língua, a cultura e a economia nacional no
estrangeiro, assim como do pulsar da vida
das sociedades em que estão inseridos.
Nestes dias de isolamento social e
abrandamento económico, um dos casos mais notáveis ao nível da dinâmica e
perseverança dos meios de comunicação social das comunidades portuguesas,
encontra-se no exemplo inspirador e resiliente do MDC Media Group presidido
pelo comendador Manuel DaCosta, um
dos mais ativos e beneméritos empresários portugueses em Toronto. Esta relevante empresa de comunicação social
portuguesa no Canadá, que incorpora
órgãos de informação como o jornal Mi-
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lénio Stadium, as revistas Amar e Luso
Life, e a Camões Rádio e TV, persiste de
modo inovador e solidário na criação de
informação de qualidade, de forma ética
e independente, promovendo a cidadania
e o desenvolvimento económico, cultural
e social da comunidade luso-canadiana,
não descurando a segurança dos seus profissionais.
Com um percurso alicerçado no seio das
Comunidades Portuguesas, o historiador
Daniel Bastos (esq.) é colaborador do jornal Milénio Stadium, que integra o MDC
Media Group presidido pelo comendador
Manuel DaCosta (dir.), e tem participado
regularmente nas Comemorações do Dia
de Portugal no estrangeiro, em particular,
em Toronto, no Canadá.
Inclusive, neste período em que se passa
mais tempo em casa e em que as famílias estão com quebras de rendimentos, é possível
ligar gratuitamente a Camões TV, o que não
pode deixar de ser considerado como um
importante e solidário contributo do MDC
Media Group em prol da numerosa comunidade luso-canadiana.
É através destes exemplos inspiradores
de solidariedade, e de muitos outros que
se vão operando no seio das Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo,
como o da comunidade lusa em Macau que
durante este mês arrecadou milhares de
euros para comprar material médico para
ajudar Portugal no combate à pandemia,
ou de associações de emigrantes no Luxemburgo que lançaram uma campanha
de angariação de fundos destinados a comprar material e equipamentos para hospitais nacionais, que iremos seguramente
ultrapassar esta grave crise, mantendo a
essência dos valores da dignidade humana
e a esperança na construção de um futuro
melhor.
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Peter Ferreira
Opinião

O programa ‘Aprender em Casa’, também conhecido como ensino à distância,
é o nosso melhor esforço para fazer funcionar uma situação enfraquecida. Essa
falha reflete a realidade de que a sala de
aula on-line, que é o principal ponto de
contato neste programa, não alcançará
muitos estudantes no Ontário. Para que
o programa funcione da melhor maneira
possível dentro das restrições de fecho
das escolas, não será necessário apenas
a entrega de material físico para incentivar a aprendizagem durante o fecho da
escola, mas também o desenvolvimento
de um plano de transição para os alunos
que precisam de apoio no retorno à escola. Dado o desafio de envolver os alunos
on-line nas circunstâncias tradicionais
combinadas com as pressões do ensino
à distância durante a COVID-19, aqui estão duas maneiras de fazer o programa
Aprender em Casa funcionar:

Alavancando as relações face a
face para fazer a aprendizagem
on-line funcionar
Em contraste com as narrativas que posicionam os professores em oposição ao
e-learning, descobrimos que muitos já o
estavam a usar nas salas de aula, frente a

frente aos seus alunos, para diferenciar
as instruções. Agora eles estão a usar essa
tecnologia para restabelecer rapport e uma
comunidade on-line em sala de aula. Esta
é uma oportunidade para destacar o trabalho não reconhecido de professores que
apoiam a alfabetização digital, bem como a
importância de comunidades de aprendizagem estabelecidas pessoalmente, que desempenharão um papel central na retenção
de alunos on-line.As relações face a face
são um recurso para uma abordagem informada sobre trauma do ensino. Essa abordagem prioriza o bem-estar em detrimento
da conformidade comportamental, suporta
uma sensação de segurança e promove conexões. Proporcionar oportunidades para
compartilhar sentimentos sem julgamento
pode reduzir o stress que os alunos estão a
enfrentar e proporcionar esperança durante um período caótico. As mensagens que
incentivam a rotina e a conexão são mais
importantes do que aplicar medidas arbitrárias de envolvimento académico.
que nos concentremos em manter a proximidade social virtualmente, mesmo que
estejamos fisicamente distantes. É sufiConcentrar-se mais na rotina e
na conexão e menos no currículo ciente que os alunos retornem à sala de
aula on-line para se sentirem conectados,
O e-learning ou ensino eletrónico que mesmo que não estejam formalmente enisola os alunos on-line evidencia-se pela volvidos em tarefas de estudo.
sua taxa de desgaste, tanto no ensino seNão podemos aplicar a lógica das tracundário quanto no pós-secundário, por- dicionais aulas presenciais on-line. Isso
que o espaço e o tempo presenciais ofere- pode contradizer a nossa intuição, mas as
cem oportunidades incomparáveis para instruções remotas acessíveis e equitativas
construir relacionamentos e estabelecer fornecidas em massa devem ser reprodulimites importantes para a aprendizagem. zíveis fisicamente e complementadas por
Dado o stress adicional de uma pandemia, conferências de gravações de áudio ou tepodemos ver os alunos a separarem-se das lefonemas. Não podemos obrigar os aluatividades estruturadas de aprendizagem nos on-line, se a aprendizagem on-line
mais adiante. Nesses casos, é imperativo não funcionar para todos. Não podemos
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Assegurar que o programa ‘Aprender em Casa’
oferece resultados para estudantes

continuar a atribuir notas se os alunos não
conseguirem demonstrar os seus resultados de aprendizagem.O ensino on-line já é
politizado no Ontário. Dada a ameaça que
o e-learning obrigatório representa para
o sucesso do aluno, devemos ter cuidado
para não normalizar um estado de emergência ou racionalizar uma política que,
inevitavelmente, deixa os alunos para trás.
Este não é o novo normal. Para aprender
as lições do ensino remoto de emergência,
será necessário refletir, estudar e deliberar.
Mais importante ainda, será a necessária
atenção às desigualdades exacerbadas durante os períodos de crise, para que possamos responder melhor aos alunos mais
vulneráveis.

68 NAEMES CRESCENT, NORTH YORK ON

Brampton
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Suite 12
905.564.2100
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*Maximum commission is 3.5%. Listing commission 1%, co-operating brokerage 2.5%.

Flower City Realty


647.274.4809

Agora oferece

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

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

pacote a

pacote B

6 pães à escolha

12 pães à escolha

1 enchido português

2 enchidos portugueses

1 queijo fresco

1 queijo fresco

12 rissóis ou pastéis
fritos ou congelados

24 rissóis ou pastéis
fritos ou congelados

6 pastéis de nata

12 pastéis de nata

1 saco de pão brioche

1 rosca de coco

Charcutaria ou queijo
no valor de $10

Charcutaria ou queijo
no valor de $20

Choice of 6 drinks

2 garrafas grandes de bebida à escolha

pão branco, pão caseiro,
pão de centeio com sementes,
pão com sementes

cabra ou vaca

de bacalhau, de carne, de frango,
de camarão, de queijo e fiambre
originais ou de Nutella

fiambre, turkey, salami, mortadella,
havarti, cheddar, provolone
Coke, Nestea, Sumol, Sprite,
ginger-ale, água

pão branco, pão caseiro,
pão de centeio com sementes,
pão com sementes

cabra ou vaca

de bacalhau, de carne, de frango,
de camarão, de queijo e fiambre
originais ou de Nutella

fiambre, turkey, salami, mortadella,
havarti, cheddar, provolone
Sumol, água natural ou com gás

Saco de 4L de leite 2%

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

LB

LEMONS

1

4/ 00

WE SELL
Q U A L I T Y F O R LESS

2

99

FRESH WHOLE
BONELESS CHICKEN
BREAST

LB

5

99
LB

FRESH TOP
SIRLOIN WHOLE
OR STEAK

1

49

DOLE PINEAPPLE
JUMBO

EA

¢EA

99

8KG

PINGO DOCE
PASTA 500G
(MIXED CUTS)

APRIL 20 - 26

2

99

13

99
EA

MAPLE LEAF
CHARCOAL

LIMIT 2 PER FAMILY

IMPORTERS OF QUALITY EUROPEAN PRODUCTS

¢EA

79

EA

PICA PICA HOT
SAUCE 150ML

PINGO DOCE
TOMATOES
390G

FOLLOW US

TAVORA FOODS
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Tiroteio da Nova Escócia mata 22 pessoas

Uma agente da RCMP está entre 22 mortos confirmados num tiroteio que aconteceu sábado (18) na Nova Scotia. O suspeito foi abatido pelas autoridades no
domingo (19) a 100 km do local do crime
junto a uma bomba de gasolina.

O

tiroteio é o mais mortal da história do país e o autor do crime é um
técnico de próteses dentárias de 51
anos que trabalhava em Halifax. A vítima da
RCMP, de 23 anos, tinha dois filhos e o tiroteio aconteceu na pequena comunidade de
Portapique.
O PM Justin Trudeau lamentou segunda-feira (20) o tiroteio da Nova Scotia e pediu
aos media para não divulgarem o nome e a
foto do autor do crime. Questionado pelos
jornalistas sobre a possibilidade de suspender as medidas de distância física naquela
província para que os familiares possam
enterrar os corpos, Trudeau disse que compreendia a situação, mas relembrou que nas
últimas semanas muitas famílias também
perderam pessoas por causa da COVID-19
e foram impedidas de fazer as cerimónias
dentro da normalidade.
Os canadianos estão a fazer cada vez mais
compras online nos supermercados. Desde
que a pandemia começou alguns supermercados registam um aumento das vendas online na ordem dos 400%: é o caso da Inscart
que detém 17 grandes superfícies e lojas no
Canadá. A empresa disse à CBC que contratou em março 150,000 novos funcionários
para responder ao aumento da procura. O
Loblaw diz que as vendas mais do que duplicaram nas últimas semanas e que o número
de clientes continua a aumentar.
Os agricultores estão preocupados com
o atraso na chegada de mão de obra estrangeira temporária devido ao novo vírus
e alertam que a produção pode diminuir

o que poderá fazer com que os preços dos
produtos alimentares aumentem. Todos os
anos as quintas canadianas empregam cerca de 60,000 trabalhadores estrangeiros
temporários.
O Governo Federal anunciou terça-feira
(21) um fundo de $350 milhões para apoiar
organizações sem fins lucrativos. Desde o
início da pandemia que algumas associações perderam parte das suas doações e
este dinheiro vai ajudar a recrutar voluntários, a transportar pessoas vulneráveis e
a entregar comida ao domicílio.
Questionado sobre a necessidade de avançar com legislação no controlo de armas, o
PM Justin Trudeau disse que o massacre da
Nova Scotia veio provar a urgência desta
questão. “Estávamos prestes a fazê-lo quando o Parlamento foi suspenso devido à COVID-19. A tragédia na Nova Scotia reforça
e salienta a importância de avançarmos no
controle de armas. Faremos isso no momento apropriado”, disse no seu briefing diário.
Quando se trata de COVID-19, os canadianos confiam mais no seu médico de família e nos profissionais de saúde do que
na Organização Mundial de Saúde e no PM
Justin Trudeau.
Uma sondagem conduzida pela Leger e a
Association for Canadian Studies pediu aos
entrevistados que classificassem o seu nível
de confiança em várias instituições, incluindo as autoridades de saúde pública e políticos. Os profissionais de saúde como médicos
e enfermeiros obtiveram os maiores níveis
de confiança no Canadá, cerca de 92%.
O coronavírus forçou uma das principais
fábricas de processamento de carne bovina do Canadá a fechar. A fábrica de Calgary
embala 1/3 da carne bovina do mercado canadiano e emprega 2,100 pessoas.
Várias celebridades canadianas vão
apoiar o Food Banks Canada este domingo

(26). Brian Adams, Céline Dion, Michael
Bublé e Shania Twain são alguns dos músicos que vão participar na cerimónia que vai
decorrer durante uma hora. Mas para além
de cantores, participam também outras celebridades, como é o caso da atleta Bianca
Andreescu e da escritora Margaret Atwood.
O Governo Federal anunciou quarta-feira (22) um fundo de $9 mil milhões para
ajudar os estudantes que estão a ser afetados pela pandemia. Os jovens podem candidatar-se a um apoio financeiro de $1,250
por mês desde maio até agosto. O apoio
pode chegar a $1,750 mensais se os estudantes tiveram a tomar conta de alguém
com deficiências. Jovens que terminaram o
secundário ou a licenciatura são candidatos
a este tipo de apoio financeiro.
A pandemia da COVID-19 mudou a vida
quotidiana dos canadianos e também parece estar a influenciar as tendências do
crime em todo o país. Embora ainda seja
muito cedo para ter uma ideia de como a
pandemia pode estar a afetar as taxas de
criminalidade em geral, algumas forças policiais têm notado um aumento de arrombamentos em superfícies comerciais e um
aumento de rancing nas estradas.
Desde que as estradas ficaram vazias, a
polícia diz que os condutores estão a aproveitar para acelerar e a Região de York faz
parte desta lista, onde o rancing e os arrombamentos aumentaram.
Por outro lado, desde que o estado de
emergência foi declarado em Ontário, as
agressões, o roubo de automóveis e os arrombamentos residenciais diminuíram em
Toronto. Já os tiroteios mantêm-se semelhantes ao ano passado e até abril as autoridades já identificaram 65 tiroteios.
Com bares, lojas, restaurantes e salões de
cabeleireiro fechados, muitos canadianos
que ainda têm a sorte de ter rendimentos es-

tão a descobrir que estão a poupar dinheiro.
Dados da Statistics Canada recolhidos no
início de abril constataram que, enquanto
cerca de 30% dos entrevistados disseram
que a COVID-19 afeta a sua capacidade de
cumprir obrigações financeiras, quase 50%
relataram apenas um impacto menor ou
nenhum. Algumas pessoas estão a trabalhar a partir de casa e poupam nos transportes e na alimentação porque acabam por
cozinhar em casa.
O Canadá fretou um avião para transportar PPE que acabou por regressar vazio da
China. Segundo o Governo, o avião saiu do
aeroporto de Shangai sem o equipamento
de proteção porque os atrasos nos voos de
carga fizeram com que os camiões não conseguissem entregar o equipamento a tempo.
Trudeau explicou que desde o início da pandemia que o aeroporto de Shangai limitou o
tempo em que um avião pode estar parado
na pista e garantiu que o equipamento vai
ser enviado para o Canadá num outro voo.
O Governo Federal ajudou a trazer de
volta cerca de 20.000 canadianos que estavam presos em todo o mundo devido às
restrições nas viagens por causa da pandemia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que foi a operação mais complexa de
repatriamento da história do país e ao todo
foram efetuados mais de 160 voos de cerca
de 76 países.
O Governo Federal anunciou quinta-feira (23) um fundo de $1 mil milhões para
desenvolver uma vacina para a COVID-19.
O plano inclui a criação de um departamento que vai trabalhar a imunidade e um
aumento da capacidade para realizar testes nos próximos meses. O vírus já matou
quase 2,000 canadianos e o país está a fazer atualmente 20,000 testes diários.
Joana Leal/MS
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Canada’s rental market in a post-COVID-19 world
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Analysts weigh in on medium-term
impacts of ongoing pandemic

Uncertainty rules Canada’s rental market as the novel coronavirus continues
to spread, forcing business closures and
stay-at-home orders to persist beyond
initial forecasts. Although it might be
too early to assess COVID-19’s true impact on the rental-housing sector, March
listings data from Rentals.ca combined
with new data from Urbanation and Altus
Group indicate that some rent decline is
likely, but it won’t be overly significant.

But, as Shaun Hildebrand, President of Urbanation points out, Q1 was made up of two
distinct phases: pre-COVID-19, accounting
for January through the first half of March;
and post-COVID-19, accounting for the remaining two-week lock-down period.
“As rental demand declines as job losses mount, incomes are reduced, and immigration shrinks, the slowing in the GTA
rental market that appeared in the last half
of March will progress for at least the next
few quarters given the current economic
ariables include: job lay-offs; pay outlook,” he says. “The impact on rencuts; rent deferrals and delinquen- ts will be something to watch, which will
cies; the inability to change residen- also be influenced by the timing of the reces; school closures; and would-be home cord number of units that were expected to
buyers choosing to keep on renting in light complete this year.”
of the ongoing pandemic. Add in fewer evictions per government decree, less immigra- Canada’s rental market by region
tion, fewer students starting new jobs, and
In terms of monthly payments, Rentals.
more young adults moving back home with
ca listings data shows that the average rent
their parents, and the uncertainty of the cofor all properties in Canada for the monming months escalates even further.
th of March increased 1 per cent from Fe“With the national economy partially
bruary to $1,842, but decreased by 1.2 per
on pause, a significant portion of tenants
cent annually.
have been laid off or unable to work. They
Eight of the top 10 priciest municipalities
will not be looking for apartments, and in
for renters were in Ontario. Urban centres
many cases won’t be able to pay their curexperiencing highest rent growth year-orent rent,” observes Ben Myers, president
ver-year included: Kitchener, up 23 per cent;
of Bullpen Research & Consulting. “Our
Hamilton, up 22 per cent; Scarborough, up 18
expectation is that rental rates will decli- per cent; and North York, up 12 per cent.
ne in the coming months, but some of that
Vancouver also saw rents increase by 3.5
decline will not be captured due to a big in- per cent month-over-month, despite an
crease in upfront incentives.”
annual decline, while Saskatoon rents dro-

V

pped by 24 per cent overall.
Employment down
Rental-housing analysts agree that with
Given housing demand is heavily tied to the market “not operating normally” sinjob growth, it’s not surprising that fewer ce the beginning of March, the seasonally
people are buying houses as lockdowns strong activity typical in the early spring
persist across the nation. Data from Statis- will be disrupted. This is especially true in
tics Canada’s March Labour Force Survey municipalities with a higher concentration
(conducted during the week of March 15 of students, who will likely be required to
to 21, 2020) shows a decline of more than finish the school year off at home.
a million jobs in March compared to February, with part-time jobs taking a bigger Other notable trends
hit than full-time jobs (down 16 per cent
According to both Rentals.ca and Urand three per cent, respectively).
banation data, COVID-19 has led to an
With fewer people buying homes and increase in long-term rental listings in
more continuing to rent, Altus Group pre- March. With tourism and business travel
dicts the multi-residential sector will re- having ground to a halt, both groups spemain relatively stable and opportunistic culate that owners of previously furnished
in the coming months, but may face me- Airbnb units are repurposing them for londium-term challenges with deal closures, g-term rental use. Rentals.ca data shows a
leasing disruptions due to economic and month-over-month increase in March lisemployment uncertainty, and delayed tings of above 12 per cent.
building completions or renovations.
Meanwhile, the number of page views

Purpose-built rental market: GTA for rental listings and online portals has inAccording to Urbanation’s quarterly
rental survey, the number of purpose-built
rentals under construction in the Greater
Toronto Area (GTA) reached 13,580 units
in Q1 2020—up from 11,557 a year ago to hit
the highest level since the 1970s when modern rent controls were enacted.
Within the 72 purpose-built rental buildings completed since 2005, the average surveyed rent for available units was
$2,481 per month. The vacancy rate averaged 1.0 per cent, rising slightly from 0.8 per
cent a year earlier.

creased in six of the seven major provinces
in Canada. Rentals.ca says part of the reason
is that potential tenants no longer have the
ability to enter the units for an in-person
tour, leading to a surge in virtual viewings.
“Despite the global pandemic, we still
experienced an increase in search activity
on Rentals.ca in March,” says Matt Danison, CEO of Rentals.ca. “Even with financial uncertainty, people with stable employment will be looking for deals in many
of the markets that were strong before the
COVID-19 crisis.”
Erin Ruddy/MS
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Açores criam linha telefónica
exclusiva para apoio psicológico

Créditos: DR

O Governo dos Açores anunciou esta
quarta-feira (22) que vai disponibilizar,
a partir de quinta-feira (23), uma linha
telefónica criada exclusivamente para
dar apoio psicológico a propósito da
pandemia de covid-19.

Açores admitem ligações aéreas em
algumas ilhas se “houver condições”

“

Não me parece, ponderando os dois
valores em questão (sanitário e economia), que haja hesitações em eleger
como prioritária a saúde pública. Não se
pode fazer qualquer projeção, neste momento, de como será a evolução da crise,
nos próximos tempos, mas, havendo condições para se começar a abrir o mercado em
determinados setores e em algumas ilhas,
naturalmente que essa será a opção”, declarou Ana Cunha.
Os empresários da região têm vindo a
reivindicar a abertura parcial do transporte aéreo inter-ilhas, por forma a gerar um
mercado turístico interno face à expetável

A

linha “funcionará todos os dias da
semana, entre as 10:00 e as 20:00,
e surge na sequência do acompanhamento que tem sido assegurado por
técnicos do Instituto da Segurança Social
dos Açores (ISSA) à linha de apoio não
médico e também em resultado das necessidades identificadas por via dos mais
de 30 mil contactos estabelecidos com
pessoas com mais de 65 anos”, informa
o executivo regional em nota à imprensa.
O Governo dos Açores frisa ainda
que a iniciativa “assenta no modelo da

inexistência de turistas do exterior na época alta.
A titular da pasta dos Transportes, que
falava em Ponta Delgada, em conferência
de imprensa, recordou que em 18 de março, o Conselho do Governo deliberou suspender as ligações aéreas inter-ilhas, praticadas pela SATA Air Açores e também as
ligações aéreas da Azores Airlines, para o
exterior da região, exceto os voos de transporte de carga ou casos de força maior.
A medida surgiu face “à necessidade de
salvaguardar a capacidade da SATA de continuar a oferecer ligações para transporte
de carga e para casos de força maior, uma
vez que se está a verificar falta de capacidade operacional para dar cumprimento às
obrigações de serviço público, nomeadamente ao nível de tripulações suficientes,
tendo em conta o cumprimento do período
de quarentena” a que estas estão obrigadas.
DN/MS

intervenção psicológica à distância em
crise e primeiros socorros psicológicos,
encaminhando, sempre que necessário,
os utentes para serviços especializados
de saúde mental e outros que se justifiquem”.
As chamadas recebidas serão divididas em dois grupos: um generalista,
destinado a população adulta e idosos,
e outro dedicado a crianças e adolescentes, tendo em conta a maior exposição das crianças e jovens a situações de
maus tratos ou abuso sexual.
“Para prestar este apoio estão confirmados 33 psicólogos, maioritariamente
com especialidade na área da psicologia
clínica, provenientes de diversas instituições da região”, adianta ainda o executivo socialista.
JA/MS
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A secretária regional dos Transportes e
Obras Públicas admitiu esta quarta-feira
(22) a reabertura parcial do espaço aéreo
em algumas ilhas dos Açores, e o mercado em determinados setores, se “houver
condições” sanitárias face à pandemia
da covid-19.

www.mileniostadium.com

Dois ex-reclusos em confinamento nos Açores
autorizados a ir a outro concelho

O

s dois reclusos, que estavam no Estabelecimento Prisional de Angra do
Heroísmo, na ilha Terceira, foram
libertados ao abrigo do perdão de penas, no
dia 15 de abril, e transportados para a ilha de
São Miguel, onde residiam.
À chegada, foram encaminhados para
uma unidade hoteleira em Ponta Delgada,
onde ficaram em confinamento obrigatório, mas terão tido autorização para visitar
a família em Rabo de Peixe, no concelho da
Ribeira Grande, apesar de os dois concelhos terem cerco sanitário.
No dia 18, foram testados por infeção pelo
novo coronavírus, no âmbito de um rastreio
feito a todos os ex-reclusos libertados recentemente, e tiveram resultado positivo.
Confrontado pelos jornalistas, no ponto
de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 na região, o responsável da
Autoridade de Saúde Regional dos Açores,
Tiago Lopes, disse que ocorreu um "erro de
comunicação" entre as delegações de saúde

Créditos: DR

Dois ex-reclusos que estavam em confinamento obrigatório num hotel em Ponta Delgada, nos Açores, deslocaram-se
a outro concelho na ilha de São Miguel,
com autorização da delegação de saúde,
antes de terem testado positivo por covid-19.

e a Polícia de Segurança Pública, mas que
a situação "já está a ser acompanhada e irá
ser devidamente acautelada no futuro".
"É uma situação que foi acompanhada
por parte tanto da Delegação de Saúde de
Ponta Delgada, como da Delegação de Saúde da Ribeira Grande, que foi rapidamente
detetada, em articulação com a Polícia de
Segurança Pública, que nalguma falha de
comunicação que terá existido com as delegações de saúde não se terá apercebido de
que estes dois casos teriam de ser transportados em viatura que a própria PSP designou para o efeito", adiantou.
O responsável salientou, por outro lado,

que os agentes da autoridade que acompanharam os reclusos de regresso à unidade
hoteleira já foram identificados e serão
testados e que a viatura será "submetida a
todos os processos de limpeza e desinfeção
para acautelar qualquer tipo de contágio".
A Autoridade de Saúde Regional já tinha
confirmado que um outro ex-recluso (neste caso com teste negativo à covid-19) tinha
tentado fugir duas vezes do hotel em Ponta
Delgada, tendo sido "novamente capturado e conduzido à unidade hoteleira", por
agentes da PSP que vigiam o espaço.
A origem da infeção dos dois ex-reclusos
com teste positivo ainda não está identificada, mas as autoridades de saúde vão testar todos os reclusos e guardas prisionais da cadeia
de Angra do Heroísmo, bem com os passageiros que viajaram no mesmo voo para a ilha de
São Miguel e o motorista que transportou os
ex-reclusos para a unidade hoteleira.
Segundo Tiago Lopes, foram identificados "cerca de 300 contactos" próximos, por
isso, os resultados deverão ser conhecidos
dentro de alguns dias.
"Iremos fazer investigação epidemiológica no interior do estabelecimento prisional e no exterior, porque estamos a falar de
guardas prisionais que entram e saem do
estabelecimento, de forma a se perceber de
que modo é que estes dois casos positiva-

ram por covid-19", apontou.
As atenções das autoridades estão concentradas no Estabelecimento Prisional de
Angra do Heroísmo, mas o responsável da
Autoridade de Saúde Regional ressalvou
que "nada apontaria para que eles pudessem estar infetados".
"É uma situação que nos causa alguma
reflexão, porque o próprio estabelecimento prisional nunca deu a entender que tivesse algum foco infecioso dentro das suas
instalações. As próprias unidades de saúde
da ilha não reportaram deslocações acima
do normal ao serviço de urgência. Nada
aponta para que houvesse um volume fora
do habitual de motivos de origem do foro
respiratório. É uma situação que temos de
averiguar", frisou.
Tiago Lopes assegurou que foi feito um
"acompanhamento" dos ex-reclusos até ao
aeroporto na ilha Terceira e que a viagem
decorreu "de acordo com as recomendações relativas ao distanciamento social".
Questionado sobre o cumprimento do
plano de contingência do estabelecimento
prisional, devido à Covid-19, o responsável
realçou que as cadeias existentes nos Açores "não são tutelados por nenhum organismo na região", mas disse presumir que
estivesse a ser aplicado.
JN/MS
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CMF entrega máscaras reutilizáveis
a todos os colaboradores

Ponta do Sol garante acesso a equipamentos
tecnológicos e internet aos alunos
A impossibilidade de acesso de muitos alunos à escola através de computador ou tablet e de acesso à internet
está a criar desigualdades que têm
preocupado muitas famílias e escolas
da Ponta do Sol, refere a autarquia em
comunicado.

Créditos: DR

N

O presidente da Câmara Municipal do
Funchal, Miguel Silva Gouveia, e a vice-presidente, Idalina Perestrelo, estiveram
esta terça-feira (21) no Edifício dos Viveiros, sede do Departamento Municipal de
Ambiente, para acompanhar o início da
entrega de máscaras reutilizáveis a todos
os colaboradores da Autarquia que estão
ao serviço, começando pelas equipas de
recolha de resíduos.

M

iguel Silva Gouveia explicou, na
ocasião, que "no total, investimos
100 mil euros na proteção e segurança daqueles que estão na linha da frente
do combate à COVID-19 no Funchal, quer
estejam em funções operacionais na rua,
como é o caso dos colaboradores do Departamento de Ambiente e das Águas do
Funchal, quer mantenham as suas tarefas
administrativas na Autarquia. Todos os trabalhadores terão direito a duas máscaras
e as aquisições incluíram, ainda, viseiras,

19

óculos, luvas, fatos, desinfetantes e termómetros de infravermelhos, entre outros
materiais essenciais que serão usados com
prontidão."
O presidente considerou "fundamental
que todos os colaboradores se sintam seguros a fazer o seu trabalho" e referiu que
a Autarquia está, igualmente, a procurar
soluções que permitam fazer testes à COVID-19 aos trabalhadores que desempenham funções essenciais, um pedido que
já foi feito ao secretário regional da Saúde
e Proteção Civil, e relativamente ao qual a
Autarquia avalia também possibilidades de
aquisição externa.
"A Câmara Municipal do Funchal preza
profundamente o contributo destes grandes profissionais, e de todos aqueles que não
podem ficar em casa e respondem presente quando a cidade mais precisa, e foi esse
reconhecimento que tive oportunidade de
lhes transmitir", concluiu o presidente.
JM/MS

esse sentido, a Câmara Municipal
em colaboração com a CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens) vai garantir que todos os alunos,
do 1.º ao 12.º ano, disponham dos meios
essenciais para a conclusão do ano letivo.
A autarquia irá adquirir tablets e pacotes de ligação à internet para disponibilizar às famílias identificadas pelas escolas
como não dispondo de nenhum tipo de
acesso a estas ferramentas essenciais, que
traduzir-se-á num investimento de cerca
de 20 mil euros.
Na mesma nota, a autarquia salienta
que as escolas elaboraram os seus planos
de ensino à distância contando com a
promessa do Governo Regional em garantir acesso aos equipamentos tecnológicos e internet para todos os alunos de

forma a proporcionar igualdade no contacto professor/aluno para a conclusão
do ano letivo.
"A responsabilidade passada agora
para as escolas para resolverem a situação coloca-as numa posição delicada,
pois nem todas dispõem de equipamentos adequados ou suficientes para
as carências que identificaram junto
das famílias. Acresce ainda o facto de,
da parte do Governo Regional não haver resposta clara quanto ao acesso à
internet, criando-se falta de igualdade
de oportunidade entre alunos que é imprescindível e inadiável ultrapassar rapidamente", acrescenta.
A Câmara refere ainda que "o acesso à
educação dos nossos alunos é uma questão que está no topo das nossas prioridades, razão pela qual o Município da
Ponta do Sol em articulação com todas
as escolas do Concelho irá garantir, em
breve, uma resolução para este problema de forma a que os últimos meses de
aulas se cumpram sem limitações."
JM/MS

Porto Santo Line lança novo
sistema de reservas
A Porto Santo Line, com o objetivo de levar as reservas e o check-in a outro nível,
tem um novo sistema online para facilitar
a experiência de viagem.

T

rata-se da "solução mais avançada de reservas marítimas" da Carus, a 'CarRes'. “
A implantação do sistema CarRes para
mais uma ilha do Atlântico prova que a solução é adaptável a muitos tipos de operação e
é estável e confiável o suficiente para suportar um serviço da linha de vida ”, refere John
Bertell, diretor de vendas da Carus.
"Escolhemos a solução 'CarRes' da Carus
porque tínhamos a certeza de que ela atenderia aos altos padrões de qualidade que a

Porto Santo Line se esforça para alcançar
todos os dias numa linha caraterizada não
apenas pelo turismo, mas também por um
serviço público para os nossos residentes",
afirmou Rui Gouveia, administrador executivo da Porto Santo Line, que acrescenta
que o 'CarRes' foi projetado desde o início
para "gerir o tráfego de mercadorias e passageiros, sem comprometer nenhum dos
processos "
A parceria entre o Porto Santo Line e os
hotéis Torre Praia, Praia Dourada e Luamar
Aparthotel, permite vários pacotes promocionais, projetados para aprimorar a experiência da ilha.
JM/MS

Uma “não está a pensar” voltar a retomar aulas
teórico e teórico-práticas em regime presencial
Sem previsões certas para o futuro escolar, a vice-reitora da Universidade da
Madeira (UMa), Custódia Drumond, em
declarações à rádio JMFM, afirma que
as aulas práticas e teórico-práticas em
regime presencial não deverão acontecer mais no ano letivo 2019-2020 havendo, no entanto, algumas exceções a
nível laboratorial.

analisar com “muita cautela” e “grande
sentido de responsabilidade” a ocupação
das salas, de forma a tentar estruturar-se
durante esse período.
Ressalva ainda que, nesta que é uma
fase excecional de interrupção letiva,
os estudantes estão a ser continuamente acompanhados pelo corpo docente da
UMa, através das plataformas digitais que
possibilitam a criação de espaços, com
Aulas laboratoriais e as aulas mais li- vista ao esclarecimento de dúvidas dos
gadas aos estágios, essas sim, vamos discentes.
fazer o possível para que aconteçam.
Ano letivo até julho
Há que compreender que, nestas questões,
para voltar ao ensino presencial é preciso
A vice-reitora afirma, do mesmo
salvaguardar as condições de higiene e se- modo, que o ano letivo 2019-2020 podegurança para que os estudantes voltem aos rá estender-se até julho “se necessário”,
laboratórios”, refere.
realçando, porém, que existem discipliCom o aproximar da época de avalia- nas que poderão conseguir terminar as
ções, Custódia Drumond garante que nas aulas no tempo regulamentar. “Algumas
disciplinas em que não seja viável a ava- disciplinas conseguiram continuar a sua
liação por meio de plataformas eletróni- atividade. (…) No entanto, aquilo que está
cas, as faculdades e escolas superiores, previsto é que em caso de necessidade
com o acompanhamento dos presiden- possa ser prolongado até o final de julho.
tes dos conselhos pedagógicos, estão a Nesse âmbito, existe um despacho reitoral

colar, refere que este ainda é “uma incógnita”, mas que “é provável” que as aulas
comecem mais tarde, atendendo a que as
provas de acesso ao ensino superior também vão acontecer mais tarde do que nos
anos anteriores.

Apoios aos estudantes

Créditos: DR

“

Custódia Drumond

em que é pedido aos diretores de curso que
até o dia 15 de maio, informem a reitoria
sobre o tempo que necessitam para terminar as aulas", explica.
No que diz respeito ao próximo ano es-

A Universidade da Madeira, de acordo
com a vice-reitora, tem vindo a prestar
auxílio aos estudantes que se encontrem
em condições financeiras mais frágeis
nesta fase, disponibilizando equipamento informático e acesso à internet. Para
o efeito, o aluno que pretender usufruir
da ajuda, deverá reportar a sua situação
para o endereço eletrónico que está à responsabilidade de Custódia Drumond (aulasc19@mail.uma.pt) e, posteriormente,
será realizada uma análise.
Também os alunos que auferirem baixos rendimentos, poderão expor a situação aos Serviços de Ação Social da UMa.
JM/MS
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Testes

Portugal já fez 302 mil testes, testagem
é superior a Itália e Alemanha
A taxa de letalidade da Covid-19 em
Portugal é de 3,3%, um valor que
sobe para os 13,3% acima dos 70
anos. Portugal já fez 302 mil testes do
novo coronavírus.

Covid-19

Número de acidentes de trânsito caiu mais
de 70% durante estado de emergência
A sinistralidade rodoviária caiu mais de
70% nos primeiros 30 dias do estado de
emergência, com menos 7.19 acidentes,
uma tendência que se repetiu no número
de feridos e vítimas mortais nas estradas
portuguesas.

E

m comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) sublinha
a queda acentuada do número de
acidentes nas estradas entre os dias 19 de
março e 17 de abril, por comparação com
os períodos homólogos dos últimos quatro
anos, passando de 10918 para 3199 acidentes
registados.
Esta tendência confirma-se igualmente
nos dados relativos a vítimas mortais, feridos graves e feridos leves (a 24 horas).
Segundo o MAI, no primeiro caso, os
nove mortos registados no período em análise representam uma diminuição de 72%
face ao período homólogo de 2019, no qual
tinham sido registadas 32 vítimas mortais.
No que respeita aos feridos graves, os 51
registados nos primeiros 30 dias do estado
de emergência decretado a propósito da
covid-19 representam uma queda de 62%
por comparação com o mesmo período de
2019 (134).

Já os 799 feridos ligeiros registados entre
19 de março e 17 de abril deste ano traduzem uma diminuição de 76% face ao período homólogo de 2019, no qual tinham sido
contabilizados 3.362.
A tendência de queda está de igual modo
refletida nos dados comparativos entre o
fim de semana de Páscoa alargado deste
ano (de 09 a 13 de abril) e o fim de semana
homólogo de 2019 (de 18 a 22 de abril), com
uma diminuição em todos os indicadores.
As autoridades registaram menos 1107
acidentes este ano (-73%), dos quais resultaram menos sete mortos (-78%), menos
32 feridos graves (-86%) e menos 408 feridos leves (-81%).
Embora estes números estejam associados ao estado de emergência e à considerável diminuição do fluxo de circulação rodoviária resultante desta realidade, o MAI
sublinha que os dados refletem "de forma
exemplar" como os portugueses têm contribuído para conter o surto da Covid-19
em Portugal.
O país está em estado de emergência até
ao próximo dia 02 de maio por causa da
pandemia de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.
JN/MS
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"

Portugal ultrapassou a barreira dos
300 mil testes realizados.", anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, esta quinta-feira (23), na conferência de imprensa
sobre a evolução epidemiológica da Covid-19 em Portugal.
"Desde 1 de março, foram realizados
cerca de 302 mil testes de diagnóstico
Covid-19. Estamos a falar de uma testagem de 27925 pessoas por milhão de
habitantes, em linha, e à data de hoje,
superior a países como a Noruega, a
Suíça, a Itália e a Alemanha", sublinhou.
"Do total de testes, cerca de 49% foram realizados em laboratórios públi-

cos", indicou o governante.
Esta quinta-feira (23), Portugal
registou 820 vítimas mortais de Covid-19. "A taxa global de letalidade é
de 3,7% e a taxa de letalidade acima
dos 70 anos é de 13,3%".
António Lacerda Sales revelou que,
"desde 9 de março, foram transferidos
cerca de 2300 doentes de hospitais do
Serviço Nacional de Saúde (SNS) para
as unidades da rede nacional de cuidados continuados integrados" e "foram
encontradas 230 respostas sociais", o
que permitiu "libertar camas hospitalares cruciais nesta altura de maior
pressão do sistema".
"Continuamos empenhados em garantir que o SNS continua a responder
positivamente às diferentes fases da
epidemia e o esforço de todos continua
a ser tão determinante hoje como foi
ontem", concluiu.
JN/MS
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Bombeiros infetados ou de quarentena recebem salário a 100%

A

Câmara de Braga vai pagar, integralmente, os salários de 18 bombeiros
sapadores que foram infetados com
Covid-19 e, assim, forçados a ficarem em
casa de baixa. O Ministério da Administração Pública deu autonomia às autarquias
para fazerem os pagamentos na totalidade,
depois de o sindicato do setor se queixar de
cortes "entre 30 e 40%" no vencimento.
A 10 de abril, o presidente da Câmara de
Braga, Ricardo Rio, tinha feito chegar uma
proposta para que fosse revisto o decreto-lei nº4146-C/2020, que já prevê que forças
de segurança em confinamento não percam remunerações. Entretanto, o Governo
vem, agora, dizer que não é preciso alteração ao despacho e o Município pode acionar os mecanismos necessários para fazer
o pagamento integral dos salários, porque
"cabe na autonomia local da Autarquia".

lançou um comunicado a defender que estes
profissionais não podiam "sentir-se abandonados e prejudicados, passando a receber
menos dos que os trabalhadores de empresas sujeitos a lay-off". Consequentemente,
exigiram que as baixas dos operacionais infetados fossem pagas a 100%, "não devendo
a sua contaminação ser considerada como
um acidente de trabalho".
Em causa estaria uma redução do salário
que podia chegar até aos 45% por terem ficado doentes. "Não concordamos que estes
casos sejam tratados como uma baixa normal, porque esta também não é uma situação normal de doença", referiu o sindicato,
sublinhando que os bombeiros profissionais já estão privados do direito de assistência à família e são "obrigados a cumprir
Desta forma, Ricardo Rio promete avançar Polémica
tudo o que lhes é solicitado".
com os pagamentos a 100%. Os bombeiros
De acordo com o dirigente Manuel Pereira,
Esta terça-feira (21), o Secretariado Renão verão efeitos este mês, porque os salá- gional do Norte da Associação Nacional de até quinta-feira (23), apenas tinham conhecimento de haver casos de bombeiros profisrios já foram processados, mas haverá uma Bombeiros Profissionais/Sindicato Nacional sionais infetados na companhia de Braga.
JN/MS
de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP),
correção dos valores no próximo.
Créditos: DR

Após as queixas, o Governo deu autonomia às autarquias para pagarem totalidade dos salários a efetivos de baixa.
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Levantamento "cauteloso" do confinamento é possível mas não é consensual
Especialistas defendem retorno "progressivo e monitorizado", com uso de
máscaras. Há o risco de agravar pandemia e Associação de Médicos de Família
discorda do alívio no início de maio.
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D

a abertura cautelosa ao adiamento é assim que os especialistas ouvidos
pelo JN avaliam o regresso à normalidade em maio. Há ainda muitas incógnitas,
considera Fernando Maltez. O diretor do
serviço de Infecciologia do Hospital Curry
Cabral (Lisboa) alerta para o risco de agravamento da pandemia, quando ainda surgem
cerca de 600 novos casos/dia. A infecciologista Margarida Tavares, do Hospital de S.
João (Porto) pede um retomar "progressivo
e monitorizado", embora esteja certa de que
as unidades de saúde estão mais preparadas
para a assistência aos doentes com Covid-19
do que há mês e meio.
A infeciologista do hospital portuense
(a unidade do país com maior número de
doentes e que chegou a ter, no período mais
crítico, 140 em enfermaria e quase 60 em
cuidados intensivos) considera impossível
manter o "lockdown", apreensiva com os
efeitos nefastos na pobreza e no desemprego. Na saúde, cirurgias e tratamentos têm
de ser retomados.
"Se cada abertura for monitorizada e as
pessoas mantiverem os cuidados, poderá não haver um agravamento da situação pandémica. Com disciplina, é possível
continuar nesta tendência decrescente",
preconiza. Os serviços de saúde "estão
mais capazes para lidar com um eventual
acréscimo de casos", na sequência do fim
do confinamento, ou "com uma onda mais

aliar as medidas de higiene e o distanciamento social às máscaras comunitárias.
"Ainda assim, é preciso que a curva epidemiológica comece a descer" e o retorno seja
precedido de regras apertadas.
Por exemplo, sugere o bastonário, os jogos de futebol devem ser à porta fechada.
As manifestações, congressos, concertos e
o uso de ginásios aumentam o risco de contágio. Os transportes públicos não podem
circular cheios. "Uma recaída tem sempre
efeitos mais fortes", alerta.
É o receio de Rui Nogueira, que não vê
condições para o alívio em maio. "Não temos sinais de que é possível abrandar a
vigilância e o confinamento. Cada dia há
mais casos nos centros de saúde". O presidente da Associação de Medicina Geral e
Familiar indica que o aumento da procura
mantém-se e não é equitativo no país. "As
O diretor do serviço de Infecciologia ad- unidades do Grande Porto estão quatro veverte para estudos, feitos no passado, que zes mais sobrecarregadas do que as do Sul e
demonstram que, "com períodos de con- com o dobro das do centro".
tenção inferiores a dois meses, há um pe- Menos de 50% estão curados
rigo maior de uma segunda vaga", adverte. após um mês
Miguel Guimarães, bastonário da Ordem
A cura da Covid-19 é um processo muidos Médicos, tem uma certeza: o vírus não
to lento. Ao longo destas semanas de travai desaparecer da comunidade e, por isso,
tamento no Hospital de S. João (Porto), a
há que reativar a atividade económica e assistencial na Saúde com "enorme conten- infecciologista Margarida Tavares constação", avaliando cada passo. Os dias que se tou que "menos de 50%" dos doentes recuseguem não trarão a normalidade que, ou- perados e sem sintomas ao fim de 30 dias
apresentava dois testes negativos. O vírus
trora, conhecemos.
mantinha-se presente, mas, reconhece a
Procura ainda cresce
médica, ainda não é possível afirmar que
"Há que ter respeito por esta infeção. Os esses pacientes ainda transmitem o vírus.
cidadãos não podem pensar que está tudo Por precaução, mantêm-se isolados.
controlado". Em espaços públicos, devem
JN/MS

tardia no outono/inverno. Tiveram tempo
para colocar em prática, testar e corrigir os
seus planos de contingência", atenta.

O perigo da segunda vaga
Tanto o Hospital de S. João como o de
Curry Cabral notam um "alívio da pressão" dos internamentos. Ambos os serviços
nunca estiveram em situação-limite.
"Neste momento, estamos confortáveis",
especifica Fernando Maltez, reconhecendo
que é necessária mais "evidência epidemiológica de que o pico já foi ultrapassado.
Os próximos 15 dias poderão ser elucidativos". O especialista tem dúvidas: "O Norte
pode estar em fase descendente e, no sul,
a epidemia pode não estar numa fase tão
avançada. Nada me diz que não seja assim".
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Afinal no que ficamos?
Augusto Bandeira
Opinião

Vale tudo e contra todos. Que coisinha
fraca a representar o cidadão, temos um
presidente da Assembleia da República tão fraquinho. Pessoalmente nunca
o considerei o meu representante - fraco político e não sabe fazer mais nada a
não ser viver à custa dos impostos dos
pobres. E temos a líder da bancada socialista, Ana Catarina Mendes, que ficava
bem mas era calada. Cada vez que abre a
boca só sai asneira, que raio de exemplo
é esta senhora?

S

erá que vale a pena celebrar o 25 de
Abril este ano?
Primeiro, depois da exigência a todos os portugueses para manter distâncias,
cancelamento de casamentos, cancela-

mento das tradições como festas e romarias, a Páscoa, entre outras, proibido participar em funerais e a família só os mais
chegados, etc.
Segundo, é uma decisão dos políticos e
contra a vontade da grande maioria, porque
se sente revoltada por tudo o que nos rodeia
com esta pandemia e tanta exigência.
Terceiro, os benefícios são nenhuns e
todos compreendem que a não celebração
nada de mal tem e ninguém levava a mal.
Isto é, vaidade política e populismo.
Quarto, foi uma decisão por alguns incompetentes terem feito pressão para que
se celebrasse, como Manuel Alegre, Ferro
Rodrigues, etc. - que têm feito estes em
prol do bem do país? Ninguém lhes tira o
seu valor, agora gozar com a cara dos portugueses, isso não.
Não, vale a pena celebrar!
Portugal renova o estado de emergência
- vamos para o terceiro - com exigências
brutais para todos, o Governo coloca os
alunos em casa com aulas à distância, sem
condições nenhumas, uma vergonha, muitos professores a reclamar. O mais grave

é que os que deveriam dar o exemplo aos
mais novos são os que fazem o que muito
bem lhes apetece - gozam com a cara do todos e alguns dizem “amem por conveniência”. E os políticos a procurar o populismo
e não o bem do país nem das pessoas, procuram sim o bem dos próprios.
Sem dúvida alguma o 25 de Abril é uma
data importante e todos, ou quase todos,
sabemos que o 25 de Abril de 1974 se deve
a um grupo de militares que derrubou a ditadura em Portugal e devolveu a liberdade
à população. Todos ou quase todos sabemos que os anos 70 foram marcantes para a
democracia em Portugal. Em fevereiro de
1974, Marcelo Caetano é forçado pela velha guarda do regime a destituir o general
António de Spínola e os seus apoiantes. Conhecidas as divisões existentes no seio da
elite do regime, o MFA decide levar adiante
um golpe de Estado - o movimento nasce
secretamente em 1973. Houve muitos envolvidos e uns com mais importância que
outros. Todos ou quase todos sabemos que
Otelo Saraiva de Carvalho escreveu em 26
folhas A4 o plano de operações do golpe

militar que derrubou quase meio século de
ditadura fascista em Portugal - tantos que
colocaram a vida em perigo!
25 de Abril 1974 registou um marco incomensurável de amor à liberdade e de defesa dos Direitos Humanos, pela democracia e valores civilizacionais, graças àqueles
verdadeiros patriotas, cientes do perigo de
vida que corriam, nomeadamente de que
caso falhassem o bem-estar das suas famílias seria duramente afetado. Todos os portugueses agradecem e dão valor aos heróis
que o serão sempre.
Estou do lado dos que discordam das celebrações este ano pelos motivos que todos sabemos: o 25 de Abril não se fez para
separar ainda mais as elites do povo, nem
para que uns fossem mais livres do que os
outros. A democracia veio para sermos todos iguais e livres, por isso os políticos que
respeitem. Não precisamos de um Portugal
para os políticos e outro para o resto dos cidadãos.
25 de Abril sempre, mas este ano nada de
celebrações. Respeitem os que estão na linha da frente por todos nós.

Créditos: DR

A que cheira
um professor?

Aida Batista
Opinião

No ano em que me reformei, ia completar 40 anos de serviço docente. Professora foi a única profissão que conheci,
e aquela que averbei nos espaços dos
formulários que preenchi durante toda
a minha carreira profissional. Hoje é
ainda o que continuo a ser, no exercício
de voluntariado que faço nas universidades seniores do meu país.

P

or isso, sei bem o que é passar uma
vida inteira rodeada de vozes de
crianças, jovens ou adultos, e interagir
com eles dentro e fora da sala de aulas. Cedo
aprendi a ler, no rosto de cada um, os mais
diversos estados de humor com que de mim
se aproximavam. Tanto podia ser a alegria
estampada no desejo do reencontro, como
o cansaço de quem já trazia horas de tarefas
cumpridas a ajudar a família, para ganhar o

direito de responder presente à chamada.
Aprendi ainda que Professor é nome polissémico, tantas são as mais diversas funções
em que diariamente se desdobra. Muitas
delas galgam a fronteira do tempo da aula,
para se transformarem em confidências que
exigem o sigilo da confissão, a estabelecer
códigos de cumplicidade.
Descobri, muitos anos depois, a influência que tivera em muitos dos deles
e a forma como alguns me recordavam.
Episódios pontuais e insignificantes
(pensara eu) haviam moldado as suas vidas e ditado escolhas profissionais.
Vem tudo isto a propósito de como esta
pandemia mudou hábitos de professores
e alunos que, afastados da sala de aula,
aprenderam a ter aulas dentro de um ecrã
que, paradoxalmente, tanto os une como
os separa; de como os alunos sentem saudades do toque da campainha que lhes
fatiava o tempo, das brincadeiras nos recreios, dos colegas, dos amigos, do convívio presencial, por muito que insistam
que, de tanto estarem agarrados ao telemóvel, já não sabiam o que era socializar;

de como os professores sentem falta dos
alunos, de todos, até dos que mais lhes
infernizavam a vida, esticando comportamentos para além do tolerável.
Se Saúde e Educação são os dois pilares em que deve assentar uma sociedade
justamente equilibrada, é hoje a vez de
aplaudir toda a classe docente que, apanhada de surpresa, sem formação nem
aviso prévio, se viu obrigada a adaptar-se a novas metodologias, em que os rostos das suas turmas passaram a viver nos
quadradinhos de uma aplicação.
A minha nora é professora e, como tantos outros, antes mesmo da declaração do
estado de emergência, também ela sofreu
a conversão forçada ao mundo virtual.
No fim de cada dia de trabalho, ao despedir-se dos alunos, envia um gestual abraço virtual para todos. Um deles, antes
desligar o programa, fez o mesmo gesto,
mas acrescentou: “Falta o cheiro do seu
perfume, professora”!
Assim que nascem, o primeiro contacto físico que os bebés têm é, normalmente, com as suas mães. Também a primeira

experiência olfativa lhes chega através da
pele da progenitora, com quem, por via
da amamentação, passam mais tempo.
Por isso, mãe e leite são dois odores indissociavelmente ligados ao aconchego
de um colo.
Quando vai para a escola, o professor é a
figura com quem a criança passa a partilhar
a maior parte do dia, e a figura iniciática
de todas as novas aprendizagens. Não se
estranhe, portanto, a forte ligação que as
crianças sentem pelos professores, presentes nos momentos em que um forte abraço resolve muitas das suas inseguranças.
Também não se estranhe que a presença do
professor esteja associada ao odor dos produtos que usa na sua higiene pessoal.
Sendo os cheiros campainhas da memória, não há linguagem mais poética para
traduzir a falta de alguém, do que fazer
referência ao seu cheiro. Porque significa
presença física, proximidade, contacto,
carinho, abraço, ternura consumada.
Se perguntarem a uma criança, ela responderá que é a tudo isto que cheira um
professor!
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25 de Abril sempre!
Bolsonaro nunca mais

José Manuel Diogo
Opinião

É claro que o 25 de Abril se devia celebrar em casa. Esta insistência do PS e
dos partidos de Esquerda de fazer uma
cerimónia à Bolsonaro não lembra a ninguém. Porque mesmo que a liberdade
seja um bem do tamanho da vida, neste
ano de 2020, não é a liberdade que está
em jogo, é a vida.

O

Governo foi exemplar na forma
como agiu para impedir que o vírus
se espalhasse. Entrou a pés-juntos.
Mandou todos para casa. Declarou emergência. E o povo obedeceu. E agradeceu.
Os portugueses gostam de quem lhes dê
ordens. Gostam de quem os manda para
casa para se protegerem. Gostam de quem
os manda viver de determinada maneira.
É uma coisa que lhes está no sangue desde os tempos da outra senhora. Gostam

de Salazares.
Metem-se em caravelas, vão para a
guerra e até ficam em casa sem protestar
se quem manda também fizer isso. Até vivem décadas sem liberdade (e em guerra)
se quem manda for coerente.
E esta coerência lusitana tanto foi pobre
e honrada como é expansionista e digital.
Desde que quem nos manda ser pobre não
pareça rico, e quem nos manda ser digitais
não pareça analógico. O que os portugueses
não admitem é troca-tintas.
Por isso a ideia de suspender o estado de
emergência para celebrar a Liberdade - depois de ter sido cancelada a Páscoa - não é
coisa boa. Haviam de se arranjar lindas comemorações em teletrabalho. A liberdade
sairia fortalecida e o Governo também. Assim Costa sai do Olimpo imaculado onde estava, para, nem motivo nenhum, dar o tiro
de partida para a época de caça ao voto que
se adivinha. E ainda em plena pandemia.
Mas o que dói mesmo é a ideia de ver políticos a comemorar quando o povo está em
casa. Parece coisa de Bolsonaro.
JN/MS

O campeonato do 25 de Abril
Pedro Ivo Carvalho
Opinião

Pela primeira vez desde 1974, vamos celebrar o 25 de Abril privados da liberdade
plena. Não a liberdade de expressão, mas
a liberdade de movimentos e de reunião.
A liberdade de podermos ser uma comunidade fisicamente interligada.

N

unca, por isso, em 46 anos de democracia, fez tanto sentido como agora
projetar os valores de uma revolução
pacífica que ainda hoje nos distingue nos livros de História.
Ainda assim, o Portugal político preferiu reduzir a data a um campeonato estéril
entre fações, com o intuito de encontrar,
sob a forma de petições fast food, quem é
o mais digno dos portugueses. Se uma certa Esquerda que permanece convencida de
que o 25 de Abril é uma marca registada por
si, se uma Direita ressabiada que, findo este
tempo, ainda não despertou do trauma.
Vejamos: o 25 de Abril é muito mais do
que uma cerimónia solene no Parlamento.
Mas também é uma cerimónia solene no
Parlamento. Brandir o argumento de que
pouco mais de uma centena de pessoas (entre deputados e convidados) que vão estar

presentes darão um mau exemplo ao país
confinado é pouco sério, na medida em que
durante o estado de emergência têm sido
várias as sessões parlamentares com esse
número aproximado de representantes. Se
a “meia casa” na Assembleia de 16 de abril
não incomodou ninguém, por que carga
d”água incomoda a de 25 de abril? Será pela
decoração à base de cravos vermelhos?
Comemore-se a data no hemiciclo, cumpram-se as regras higiénicas exigidas ao
país, mas não se transforme a cerimónia
numa batalha campal. Desde logo porque
entre as inúmeras conquistas de Abril avulta a liberdade de escolha.
Quem quer ir vai, quem não quer fica em
casa. Bem mais patriótico teria sido organizar um 25 de Abril condizente com o momento absolutamente ímpar que estamos a
enfrentar. Uma ideia marcante, de pendor
simbólico, que cruzasse gerações e resultasse nalgum ensinamento aos mais novos,
os quais, a expensas de uma pandemia global, estão a testemunhar, em pleno regime
democrático, o mais próximo que tivemos
de uma ditadura.
O Dia da Liberdade não é um campeonato entre bons e maus políticos, entre democratas de primeira e de segunda. Saibamos,
por isso, honrar o espírito coletivo de uma
revolução pacífica que, 46 anos depois, se
repete e nos confronta com o que de melhor e de pior conquistámos.
JN/MS
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Saúde

Espanha lança alerta: urticária e diarreia
também são sintomas de Covid-19
Depois da perda de olfato, a urticária
e a diarreia começam também a estar
associadas a um diagnóstico de Covid-19. Não ignorar os sintomas é a
chave para controlar a pandemia, recordam os médicos.
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Pandemia

OMS avisa: "O vírus vai acompanhar-nos
durante muito tempo"
O diretor-geral da Organização Mundial
de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou esta quarta-feira (22)
que o vírus que provoca a Covid-19 vai
estar presente "muito tempo", e disse
começar a haver estabilidade na situação
da Europa.

"

O vírus vai acompanhar-nos durante
muito tempo", afirmou o responsável
numa conferência de imprensa online a
partir da sede da OMS em Genebra, depois de
começar por referir que a Europa está, em relação à pandemia, em situação estável e com
tendência a baixar.
Ainda assim, referiu o diretor-geral da
OMS, a epidemia pode reativar-se mesmo

em situações em que o confinamento tem
resultado, e avisou que "o mundo não voltará a funcionar como antes" e que é preciso
procurar uma nova e mais segura realidade.
Tedros Adhanom Ghebreyesus lembrou
também que já há 2,5 milhões de pessoas
infetadas e mais de 170.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus.
Numa conferência de imprensa em que
se falou várias vezes do aliviar das medidas
de isolamento os responsáveis da OMS disseram compreender que as pessoas "queiram voltar às suas vidas normais", mas
assinalaram sempre a importância, na luta
contra o vírus, do afastamento social.
JN/MS

m Portugal, os sintomas mais comuns associados à infeção pelo
novo coronavírus são, segundo
dados da Direção-Geral da Saúde (DGS),
a tosse (presente em 52% dos pacientes infetados), febre, dificuldades respiratórias, cefaleia, dores musculares e
fraqueza generalizada. No entanto, em
Espanha há outros dois que começam
a chamar a atenção dos especialistas:
diarreia e urticária.
"Suspeitámos desde o início que haveria outros sintomas", confirmou ao El
País Ricardo González, diretor do centro
de saúde de San Fermín, em Madrid,
destacando a urticária e a diarreia como
dois dos indicadores da doença mais vistos recentemente.
"Quando nos chega alguém com estes sintomas são reencaminhados para

a zona dos cuidados respiratórios [destinadas à Covid-19]", sublinhou.
O novo alerta esteve, aliás, em destaque num editorial da revista médica
British Medical Journal, publicado na
semana passada. Além da perda de olfato, detetada há apenas um mês, juntam-se sintomas gastrointestinais (sendo a
diarreia uma das manifestações iniciais),
problemas neurológicos, complicações
cardíacas e até problemas de visão.
As equipas médicas espanholas estão a avaliar o aparecimento de novos
sintomas mediante a sua própria experiência no terreno. "Ainda estamos
a aprender como se comporta o vírus",
afirmou o pediatra Aser García Rada,
citado pelo El País.
"Há um mês, associou-se a perda de
olfato ao vírus. Há 15 dias, alguns colegas
começaram a alertar para a urticária. O
problema é que a extensão e a intensidade
dos sintomas são muito amplas", explicou, realçando que, ignorar essas manifestações, pode ser o primeiro passo para a
ativação de cadeias de transmissão.
JN/MS

Proteção

Suíça vai distribuir um milhão de
máscaras por dia mas não impõe uso

OMS

Quase metade das mortes por Covid-19 os seus cuidados dá ao vírus caminhos para
na Europa foram pessoas que estavam se propagar".
"O papel do setor público, responsável
em instituições como lares de idosos, afirmou, esta quinta-feira (23), o diretor regio- por não deixar ninguém para trás, não pode
ser sobrestimado", considerou, declarannal da Organização Mundial de Saúde.
do que as instituições precisam de planos
Uma tragédia humana inimaginável" rigorosos para evitar o contágio e que os
neste setor, disse, numa conferência de utentes de lares têm que ser "uma prioriimprensa virtual a partir da sede regional dade" na realização de testes para despistar
europeia da OMS. Hans Kluge salientou que qualquer caso suspeito.
JN/MS A Suíça anunciou que não vai impor aos
"a maneira como muitas instituições prestam
cidadãos o uso obrigatório de máscara,
mas vai distribuir um milhão de máscaras
por dia, durante duas semanas, nos estabelecimentos comerciais.

"

Comunidades

Portugueses quebram confinamento
e regressam ao Luxemburgo
O diretor da Saúde luxemburguês reconhece que há trabalhadores da construção civil que estiveram em Portugal e que
agora voltaram ao Grão-Ducado para recomeçar a trabalhar, contrariando as medidas restritivas.

restritivas adotadas no combate à pandemia
da Covid-19. Agora, regressaram ao Grão-Ducado para recomeçarem a trabalhar.
"Fomos efetivamente informados de que algumas pessoas regressaram de Portugal nos
últimos dias, com vista à reabertura do setor
uando o setor da construção civil foi da construção, onde os trabalhos foram reencerrado, houve trabalhadores por- tomados", confirmou, esta quarta-feira (22),
tugueses que aproveitaram para via- Jean-Claude Schmit, diretor da Saúde.
jar para Portugal, contrariando as medidas
JN/MS

Q

A

s autoridades suíças preparam-se
para aliviar, na próxima semana, algumas restrições impostas para travar o contágio do novo coronavírus, mas,
disse o ministro da Saúde, Alain Berset,
o Governo "não recomenda usar máscara numa situação normal", considerando o
distanciamento e a lavagem das mãos como
regras mais eficazes de proteção.
No entanto, as empresas e setores económicos, que devem elaborar os seus próprios
planos, podem prever a obrigação de uso de
máscara. "Se considerarem necessário o uso
de máscara, pode ser uma boa ideia. Basta que adquiram as máscaras à medida que
forem precisando", acrescentou o ministro.

Créditos: DR

Vive-se "tragédia humana inimaginável"
em lares e instituições na Europa

Por outro lado, o exército começará, na
segunda-feira (27), e durante duas semanas,
a distribuir um milhão de máscaras por dia
aos principais estabelecimentos comerciais.
O exército suíço distribuiu até hoje 21 milhões de máscaras pelos cantões e dispõe de
reservas de 18 milhões de máscaras cirúrgicas e 1,2 milhões de máscaras FFP2.
A Suíça regista uma quebra nos números
de novos contágios, contabilizando cerca
de 1.200 mortos associados à Covid-19, e
prepara um levantamento progressivo das
restrições, a partir de 27 de abril, começando pela reabertura de creches, consultórios
médicos e de fisioterapia, cabeleireiros ou
floristas. Escolas primárias, outras lojas e
mercados deverão reabrir a 11 de maio e
estabelecimentos de ensino profissional,
secundário e universitário, museus, bibliotecas e zoos a 8 de junho.
JN/MS
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Humanity
at its Worst

Créditos: DR

www.mileniostadium.com

rious locations across the world. Through
consideration of atrocities and genocides, the book seeks to examine the horrific acts which are the violent destruction
Mario Silva
of a community or group premised upon
Opinião
that group’s culture, language, or race.
Last month I was to launch of my latest This examination encompasses various
book, Humanity at its Worst – Genoci- regions of the world, including Iraq, Sode, Mass Atrocities Violations of Human malia, Syria, Myanmar, and several locaRights in the 21st Century, however due tions in the Middle East.
to the coronavirus the launch will have to
ncomprehensible crimes committed by
wait for a while. Given now that I have this
the Nazi regime and its collaborators
weekly column in the Milénio Stadium neduring the Second World War were exawspaper, it has afforded me the opportu- mined, however, the book cannot seek to
nity to elaborate over the course of the fully review this period, as thorough covenext few weeks on the book and the the- rage of this subject has already been provimes that are covered in the various chap- ded by a vast body of work. The Holocaust
ters. The book serves as an introduction is justifiably the most examined event of
to some of the most egregious events in its kind in human history, due to the Nazi
modern history. These include mass atro- regime’s evil intentions and meticulously
cities, terrorism, and genocides that have coordinated efforts to annihilate a specioccurred in the twenty-first century in va- fic group of human beings. The Holocaust

I

was one of the most defining moments in
human history. It was a crime against humanity unlike any the world had ever witnessed, and it fundamentally altered the
way acts of genocide are examined. The
Holocaust provides many important lessons that can be applied in order to assist in
preventing such events from reoccurring.
The challenge is to ensure that these
lessons are remembered, disseminated,
and applied. In this way, the world can
honour the memory of the many people
that humanity failed to protect. The Holocaust altered humanity forever, and it
was with this heavy burden in mind that I
accepted the Prime Minister´s diplomatic
appointment to the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) as the
Canadian Chair in 2013. Initiated in 1988
by then Swedish Prime Minister Göran
Persson, IHRA’s objective is to promote
Holocaust education, remembrance, and
research. Currently, it has expanded from
three founding members (Sweden, the
United Kingdom, and the United States),
to thirty-three countries. IHRA is a unique
international body in that it consists of a
combination of both government diplomatic representatives and non-governmental
Holocaust experts—academics, museum
professionals, educators, and researchers.
It is governed by the principles expressed
in its founding document, the Stockholm
Declaration, which emphasizes the importance of upholding the “terrible truth of the
Holocaust against those who deny it,” and
of preserving the memory of the Holocaust
as a “touchstone in our understanding of
the human capacity for good and evil.”
Since the Stockholm Declaration, international organizations such as the Council
of Europe and the Organization for Security
and Co-operation in Europe have made Holocaust remembrance a fundamental part of
their mission. And, in November 2005, the
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United Nations declared January 27th—the
date in 1945 when Russian forces liberated Auschwitz—as the International Day of
Commemoration in memory of the victims
of the Holocaust.
Genocide is no new concept for the twenty-first century world, and accordingly, the
book unveils in a systematic manner the
abysmal conditions of the victims of genocide as well as their present-day crisis. We
attempt to objectively divulge layer by layer
the reality of twenty-first century genocide
from the corpus of the lives of the victims
of the same. The book not only paints the
reality of the nations infected by the epidemic of genocide but does so in a comprehensive and orderly manner by dedicating each
chapter to a singular region so that all facts
come to the surface for evaluation.
The commonality as well as the uniqueness of each genocide is considered
in this compilation. Beginning with Darfur and ending with Nigeria, crossing
several territorial and temporal borders
in between—be it documenting the ongoing genocide in South Sudan, recognizing the early warning signs of genocide
in Central African Republic, or examining
the all-embracing extent of genocide in
Myanmar, which is the most recent addition to the list of twenty-first century
genocides.
The book also examines civil war situations that could be termed no less than
genocide—such as the continuing struggle
of Yemen, which faces air bombings even
today; or Nigeria’s war with Boko Haram, a
group infecting the country with its extremist presence and preying on the sections
of society made most vulnerable by their
age and gender.
The book is available for sale at Indigo
and at http://www.mosaic-press.com/ .
*Mario Silva, PhD (law), Distinguished Fellow,
Ryerson University

O “Baile de Máscaras”
Luís Barreira
Opinião

Não, não vos vou falar sobre a “historieta” das máscaras de proteção individual
contra a Covid-19, que as autoridades
sanitárias portuguesas inicialmente consideraram desnecessárias, senão contraproducentes, e que agora as tornaram
recomendáveis, para mais tarde poderem vir a considerá-las como obrigatórias. Essa crítica já antes a fizera, sustentando que a posição inicial do nosso
Ministério da Saúde, face à evidência do
benefício das máscaras protetoras, apenas podia residir no facto de não terem
máscaras para todos os cidadãos.

C

orrelacionado com os nocivos efeitos desta “mentirinha pública”, que
desacredita as próprias autoridades,
lançando a dúvida sobre a verdade de tudo
o que dizem e desorientando as populações
em pânico, quero hoje falar-vos de outras
máscaras que estão a afetar os cidadãos de
todo o mundo, a propósito dos cuidados de
saúde a ter para não deixar propagar este
maldito vírus.
Falo-vos das “máscaras humanas”,
aquelas de que alguns governantes mundiais utilizam, para iludir os seus povos
a não seguir as regras do confinamento,
escondendo intenções eleitorais pessoais
e económicas, criando a confusão, a disputa e a mortandade entre os seus povos,

para além das consequências nefastas sobre todos os outros.
São vários os casos a assinalar destas
consequências e inconsequências de alguns líderes internacionais, através das
suas propostas e declarações, sobre a forma de combater o flagelo desta epidemia.
Recordarei alguns.
Na Grã-Bretanha, tal como noutros
países como a Holanda e a Suécia (entre
outros), o primeiro-ministro britânico
Boris Johnson começou por manter toda
a normalidade da sociedade em funcionamento, como a forma mais eficaz de
combater a pandemia. Tratava-se de
conseguir alcançar a imunidade de grupo, ou seja, gerir a propagação do vírus e não suprimindo o seu contágio. No
entanto: logo que se começou a registar
uma grande quantidade de britânicos falecidos e que, segundo um estudo do Imperial College, o vírus afetaria 81% desta
população, com uma previsão de 250 mil
mortos; desconhecendo-se grande parte
das caraterísticas desta doença e, consequentemente, a vacina que pudesse
imunizar os seus cidadãos, Boris veio a
acatar o bom senso das medidas de confinamento, antes que o alastrar da epidemia “esmagasse” o serviço nacional
de saúde do Reino Unido e os milhares
de mortos previstos pusessem em causa
a sua liderança. Entretanto e em consequência do atraso na implementação das
medidas restritivas no país, não estando
ainda livre e estabilizado na evolução da
Covid-19, que atualmente contabiliza
mais de 1.800 mortes, entre pessoas infetadas e uma média de cerca de 400 óbitos

diários, a Covid-19 (como “castigo”…)
acabou por afetar o seu próprio primeiro-ministro. Funestos resultados em nome
de uma economia, que só pode funcionar
com seres vivos e das pretensões de um
líder a braços com as consequências dos
seus múltiplos (…) atos.
Semelhante problema, senão ainda mais grave, tem sido a “mascarada”
protagonizada pelo presidente dos EUA,
o republicano Donald Trump que, com
um discurso pendular, recheado com
as suas habituais mentiras discursivas,
acompanhadas por um oportunismo político pessoal, tem vociferado constantes
hostilidades para com todos aqueles que
se opõem à sua posição anti quarentena,
incentivando rebeliões dos seus correligionários, contra todos os governadores
democratas dos Estados da União que
não respeitem a sua posição. Isto após
ter tentado ingloriamente uma manobra
política ditatorial, ao querer submeter todos os governadores do país e o próprio
Congresso às suas decisões, enquanto
Presidente dos EUA, tal qual um verdadeiro monarca! Num país devastado por
esta pandemia, que já é o mais atingido do
mundo e em que a Covid-19 está prestes
a tornar-se a maior causa de morte entre os norte-americanos, contabilizando
mais de 40 mil mortos, mais de 700.000
mil infetados e registando na quarta-feira (23), segundo dados públicos, cerca
de 3.856 óbitos, o seu mais importante
representante continua a privilegiar o
abandono de medidas que possam travar
o desenvolvimento desta pandemia, a
culpar tudo e todos pela situação que ele

próprio tem sustentado e tentando criar
um caos social nos Estados que não votaram nele. Sinceramente que não sei como
isto vai acabar, tal como não sabia que futuro iriam ter os EUA e o resto do mundo,
muito antes desta pandemia se instalar,
mas receio muito do que possa “desabrochar” daquela máscara de bom samaritano, acirrado contra o rival chinês, que
não gosta de perder nos seus negócios,
nem nas eleições presidenciais previstas
para o próximo dia 3 de novembro.
Gostaria ainda de citar o Brasil e o seu
“ilustre” dirigente, Jair Bolsonaro, enquanto o “rei do carnaval brasileiro”, marioneta ignorante do seu vizinho Trump,
para quem esta “gripezinha” da Covid-19
e a quarentena nacional promovida pelo
seu anterior ministro da Saúde (demitido por “bom comportamento” na defesa da saúde), não passa de uma desculpa
para os “preguiçosos” dos brasileiros que
não querem trabalhar. Mas, com mais
de 2.500 mortos e 40.000 infetados da
Covid-19 e números que continuamente
crescem nas grandes cidades, a uma percentagem diária de 150%, a minha falta
de espaço e o respeito pelas atuais e futuras vítimas brasileiras, não me permite
gracejar sobre a mascarada governativa
deste personagem, assumidamente bafejada por Deus, na sua “cruzada” contra os
governadores de vários estados brasileiros que impuseram a quarentena.
No meio disto tudo, há no entanto, uma
virtude em toda esta parafrenia de declarações sobre o combate a esta pandemia,
destes dirigentes nacionais e de outros
que não citei: desmascaram-se!...

GRÁTIS ATÉ 1 DE MAIO
THE WISDOM
OF WEALTH
The Wisdom of Wealth is here to give you
fundamental financial knowledge that affects
us all: banking, debt, paying your bills, credit
ratings, investing, insurance, retiring, wills, and
where and how to find help when you need it.
Host Jason Pereira will help explain some
basic concepts and introduce you to other experts who will help give you the tools needed
to make better financial choices.

Volta a Portugal em Revista, é, como o
próprio nome indica, uma Revista à Portuguesa, que promete deixar de muito bom
humor todos os espectadores. António
Calvário e Natalina José regressam assim
aos palcos onde se evidenciaram como
grandes vedetas do teatro de revista e do
panorama musical.

O Espaço Mwangolé, recebeu Samuel Purificação, o menino de 5 anos com condição
genética rara faz sucesso no mundo e veio
até Toronto e conversou com a nossa equipa.
Teremos o nosso momento musical e o nosso Top das músicas mais tocadas no programa de rádio do Espaço Mwangolé.

Sat 9:30 pm

Dom 17h

Dom 18h30

José Carlos Silva gostava de ter seguido
uma carreira profissional no futebol, mas a
família temeu pelo seu futuro. Hoje a paixão pelo futebol mantém-se e José Carlos
Silva está à frente da Academia do Gil Vicente de Toronto.

Esta semana, Carmo Monteiro traz-nos as
Danças Carnavalescas em Toronto, uma
festividade tradicional da Ilha Terceira nos
Açores, o 23º Festival de Concertinas e
Cantares ao Desafio, organizado pelo Arsenal do Minho de Toronto e o 40º aniversário do Centro de Idosos do First Portuguese Canadian Cultural Centre.

A visit to Fan Expo Canada 2019 in Toronto
was an inspiration to artist and host Stella
Jurgen aka “Supergirl” as she talks to illustrators from the comic and fiction world. In
her studio she interviews Vince Mancuso, a
savvy Toronto artist with exceptional talent
in the commercial, painting, illustration and
digital media arts.

Sab 16h

Sab 15h

Sun 9pm

SÁBADO, 18 DE ABRIL
06h00 Musicbox
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Musicbox
11h00 It´s Showtime
11h30 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Glitter Show
14h30 Portugal À Vista
15h00 Espaço Comunidade
15h30 Caminhos da história
16h00 Nós Por Cá
16h30 Caminhos Da Energia
17h00 Estação de Serviço
17h30 Musicbox
18h00 Timeline
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 Portugal À Vista
20h00 Musicbox
21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth
22h00 We Need To Talk
23h00
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
04h00
05h00

Nota Alta com Rui Massena
Portugal À Vista
Transparências
Espaço Comunidade
Here’s the Thing
Musicbox
Out there
Nicki Clark Show

DOMINGO, 19 DE ABRIL
06h00 Musicbox
08h00 Caminhos Da História
08h30 Estação de Serviço
09h00 Portugal à vista
09h30 Missa Dominical
10h30 Espaço Comunidade
11h00 Nós Por Cá
11h30 Musicbox
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00

Here’s the Thing
Wisdom of Wealth
Estação de Serviço
Caminhos Da História
Camões TV Magazine

16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
19h30
20h00
21h00
21h30
22h00
23h00
00h00
02h00
04h00
05h00

Body & Soul
Imperdíveis
It´s Showtime
Musicbox
Here’s The Thing
Espaço Mwangolé
Clube dos Cozinheiros
Nós Por Cá
Musicbox
Stella’s Studio
Forgotten Treasures
Timeline
We Need To Talk
Camões TV Magazine
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

SEGUNDA, 20 DE ABRIL
06h00 Musicbox
08h00 Nós Por Cá
08h30 Espaço Comunidade
09h00 Caminhos Da História
09h30 Body & Soul
10h00 Timeline

11h00
12h00
12h30
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
19h00
19h30
20h00
20h30
21h00

Musicbox
Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
We Need To Talk
Musicbox
Caminhos Da História
Estação de Serviço
Espaço Mwangolé
Glitter Show
Portugal À Vista
Stella’s Studio
Musicbox
Camões TV Notícias
Imperdíveis
Body & Soul
It’s Showtime
Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing
22h00 Wisdom of Wealth
22h30
23h30
00h30
01h00
01h30

We Need To Talk
Timeline
Stella’s Studio
Forgotten Treasures
Transparências

02h00
03h00
04h00
05h00

We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

TERÇA, 21 DE ABRIL
06h00 Musicbox
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Roundtable
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 We Need To Talk
14h00 Musicbox
15h00 Caminhos Da História
15h30 Nós Por Cá
16h00 Espaço Comunidade
16h30 Portugal À Vista
17h00 Espaço Mwangolé
17h30 It’s Showtime
18h00 Musicbox
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Imperdíveis
20h00 Timeline

24 horas por dia, 7 dias por semana.

Para continuar a ver, subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe
Bell Fibe
- canal
- canal
659659
| 1-866-797-8686
| 1-866-797-8686

Rogers
Rogers
Cable
Cable
- canal
- canal
672 672
| 1-888-764-3771
| 1-888-764-3771

As favas com chouriço são um dos mais
típicos pratos portugueses. Apesar disso,
nem toda a gente sabe como as confeccionar. O Chefe Tony Martins vai ensinar-nos a preparar este prato, passo a passo.
Agarre num bloco de notas e bom apetite.

Manuel DaCosta conversa com Armindo
Silva – uma personalidade bem conhecida
da comunidade portuguesa – sobre vários
assuntos da atualidade.

No Timeline desta semana Adriana e
Catarina falam-nos da eventual parceria
entre Drake e o brasileiro Kevin O Chris,
contam-nos como uma mulher descobriu
que tinha cancro de mama ao entrar num
museu, escondem-nos numa capa invisível e recebem em estúdio a cantora brasileira Carla Dias.

Sab 14h30

Sat 9pm

Sab 18h

No Body & Soul desta semana ficamos a saber mais sobre a musicoterapia: o que é e
como funciona. Descobrimos ainda o projeto
Make Music Matter, que leva a reabilitação
de pessoas e comunidades a um outro nível.
Não perca ainda mais um episódio de Nutrição com Coração.

Gary Manata will dazzle you with some very
rare never before seen jewelry from Portugal. We will also be giving you insight on how
you may be able to maxim some of those
hidden gems that you may have at home.
GOLD…GOLD…GOLD we will explain the
true value and why you should buy or sell it.

Dom 16h

Sun 9:30pm

21h00 Caminhos Da História

12h30 Imperdíveis

21h30 Forgotten Treasures

13h00 We Need To Talk

22h00 Stella’s Studio

14h00 Musicbox

22h30 Roundtable

15h00 Here’s The Thing

23h30 Espaço Mwangolé

15h30 Wisdom of Wealth

00h00 It´s Showtime

16h00 Roundtable

00h30 Body & Soul

17h00 Stella’s Studio

01h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

01h30 Transparências

18h00 Musicbox

02h00 We Need To Talk

19h00 Camões TV Notícias

03h00 Musicbox

19h30 Imperdíveis

04h00 Out There

20h00 Forgotten Treasures

05h00 Nicki Clark Show

20h30 Here’s The Thing

QUARTA, 22 DE ABRIL

21h00 Caminhos Da História

06h00 Musicbox

21h30 Timeline

08h00 Body & Soul

22h30 It´s Showtime

08h30 Portugal À Vista

23h00 Portugal À Vista

09h00 Espaço Mwangolé

23h30 Body & Soul

09h30 Espaço Comunidade

00h00 Camões TV Magazine

10h00 Here’s the Thing

02h00 We Need To Talk

10h30 Wisdom of Wealth

03h00 Musicbox

11h00 Musicbox

04h00 Out There

12h00 Clube dos Cozinheiros

05h00 Nicki Clark Show

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

QUINTA, 23 DE ABRIL
06h00 Musicbox
08h00 Nós Por Cá
08h30 Caminhos da Energia
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Stella’s Studio
10h30 Portugal à Vista
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 We Need To Talk
14h00 Musicbox
15h00 Caminhos Da História
15h30 Espaço Mwangolé
16h00 Timeline
17h00 Forgotten Treasures
17h30 Nós Por Cá
18h00 Musicbox
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Imperdíveis
20h00 Espaço Mwangolé
20h30 Espaço Comunidade
21h00 Here’s The Thing
21h30 Wisdom of Wealth

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

Um espaço de informação para lhe dar a
conhecer tudo o que se passa no país e
no mundo.
Sempre em português e sempre na
Camões TV!
Sat 10pm

22h00 Stella’s Studio
22h30 Forgotten Treasures
23h00 Portugal À Vista
23h30 Espaço Comunidade
00h00 We Need To Talk
01h00 It´s Showtime
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Musicbox
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Confinamento, militares na rua e proibição
de álcool reduziram crimes na África do Sul
A proibição da venda de álcool e o reforço da presença policial e militar no
âmbito do confinamento obrigatório de
contenção da pandemia do novo coronavírus, reduziram substancialmente a
criminalidade na África do Sul, anunciou o ministro da Polícia.
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Covid-19: Moçambique acusado de "traçar
cenário alarmista" para atrair apoio internacional
O Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), uma ONG moçambicana,
acusou o Governo de "traçar um cenário
alarmista", com a previsão de 20 milhões
de infeções pelo novo coronavírus nos
próximos seis meses, para atrair apoio internacional.

"

O Governo moçambicano traçou um
cenário alarmista de 20 milhões de infetados para atrair apoio da comunidade
internacional", lê-se numa nota do CDD distribuída à imprensa.
Na segunda-feira (20), durante um conselho coordenador em Maputo, o Instituto
Nacional de Gestão de Calamidades (INGC)
anunciou que o executivo moçambicano
prevê que, no pior cenário, que cerca de
20 milhões de pessoas possam ser infetadas
pelo novo coronavírus nos próximos seis

meses, acrescentando que o país precisava
de 34 mil milhões de meticais (465 milhões
de euros) para fazer face à doença.
Além de "alarmista", o cenário gera um
clima de pânico na sociedade moçambicana segundo o CDD, que alerta ainda que o
número avançado pelas autoridades representa o dobro das infeções previstas para
o continente africano pela Organização
Mundial da Saúde (OMS).
"O executivo [moçambicano ] devia informar com muita responsabilidade sobre
a situação da covid-19 em Moçambique",
acrescenta a nota, sugerindo que sejam as
autoridades da saúde a fazer a apresentação
destas projeções, evitando "traçar cenários
catastróficos, com o objetivo de angariar
ajuda internacional".
EN/MS

Devido ao confinamento e à maior
visibilidade reforçada pelo destacamento da SANDF (Força Nacional de
Defesa) e outras variáveis, como a proibição da venda de bebidas alcoólicas, registámos uma queda significativa na maioria
das categorias de crime", disse o ministro
Bheki Cele.
Na apresentação aos jornalistas dos
números estatísticos sobre a criminalidade no país, realizada em Durban, litoral do país, o governante referiu que
as forças de segurança prenderam 89
pessoas desde 27 de março, data em que
passou a vigorar o confinamento obrigatório de 21 dias, que o Governo tenta
implementar há cerca de cinco semanas
com a ajuda da polícia e do exército.
O ministro informou que os casos de
homicídio "decresceram em 1.110 casos"
desde 27 de março, comparativamente às
ocorrências registadas no período de 29
de março de 2019 a 22 de abril de 2019.
Durante o período de confinamento,
foram reportados 432 casos de homicídio, em comparação com 1.542 no mesmo período do ano anterior, representando uma redução de cerca de 72%,
segundo o ministro.
Bheki Cele referiu também que os crimes por violação "registaram a queda
mais significativa" nos casos relatados
(371 casos), para 2.537, comparativamente aos 2.908 registados no mesmo
período do ano passado.

A polícia registou "apenas" 443 casos
de tentativa de homicídio, o que representa uma diminuição de 857 casos
relativamente a 1.300 no ano passado,
adiantou o governante sul-africano.
Os assaltos com intenção de causar
danos corporais graves, referiu a mesma
fonte, diminuíram para 1.758 - uma redução substancial de 10.118 casos comparativamente aos 11.876 casos registados no ano passado, sublinhou.
O governante adiantou que as autoridades de segurança registaram desde
o início do confinamento obrigatório,
2.022 crimes de roubo com intenção
agravante, representando uma diminuição de 4.632 casos relativamente aos
6.654 casos reportados em 2019.
O roubo de viaturas por `carjacking`
também diminuiu durante este período de medidas excecionais em vigor no
país, para 219 casos, comparativamente
aos 1.146 registados no ano passado, o
que significa uma diferença de 927 casos
reportados, referiu Bheki Cele.
Relativamente à violência doméstica,
o governante sublinhou que as autoridades registaram 3.061 casos relatados
desde o início do confinamento, o que
se traduz numa redução de 6.929 casos
relativamente aos 9.990 casos reportados no mesmo período do ano passado.
A polícia sul-africana prendeu também 131 membros das forças de segurança, funcionários do governo e funcionários públicos, declarou o ministro
da Polícia da África do Sul.
Bheki Cele disse ainda que mais de 118
mil pessoas foram acusadas de violar os
regulamentos do confinamento, sendo
que, "dos que foram presos, 42.388 vão a
tribunal", adiantou o ministro da Polícia.
RTP/MS

Seropositivos em Angola temem falta de antirretrovirais
A Rede Angolana das Organizações de
Serviços de Sida (ANASO) alertou para o
"grande pânico" entre as pessoas seropositivas em Angola, que receiam a escassez de antirretrovirais, usados no tratamento da covid-19.
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e acordo com uma nota de imprensa da
organização, a que agência Lusa teve
acesso, existe nesta altura, no país, um
grande número de pessoas a viver com HIV
sem tratamento, devido ao isolamento social,
imposto pelo Estado de emergência decretado
para prevenção da Covid-19.
A ANASO refere que é importante que se
criem mecanismos que permitam a reposição dos medicamentos a essas pessoas, bem
como as que faziam o tratamento no exterior
do país, agora impedidas devido ao encerramento temporário das fronteiras aéreas.
Nesse sentido, a ANASO, com apoio da
ONUSIDA, está a implementar o Projeto
Corrente da Vida, que visa garantir que essas pessoas tenham antirretrovirais (ARV)
garantidos para os próximos três meses,
bem como que haja testes de diagnóstico
para grávidas e crianças expostas ao HIV.
Segundo a organização, "grande parte das
pessoas estão em pânico devido a informações que circulam nas redes sociais, e não
só, dando conta que vai faltar cada vez mais
ARV, porque os mesmos estão a ser utilizados também no tratamento da Covid-19".
"É importante que as pessoas com HIV
não tenham medo de não ter medicamen-

para que forneçam dados básicos de informação sobre quem beneficia de ARV, a nível
das províncias, municípios e localidades.
"As pessoas que estão em tratamento e
as mulheres grávidas positivas devem contactar rapidamente as ONG [organizações
não-governamentais] que lhes prestam
apoio ou pontos focais da ANASO a nível da província, município e localidade,
para fornecerem os dados necessários para
coordenar a distribuição a todos os níveis",
salienta o documento.
Quando estiver na posse dos dados atualizados, a organização espera, nos próximos 15 dias, fazer todas as entregas, para
evitar acumulação de pessoas e exposição
ao novo coronavírus.
"O mundo não é mais o mesmo, mas não
nos podemos esquecer que em Angola existem mais de 350 mil pessoas infetadas com
HIV, das quais mais de 90 mil estão a fazer
tratamento antirretroviral e uma grande
parte dessas precisa de apoio alimentar",
enfatiza a ANASO na nota.
O Projeto Corrente da Vida prevê também o apoio alimentar, através de cestas
criminação", refere a nota.
A organização sublinha que "o desafio é básicas a seropositivos, a maior parte dos
grande" relativamente ao contexto atual, quais têm baixos rendimentos e estão demas é preciso que se compreenda que, ape- sempregados devido à sua condição.
Para fazer face à situação, "a ANASO está a
sar de se estar a lutar contra a covid-19, não
se deixou de lutar contra as grandes ende- desenvolver uma grande campanha de solimias, "que continuam a matar pessoas em dariedade a favor dessas pessoas, que não sabem se vão morrer de fome ou da covid-19".
Angola e no mundo inteiro".
A ANASO apela a todas as pessoas com HIV
EN/MS

tos, porque a ANASO está a trabalhar com
o INLS (Instituto Nacional de Luta contra a
Sida), que é o depositário dos ARV, na busca de soluções para entrega dos mesmos a
cada um, de acordo com a sua necessidade,
e esta entrega será domiciliar para aquelas
pessoas que se sintam confortáveis ou a
partir de locais de referência para aquelas
que ainda convivem com o estigma e a dis-
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Senado aprova projeto que estende

O
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BRASIL

auxílio de R$ 600 a mães adolescentes
e pais solteiros
Projeto foi aprovado em razão da pandemia do coronavírus e segue para sanção
presidencial. Texto também lista pescadores e vendedores de pipoca com direito ao auxílio.
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balhadores informais. Na proposta enviada ao Congresso, o governo previu R$ 200
para as pessoas, mas os parlamentares aumentaram o valor para R$ 600.
Pelo programa, os trabalhadores informais terão direito a três parcelas de R$
600,00 para compensar os efeitos da pandemia do coronavírus na economia. O pagamento está limitado a dois membros da
mesma família.
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Senado aprovou nesta quarta-feira
(22) em sessão remota um projeto que
estende o auxílio emergencial de R$
600 a outros grupos, entre os quais pais solteiros e mães adolescentes.
Como o texto já passou pela Câmara dos Critérios
Deputados, seguirá para sanção do presiO texto aprovado pelos senadores mandente Jair Bolsonaro, que pode sancionar o
texto integralmente, parcialmente ou vetar. tém o valor de R$ 600 e a duração do benefício (três meses), mas não exige limite máO projeto prevê que:
ximo de renda em 2018 para se beneficiar
• chefes de família solteiros, independen- do programa.
O projeto lista exemplos de profissionais
temente do sexo, terão direito a duas coque poderão ser beneficiados. A relação
tas do auxílio, isto é, R$ 1.200 por mês;
não impede, porém, que outras atividades
• mesmo que tenham menos de 18 anos, também sejam contempladas, desde que
mães adolescentes serão beneficiadas.
Nelson Teich disse que Coreia do Sul é Programa de saída
respeitadas as exigências.
O auxílio emergencial é destinado a traG1/MS tida como referência na testagem, mas
Teich disse ainda que o governo federal
que mesmo lá programas não foram usaprepara
uma diretriz que será apresentada
dos parar testar toda a população.
para orientar cidades e estados na flexibiministro da Saúde, Nelson Teich, dis- lização do distanciamento social contra o
se nesta quarta-feira (22) que o Brasil coronavírus Sars-Cov-2.
Teich diz que prepara a entrega das direnão vai adotar como estratégia a testagem de toda a população ou "teste em mas- trizes para daqui a uma semana. O minissa", já que isso não foi uma realidade nem tro afirmou que não serão apontadas regras
Paralisação da fábrica de Resende (RJ) foi
mesmo em países apontados como referên- gerais para todo o país, já que as realidades
estendida para 21 de maio. Outras áreas,
regionais e o avanço da doença são distincia, como a Coreia do Sul.
como a administrativa, passam por redutos em cada localidade.
"Não
tem
teste
em
massa.
Se
vocês
imagições de carga horária e de salários.
"O afastamento, ele é uma medida absonarem a Coreia do Sul, que é uma referência,
lutamente natural e lógica na largada. Mas
eles fizeram 11 mil testes por milhão de pesNissan decidiu adotar a suspensão dos
ele não pode não estar acompanhado de um
contratos de trabalho de seus trabasoas. Isso não é teste da população. Isso não
programa de saída. Isso é o que a gente vai
lhadores de produção no Brasil por um
é teste em massa. O que você tem que fazer desenhar. Isso é o que a gente vai dar supormês, informou a empresa ao G1. Com a sua
quando você usa o teste é mapear a popu- te para estados e municípios" , disse Teich.
fábrica em Resende (RJ) paralisada desde 23
lação de tal forma - isto está sendo feito, já,
de março por causa da pandemia de coronaestá acontecendo - para que a tua amostra País parado
reflita a população", disse o ministro.
vírus, a montadora adotou a medida nesta
O ministro afirmou que é "impossível"
Teich disse que até mesmo a Itália fez
quarta-feira (22).
para
um "país sobreviver um ano, um ano
mais testes que a Coreia do Sul e nem por
A medida vale até 21 de maio, mesmo
e meio parado". Ele fez a afirmação após
isso evitou "aquele desastre".
prazo para o qual a inatividade das linhas
dizer que o total de pessoas infectadas com
"O que eu estou te mostrando é o sede montagem foi estendida. Essa suspenCovid-19 é baixo se comparado com o total
guinte:
mais
do
que
qualquer
coisa,
a
são dos contratos também vale para outras
da população. E que com as atuais taxas não
sabedoria de ter o dado e interpretar o
áreas da empresa, porém, a maioria dos
será alcançada o percentual de 70% da pooutros funcionários, como o de partes ad- se baseiam na Medida Provisória 936, um dado, e tomar ações a partir disso, vai pulação em contato com a doença. Alguns
ministrativas, passam por redução na jor- programa emergencial do governo federal fazer toda a diferença", disse Teich. "Na países, como o Reino Unido, chegaram a
nada de trabalho e no salário.
para manter empregos e rendas. No Brasil, verdade, o que importa não é você testar. basear sua estratégia inicial de combate à
Ainda não foi informado de quanto é
O que importa é como é que você conduz pandemia no princípio da "imunidade do
a Nissan tem mais de 2.400 funcionários,
essa redução, e nem como fica a situação
de acordo com o que você tem a partir do rebanho" — que considera um cenário em
do salário dos funcionários com contratos entre escritório, fábrica e centro de treina- teste" afirmou o ministro da Saúde.
que grande parte da população se tornaria
mento.
imune após contrair a doença.
suspensos.
G1/MS
De acordo com a fabricante, as medidas
G1/MS

'Não tem teste em massa', diz ministro
da Saúde sobre como será avaliado
o avanço do coronavírus no Brasil

Nissan suspende contratos de trabalhadores

O

de produção no Brasil por um mês
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Citi revisa projeção para o PIB do Brasil para -4,5% em 2020
Estimativa era de queda de 1,7%; para 2021, so das exportações adicionam à equação um choque
banco estima uma recuperação de 3,9%.
negativo na demanda", escrevem os economistas
Leonardo Porto e Paulo Lopes em relatório enviado
s efeitos do novo coronavírus na economia a clientes. "Quando combinados, esses dois efeitos
indicam para um choque negativo grande de implicam em uma deterioração sem precedentes
oferta e de demanda, o que deve se refletir da atividade econômica, desencadeando ajuste em
de forma expressiva no Produto Interno Bruto (PIB) nossa previsão de crescimento.”
deste ano.
Em relação à inflação, o Citi espera que o IPCA fique
Os economistas do Citi alteraram suas projeções
em 3% neste ano e em 3,5% em 2021. Quanto à polítie, agora, esperam uma contração de 4,5% no PIB de
2020. Antes a expectativa era de queda de 1,7%. Para ca monetária, a expectativa é de que a Selic seja reduzida a 2,75% e permaneça nesse nível até o fim do ano.
2021, o banco projeta um crescimento de 3,9%.
O banco americano nota que medidas monetárias
Projeções coletadas no Boletim Focus, do Banco
agressivas
e fiscais estão sendo entregues, o que inCentral, indicam que a economia terá um tombo
de 2,96% neste ano, de acordo com a mediana das dica que as regras fiscais não serão cumpridas neste
previsões. Para 2021, a expectativa é de um cresci- ano. Para o Citi, o afrouxamento fiscal “não deve
ser um grande problema no Brasil do ponto de vista
mento de 3,1%, segundo o relatório.
“Os casos do novo coronavírus no Brasil, assim dos investidores, se for condicionado a ser restrito
como as medidas de distanciamento social, têm im- a este ano”. Os economistas esperam que a dívida
plicado em um enorme choque negativo de oferta. fique em 89,6% do PIB neste ano.
A perda de empregos, a menor confiança e o colapG1/MS
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Lucas Silveira

FRI Apr 24 | 8pm

George Lopes

Sat Apr 25 | 8pm

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 situação sem precedentes.
A trabalhar a partir dos seus estúdios domésticos, os nossos
hosts continuam a oferecer uma excelente mistura de músicas 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 durante os próximos dias, 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.

Suplemento
Desportivo

Espetáculo sem público
Inês Barbosa
Opinião

Apesar de já se começar a ouvir uns
“zunzuns” de um possível alívio de medidas restritivas do combate ao novo coronavírus, parece que o caminho de volta
à normalidade é difícil, matreiro e, sem
dúvida alguma, ainda muito longo.

N

os países afetados pela Covid-19, o retorno à “vida normal” é feito por fases
- ou pelo menos é essa a recomendação. No mundo desportivo, mais especificamente, e mesmo depois de termos ultrapassado esta pandemia, a normalização deste
meio, tal como o conhecemos, pode demorar
mais do que aquilo que esperamos, segundo
afirmam especialistas. As portas podem, de
facto, começar a abrir-se… Mas não é para
todos!
Em entrevista ao The Times, Zach Binne,
epidemiologista americano da Universidade de Emory, alertou para o perigo que
é o habitual cenário que encontramos nos
estádios de futebol, com milhares de adeptos fervorosos nas bancadas: “O que nós
precisamos de entender, de uma perspetiva médica, é que por cada pessoa que se
junta há um risco. Se houver cinco pessoas
é mais perigoso do que duas. 10 são mais
perigosas do que cinco e 500 mais perigosas do que 10. E 60 mil é muito, muito peri-

goso. Como cientista, odeio dizer que estou
100% seguro de alguma coisa, mas estou
muito próximo de dizer com 100% de certeza que nunca mais se poderá encher um
estádio enquanto não houver vacina para a
Covid-19. E ponto final”.
Mas, se assim é, teremos que esperar até
que todas as pessoas possuam imunidade
contra o vírus para que possamos voltar
a meter os pés num estádio de futebol? A
resposta é dada por Karol Sikora, imunólogo, em declarações ao jornal desportivo
espanhol Marca - “A logística de imunizar
68 milhões de pessoas (aproximadamente
a população do Reino Unido) é complexa, portanto abrir os estádios aconteceria
quando a imunidade do coronavírus alcançasse os 60%”.
Quem concorda que existe uma enorme
dificuldade em poder voltar a juntar pessoas
sem estarem vacinadas ou sem sequer se saber se possuem anticorpos capazes de combater a doença é Carlos Alberto Arenas Díaz,
médico especialista em Medicina Preventiva e Saúde Pública. “Não acho que exista
imunidade coletiva suficiente para realizar
esses eventos, porque o importante não é a
respiração, mas o toque (...) É uma transmissão mais sutil que a transmissão aérea.
Além disso, as pessoas no estádio ficam empolgadas e abraçam-se (...) Se assegurasse a
distância de segurança seria bom, mas acho
que é realmente complicado “, confessou,
em declarações ao mesmo jornal.
Assim, segundo o especialista, existem

duas soluções: ou se obtém a imunidade de
coletiva (ou seja, por contacto direto com
a doença), ou a imunidade por vacinação.
Finalmente, segundo o médico Zeke
Emanuel, que auxilia a Organização Mundial de Saúde no combate ao coronavírus,
em declarações ao New York Times, uma
previsão realista é que o desporto apenas
volte no formato habitual no último trimestre de 2021. “Quando as pessoas dizem
que estão a remarcar conferências, concertos ou eventos para outubro de 2020, não
sei no que se baseiam. (...) Na realidade, estamos a falar do outono de 2021, na melhor
das hipóteses”, afirmou.
Mas há quem tenha uma visão não tão
negativa: Nacho de Blas, chefe da unidade de Doenças Infeciosas e Epidemiologia
do Departamento de Patologia Animal da
Faculdade Veterinária de Zaragoza, diz
que “qualquer concentração de pessoas no
mesmo local por um longo período de tempo é uma situação arriscada. Mas 18 meses
talvez seja excessivo. O problema é que,
neste momento, é muito cedo para fazer
essa previsão, pois não sabemos a percentagem de pessoas imunizadas que existirão
quando a fase epidémica terminar”. De
qualquer das formas, aponta algumas medidas preventivas que devem ser tomadas,
entre elas: limitações de capacidade, separação entre espectadores, uso de máscaras,
entrada e saída das instalações desportivas
de maneira ordenada e controlo de temperatura nos acessos com câmeras de ima-

gens térmicas, acrescentando, no entanto,
que “pode ser difícil colocar, num campo
de 50.000, 25.000 espectadores a respeitar essas regras de distanciamento social,
além do risco de movimento de adeptos de
diferentes partes do país - seria necessário
estabelecer zonas definidas por local de residência. Eu acho que, politicamente, ninguém vai correr um risco potencialmente
alto de espalhar o vírus, já que ‘gato escaldado de água fria tem medo’”.
Fernando Maltez, presidente do Colégio
de Doenças Infecciosas da Ordem dos Médicos, diz que por terras lusas se decidirá o
futuro das competições futebolísticas dentro de “dois ou três meses”: “Se só agora,
ao cabo de cinco meses, a China começou a
aliviar as restrições sociais, presume-se que
em Portugal, que teve o primeiro caso em
março, tenha de decorrer o mesmo período.
Mas nem isso é tão previsível, porque tudo
poderá depender de fatores tão variáveis
como a genética das populações ou as mutações do vírus. Para já, é completamente impossível haver pessoas nos estádios. Dentro
de dois ou três meses já se verá”.
Assim, até que os estádios possam voltar
a receber adeptos, uma possível solução é
a realização de jogos à porta fechada - mas
que tipo de futebol seria este, de bancadas
vazias, sem os cânticos, sem as palmas,
sem o “calor” humano?
Aqui quem dita os prazos é o coronavírus ou nós, se realmente fizermos tudo o que está
ao nosso alcance para que o possamos vencer.

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.

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

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

416.459.2007
candido@candidofaria.ca

www.CandidoFaria.ca
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As ajudas direcionadas ao combate do
novo coronavírus continuam a multiplicar-se um pouco por todo o mundo. Vejamos alguns exemplos mais recentes:

1200 refeições, com a ajuda de voluntários
de instituições de caridade, para distribuir
gratuitamente pelas equipas dos hospitais
da capital francesa. O projeto foi lançado a
9 de abril e já entregou mais de cinco mil
refeições em sete hospitais diferentes na
ESPANHA
região de Paris. Patrick Vieira, atual treiA bicicleta utilizada pelo ciclista espa- nador do Nice, ofereceu 250 tablets a idonhol Alberto Contador na Volta a Itália de sos em quatro lares de acolhimento, o que
2011 foi arrematada por 22.500 euros, du- permite que os mesmos mantenham conrante um leilão destinado a recolher fundos tacto com as famílias, num momento de
para a Cruz Vermelha, no âmbito do com- isolamento face aos riscos inerentes a conbate à pandemia da Covid-19.
tágio pelo coronavírus, exponencialmente
Já o Barcelona anunciou que vai vender maiores nos mais velhos.
os direitos de "naming" do estádio, o mítico Camp Nou, durante um ano, e que o
INGLATERRA
dinheiro arrecadado será doado na totaliGareth Bale, jogador galês do Real Madade para ajudar na luta contra a pandemia
drid, revelou ter doado 500 mil libras (569
da Covid-19.
mil euros) ao hospital de Cardiff onde nasceu, como contributo na luta contra a panAMÉRICA DO SUL
demia da Covid-19.
O futebolista Eduardo Salvio venceu, no
O ciclista britânico Geraint Thomas conpassado domingo (19), um torneio de fute- seguiu 300 mil libras (cerca de 350 mil eubol virtual - uma iniciativa que juntou des- ros) para apoiar o sistema de saúde inglês
portistas e artistas e que angariou 275 mil na luta contra a pandemia da covid-19, ao
dólares (cerca de 253 mil euros), que vão pedalar sobre rolos na garagem de casa duser entregues à Cruz Vermelha da Argenti- rante 36 horas.
O Chelsea vai entregar 78 mil refeições a
na, da Colômbia e do México para ajudar os
trabalhadores do sistema nacional de saúde
mais afetados pela pandemia.
britânico (NHS), com o objetivo de ajudar
a aliviar os longos turnos de trabalho que
FRANÇA
têm enfrentado devido à pandemia. As reO Paris Saint-Germain está a preparar feições serão gratuitas e distribuídas diariadiariamente nas suas cozinhas cerca de mente durante seis semanas, com entregas
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Solidariedade
sem fronteiras
semanais na ordem das 13 mil.

ITÁLIA
O Inter de Milão, da Liga italiana de futebol, anunciou uma doação de um milhão de
máscaras à Proteção Civil do país. Segundo o
documento, 200 mil máscaras já chegaram
ao país, enquanto as restantes estão previstas para as próximas semanas, segundo
a embaixada italiana em Pequim. Este clube
já promoveu também uma recolha
de fundos, que alcançou 658 mil euros para
o hospital Luigi Sacco em Milão.

PORTUGAL
O suíço Haris Seferovic, do Benfica, lançou um apelo à doação de computadores
para alunos que não possuem meios informáticos para estudar em casa. Numa publicação na sua conta de Instagram, Seferovic
revelou que decidiu "comprar computadores e doá-los à plataforma @studentkeep",
que trabalha com o Ministério da Educação
português e "fornece dispositivos aos alunos necessitados". Também a Federação
Portuguesa de Râguebi (FPR) anunciou que
vai entregar 400 enlatados a uma associação envolvida num projeto social, que oferece refeições a pessoas que sofrem com o
isolamento devido à pandemia da covid-19.

MARROCOS
O Wydad de Casablanca, de Marrocos,

vendeu 60 mil bilhetes para um jogo de
futebol virtual contra o coronavírus - os
ingressos do histórico de Casablanca tinham um preço de 30 dirhams (três euros)
e foram vendidos na totalidade, sendo que
a respetiva receita é destinada ao fundo especial criado pelo rei Mohamed VI.
A luta do monarca contra os efeitos económicos da pandemia tem sido bem sucedida, sendo que desde a criação já conseguiu triplicar o montante inicial de mil
milhões de euros. Na mesma iniciativa, o
Wydad colocou à venda uma camisola especial com o vermelho do clube e o logo da
equipa, juntamente com a frase "We stand
together", ou seja, "permanecemos juntos":
as camisolas esgotaram em 20 minutos.

ESTADOS UNIDOS
As equipas da NBA e WNBA vão vender
máscaras em tecido com os vários logótipos, com as receitas a serem entregues a
associações nos Estados Unidos e Canadá
que trabalham para combater a fome.

BRASIL
Wendel, médio brasileiro do Sporting,
doou 200 cabazes com bens de primeira
necessidade a famílias carenciadas do Rio
de Janeiro. As ofertas alimentícias foram
distribuídas às comunidades de Manguinhos, Jardim Gramacho, Parque das Missões e Beira-Mar.
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Competições adiadas ou canceladas
AUTOMOBILISMO

Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

O Grande Prémio da Bélgica de Fórmula
1, previsto para 30 de agosto, está em risco depois de o governo belga ter proibido
ajuntamentos de pessoas até 31 de agosto.
A solução da prova decorrer à porta fechada também parece pouco viável, segundo a imprensa belga, uma vez que o
principal financiador do evento, o Governo
da região da Valónia, recusa avançar com
o dinheiro nessas condições. Na mesma situação está o GP de França, marcado para
28 de junho, pois o Governo gaulês proibiu
concentrações até ao mês de julho.

TÉNIS

GOLFE

PATINAGEM ARTÍSTICA

O circuito europeu de golfe (PGA European Tour) anunciou o cancelamento dos
torneios de Munique - que estava programado para os dias 25 a 28 de junho - e de
França - que seria disputado entre 2 e 5 de
julho - e o adiamento do Open da Escócia
- programado para ser disputado entre 9
e 12 de julho -, devido à pandemia do coronavírus.

Os Mundiais de patinagem artística, bem
como de patinagem de velocidade e pista
curta, previstos para março e suspensos devido à pandemia da Covid-19, foram "definitivamente anulados", informou a Federação Internacional de Patinagem (ISU).

A quarta edição da Laver Cup em ténis,
marcada para os 25 a 27 de setembro, foi
cancelada por coincidir com outros grandes torneios da modalidade, devido à pandemia de Covid-19, mas voltará em 2021,
anunciou a organização.
Em comunicado, os responsáveis acrescentam que "a quarta edição da Laver Cup
está prevista para acontecer em Boston,
entre os dias 24 e 26 de setembro de 2021,
no TD Garden".

FUTEBOL

O primeiro-ministro holandês, Mark
Rutte, anunciou que o futebol não será reVOLEIBOL
tomado nos próximos meses. estando susOs campeonatos nacionais de voleibol dos penso até 1 de setembro. De acordo com o
escalões de formação até juniores B (sub-21) "Voetbal International", estão agora três
foram dados por concluídos sem a atribuição soluções a ser equacionadas: começar a
dos respetivos títulos, conforme anunciou a próxima temporada com 20 equipas, anu-

lar a temporada ou concluir a época com a
classificação atual.
A Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) prevê que os campeonatos nacionais
continuem suspensos em maio, devido à
pandemia de covid-19, mas advertiu que o
"regresso não pode passar de junho".
A liga mexicana anunciou a suspensão
das subidas e descidas entre as duas principais competições do país durante cinco
anos, alegando os problemas económicos
dos clubes do segundo escalão agravados
pela pandemia da Covid-19. O presidente
da Liga MX, Enrique Bonilla, anunciou que
a 2.ª Liga, conhecida como Liga Ascenso,
foi cancelada, depois de a 15 de março o organismo ter decidido suspender por tempo
indeterminado as duas competições. Cada
um dos 12 clubes da liga Ascenso receberá 845 mil dólares (cerca de 777 mil euros)
de compensação por cada uma das cinco
temporadas, em que disputarão uma liga
de desenvolvimento. As finais da Liga dos
Campeões africanos e da Taça das Confederações, previstas para maio, foram adiadas,
sem data prevista, revelou a Confederação
Africana de Futebol (CAF).
A Liga de Futebol da Rússia espera poder
recomeçar o principal campeonato do país
entre junho e julho, mas indica que tudo depende da situação da pandemia da Covid-19.
Segundo a liga, "o campeonato começará assim que as autoridades retirem as restrições

em vigor, de forma a permitir eventos públicos, entre os quais os desportivos".

HÓQUEI EM PATINS
A Federação de Patinagem de Portugal
decidiu anular os campeonatos nacionais
de hóquei em patins dos escalões jovens,
dos sub-13 aos sub-23. Os centros de treino
seniores femininos e sub-17 e sub-19 masculinos também foram anulados.
Todas estas competições serão retomadas somente na época 2020/21, já o inter-regiões sub-17, previsto para a Páscoa, foi
reagendado para 10 a 13 de junho.
Em 18 de maio será tomada uma decisão final sobre a retoma das competições
seniores, sendo que, em 28 de abril, haverá nova análise à situação da pandemia
covid-19.

ESTAFETAS
O Campeonato do Mundo de estafetas
de triatlo, que se deveria disputar a 12 de
julho, em Hamburgo, na Alemanha, foi
adiado pela organização da competição.
A WTS Hamburg Media também dá conta
em comunicado de que não se disputará
na véspera a etapa do Mundial individual,
prevista também para aquela cidade alemã.
Para ambos os adiamentos, ainda não há
data marcada.
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Premier League não desiste de terminar

Jogos em Inglaterra precisam de
300 pessoas mesmo à porta fechada

K

arren Brady explicou, num artigo publicado no jornal "The Sun", que os clubes
do escalão máximo do futebol inglês estão de acordo em terminar a temporada, que
foi suspensa devido à pandemia, mas referiu
que um jogo envolve muitas pessoas.
"Todos os que estão no estádio, mesmo
num jogo à porta fechada serão entre 300
a 500 pessoas, têm de responder a questionários de saúde, medir a temperatura e
manter a distância social. Tudo isto se pode
organizar, mas caso um jogador se lesione
para onde o enviamos? Não pode ser para
o sistema nacional de saúde que já está sob
pressão", salientou.
A vice-presidente do clube da Premier
League disse que num estádio têm de estar agentes da polícia, segurança, staff de
apoio, equipas médicas, treinadores, jogadores e comunicação social.
"A polícia é necessária, mesmo com jogos à porta fechada. Alguns adeptos vão

a época 2019/20 em campo

deslocar-se para o estádio, mesmo que não
possam entrar. Mas temos de perceber que
a polícia vai tentar que os jogos não retirem
recursos necessários para outras situações", afirmou.
A Liga inglesa foi suspensa a 13 de março,
quando estavam decorridas 29 jornadas. O
Governo britânico já anunciou que vai prolongar por pelo menos mais três semanas o
regime de confinamento obrigatório, que
só permite às pessoas saírem de casa para
a compra de bens essenciais, como alimentos ou medicamentos, fazer exercício,
ajudar pessoas vulneráveis ou trabalhar, se
não for possível fazê-lo remotamente.
Karren Brady disse ainda que não sabe
quanto tempo será necessário para que os
jogadores estejam em condições de competir, tendo em conta o tempo de paragem.
"Os jogadores têm conseguido manter
alguma atividade física em casa, mas com
as regras de confinamento, os treinos não
estão autorizados. Por isso não sei em que
condições podem estar caso a liga seja
retomada, como desejamos, em junho",
acrescentou.
JN/MS
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Pelo menos 300 pessoas são precisas
num estádio da Liga inglesa, mesmo com
jogos à porta fechada devido à pandemia
de Covid-19, afirmou no passado sábado
(18) a vice-presidente do West Ham.

Os clubes que compõem a Premier
League, o principal escalão do futebol
inglês, mantêm a intenção de terminar
a temporada, mas apenas admitem retomar a competição quando estiverem
reunidas condições de segurança, devido à pandemia de Covid-19.

"

A Premier League e os clubes estão a
trabalhar em conjunto em diferentes
cenários. O nosso objetivo é retomar
a competição quando for seguro fazê-lo e
apenas com aprovação do Governo", disse
um porta-voz da Premier League, no final
de uma reunião realizada na passada sexta-feira (17), por videoconferência, e na qual
estiveram representados os 20 emblemas
que disputam a prova.
Na reunião, todos os clubes voltaram
a manifestar a intenção de retomar e
concluir o campeonato, não tendo sido
abordados temas como o prazo para finalizar a prova - tem sido avançado o
dia 30 de junho -, os cortes salariais nas
equipas ou o mercado de transferências.

ESPANHA
Jogadores apreensivos com reinício
das competições em Espanha
A Associação de Futebolistas Espanhóis
(AFE) expressou esta quarta-feira (22) a
preocupação dos jogadores das Ligas
profissionais, perante um regresso das
competições no país, salientando que "a
saúde é o mais importante", face à pandemia de Covid-19.
Créditos: DR

"

A saúde é o mais importante, não de forma
individual, mas com sentido de responsabilidade coletivo para todos os participam
no futebol e sem esquecer as nossas famílias",
manifestou a AFE, através de cartas endereçadas ao Ministério espanhol da Saúde, e ao Conselho Superior do Desporto (CSD).
Na missiva, a associação pede ao CSD
espanhol, em convergência com as autoridades de saúde pública, que garanta aos
jogadores "total segurança no regresso à
competição".
"Preocupa-nos que, na atual situação de
pandemia, o processo de retorno à competição não seja feito através de normas claras
impostas pelo Ministério da Saúde, que é a
entidade que nos pode dar totais garantias
de segurança, para que se evitem contágios", transmitiu a AFE.
Na segunda-feira (20), a Liga espanhola
e a Real Federação Espanhola de Futebol
(RFEF) chegaram a acordo para um regres-

so aos treinos no futebol profissional, "num
cenário condicionado à evolução da pandemia da Covid-19 e às decisões adotadas
pelo Ministério da Saúde", segundo adiantou o Conselho Superior do Desporto.
De acordo com a imprensa espanhola, a
Liga já desenhou um protocolo para o regresso, que compreenderá, entre outras
medidas de segurança, testes de diagnóstico à Covid-19 e treino individual a anteceder sessões de grupo.
O campeonato espanhol, liderado pelo
Barcelona, foi suspenso a 12 de março,
quando estavam decorridas 27 jornadas,
devido à crise mundial de saúde pública
provocada pelo coronavírus.
JN/MS

1325 St. Clair Ave W
Toronto

O antigo futebolista internacional inglês
Norman Hunter, campeão mundial em
1966, morreu na passada sexta-feira (17),
aos 76 anos, depois de ter sido infetado
com a Covid-19, informou o Leeds United.

"

O Leeds United está devastado depois de
tomar conhecimento da morte de Norman
Hunter, aos 76 anos. Norman deu entrada
na última semana no hospital, com o diagnóstico da covid-19, e, apesar de lutar e dos esforços do serviço de saúde, morreu hoje de manhã", refere o clube.
O defesa fez quase toda a sua carreira no
Leeds United, onde esteve durante 14 épocas, e foi duas vezes campeão inglês pelo
clube, em 1969 e 1974, antes ainda de representar o Bristol e o Barnsley.

CalourA Bar & Grill Alves Meats
468 Rogers Rd
York

"Mantemos a intenção de completar
a temporada 2019/20, mas, neste momento, qualquer data é incerta, perante
a evolução da Covid-19", referiu o mesmo porta-voz, salientando que "a liga
apenas será retomada quando houver
autorização das entidades médicas".
A Liga inglesa foi suspensa em 13 de
março, quando estavam decorridas 29
jornadas.
O Liverpool, que não vence a prova
desde 1990, lidera o campeonato de forma isolada e com larga vantagem pontual sobre a concorrência.
O Governo britânico anunciou na
passada quinta-feira (16) que vai prolongar por pelo menos mais três semanas o regime de confinamento
obrigatório, que só permite às pessoas
saírem de casa para a compra de bens
essenciais, como alimentos ou medicamentos, fazer exercício, ajudar pessoas
vulneráveis ou trabalhar, se não for
possível fazê-lo remotamente.
JN/MS

Antigo futebolista Norman Hunter
morre vítima da Covid-19
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Na seleção foi 28 vezes internacional e fez
parte do grupo orientado por Alf Ramsey
no Mundial de 1966, onde a Inglaterra eliminou Portugal nas meias-finais e venceu,
a jogar em casa, a Alemanha na final, conquistando o seu único título mundial.
JN/MS
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Liga I

DGS vai analisar com a Liga

de clubes o regresso do futebol
Freitas afirmou que cada uma dessas
pretensões "encerra uma questão muito complexa".
"Nós temos regras e normas que a Direção-geral [da Saúde] instituiu para a
população em geral e depois temos que
ver como é que se aplicam na prática
para evitar sempre que exista um auEste assunto vai ter que ser analisado nos mento do risco de propagação e contágio
próximos tempos, com a própria Liga", da doença", advertiu.
As competições profissionais em Porreferiu a diretora-geral da Saúde, Graça
Freitas, na conferência de imprensa diária de tugal - I Liga e II Liga - continuam suspensas, após a realização de 24 das 34
acompanhamento da pandemia.
Questionada sobre o eventual re- jornadas previstas, bem como a Taça
gresso do futebol profissional em ju- de Portugal, que tem Benfica e FC Porto
nho, com jogos à porta fechada e testes como finalistas.
JN/MS
regulares a todos os jogadores, Graça
A Direção-geral da Saúde vai analisar
"nos próximos tempos" com a Liga de
clubes o reatamento das competições
de futebol, advertindo para a necessidade de serem observadas as regras
contra o contágio por Covid-19 instituídas para toda a população.
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"

Sporting regressou aos treinos
na Academia de Alcochete

Créditos: DR

O Sporting regressou, esta segunda-feira (20), aos treinos na Academia de Alcochete. A equipa leonina teve em conta
as indicações das autoridades de Saúde
face à pandemia de Covid-19 e, nesse
sentido, nenhum jogador esteve a menos de 10 metros de outro.

"

Em cada campo, trabalharam apenas dois
jogadores - meio campo para cada um -,
com o aconselhamento do preparador físico Gonçalo Álvaro e do responsável pela Unidade de Performance Francisco Tavares, e a
supervisão do médico Nuno Loureiro", pode
ler-se no site do emblema leonino.

De salientar que os jogadores chegaram
equipados ao centro de treinos do Sporting
e saíram diretamente para casa.
Para melhor medição dos índices físicos nesta fase, o Sporting pediu que não
se esqueçam de levar os coletes com GPS
integrado, objeto que ajuda a Unidade de
Performance a uma melhor otimização dos
treinos de cada atleta.
Além dos jogadores da equipa principal, trabalharam na Academia Sporting os
jovens Nuno Mendes, Joelson Fernandes,
Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Nunes e Tiago Tomás.
JN/MS
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Regresso da Liga propõe fim da roda em campo

Documento traça medidas complementares às da Direção-Geral da Saúde para
que o reatamento do campeonato nacional se faça com risco mínimo de contágio à Covid-19.

S

eja ou não em meados de junho, para
onde apontam as melhores perspetivas, o retomar da edição 2019/20 do
campeonato nacional, trará com ele uma
nova era para o futebol português, bem di-

ferente daquele que conhecemos até aqui.
A pandemia da Covid-19 a isso obriga. E o
documento que serve de orientação, elaborado pelos médicos dos clubes participantes nas duas ligas profissionais, em que foram ouvidos diversos especialistas na área
da infecciologia, pneumologia, medicina
interna, saúde pública e cardiologia desportiva, prevê mudanças significativas nas
rotinas habituais, todas elas relacionadas
com a segurança sanitária, tanto em trei-

nos, como em estágios, deslocações e jogos.
De acordo com as orientações definidas
para jogadores, treinadores e staff, no documento a que o JN teve acesso, a famosa
roda de final de jogo celebrizada por Sérgio Conceição, no F. C. Porto, não se repetirá.
As outras equipas que promoviam essa
espécie de grito de guerra antes do apito
inicial também não o poderão executar,
nem sequer no balneário. O documento
prevê igualmente a suspensão do acompanhamento de crianças na entrada dos
jogadores em campo. A saudação inicial
e final, com cumprimento físico entre os
jogadores das duas equipas e os árbitros,
também tem os dias contados, pelo menos
até ao momento em que o novo coronavírus der tréguas. No que toca a estas medidas da manutenção possível do isolamento social, as reuniões entre o staff dos dois
clubes que se defrontam, de preparação
dos jogos, ou aquelas com as forças de segurança deverão ser feitas exclusivamente
por videoconferência.
Partindo do princípio que as 10 jornadas
em falta não se realizarão numa espécie de
torneio, em campo neutro, as recomendações vão no sentido de os estágios terem

2020
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curta duração e, se possível, serem substituídos por deslocações no próprio dia
do jogo. Nas viagens de autocarro devem
seguir apenas jogadores e treinadores e,
cada elemento, deve sentar-se sozinho
num lugar de dois e sempre com a máscara colocada, recomendação que também abrange o motorista. O veículo deve
ter desinfetante à disposição. O uso do ar
condicionado, aqui como nos hotéis, deve
ser evitado.
Quartos individuais
No que concerne à estadia, é preferível a
atribuição de quartos individuais e, quando
não for possível, recomenda-se as camas
individuais, separadas, no mínimo, por um
metro. Evitando sempre o contacto com o
staff do hotel, sugere-se que as refeições sejam feitas em espaços arejados. Nas viagens
de avião, o grupo de trabalho deve privar-se
de se sentar nos bancos dos aeroportos.
Estas medidas, que visam promover um
baixo risco de contágio, servem para dar
sequência às que são determinadas pela Direção-Geral da Saúde, como por exemplo a
regular lavagem de mãos.
JN/MS
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Equipas de futebol feminino
Futebol Feminino

querem subidas de divisão
e propõem alargamento da Liga

Créditos: DR

As equipas de futebol feminino do Torreen- mento do número de participantes, tendo
se, Amora e Fiães defenderam na passada avançado com propostas junto da Fedequinta-feira (16) subidas a Liga com o au- ração Portuguesa de Futebol (FPF).

um comunicado conjunto, os três clubes pediram à FPF que, depois de ter
decidido terminar os campeonatos
devido à pandemia da Covid-19, avance com
subidas ao escalão principal feminino, apresentando duas propostas.
A primeira consiste na "promoção dos
dois clubes melhor classificados da Série
Norte e da Série Sul do Campeonato da 2.ª
Divisão Feminino à Liga", aumentando o
quadro competitivo do escalão principal
de 12 para 16 equipas na época desportiva
2020/2021, "com possibilidade de, nessa época desportiva e na época desportiva
2021/2022, descerem quatro equipas e subirem apenas duas".
A segunda proposta defende a realização
de um play-off, mediante sorteio, entre "os
dois clubes melhor classificados da Série
Norte e da Série Sul do Campeonato da 2.ª
Divisão Feminino, a realizar na Cidade do
Futebol, à porta fechada, sem apuramento
de campeão, aumentando o quadro competitivo da Liga de doze para catorze equipas na época desportiva 2020/2021, com
possibilidade de, nessa época desportiva,
descerem quatro equipas e subirem apenas
duas".
"Os três clubes apelam ainda para que,
caso nenhuma destas opções seja aceite,
lhes seja dado o acesso aos mesmos mecanismos de subida de divisão que sejam pensados e executados para os clubes do Campeonato de Portugal", refere o documento.
Entre as propostas apresentadas à FPF,
os clubes em causa pedem ainda uma "diminuição do fosso existente entre os apoios
dados para os clubes participantes" do
campeonato principal e do segundo escalão, bem como a "valorização do investimento financeiro" realizado pelos clubes
da 2.ª Divisão, que "possibilitou o aumento
da qualidade".
O Torreense e o Amora lideravam a segunda fase do campeonato da 2.ª Divisão,
da Zona Sul, com seis pontos somados e
dois jogos disputados, enquanto na série
Norte estavam na frente o Famalicão e o
Fiães, também ambos com seis pontos em
dois jogos.
Os campeonatos seniores não profissionais de futebol e futsal da época 2019/20 foram cancelados pela FPF a 8 de abril devido
à pandemia de covid-19.
JN/MS
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Fifpro alerta para
impacto da pandemia
no futebol feminino
O Sindicato de Jogadores Profissionais (Fifpro) alertou, esta quinta-feira (16), que a pandemia da Covid-19,
que levou à suspensão das competições, representa "uma ameaça
quase existencial" à já frágil economia do futebol feminino".

"

A situação atual é passível de constituir uma ameaça quase existencial
para o futebol feminino, se nenhuma
medida for tomada para proteger a sua
economia", sublinhou o organismo em
comunicado.
A Fifpro levanta muitas dúvidas em
relação a uma área que é frágil por natureza, com "menor desenvolvimento
de campeonatos profissionais, salários
baixos, poucas oportunidades e desigualdades nos investimentos e patrocínios".
A crise suscitada pelo novo coronavírus coloca muitas dúvidas entre
as próprias jogadoras, tanto no aspeto mental, como físico, assinala ainda
o Sindicato, lembrando que em 2017
apenas 18% das praticantes tinham
estatuto profissional.
Em Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu cancelar as épocas do futebol não profissional, entre
os quais a Liga feminina, anunciando
um fundo de apoio para as diferentes
categorias.
JN/MS

Râguebi

Federação internacional de râguebi

tem plano de ajuda de 92 milhões

A

até ao final do ano, com provas como o
Torneio das Seis Nações, o que pode levar
a uma 'revolução' do calendário a curto
prazo.
"Como precaução, estão planeados vários cenários que tomam em consideração planos competitivos em que viagens
entre hemisférios não serão possíveis e,
no pior cenário, nenhum râguebi internacional será possível", pode ler-se no
comunicado.

Créditos: DR

Está desenhada para apoiar "o maior número possível" de entidades, num momento
em que a Federação de Râguebi da Austrália
enfrenta perdas estimadas de 70 milhões de
euros, com três quartos dos funcionários em
lay-off.
Na Nova Zelândia, os All Blacks aceitaram
que metade do salário fosse congelado, uma
estratégia será disponibilizada "a fe- verba próxima dos 14 milhões de euros, até
derações que necessitem de finan- ao final de 2020, enquanto jogadores do País
ciamento de emergência de forma de Gales e Escócia também aceitaram cortes.
Outra questão em cima da mesa prenimediata, sujeito ao cumprimento de critérios
de-se com a calendarização internacional
apropriados".
A World Rugby, que tutela o râguebi
mundial, anunciou na passada quinta-feira (16) um plano de 100 milhões dólares (cerca de 92 milhões de euros) para
apoiar federações e organizadores de
competições suspensas devido à pandemia de Covid-19.

JN/MS
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Adiamentos do Jogos Olímpicos

COI ajudará federações afetadas financeiramente

beneficia atletas suspensos por doping

pelo adiamento dos Jogos Olímpicos
O Comité Olímpico Internacional (COI)
vai "ajudar" as federações desportivas e comités nacionais afetados
a nível financeiro pelo adiamento de
Tóquio2020 devido à pandemia de covid-19, anunciou na passada quinta-feira (16) o responsável pela Comissão de Coordenação do organismo,
John Coates.
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"

Não vamos ficar a olhar para como
colapsam federações internacionais
ou comités nacionais. Vamos ajudar", explicou Coates, em videoconferência, no final de uma reunião da comissão que encabeça.
O australiano foi questionado na sequência de uma entrevista do presidente do COI, Thomas Bach, que tinha assumido que o organismo podia comportar
parte dos custos do adiamento, após vá-

rias federações assumirem a situação financeira "muito grave" que atravessam.
Coates referiu também ter "boa fé" na
possibilidade de realizar os Jogos Olímpicos no verão de 2021, como está previsto, e que a opção de adiar permitiu
colocar "o maior tempo possível" entre a
prova e a pandemia de covid-19.
Quanto à logística do evento, o objetivo é "respeitar dentro dos possíveis o que
é existente" no que toca a acordos de todo
o tipo, reduzindo "ao mínimo possível o
impacto na qualidade da competição".
Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 estão
marcados para decorrer na capital japonesa de 23 de julho a 8 de agosto de 2021,
um ano depois do que era previsto, com
os Jogos Paralímpicos marcados para de
24 de agosto a 5 de setembro
JN/MS

A AMA, enquanto organismo internacional regulador da luta antidoping, "esclareceu que, segundo as regras atuais, as
sanções por doping são cronológicas e
não específicas para eventos".

nismo internacional regulador da luta antidoping, "esclareceu que, segundo as regras
atuais, as sanções por doping são cronológicas e não específicas para eventos".
Para evitar este tipo de situações, o COI
"já tentou, em várias ocasiões, introduzir
Comité Olímpico Internacional (COI)
regras que excluam os desportistas conconfirmou esta segunda-feira (20) que
denados por doping dos Jogos Olímpicos
os atletas impedidos de competir nas
datas originais de Tóquio2020, devido a do- seguintes", contudo, recorda o organismo,
ping, poderão fazê-lo em 2021, caso a respetiva "isso nunca foi permitido pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS)".
suspensão esteja terminada.
Tóquio2020 iria decorrer de 24 de julho
"As sanções são cronológicas e não por
eventos específicos", justifica o organismo a 9 de agosto, contudo a pandemia da Cosediado na Suíça, tendo como base a regu- vid-19 obrigou ao adiamento, por um ano,
lamentação da Agência Mundial Antidopa- com o evento a realizar-se agora de 23 de
julho a 8 de agosto de 2021.
gem (AMA).
Segundo o COI, a AMA, enquanto orgaJN/MS
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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.

leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga
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Conclusão da Euroliga de basquetebol
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NBA reduz salários os jogadores em 25%

inclui fim da fase regular

A NBA e o sindicado de jogadores
acordaram uma redução de salários
de 25% a partir de 15 de maio, na sequência da paragem provocada pela
pandemia do covid-19.

E

A Euroliga de basquetebol esclareceu na
passada sexta-feira (17) que os planos revelados no dia anterior pelo diretor Jordi
Bertomeu para a conclusão da temporada de 2019/20, suspensa devido à Covid-19, incluem "sempre" a "conclusão
da fase regular".

E

m comunicado, a Euroliga refere que
o cenário exposto por Jordi Bertomeu, em que os play-offs e a final a
quatro poderiam ser substituídos por uma
final a oito, inclui sempre a conclusão da
fase regular, para a qual faltam disputar
seis jornadas.
A Euroliga também afirma que "um dos
cenários expostos durante a conferência

de imprensa é encerrar a fase regular com
todas as equipas participantes, 18, concentradas num mesmo país".
A organização reforça ainda a ideia de que
não está a ponderar nenhuma opção para
definir os participantes na hipotética final
a oito por outro método que não seja o da
classificação final da fase regular, uma vez
concluídas as 34 jornadas que a compõem.
Em conferência de imprensa por vídeo,
na passada quinta-feira (16), Jordi Bertomeu disse que a Euroliga pretende "reatar
a competição" e "terminar a temporada de
2019/20" até julho, "se calhar sem público", assim "que as condições sanitárias o
permitirem".
JN/MS

UEFA deixa "recomendação forte"
para os campeonatos terminarem

A

UEFA deixou esta terça-feira (21)
uma "recomendação forte" aos 55
membros para que as Ligas de futebol possam ser concluídas, após a suspensão devido à pandemia de Covid-19, sem,
no entanto, especificar um calendário preciso.
Em comunicado, o organismo de cúpula
do futebol europeu dá conta de uma reunião com as 55 associações que dele fazem
parte, por videoconferência, no qual foi
deixada a recomendação "para que se terminem as principais ligas e taças de cada
país".
A UEFA admite ainda que sejam considerados "alguns casos especiais assim que

UEFA apoia projetos em Angola para
promover educação através do futebol
Angola é um dos quatro países da África
subsariana com projetos apoiados pela
Fundação da UEFA para as Crianças,
para proporcionar um maior acesso à
educação através do futebol.

C

rianças de Angola, Camarões, República Democrática do Congo e Uganda vão beneficiar de uma parceria
da Fundação da UEFA com a Inter Futura,
uma organização sob a égide do Inter Milão, tal como já acontece em Israel e Palestina e na Venezuela.
"Estou satisfeito que esta parceria entre a
Inter Campus e a Fundação da UEFA para
as Crianças possa prosseguir durante mais
dois anos", disse o argentino Javier Zanetti,
vice-presidente do Inter Milão.
sejam desenvolvidas as linhas orientadoras
O projeto chama-se "Black'n Blue" e tem
sobre a participação nas competições euro- como objetivos melhorar a educação de
peias" da próxima época, no caso de cam- crianças e atenuar as desigualdades de gépeonatos que sejam cancelados.
nero, encorajando a participação de rapaJN/MS rigas, com o desporto e o futebol a servirem
Créditos: DR

Entidade que tutela o futebol europeu
voltou a reunir-se, por videoconferência,
com os 55 membros.
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ste acordo prevalece "no caso do
cancelamento definitivo da temporada regular de 2019-2020 ou
dos play-offs devido à pandemia da covid-19", disse a NBA em comunicado.
O valor final dos salários perdidos pelos jogadores, que recebem quinzenalmente, dependerá do número de partidas canceladas, sendo que cada uma das
30 equipas da NBA deve realizar 82 jogos
na fase regular.
"Graças a esse contrato, e para oferecer aos jogadores uma programação de
corte de pagamento mais progressiva,

essa redução de 25 por cento entrará em
vigor no salário de 15 de maio", acrescentou o organismo.
A NBA especifica que esta concordância prevalece se a cláusula de "força
maior" do acordo coletivo, que pode ser
invocada no contexto de uma pandemia, for ativada com o cancelamento de
partidas regulares da temporada.
O patrão da NBA, Adam Silver, disse
que não tomaria uma decisão até maio.
De acordo com vários meios de comunicação, a NBA, cuja temporada foi interrompida a 11 de março, espera que a
competição possa ser retomada em julho.
Vários cenários estão a ser estudados,
incluindo o de jogar à porta fechada e o
de juntar todas as equipas numa cidade
para disputar os play-offs.
JN/MS

de catalisador.
"A melhoria da saúde e prevenção do
crime, utilizando o futebol como uma ferramenta preventiva e de desenvolvimento
para crianças em risco" são as prioridades
apontadas para o projeto a desenvolver em
Angola, de acordo com a UEFA.
Cada um dos países vai receber quatro
ações de uma semana, preparadas com
base na experiência da Inter Campus e com
a orientação dos parceiros locais, abrangendo um total de 1.500 crianças.
"Seja em campos de refugiados em todo
o mundo, nos subúrbios problemáticos das
cidades europeias ou nas zonas de conflito
esquecidas, todas as atividades apoiadas
pela Fundação da UEFA para as Crianças
reforçaram o meu desejo de ver o futebol
europeu assumir o seu papel no desenvolvimento social dos jovens, em todo o mundo", sublinhou o presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin.
JN/MS
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Social distancing, site sanitation major
hurdles during COVID-19 crisis
s many major building sites in Toronto
remain open during the era of COVID-19,
construction operations have settled into
new health and safety regimes to protect
workers.
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B

ut some standards, such as social distancing, are difficult to meet.
“We still have tremendous problems with it on jobsites,” says Mark
Lewis, general counsel of the Carpenters’
District Council of Ontario (CDCO).
Keeping workers two metres apart is especially difficult on big, busy construction
sites. These days some projects are busier
than before the virus struck because when
the provincial government closed non-essential projects, contractors transferred
workers to other projects that were deemed
essential to avoid layoffs, Lewis explains.
As the general counsel representing the
legal department for the CDCO, Lewis reviews site-specific problems as reported by
union representatives, shop stewards and
health and safety representatives on sites
across the province.
Lewis has heard a lot of complaints. One
concerned hoists, which are proving to be
congestion points on busy sites. Under normal circumstances some hoists have a carrying capacity of up to a dozen workers, but
with social distancing rules in place only two
or three workers are permitted at a time.
Lewis says this can create hoist lineups
with workers waiting up to 45 minutes.
“It has a huge effect on worker productivity,” he states.
It can also put the subtrades under pressure
to break social distancing rules by squeezing
more workers onto a hoist, he points out.
One effort by some contractors to alleviate the congestion is to stagger the start
times of subtrades.

Pictured is an example of a temporary hand washing station set up at a construction site. According to the Carpenters’ District Council of Ontario some sites are still not taking the increased safety standards seriously and workers are
complaining about a lack of access to basic sanitary needs like soap and running water.

Other issues the Carpenters’ Council
hears about include inadequate cleaning
and disinfection standards on hoists as well
as at sites in general.
At the start of the COVID-19 crisis there
were “lots” of projects without running
water for workers to wash, Lewis says.
While many sites have improved sanitary
standards recently, some still don’t take
it seriously.
An example is a builder at a lowrise
project who installed a water hose and
a sign that says, “Bring your own soap,”
Lewis describes.
Drywall taper Chris Gibbs brings his own
hand soap to jobsites but recently found it
missing at a residential subdivision he was
working at near Caledon, Ont. “Can you

believe someone stole it,” he says.
Making sanitation matters worse at the site,
the portable washroom near the house he was
working in didn’t have running water and the
hand sanitizer dispenser was empty.
Gibbs, a sole proprietor who does piecework for various drywall contractors,
says while most of builders have maintai-

“It has a huge
effect on worker
productivity,”
MARK LEWIS • general counsel of the Carpenters’ District Council of Ontario (CDCO)

ned proper washrooms, that has not been
the case at the Caledon subdivision.
He says recently bricklayer and carpenter trades walked off the jobsite over safety
concerns. That has a domino effect — without framers installing walls, drywallers
run out of work and tapers like Gibbs are
left to look elsewhere.
The 51-year-old taper says it is too bad
that it took the outbreak for sites to raise
their site health standards, particularly for
portable washrooms.
“The pandemic has brought a magnifying glass to it and amplified the issue
for government but we have complained
about these issues for years,” he says.
Lewis says the provincial government
has downloaded the responsibility of site
closure decisions to municipal bylaw officers or local police departments. That has
resulted in different interpretations of the
rules. In one instance a municipality deemed that the construction on any building
permit issued prior to April 4 could continue, “which is clearly incorrect,” he adds.
Lewis says the CDCO advises workers to
leave a jobsite if they think the conditions
are unsafe.
He says there have been reports of
“seasoned, tough construction workers”
breaking down in tears on calls to the
union about unsafe conditions. In some
instances they report pre-existing health
issues, or they have young children with
illnesses or they live with elderly parents.
The latter is not uncommon in some ethnic
neighbourhoods of Toronto.
“Although the situation is getting better…
it is questionable on a lot of sites if it is possible to do the work and meet the most basic
of the guidelines put out by health officials
for Canada or Ontario,” concludes Lewis.

The Canadian Centre for Occupational
Health and Safety (CCOHS) has announced the launch of an online portal that
is intended to enable businesses and
organizations to share their pandemic-related best practices and resources.

T

he site is called Pandemic Info Share. An April 20 release explains the
CCOHS hopes organizations will find
the site helpful in developing their own
plans and that it could accelerate develo-

pment of processes and resources to aid
workplaces in operating safely during the
COVID-19 pandemic. The website is available in English and French, and users can
search by industry/sector, resource type
and topics.
“This website will be a good way to share their plans and learn from each other so
that re-integration plans can be executed
safely,” said Anne Tennier, CCOHS president and CEO, in the statement.

LOCAL 183

Training Centre
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CCOHS opens pandemic resource online portal

Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be required
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Fundação Jorge Amado

O que é que a baiana tem?
Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Numa das estantes do meu escritório,
onde agora passo a maior parte do tempo, estão duas estatuetas de baianas
garridas, compradas no Mercado Modelo, durante uma das minhas visitas
a Salvador da Baía. Sempre que o olho
para elas, vem-me à cabeça a canção de
Dorival Caymmi, popularizada pela carismática Carmen Miranda: “O que é que
é que a baiana tem?/ tem graça como
ninguém/como ela requebra bem...”.

E

stive em Salvador, há três anos, a participar num dos congressos dedicados
à temática “A Voz dos Avós: Família
e Sociedade” em que se juntaram cerca de

no entanto, de ir à Rua das Alagoinhas, no
bairro boémio do Rio Vermelho, e percorrer, com vagar, a casa e o primoroso jardim
onde Jorge Amado e Zélia Gatai viveram
mais de 40 anos. A casa está mobilada e
decorada com obras de arte e objetos pessoais; fotografias e muitos vídeos ajudam
a recriar o percurso literário dos dois escritores baianos. Devo, aos livros de Jorge
Amado, a minha iniciação ao português do
Brasil. Não pude deixar de me emocionar
por estar sentada à sombra das árvores, nos
mesmos bancos de jardim, onde também
ele se protegia do sol escaldante.
Não se anda em Salvador sem nos sentirmos tocados pela herança africana trazida pelos escravos. É a cidade brasileira
mais marcada, religiosa e culturalmente,
pela presença de africanos vindos do Golfo do Benim e do Sudão. Testemunho disso
é o Dique do Tororó onde oito estátuas de
orixás (divindades da natureza) parecem
flutuar no espelho de água da lagoa. Nas
proximidades há alguns dos mais de dois
mil “terreiros” onde se dança candomblé
(nome que se dá às práticas religiosas trazidas pelos africanos). Foi comovente assistir a uma missa africana cantada na Igreja
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, com
batuque, partilha de pão e outras práticas
que nos deixaram emocionadas.
Do Palácio do Rio Branco, não se pode
deixar de admirar a paisagem deslumbrante sobre a Baía de Todos os Santos. Muito
perto fica o Monumento da Cruz Caída e,

duas centenas de outros participantes. Nesse encontro, mais uma vez constatei duas
facetas dos brasileiros que sempre me encantam: a qualidade da preparação académica e a amabilidade extrema com que se
relacionam com as pessoas.
Fui com cinco congressistas amigas,
e passámos os três dias do congresso nas
instalações da Universidade Católica. A
qualidade das apresentações, bem como
as atividades e convívio com colegas e artistas convidados retiveram-nos, de bom
grado, no agradável espaço da instituição,
bem equipado e com ar condicionado,
pormenor importante dado o clima excessivamente quente e húmido desta região
nordestina.
Terminados os trabalhos, ficámos mais
uns dias, com o objetivo de conhecer a cidade. Salvador, na Baía de Todos os Santos,
faz parte do imaginário português por ter
sido a primeira capital da então colónia, de
1549 a 1763.
Palácio do Rio Branco

Dique orixás

No centro histórico, maravilham-nos
os altares das igrejas em talha dourada, os
imponentes edifícios históricos, as praças
com as estátuas dos heróis, as calçadas, as
coloridas lojinhas de artesanato, a música
dos berimbaus e tambores nos jogos de capoeira, os trajes das baianas com os tabuleiros de acarajés na cabeça, e tantas outras
marcas de um passado colonial.
No casarão de frente para o Largo do Pelourinho, pode fazer-se uma visita à Fundação Casa de Jorge Amado, escritor de renome mundial. É centro de documentação
e de pesquisa, com exposições, ciclos de
conferências, oficinas, e muitas atividades de âmbito cultural. Gostei muito mais,

junto dele, o Memorial das Baianas onde
vestimos todas o traje baiano, com o turbante de frutas na cabeça, e fingir, por
breves momentos, sermos vendedoras do
famoso acarajé, fazendo também jus à canção: “tem saia engomada tem/ sandália enfeitada tem/tem graça como ninguém...”.
As risadas que demos, ao olharmos umas
para as outras, provaram que também nós
tivemos graça como ninguém!
Gostaria de ajudar um estudante da U of T a ir
visitar um país de língua portuguesa?
Pode fazê-lo com um donativo (tax deductible)
www.donate.utoronto.ca/Marujo
Imagens cedidas por Manuela Marujo

GRÁTIS ATÉ 1 DE MAIO
Para continuar a ver, subscreva hoje!
Ligue e peça o canal WIN TV.
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Gravidade
Paulo Gil Cardoso
Opinião

Porque não flutuamos no ar? Porque não
somos expelidos pela rotação da Terra?

A

gravidade prende-nos à Terra, a nós,
aos seres vivos que cá proliferam, aos
oceanos, à atmosfera e até à Lua e às
nossa naves e satélites.
Essa gravidade terrestre traduz-se
numa velocidade de 9,807m por segundo ao quadrado, para qualquer corpo que
deixemos, por assim dizer, cair. Existem
algumas pequenas variações na gravidade da Terra mediante os locais, a latitude, a longitude, (essencialmente devido
à força centrífuga resultante da rotação
do planeta), e a topografia e geologia, in-

fluenciam essa força, apesar de minimamente. A variação pode rondar os cerca
de 0,7%. Não é, portanto, homogênea
esta força em todo o mundo. Por curiosidade, seremos mais pesados em Oslo, na
Noruega, (9,825 m/s2) do que na Cidade
do México (9,766 m/s2).
Estudos recentes levam a crer que a gravidade na Terra não foi sempre a mesma
- a observação de determinados tipos de
fósseis permite-nos concluir que a velocidade de rotação há 70 milhões de anos não
era a mesma. Consegue-se hoje saber com
elevada precisão que os dias tinham menos
meia hora aquando da extinção dos dinossauros, sendo que um ano nessa época era
de 372 dias em vez dos atuais 365. Outro
dado a acrescentar é que a massa do planeta
vai aumentando em cerca de 15.000 toneladas por ano devido aos asteróides e poeiras que vão colidindo com a Terra. Temos
ainda de considerar o bailado que a Lua tem
feito com a Terra ao longo de centenas de
milhões de anos, em que as distâncias entre

Your #1 Choice to Portugal

Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135
70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa)
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência
permanente, ofertas de trabalho podem resultar
em permits de trabalho temporários ou permanentes
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC

416-653-8938

immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Toronto

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

o par foram variando, assim como foram
variando as velocidades de rotação e de
translação das duas.
A vida na Terra evoluiu adaptando-se
a alterações climáticas, de habitat, de atmosfera, etc., porém desde o início que
o fator gravidade foi preponderante no
diversificado desenvolvimento dos seres
vivos. Todos os processos biológicos são
desde os tempos primordiais condicionados pela gravidade, podendo pequenas variações desta força terem grandes
consequências, eventualmente benignas
para uns poucos, mas nocivas para muitos, dependendo de muitos e complexos
processos biológicos e da velocidade de
adaptação. A título de exemplo: as plantas
através dos mecanismos de gravitropismo
levam as suas raízes para o fundo do solo
enquanto os seus caules contrariam a gravidade crescendo em sentido contrário; as
células (e consequentemente os animais)
têm o seu tamanho limitado devido à gravidade, sendo a dimensão de uma célula
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Terra Viva

inversamente proporcional à força gravitacional exercida sobre ela.
Apenas uma entre muitas reflexões: e
se a água evaporada não voltasse a cair?
Com pequenas variações na gravidade
toda a vida na Terra seria diferente daquela que conhecemos, e como sabemos que
já teve variações e continuará a ter no futuro, novas formas de vida, adaptações e
evoluções acontecerão, poderão ser lentas
ou repentinas, poderão algumas formas de
vida extinguir-se e outras surgirem.
Não, nada é estático, é sim tudo dinâmico e em constante mutação. Por várias vezes tenho comparado a Terra e a natureza
a um gigantesco e complexo puzzle - faltou acrescentar que este não é um puzzle
qualquer, é um puzzle em constante movimento e mutação, o que torna ainda mais
difícil a sua compreensão e interação com
ele. Todas as cautelas na intervenção humana neste fantástico mundo serão sempre
insuficientes. Enquanto cá estiverem, desfrutem da vida com respeito e admiração.
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A quarentena que nos foi imposta não é
sinónimo de desconexão com aqueles que
nos são mais queridos – há muitas formas
de manter o contacto social, seja através
de chamadas telefónicas, videochamadas
ou das redes sociais. Este talvez seja o ponto que mais nos atinge, já que somos seres sociais e não estamos habituados a não
poder conviver. Procurem apoio na família ou amigos se necessitarem de desabafar
sobre os vossos medos ou inseguranças. A
ajuda especializada também está disponível neste período, através de linhas de
apoio psicológico.

Saúde

mental

Comam bem e mexam-se!

em tempo

de pandemia

Obviamente, é igualmente importante
fazer uma alimentação saudável e exercício físico - e há muitas formas de queimar
umas calorias! Porque não experimentam
uma aula de dança online ou até uma sessão de yoga? Ainda que falte motivação ao
início, vão ver que se vão sentir muito bem
no final!
Não aos vícios

É uma nova forma de vida para todos nós:
a pandemia provocada pela Covid-19
veio alterar profundamente os nossos
hábitos, sejam eles profissionais, familiares ou sociais. Aquilo que tínhamos como
“garantido” - como a liberdade de irmos
onde queríamos, às horas que queríamos, como queríamos e com quem queríamos – deixou de existir... pelo menos
enquanto este inimigo não for derrotado.

A

conjuntura atual, o isolamento
social, os planos de contingência,
o desemprego, a informação (não
tão positiva) a que temos acesso... enfim,
há uma série de variáveis que podem contribuir negativamente para o nosso bem-estar, aumentando os nossos níveis de

Apesar de, psicologicamente, poderem
provocar uma sensação de alívio ou relaxamento momentâneo, o tabaco, álcool ou
stress, medo, ansiedade e até angústia – e, muitas “fake news” que em nada ajudam outras drogas não são uma boa forma lidar
por consequência, também o nosso siste- em alturas como esta. Assim, é importan- com o stress – pelo contrário, podem até
te anular a leitura ou contacto com infor- agravar o problema.
ma imunológico é prejudicado.
Assim, da mesma forma que duran- mações alarmistas que possam aumentar
te este período aproveitamos para cuidar os vossos níveis de stress – não liguem a Aproveitar o tempo!
do nosso corpo, devemos também fazê-lo boatos e procurem fontes de informação
Esta é a altura ideal para se dedicarem
com a nossa mente – afinal, é ela quem fidedignas. Não se esqueçam que o Camões TV Notícias é transmitido todos os àquele projeto que tinha ficado na gaveta, a
comanda tudo o resto!
arrumarem aquele armário que já está a reA Organização Mundial de Saúde, di- dias às 7 pm!
bentar pelas costuras, a ler aquele livro que
versos governos e entidades profissionais
está há meses na mesa de cabeceira, a ver o
têm vindo a partilhar algumas recomen- Estabelecer (ou manter) uma rotina
filme que toda a gente fala...
dações de como enfrentar o desafio que
Mesmo que estejam, por exemplo, em
vivemos atualmente. Partilho convosco
teletrabalho, não percam hábitos que ainda Espírito positivo
algumas delas:
são possíveis de manter, como por exemplo
Sempre! Lembrem-se que esta é uma
a hora de acordar e de fazer as refeições.
Atenção à informação
situação passageira e que vamos sair disto
ainda mais fortes.
É que nem toda vem de fonte segura. Não percam o contacto
Inês Barbosa/MS
Principalmente nas redes sociais vemos

Oxford

GLASS & ALUMINIUM

COMMERCIAL | INDUSTRIAL

416-679-0635
info@oxfordglass.com
oxfordglass.com

1325 St Clair Ave W, Toronto | 416-535-1924 | flightstoportugal.ca
50024263
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Pintar… para não “pirar”!
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"Apples are a great source of energy and full of vitamin C, which we all need to stay healthy. Have an apple every day."

Stream the new single now
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A peça inovadora possui 2 metros de altura e 4,5 metros de largura de cada lado. Esses
cubículos de praia para a quarentena podem acomodar ainda duas espreguiçadeiras e um
guarda-sol, além de um pouco de espaço livre para que as pessoas se possam deslocar. A
empresa, por enquanto, divulgou apenas alguns dos conceitos iniciais e mencionou que
as suas criações ainda se encontram em fase de projeto.

FYI
-Kika

Segundo a Nuova Neon Group, os cubículos são feitos com um material mais reforçado,
capaz de bloquear os raios ultravioleta e ser desinfetado, além de não possuir teto, para
permitir que o calor se dissipe. Entretanto, algumas pessoas que realizaram os testes, de
facto, numa praia, alegaram que o conceito não é muito viável para a Itália.
E de acordo com Luca Paolillo, presidente da Bagning Riviera del Conero Association, o
empreendimento é impossível de se concretizar. “Não conheço todas as áreas das praias
italianas, mas acho que esta solução é impossível de ser implementada em todos os lugares, devido ao calor emitido pelo acrílico”, afirmou.
O chefe de compras da Nueva Neon Group, Marco Giusti, afirmou que os cubículos foram inicialmente desenvolvidos para serem usados dentro de hospitais e até mesmo casas. Mas devido a uma certa necessidade de serem retomadas as atividades turísticas nas
praias do país, a solução foi apresentada para proteger as pessoas.

Créditos: DR

O que acham? Seria uma boa solução?

PRAIAS ADAPTADAS?
Em tempos tão novos e incertos, há sempre espaço para novas ideias e formas de
adaptação a uma realidade que ainda não nos é muito conhecida.
Todos sabemos que o verão está aí a bater-nos à porta, não é? Pois... E na Itália, para que
as pessoas não deixem de aproveitar a estação, mesmo durante a pandemia do coronavírus, uma empresa propôs uma solução um tanto quanto inovadora: a Nuova Neon Group,
com sede em Modena, no norte da Itália, desenvolveu um cubículo de acrílico transparente para que as pessoas não tenham contato umas com as outras na praia.
A iniciativa da empresa pretende ajudar a salvar o setor turístico do país, que ficou estagnado devido à quarentena. Dessa forma, as pessoas poderiam desfrutar algum tempo
de lazer ao sol, na praia, mantendo, no entanto, uma distância segura entre uma pessoa
e outra. À primeira vista, estas caixas transparentes parecem ter sido projetadas para delimitar os espaços individuais dos banhistas, entretanto, conseguimos perceber que se
podem isolar uns grupos de outros, evitando novas interações com outros turistas.

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

Relembramos a história da liberdade com
Daniel Bastos e Gérald Bloncourt
Revemos António Calvário e Natalina José
- marcos da música e revista à portuguesa
Cozinhamos umas favas com chouriço
com o Chef Tony Martins
Percebemos como a quarentena nos afeta
com a psicóloga Ruth Portugal
E ainda enchemos o olhar com o documentário
The Shepherd of Dreams de Paulo César Fajardo

Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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Kika

EDUARDO NASCEU

BEYONCÉ DEIXA MENSAGEM

👋😢

“See u later.. maybe never
”, escreveu Carolina na legenda de uma publicação feita nas redes sociais sobre a saída do
hospital, que, em tradução literal, pode ser
lido como “Vejo-vos um dia… ou talvez
nunca”. Mais tarde, numa InstaStorie, a
apresentadora partilhou uma fotografia do
quarto onde esteve no hospital com a frase
“Será que algum dia ainda volto?“. Desta
forma, deixa entender que vir a ter mais
filhos não está totalmente fora dos planos.

Ilustração: Sr Fato

MÁSCARAS

Em seguida, Beyoncé lança uma mensagem com evidente carga política, afirmando que a população afroamericana é, nos Estados Unidos, a que mais está a sofrer por causa da pandemia. “Numa quantidade desproporcional, a população negra americana pertence a estas
partes essenciais da força laboral que não podem dar-se ao luxo de
trabalhar a partir de casa. E as comunidades afroamericanas, na sua
grande maioria, viram-se gravemente afetadas por esta crise. Aqueles com doenças pré-existentes enfrentam um risco maior”, continua a cantora. “Este vírus está a matar negros numa taxa altamente
alarmante aqui, nos Estados Unidos. Um relatório recente da minha
cidade natal, Houston, no Texas, demonstrou que, nas mortes por
Covid-19 na cidade, 57% dos casos fatais são de afroamericanos”,
afirma, números que ganham outra importância dado que a população afroamericana daquela região constitui apenas 22,5% da população total.
Por fim, a cantora encerra o discurso com uma mensagem de esperança para a população em geral. “Por favor, protejam-se. Somos
uma família e precisamos de vocês. Necessitamos das vossas vozes,
das vossas capacidades e da vossa força em todo o mundo. Sei que é
difícil, mas mantenham-se pacientes e animados”, concluiu.
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MEDO COM ESPERANÇA

O setor cultural tem sido um dos mais afetados por esta pandemia. Apesar de o Governo,
em particular o Ministério da Cultura, já ter
avançado com algumas medidas para menorizar os efeitos desta crise, o cenário que se
apresenta não é animador, como reconhece
Diogo Infante. Não obstante, a esperança de
que melhores tempos virão continua a alimentar os dias de muitos profissionais, como
partilhou o ator e diretor artístico do Teatro
da Trindade.

“Quantos corações vão derreter com este
sorriso?”, escreveu Mel Jordão na legenda
de uma imagem em que surge com o companheiro e a filha.
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As máscaras, que serão produzidas em tamanho de adulto e criança e em diferentes
padrões, estarão disponíveis para venda
através do Instagram de Paulo Battista por
10 euros a unidade.

Esta segunda-feira (21), Diogo Piçarra e
Mel Jordão partilharam as primeiras fotografias de rosto da filha. A data escolhida
para mostrar o rosto de Penélope, de um
mês, foi especial. Afinal, trata-se do dia
em que a mãe da bebé comemorou o 34.º
aniversário.

PENÉLOPE

Perante a atual pandemia, Paulo Battista
decidiu criar uma linha de máscaras solidárias - o alfaiate anuncia que vai criar estes
produtos de segurança: “Na sequência das
novas medidas de segurança da Direção
Geral de Saúde e Organização Mundial de
Saúde que aconselham o uso de máscaras,
o mestre alfaiate criou uma linha de máscaras de proteção com uma missão solidária.
Na compra de uma máscara, outra é doada
a uma instituição. O arranque desta ação
tem como objetivo apoiar a Unidade Residencial Aristides de Sousa Mendes da Santa
Casa da Misericórdia da Amadora. Fabricada em TNT e algodão, cumprindo todas as
normas de segurança indicadas pela OMS,
DGS e Infarmed.”, lê-se em comunicado.
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Na segunda-feira (20), a família de Carolina
Patrocínio e Gonçalo Uva aumentou com o
nascimento de Eduardo. O quarto rebento
do casal veio juntar-se a Diana, de seis anos,
Frederica, de quatro, e Diana, de um. Dois
dias depois, a apresentadora e o bebé tiveram
alta hospitalar e foram para casa. Foi também
nesse dia que a estrela da SIC refletiu sobre a
possibilidade de vir a ter mais filhos

Em especial, a artista recordou a população negra, que nos Estados
Unidos e mais concretamente na sua cidade, Houston, está a sofrer
mais com os efeitos do novo coronavírus. No país há mais de 826 mil
contagiados e mais de 45 mil mortos devido à Covid-19. “Esta noite
é uma celebração pelos verdadeiros heróis, por aqueles que estão a
fazer um grande sacrifício para manter-nos a todos sãos, salvos e alimentados”, disse a artista. “Aos médicos, aos enfermeiros e a outros
trabalhadores de saúde que estão longe das suas famílias, cuidando
dos nossos, continuamos a rezar e preocupados pela vossa segurança.
Àqueles [que trabalham] na indústria alimentar, estafetas, carteiros e
funcionários de limpeza, que trabalham para que possamos estar seguros nas nossas casas, agradecemos-vos pelo vosso serviço”, continuou a cantora.

Já Diogo Piçarra partilhou uma fotografia
em que a maquilhadora surge com a filha
ao colo e a soprar uma vela. “21 de Abril é o
dia dela. Este ano em quarentena com bolo
improvisado, mas a festa continua a ser a
mesma há 34 anos. Amo-te meu amor”,
escreveu.

ROCK NO SOFÁ
João Paulo Rodrigues deu asas à criatividade e reinventou-se durante a quarentena. O ator e apresentador, de 41 anos, tem dado música aos seus seguidores das redes sociais através do projeto que criou,
Rock no Sofá, e junto a alguns amigos interpreta
temas de rock e funk de grandes bandas conhecidas
do público, proporcionando momentos de animação e improviso. “Para mim está a ser mais do que
um projeto de quarentena. Cantar é, provavelmente, o que mais me enche a alma. Faz-me muito feliz
poder fazê-lo nesta fase. Apesar de serem vídeos
caseiros está a ser fabuloso porque o feedback das
pessoas, que me chegam de toda a parte do mundo,
desde Moçambique à Austrália e portugueses espalhados pela Europa, tem sido brutal e inesperado“,
revelou João Paulo.
O projeto Rock no Sofá, criado durante a pandemia da Covid-19, conta com a participação de cinco
músicos: guitarrista, baixista, baterista, teclista e a
voz de João Paulo Rodrigues.
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Com exceção dos eventos públicos e dos concertos, Beyoncé não costuma aparecer em público muitas vezes, tentando manter em privado a sua vida pessoal. No último fim de semana, devido ao concerto
organizado por Lady Gaga, que reuniu vários artistas do mundo da
música, a cantora quis deixar uma mensagem de apoio a todos os que
estão a sofrer os efeitos da pandemia.
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Palavras cruzadas

Sudoku
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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.

7

6

Jogo das 10 diferenças

7
15

9
13

1. Guindaste para içar volumes não muito
pesados
2. Peça (de barro cozido, pedra, metal, etc.)
usada na cobertura de edifícios
3. Roupa que protege da chuva ou do frio
4. Fazer estimativa de; avaliar, calcular
5. Desprovido de beleza, de aparência desagradável
6. Interrupção de uma atividade ou trabalho, para descanso
7. Que vive segundo as regras de uma
religião
8. Que tem gordura acima da usual; obeso, cheio, corpulento

9. Recipiente, geralmente com asa e bico,
usado para servir água, vinho etc.
10. Móvel composto de um tampo horizontal, geralmente se destina a refeições,
jogos, apoio etc
11. Precipitar-se a chuva sobre a terra
12. Bebida resultante da fermentação alcoólica do mosto da uva
13. Espécie de saco estofado para encosto,
assento etc.
14. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir
15. Mergulhar ou banhar em qualquer líquido
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ROSA
CRAVO
CRISÂNTEMO
FLOX
GARDENIA
GÉBERA
IRIS
LILAC
LÍRIO
MARGARIDA
NARCISO
GIRASSOL
ORQUÍDA
TANGO
GLORIOSA
TULIPA

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.
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O mesmo de sempre, mas melhor!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1kg de vitela
1.2 kg de batatas
2 cebolas
100 ml de azeite
Margarina
3 dentes de alho
1 folha de louro
Pimenta q.b.
Sal q.b.
150 ml de vinho branco
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Vitela
assada
Ingredientes:

Caça palavras

G
L
I
X
M
W
Y
V
A
L
O
R
F
Q
U

Culinária por Rosa Bandeira
Modo de preparação:
Esfregar a vitela com margarina. Temperar com sal, pimenta, alhos esmagados com
casca, 100 ml de vinho branco e o louro.
Deixar marinar cerca de quatro horas.
Pré-aqueçer o forno a 200ºC.
Descascar as batatas. Numa assadeira colocar
a cebola cortada às rodelas e colocar por
cima as batatas temperadas com um pouco
de sal e a vitela juntamente com a marinada.
Regar tudo com o azeite e o restante vinho
branco. Levar ao forno cerca de uma hora.
De vez em quando regar a carne e as batatas
com o molho.
Laminar a carne e servir com as batatas.

www.mileniostadium.com

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Mercúrio e Marte dar-lhe-ão todas as ferramentas de que necessita para levar os seus projetos a bom porto.
Verá a luz ao fundo do túnel e conseguirá
desbloquear alguns negócios… Vénus e
Marte despertarão a sua libido, fazendo
com que passe momentos muito intensos
com a sua cara-metade. Conseguirão também fazer vários planos para o futuro.
TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08
O stress irá perturbá-lo/a e impedi-lo/a de se concentrar no que é
importante. Será necessário rever as suas
prioridades e economizar o seu tempo precioso. Sentirá que a sua cara-metade é um
apoio inabalável. Mostre-lhe sem medos,
o quanto ela é importante na sua vida e o
quanto a ama! Aproveite a quarentena para
reforçarem laços!
VIRGEM 23/08 A 22/09

A Lua Nova em Touro dar-lhe-á a
vitalidade e a ousadia de que precisará para expor as suas ideias. Contudo,
lembre-se que deverá ser sempre cauteloso/a! Sentir-se-á estimulado/a e preparado/a para demonstrar o quanto ama a sua
cara-metade! Terá de lhe dar mais atenção,
sem receio de expor os seus medos!

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Os seus colegas tentarão desestabilizá-lo/a tentando mostrar que
têm mais regalias. Não se deixe levar e
continue a mostrar a sua motivação e a sua
energia que levará os seus projetos ao sucesso! Vénus e Marte melhorarão a sua relação. Contudo, deverá fazer face a alguns
problemas familiares que o/a irão perturbar durante uns dias.
CARANGUEJO 21/06 A 20/07
Algumas tensões impactarão a sua
atividade profissional. Não alimente os mal-entendidos e concentre-se
nas suas responsabilidades e nos seus projetos. Seja sincero/a e transparente com
a sua cara-metade. Neste período mais
delicado será necessário não deixar nada
por dizer e mostrar a quem ama que estará
sempre presente!

Poderá ter algumas discussões com
os seus colegas pois as vossas ideias
divergirão. Deverá consultar os seus superiores e seguir as indicações que lhe serão
dadas! Manterá o contacto com todos os
que ama graças às redes sociais e isso deixá-lo/a-á nas nuvens! Contudo, não se esqueça de dar atenção a quem tem em casa e
também o/a ama!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Sentir-se-á apoiado/a pelos seus
superiores e pelos seus colegas.
Assim, conseguirá realizar as suas tarefas com mais serenidade e até avançar de
uma forma mais produtiva. Terá de relaxar
mais e aproveitar, verdadeiramente, cada
momento com a sua cara-metade. Sentirá
imensas saudades dos seus amigos mas poderá contar com a ajuda preciosa das redes
sociais!
CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Quererá expor as suas ideias geniais aos seus superiores e terá todos os meios para alcançar as suas
aspirações! Contudo, antes de se lançar de
cabeça peça um conselho a alguém de confiança. A sua cara-metade só o/a poderá
compreender a 100% se falar abertamente sem esconder as suas dúvidas e receios.
Abra o seu coração!

BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Marte e Saturno ajudá-lo/a-ão a
evoluir tal como pretendia. Apesar deste período complicado verá que todos os seus esforços serão recompensados!
Precisará de apimentar a sua relação; de
algo novo que o/a faça sonhar… Não tenha
receio de expor à sua cara-metade as suas
fantasias que poderão ser realizadas no
conforto do lar!

Estará concentradíssimo/a no seu
trabalho mas Júpiter e Neptuno
incitá-lo/a-ão a fazer algumas compras!
Deverá ter imenso cuidado para evitar despesas supérfluas online! A Lua e Úrano incentivá-lo/a-ão a mostrar o seu lado mais
ousado e a reconquistar diariamente a sua
cara-metade!

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Apesar de todos os obstáculos profissionais, conseguirá relativizar e
até encontrar novas vertentes de carreira!
Se não é o caso, porque não começar a fazer, lentamente, aquilo que gosta? Coloque
os pontos nos “is” com a sua cara-metade.
Se realmente a relação já não lhe convém
termine-a sem trair! Sinceridade acima de
tudo!
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PEIXES 20/02 A 20/03
Mercúrio e Júpiter ajudá-lo/a-ão a
encontrar soluções para contornar
todos os obstáculos que possa encontrar.
Com a sua imaginação conseguirá ter ideias
inovadoras! Precisará de se isolar para ter
algum tempo para si, para estar tranquilo/a
no seu mundo sem ser perturbado/a por
qualquer tipo de problema. A sua cara-metade deverá ter imensa paciência!

Luso Insurance Brokers Ltd.
A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Christopher J. Clapperton

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

Barrister & Solicitor

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS

• Contractors Liability, Auto-fleet policy, Gen. Contractors, Commercial, Industrial and Apartment
Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body, Manufacturing, Professional Buildings

ESTATE LAW TRUSTS REAL ESTATE
WILLS

CORPORATE TAX PLANNING
Falamos Português

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202

CASA e CONDOMÍNIO
• Casas novas e equipadas com alarme - 30% de DESCONTO
• Casas residencias de uma só família, renovadas e actualizadas - 20% de DESCONTO
• Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ajax, Richmond Hill,
Pickering, Oshawa, Hamilton, Barrie ou Bradford - Compare as nossas Tabelas
• Se é inquilino e reside num apartamento ou “flat”, proteja os seus bems com
uma apólice (tenants insurance) - Fale connosco

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

1152 College St. Toronto, ON
(a oeste da Dufferin)

www.lusoinsurance.com

416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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Classificados

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão
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

Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.

BAIRRADA CHURRASQUEIRA GRILL

TAVORA FOODS

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

1625 St. Clair Ave W, Toronto | 416 656 1592
1030 Dundas St. E, Mississauga | 905 949 1592
Entrega ao domicílio

CALOURA BAR & GRILL

CALDENSE BAKERY

468 Rogers Rd, Toronto | 647 748 3044

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

DAROSA

CALEDONIA BAKERY & PASTRY

O FAROL CHURRASQUEIRA

2853 Dufferin St, North York | 416 256 4544

UNBOXED MARKET
1263 Dundas St W, Toronto | 416 533 9017

SERVIÇOS

LEÃO D’OURO

ACCORD TRAVEL

920 A Dundas St E, Mississauga | 905 566 5326

777 Bay St, Toronto | 416 599 3340

MARTINS CHURRASQUEIRA

APPLEWOOD GM CADILLAC

2700 St. Clair Ave W, York | 647 358 9696
605 Rogers Rd #1, York | 416 657 4343

3000 Woodchester Dr, Mississauga | 905 828 2221

O PÁTIO CHURRASQUEIRA

21 Windsor St, Etobicoke | 416 785 5451

2255 Keele St, North York | 416 792 7313
9781 Jane St, Maple | 905 553 2600

AUTOSONIC

1492 St. Clair Ave W, Toronto | 416 658 500

3635 Cawthra Rd, Mississauga | 905 272 4459

DINASTY BAKERY

PHOENIX BAR & GRILL

440 Rogers Rd, York | 416 658 5199

1280 Main St W, Hamilton | 905 525 9140

DOCE MINHO PASTRY & BAKERY

REI DO CHURRASQCO

ATLANTIC FINISHING CARPENTRY

1244 Dundas St W, Toronto | 416 534 1141
2000 Dundas St W, Toronto | 416 533 2500

CAN KOPY
2781 Hwy 7 #2, Concord | 905 660 3313

REMAX ULTIMATE REALTY

2480 Cawthra Rd #7, Mississauga | 905 949 5141

GOLDEN WHEAT BAKERY

RUI’S BBQ

579 Rogers Road, York | 416 654 2867
652 College St, Toronto | 416 534 1107

450 Rogers Rd, York | 647 427 2631

SARDINHA CHURRASQUEIRA

FERREIRA & KOACH IMMIGRATION
SERVICES

JACK’S BAKERY

707 College St, Toronto | 416 531 1120

1560 Bloor St W, Toronto | 416 653 8938

352 Oakwood Ave, York | 416 651 1780

ST. MATHEWS BBQ CHICKEN

HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES

LAZAR DELI & BAKERY

527 Rogers Rd, York | 416 658 4126

34 Raccine Rd, Toronto | +1 888 706 8922

325 Central Pkwy W Unit 12, Mississauga |
905 896 1040

SWISS CHALET / HARVEY’S

HUMBERVIEW INSURANCE BROKERS

590 Keele St, Toronto | 416 760 7893
3737 Rutherford Rd, Woodbridge, Vaughan |
905 264 4017

339 Roncesvalles Ave, Toronto | 416 531 4647

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

VILA VERDE CHURRASQUEIRA
206 Weston Rd, Toronto | 416 763 2515
869 Dundas St W, Toronto | 416 603 2515

1192 St Clair Ave W | 416 656 3500
836 Dundas St W, Toronto | 416 530 1080

643 Chrislea Rd, Woodbridge | 905 856 5599

A LOTA SEAFOODS

960 Edgeley Blvd #2a, Concord | 905 760 0123

PRIMERICA FINANCIAL SERVICES

NOSSO TALHO

SEARA BAKERY

1042 Bloor St W, Toronto | 416 531 7462
1326 Dundas St W, Toronto | 416 533 0101

TEIXEIRA ACCOUNTING FIRM

OSLER FISH WAREHOUSE

TORONTO VANITY

SENSO BUILDING SUPPLIES
150 Rockcliffe Ct, York | 416 658 8300

1435 Dundas St W, Toronto | 416 533 7667

1015 Bloor St W, Toronto | 416 535 8846
451 Alliance Ave, York | +1 877 389 7979

TURISMO TRAVEL/ VIVEIROS GOUP
1325 St Clair Ave W, Toronto | 416 535 1924

POPULAR SUPERMARKET

VIANA ROOFING & SHEET. METAL

216 Chambers Ave, York | 416 652 7256

74 Advance Rd, Etobicoke | 416 763 2664

ANDRADE BBQ CHICKEN

RUI GOMES

WORLD FINE CARS

2532 St. Clair Ave W, York | 416 769 8547

546 Rogers Rd, York, ON | 416 535 2886

520 Kipling Ave, Etobicoke | 416 203 7010

TAKE OUT

Recepcionista
Assistente secção administrativa
Para posição de full-time, com conhecimentos
de computador, bilíngue português-inglês,
com facilidade de comunicação e vontade de
progredir na carreira.
Entrada Imediata. Contactar: 416 524 3065

Travel agent needed who speaks English and
Portuguese and has TICO Certificate.
Resume: fatima@holidayseasonstravel.com
For further information: (416) 588-8001

1796 Bloor St. W, Toronto | 647 362 5472

SUPERMERCADOS

PAVÃO MEATS & DELI

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

Travel Agency

654 Lansdowne Ave, Toronto | 416 532 9203

114 Ossington Ave, Toronto | 416 537 2914

Receptionist
Office Administration, Assistant

MORTGAGE SCOUT

PARIS BAKERY

VENEZIA BAKERY

Contact: Carlos 416 220 9514

1152 College St, Toronto | 416 534 8455

OLYMPIC TROPHIES

16 Osler St, Toronto | 416 769 2010

Job description: to sand and prepare material
for the spray booth. Previous experience is
an asset and training will be provided. We
offer health insurance benefits. Salary $18/
hour – may increase with experience

LUSO INSURANCE BROKERS

1455 Dundas St W, Toronto | 416 535 5348

2277 Keele St, North York | 416 245 8100
605 Rogers Rd, York | 416 653 2424
10385 Weston Rd, Woodbridge | 905 303 0309

Looking for full-time workers –
wood sander and staining

BENTOS AUTO & SERVICE CENTRE

2189 Dufferin St, York | 416 652 8666

NOVA ERA BAKERY

Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com

Precisamos de agente de viagens que fale
inglês e português e que tenha o certificado
do TICO.
Currículo: fatima@holidayseasonstravel.com
Para mais informações: (416) 588-8001

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 ou 416 732 3985
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

R

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

CA

N

O N TA R I O

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

FINANCIAMENTO

COM JUROS A

NUMA SELEÇÃO POPULAR
DE VEÍCULOS DE 2019 & 2020

0

% + 180 DIAS
SEM PAGAMENTOS

**

OU
+
NÃO PAGUE A TOTALIDADE DO PRIMEIRO MÊS DE LEASE

DE MOMENTO, O LOCAL DE EXPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS NÃO ESTÁ ABERTO AO PÚBLICO. SE PRECISAR DE UM VEÍCULO NOVO
OU USADO CONTACTE 905-828-2221 E FALE COM KEVIN GRAÇA OU FAÇA A SUA COMPRA ONLINE EM APPLEWOODAUTO.COM

*Oferta por tempo limitado disponível, com crédito aprovado. Os termos variam de acordo com o modelo. Exemplo: $50,000 com financiamento a 0% APR, com um pagamento inicial de $0, $695/ mês durante 72 meses. O custo de empréstimo é $0. Impostos, licenças,
seguro, registo e taxas aplicáveis (que podem variar de acordo com o revendedor e região) têm um custo extra. Podem ser necessárias trocas. **Sem pagamento por 90 dias aplica-se a veículos novos de 2019 e 2020. Os contratos serão estendidos de acordo. Os juros são
ativados após 60 dias, com base na frequência do pagamento mensal. Poderá ser requerido um pagamento inicial ou depósito de segurança. +O não pagamento de um mês aplica-se a novos veículos selecionados de 2019 e 2020, com crédito aprovado. O pagamento do
primeiro mês (com todas as taxas incluídas) será dispensado (incluindo as taxas). Após esse primeiro mês, será pedido a quem detém o lease que faça os seguintes pagamentos de acordo com os termos do contrato. As ofertas estão sujeitas a mudanças ou cancelamento
sem aviso prévio. Pode ser exigido um pagamento inicial, troca e/ou depósito de segurança; o transporte, PDI ou o custo do ar condicionado (quando aplicável) é requerido. Aplicável apenas no momento de oferta da taxa de lease.

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

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas
416-731-4280
FOR SALE
Keele/Rogers

RUI RAMOS

Rep. Vendas
416-616-5484
Casa Nova

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca
416-528-4724

DUFFERIN AND DUPONT CONDOS
“Galleria On The Park“

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

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 controlada e prateleiras em mahogany, ginasio, área de festas.
Alarme, câmaras, automatisação em toda a casa, electrodomesticos, boa área, em oakville
College and Margueretta

Para toda a informação sobre os condos “Galleria On
The Park“ - preços, planos, andares, facilidades de uso,
pagamentos e muito mais informações - contacte-me
CONDO FOR SALE

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
FOR SALE
Jane & Lawrence

Separada de um lado. 3 quartos, garagem, cave acabada,
com entrada separada. Em boas condições
Casa Nova

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms and a built-in garage, basement apartment for extra income. Very well maintained home. Call Daniela to Book an appointment
416-731-4280

4 quartos – 5 casas de banho

2 quartos, 2 casas de banho, um enorme terraço com
vista para sul

