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Canada is home to one of the biggest 
Portuguese diasporas in the world, with 
almost half a million people of Portugue-
se descent. Portuguese community hails 
from many different Portuguese regions, 
70% of them from Azores and they have 
kept their individual traditions, language, 
and culture alive in one of the most mul-
ticultural countries in the world. 

Throughout Canadian history, mem-
bers of the Portuguese community, 
Luso-Canadians, have influenced 

every aspect of national fabric and helped 
to develop Canada. In 2017 Ottawa desig-
nated June as Portuguese Heritage Month, 
“a time for us to celebrate Portuguese cul-
ture and accomplishments”, like Julie Dze-
rowicz, MPP from Davenport, said to Milé-
nio Stadium.

This year, with COVID-19 pandemic, 
celebrations would have to be different. 
Toronto cancelled all city events and per-
mits until June 30 and Portuguese Parade 
was one of the many events that was pos-
tponed. Even so the 10th of June continues 
to be the day of Portugal, Camões and the 
Portuguese Communities.

Milénio Stadium: Portuguese explorers 
were among the first Europeans to lay eyes 
on what is now Canadian soil. In the 2016 
Canadian census, 482, 610 people reported 
being of Portuguese origin, and 221, 540 
people reported having Portuguese as their 
mother tongue language. Most of them live 
in Davenport, the ride that you represent. 
How do you describe this community and 
what are their challenges?

Julie Dzerowicz: The Portuguese commu-
nity are dedicated and proud Canadians, 
but they also have a deep love of their 
country of origin and you can see it in how 
they continue to embrace and hold on to 
their traditions, language, food and cultu-
re. They are active and we can see that via 
the many Portuguese clubs in Davenport 
and across the country. The challenge mo-
ving forward is leadership. Many of the 
leaders of the current clubs are in their 60s, 
70s and 80s and there is a need for the next 

generations to step up and decide how to 
continue to keep Portuguese culture, lan-
guage, traditions and language alive.  

MS: In November 2017, the House of Com-
mons designated June as Portuguese Heri-
tage Month. What was the goal of the pro-
posal and what did it change in this last 2 
years and a half?

JD: The goal is to recognize this the many 
contributions of the Portuguese commu-
nity that has been living in Canada for de-
cades and helped build not just Canada but 
much of our city. Over the last two years 
we are seeing how the community conti-
nues to evolve and change. You can now 
find Portuguese Canadians as members 
and leaders working and leading in a wide 
variety of sectors across Canada. Portugue-
se Walk of Fame highlights many of these 
leaders and their accomplishments. Portu-
gal Heritage Month is also a time for us to 
celebrate Portuguese culture and accom-
plishments.

MS: Due to COVID-19 Toronto cancelled all 
city events and permits until June 30. Por-
tuguese Parade was one of the many even-
ts that was postponed. Do you think we 
should it move to online, like many other 
ones did?

JD: I think so, the parade is in many ways 
the main event of Portuguese Heritage 
month and its absence this year will be 
keenly felt. It won’t be the same expe-
rience, of course, but it is such an impor-
tant way for the Portuguese community to 
come together and celebrate their culture 
and that should still go forward – in any 
format that can be done safely. It’s difficult 
to capture the beauty and magic of a para-
de online or virtually. But it would be won-
derful if we could find other unique ways 
to celebrate this year. Portuguese commu-
nity and leaders can also try to be creative 
– there are so many ways to celebrate this 
month. Share parts of the culture that you 
love – music, food, literature, etc. – do it 
online, with your family, with friends. The 
sky is the limit!

MS: What were the biggest contributions 
of Portuguese-Canadians to this country 
and province?

JD: Portuguese-Canadians have contri-
buted their culture including food, music 
language but they have also contributed 
their talent and hard work in all areas from 
the Arts (co-chair of TIFF), to education 
as teachers and the many small and me-
dium sized businesses that we can find in 
our communities across Canada. Whether 
it be through world-renowned artists such 
as Shawn Mendes, Superior Court Justices 
like the Honourable Madame Justice Maria 
Linhares de Sousa or Portuguese-Canadian 
Olympians such as Meaghan Benfeito, Por-
tuguese Canadians have contributed hea-
vily to building a better Canada.

MS: What are the main differences be-
tween the first Portuguese generation and 
the most recent ones?

JD: I think the main difference is that the 
more recent generations are breaking into 
sectors and industries that were not tradi-
tionally associated with the community. 
The first Portuguese generations came here 
during a different time and worked hard 
to establish themselves and their families. 
Recent Portuguese generations, on the 
success of the previous generations, are re-
flective of how cultures evolve and change 
and how Portugal has evolved and changed 
since its citizens first started emigrating 
decades ago. You will find Portuguese Ca-
nadians in all segments of Canadian culture 
and society.  There is a leader in every field.

MS: Many of the Portuguese community 
centres are located in Davenport and pro-
bably some of them will have difficulties 
to pay the rent during pandemic. How can 
non-profit organizations apply to Ontario 
Canada Emergency Commercial Rent As-
sistance program?

JD: Non-profits, as you mentioned, are 
eligible for the rent subsidy program and 
their landlord can apply online at Canada.
ca/coronavirus. If anyone from Davenport 

is having any particular issues with the 
program, I would encourage them to reach 
out to my office at Julie.dzerowicz@parl.
gc.ca or 416 654 8048. For a list of all pro-
grams – that businesses can access please 
visit www.canada.ca/coronavirus. For an 
online tool that will help businesses deter-
mine what supports they are eligible for vi-
sit www.canada.ca/coronavirusbenefits. 
Federal government teamed up with the 
Canadian Chamber of Commerce to offer 
free accounting advice around COVID-19 
emergency support. This service is being 
offered 7 days a week and until June 22 – 
call this number 1-866 989 1080. The fede-
ral government is determined to help small 
businesses during this unprecedented time 
in Canadian history. We know that they 
are the backbone of our economy and we 
must do all we can to help them.
In general, here are some key points to 
share with Milénio Stadium readers on the 
federal government’s emergency support 
to all Canadians, to our small businesses 
and our economy. In these extraordinary 
times, no Canadian should have to worry 
about paying their bills, rent, or putting 
food on the table. The federal government 
is unwavering in our commitment to su-
pport Canadians, our healthcare system, 
and our economy. Through Canada’s CO-
VID-19 Economic Response Plan, we are 
focused on providing immediate help to 
those Canadians and businesses that are 
most in need. With the Canada Emergency 
Wage Subsidy, we’re protecting jobs. With 
the Canada Emergency Response Benefit, 
we’re helping those who lose their job and 
with easy, guaranteed loans for busines-
ses of all sizes, we’re helping people access 
credit. This wide-ranging support will help 
ensure Canadians can pay for rent and gro-
ceries, and help businesses continue to pay 
their employees and their bills during this 
time of uncertainty. This is just the begin-
ning, and our Government will be there 
with Canadians every step of the way. We 
will do whatever it takes.

Joana Leal/MS
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Núcleo de Ontário dos Ex-Combatentes estava a preparar uma 
das maiores participações de sempre na Parada do Dia de Portugal
O presidente do Núcleo de Ontário dos 
Ex-Combatentes estava preparado para 
desfilar na sua quinta Parada do dia de 
Portugal, de Camões e das Comunida-
des Portuguesas em Toronto, naquela 
que seria uma das maiores participa-
ções deste núcleo nesta Parada, mas a 
pandemia obrigou a cancelar todos os 
planos. Nascido em Moçambique, país 
onde lutou na Guerra Colonial, Arman-
do Branco recusa comparações entre a 
guerra e a pandemia e não tem dúvidas 
de que os portugueses vão superar este 
período conturbado da história coletiva. 

Milénio Stadium: Que significado é que o 10 
de junho tem para um ex-combatente?

Armando Branco:  É o Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas. 
Os ex-combatentes foram destacados para 
lutar na linha da frente e segurar as trin-
cheiras até à última gota de sangue. Demos 
o nosso melhor na Guerra Colonial e o pro-
cesso de descolonização não correu bem. 
Embora muitos ex-combatentes guardem 
traumas, continuamos a ter muita honra na 
celebração do 10 de junho. 

Este ano estávamos a preparar uma gran-
de participação na Parada. Entre ex-com-
batentes residentes em Ontário e membros 
da Royal Canadian Navy devíamos ter um 

desfile entre 80 e 100 pessoas. Estávamos a 
contar com pelo menos meia dúzia de carros 
de combate. Mas a pandemia alterou tudo, 
inclusive as celebrações do nosso 18.º ani-
versário que deveriam ter acontecido a 4 de 
abril. O lançamento do novo número da nos-
sa revista anual também foi adiado e espera-
mos conseguir lançá-la em outubro na altura 
em que recordamos no cemitério Glen Oak 
Memorial Garden, em Oakville, os nossos 
companheiros de guerra já falecidos.

MS: Como é que devemos celebrar a data 
este ano?

AB: No 10 de junho vamos recordar o dia do 
nosso país e os bons momentos que passá-
mos com os ex-combatentes. Vamos cele-
brar a nossa cultura e a nossa identidade, 
um povo que sempre provou ser resiliente 
e que sempre enfrentou as adversidades. 
Quero deixar aqui uma mensagem para os 
nossos membros e para os portugueses em 
geral: espero que tenham um Dia de Portu-
gal feliz e que enfrentem o pós-pandemia 
com calma e com força. Deixo um abraço 
a todos os que acompanham o Milénio Sta-
dium. 

MS: A pandemia de COVID-19 tem sido com-
parada a uma guerra. Qual é a sua opinião?

AB:  Esta guerra é biológica, ainda não sabe-

mos como surgiu e embora existam muitas 
teorias da conspiração, ainda não está nada 
provado. Mas, na minha perspetiva, como 
ex-combatente que lutou na Guerra Colo-
nial em Moçambique, acho que os efeitos 
psicológicos são diferentes. Na guerra não 
vivíamos em confinamento como na pan-
demia, tínhamos uma vida normal depois 
dos combates. Para além disso o conflito 
estava limitado a um determinado local ou 
país. A pandemia é um fenómeno mundial 
que está a acontecer ao mesmo tempo em 
vários países do mundo. Mas acredito que o 
pós-pandemia faça emergir problemas psi-
cológicos sérios numa escala muito grande. 

MS: O racismo está agora na ordem do dia e 
vários países sublinham que ninguém está 
imune a este fenómeno.  Em África como 
era a relação entre brancos e pretos?

AB:  Eu nasci em Moçambique e tenho 
grandes amigos moçambicanos. Combati 
47 meses, três dias e cinco horas na Guerra 
Colonial, mas em África não tínhamos este 
problema. Os brancos e os pretos tinham 
uma boa relação e respeitávamo-nos uns 
aos outros. 

MS: Que comunidade portuguesa é que vai 
emergir no pós-pandemia?

AB: A nossa comunidade portuguesa já es-

tava distante e desintegrada antes da pan-
demia. Somos muito críticos e as críticas 
acabam por destruir projetos e fazem com 
que alguns dos nossos voluntários percam 
a vontade de criar novos projetos. A falta de 
financiamento vai afetar todos, inclusive a 
comunidade portuguesa e talvez alguns 
clubes não sobrevivam.

MS: As parcerias do Núcleo foram cancela-
das devido à COVID-19?

AB: Felizmente o Bento de São José cedeu 
um espaço gratuito para o Núcleo dos Ex-
-Combatentes de Ontário ter uma sede, mas 
todos os nossos projetos estão suspensos. 
Estávamos a preparar uma parceria com 
a Casa das Beiras e a Casa do Alentejo para 
que os nossos ex-combatentes tivessem um 
centro de convívio e tínhamos uma parceria 
com a LiUNA que ia permitir apoiar alguns 
ex-combatentes nas suas deslocações aos 
hospitais. Não está nada cancelado, diga-
mos que estão apenas suspensas tempo-
rariamente. Agora vamos ter de aguardar 
pelo regresso à nova normalidade. Temos 
800 membros, mas em Ontário devemos 
ter entre 20,000 e 24,000 ex-combatentes 
portugueses. Quando voltarmos a reunir 
vamos preparar o programa de atividades 
para 2021, porque 2020 já foi...

Joana Leal/MS

O presidente do Núcleo dos Ex-Combatentes de Ontário, Armando Branco, o primeiro à esquerda
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Ser português. O que é isto de ser português? Que significado tem ainda o país de origem, para quem escolheu um outro para viver? Como se sente a cultura de um povo a milhares de quiló-
metros? Que futuro terá a cultura portuguesa que, durante anos e anos, se manteve graças ao trabalho de tantos e tantas que se dedicaram às associações e clubes? E que futuro têm esses 
organismos, numa era em que o afastamento entre pessoas ganhou quase forma de lei impedindo confraternizações e festas?  Fomos procurar respostas para estas perguntas num momento 
em que a vida nos obriga a reflexões diferentes, com perspetivas diversas das que tínhamos como certas há um ano. Este é o ano do grande desafio para a humanidade que se chama Covid-19. 
O ano que nos toldou o futuro, tornando-se cheio de sombras de incerteza.  A conclusão que tiramos é que este ambiente de dúvida sobre o amanhã não consegue, no entanto, perturbar mini-
mamente o sentimento de orgulho de ser português. Um sentimento que parece tornar-se maior com a distância. 

Catarina Balça/MS

Susana Gomes
1 – Que significado tem para si o Dia de Portugal?
Eu acho que desde que saí de Portugal, este dia tem mais impacto na minha vida. Sinto 
que é uma comemoração que me toca muito mais agora, talvez porque dou muito mais 
valor agora ao meu país do que dava antes. Dizem que só valorizamos o que temos 
quando deixamos de ter, não é?

2 – No seu dia a dia, na maneira como vive e se relaciona com os outros, sente influên-
cia de Portugal e tudo o que se relaciona com a cultura portuguesa?
Sinto, muito. Acho que, primeiro, pela forma como levo a vida e me relaciono seja com quem 
for, porque os valores e os princípios têm muito que ver com a cultura que trago comigo. Depois 
pela comida, como 90% de coisas portuguesas, adoro a nossa gastronomia! Por isso quem vier 
a minha casa vai sempre comer um bacalhau ou umas tripas à moda do Porto! (risos)

3 – De que maneira vai mantendo a ligação com a cultura portuguesa?
Olhe, através da gastronomia, precisamente, mas também pela música! A música fa-
z-me sentir mais perto de casa. E quando digo casa quero dizer Portugal, porque é lá 
que me sinto em casa. 

4 – Como vê o futuro dos clubes e associações comunitárias no Ontário?
Não vejo grande futuro, principalmente agora depois desta pandemia, acredito que seja 
muito complicado para eles pagarem as contas, porque tiveram que parar com as festas e 
jantares. Para além disso, se não tiverem uma vertente mais moderna, mais atual do que 
realmente Portugal é hoje, acho que não vão conseguir continuar a viver do passado.

Beatriz Cardante
1 – Que significado tem para si o Dia de Portugal?
O Dia de Portugal para mim tem muito significado, é um dia onde celebro e recordo as 
minhas tradições que um dia mais tarde passarei para os meus “filhos”.

2 – No seu dia a dia, na maneira como vive e se relaciona com os outros, sente influência 
de Portugal e tudo o que se relaciona com a cultura portuguesa?
Sim, a minha mãe sempre fez questão de cá em casa nunca deixar morrer as nossas tra-
dições de usos e costumes com os nossos jantares em família e celebrando datas festivas.

3 – De que maneira vai mantendo a ligação com a cultura portuguesa?
Desde o meu tempo de adolescente entrei para o Rancho da ACMT, onde ainda participo 
- aqui conheci muitas pessoas da minha idade e mais velhas, o que me ajudou imenso a 
praticar o meu português que já estava a ficar esquecido e hoje posso dizer que me sinto 
muito mais confiante a falar português.

4 – Como vê o futuro dos clubes e associações comunitárias no Ontário?
No meu ponto de vista temos muito para fazer se queremos manter vivos os clubes e as-
sociações. A comunidade portuguesa tem que ser mais unida.

Carla Vieria
1 – Que significado tem para si o Dia de Portugal?
Antes de responder a pergunta deixe-me referir que o dia de Camões e das Comunida-
des Portuguesas é celebrado nesta data, pois foi neste dia, a 10 de junho de 1580, que o 
que foi considerado representante da pátria - Luís Vaz de Camões – morreu. Também 
é o dia do anjo Custódio de Portugal, daí terem reunido as duas coisas e tornaram-nas 
numa só festividade .
Para mim é um dia importante, pois é neste dia que se celebram os atos heroicos dos 
portugueses, bem como se homenageiam as comunidades portuguesas espalhadas pelo 
mundo , e nos faz parar e pensar quão heroicos, aventureiros e destemidos nós portu-
gueses somos .  Também é um prazer estarmos no estrangeiro e vermos a nossa cultura 
ser exibida para as diferentes etnias e assim passarmos um pouco do conhecimento das 
nossas tradições. 

2 – No seu dia a dia, na maneira como vive e se relaciona com os outros, sente influên-
cia de Portugal e tudo o que se relaciona com a cultura portuguesa?
Bom, a nossa cultura é algo que está entranhado em nós principalmente se deixamos 
o nosso país já numa idade adulta. O modo como vivemos, a educação que passamos 
às futuras gerações, a nossa forma de estar, as nossas reações e atitudes devem-se ao 
que herdamos, às nossas raízes. Com o tempo e por força de estarmos a residir num país 
multicultural vai havendo uma mistura de hábitos, e por força das circunstâncias vamos 
sendo obrigados, sem que nos apercebamos, a fazer adaptações e algumas mudanças. 

3 – De que maneira vai mantendo a ligação com a cultura portuguesa?
Estou de um certo modo bastante ligada à comunidade portuguesa, pois durante 14 
anos trabalhei em dois escritórios de representação de dois bancos portugueses, cuja 
grande maioria de clientes eram portugueses. Também devido ao meu gosto por bi-
juteria, decidi dedicar um pouco do meu tempo a fazer algumas peças que exponho e 
vendo em muitas das festas organizadas pela comunidade portuguesa.

4 – Como vê o futuro dos clubes e associações comunitárias no Ontário?
Relativamente ao futuro dos clubes e associações portuguesas é com alguma tristeza 
que digo que vejo um futuro muito sombrio. Infelizmente os nossos jovens, que pode-
riam ser os futuros líderes das associações, não estão a ser incentivados por um lado 
pelos pais e por outro pelas próprias associações a se envolverem e tomarem liderança. 
Não são criadas condições que incentivem os jovens a permanecerem nas associações. 
Deveria de ser dada responsabilidade de chefia aos jovens. Criarem, dentro das asso-
ciações, grupos de jovens e deixá-los planear, organizar festas dedicadas aos mais jo-
vens, com a supervisão dos adultos que já têm experiência nessas andanças. Trazerem 
grupos de música portuguesa para a camada mais jovem, e atrair os outros jovens que 
não têm envolvimento com a comunidade portuguesa. Porque não as associações jun-
tarem-se e criarem um dia dedicado à juventude portuguesa, e deixarem os próprios 
jovens organizar essa festa? A meu ver as associações deveriam de estar mais unidas, 
e deixarem de lado as rivalidades e competições. Deveria haver mais entreajuda. Só 
apostando nos jovens e que os clubes poderão sobreviver.

Milene Silva
1 – Que significado tem para si o Dia de Portugal?
O dia 10 de Junho para além de ser o Dia de Portugal é também o Dia das Comunidades e, como 
imigrante, este dia começou a fazer muito mais sentido. É um orgulho ser portuguesa, o povo 
português é muito acolhedor e apesar de ser um país pequenino gosta e sabe receber as pessoas. 
Vivendo fora do nosso país sentimos mais a necessidade de continuar a nossa cultura no local 
onde vivemos. Adoro este país que escolhi como o país onde quero viver e que me deu mais opor-
tunidades, mas tenho o meu país no coração e em momento algum deixarei de vibrar com as 
conquistas que o meu país alcance. Temos orgulho de ouvir o Hino Nacional, temos orgulho das 
cores da bandeira.  

2 – No seu dia a dia, na maneira como vive e se relaciona com os outros, sente influência de Por-
tugal e tudo o que se relaciona com a cultura portuguesa?
No meu dia a dia gosto de ver as notícias portuguesas, a comida, os produtos de Portugal.  
A minha alimentação é muito influenciada por tudo o que aprendi da minha cultura familiar e até 
pelos programas de receitas portuguesas. Nos temas de conversa com amigos é usual falar sobre 
assuntos de Portugal, pensamos nas férias de verão e das nossas terras, também da importância 
de rever familiares e matar saudades da nossa comida e dos produtos regionais. Assim que chego 
a casa ou que me reúno com amigos é inevitável falar na minha língua “mãe” e até de certa forma 
me faz sentir em “casa”.

3 – De que maneira vai mantendo a ligação com a cultura portuguesa?
Mantenho a cultura portuguesa diariamente no meu dia a dia, falando a língua, convivendo na 
área portuguesa, frequentando espaços portugueses e fazendo a minha alimentação com base na 
culinária portuguesa. Faço questão de fazer a maior parte das minhas compras em supermerca-
dos portugueses, optando pelos produtos de Portugal, ouvindo a rádio portuguesa e os canais de 
televisão portuguesa, vibrando com os desportos e com as equipas portuguesas. E fazer férias no 
meu país sempre que tenho possibilidade de ir aumentando a economia do país que me viu nascer 
e crescer. 

4 – Como vê o futuro dos clubes e associações comunitárias no Ontário?
Têm tendência a acabar. As novas gerações que já nasceram neste país já não acompanham tanto 
a cultura e as tradições dos seus antepassados. Muitos dos jovens nas novas gerações têm a ten-
dência a não se identificarem com a cultura portuguesa, não têm o interesse em frequentar os 
clubes portugueses (assim que podem decidir por si mesmos deixam de querer ir às festas des-
tes locais). Não havendo os mais novos motivados a continuar este legado dos mais antigos, isso 
vai fazer com que inevitavelmente exista uma extinção gradualmente destes clubes. Na minha 
perspetiva, por outro lado, estes clubes/associações deveriam viver com e para os portugueses, 
deveriam acolher todo e qualquer português venha de que área de Portugal venha em vez de dis-
criminar as zonas que representam para que todos os imigrantes se sintam acolhidos e queiram 
manter as tradições e ajudem a mantê-las ativas.

VOX POP

MILÉNIO | CAPA



On behalf of the LiUNA Local 183 Training CentreLocal 183 Training Centre 
we wish the Members of LiUNA Local 183 and their 

families a Happy Portugal Day! Stay Safe this Summer!

LiUNA Local 183 Training Centre will now be offering the following 
Health and Safety programs through Live Virtual Learning:

House Keeping Safety  
Small Tool Awareness 
Fire Extinguisher Safety 

Personal Protective Equipment 
Traffic Control Person Safety 
Trenching Safety Awareness 
Confined Space Awareness

Live Virtual Learning Now Available

www.183training.com

For a full listing of available programs visit:

The LiUNA Local 183 Training Centre
Phone: (416) 242-7551

Address: 1263 Wilson Ave. (East Wing) 
Suite 301, Toronto ON M3M 3G2

Contact us today to book; limited 
space available:

Connect with us!!
@liuna183training
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Quem imaginaria que os nossos mundos 
estariam tão fora de sintonia, tempos sem 
precedentes, futuros incertos e as coisas 
mais simples a serem-nos tiradas do nos-
so dia a dia. Essa é a ‘norma’ atual...

Como acima mencionado, a letra da 
música recentemente lançada por 
Miguel Gameiro, ‘É Preciso’, retrata 

de forma simples e na perfeição, estes são 

os tempos para mostrar união, procurar as 
nossas melhores intenções, expressar co-
ragem sem fim e encontrar o espírito para 
elevar aqueles que mais precisam. Estes são 
momentos para os gigantes de coragem e 
incansáveis palavras de positividade.

Depois de 33 anos a viver o Dia de Por-
tugal nas ruas da Dundas, ano após ano, 
2020 será sem dúvida muito diferente. Este 
fim de semana, não iremos ver o vasto es-
plendor da nossa bandeira nacional coberta 
em muitos de nós, os milhares de crianças 
a vestir camisolas do Cristiano Ronaldo e o 
som do nosso querido hino nacional. Con-
tudo, no ‘novo normal’ continuaremos a 
celebrar o nosso passado tão rico, o nosso 
espírito e as várias esperanças que deposi-

tamos num futuro incrível. A comunidade 
luso-canadiana, especialmente aqui no sul 
do Ontário, é incomparável. Voámos além 
das nuvens para conquistar e criar uma 
vida de esplendor para as nossas famílias 
e passar tanto orgulho aos nossos parentes 
que deixámos em Portugal. Temos o pri-
vilégio de manter a nossa cultura viva e o 
compromisso que muitos de nós fizeram 
irá perseverar. Em breve voltaremos a ter a 
alegria de celebrar estes momentos impor-
tantes que evidenciam a grandeza do nosso 
povo e das nossas organizações, clubes e 
associações.  

Cative a força daqueles que o rodeiam, 
preencha o seu coração com uma coragem 
sem limites. Estes são os melhores tempos 

para se sonhar, renascer com esperança e 
elevar-nos. Temos firmemente de mostrar 
apoio aos negócios locais neste momen-
to de necessidade. Agora mais que nunca, 
temos de mostrar a nossa lealdade e prote-
ger o que nos é mais sagrado, a vitalidade e 
presença da Nossa Comunidade. Enquanto 
reflito sobre as minhas melhores virtudes 
pessoais, peço-lhe que faça uma pesquisa 
profunda e renasça, a níveis que apenas o 
nosso povo o fez historicamente. Somos 
uma comunidade excelente e o nosso me-
lhor ainda está por vir...

Feliz Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades.

José M. Eustáquio
Opinião

É Preciso                                                     É Preciso    
Parar nem que seja um segundo       Abrir os braços em par
O que é feito do mundo                         Voltar de novo a abraçar  
E onde chegamos agora?                     E sentir o calor

É Preciso                                                     É Preciso 
Escutar quem nos fala por dentro     Dar esse beijo imperfeito
É agora o momento                               Que ferve cá dentro do peito
Para por dentro e por fora                    Nós somos feitos de amor

É Preciso                                                    É Preciso
Sarar as feridas abertas                        Seguir que o caminho é em frente
Dizer as palavras certas                       Fugir não é coisa da gente 
Acalmar um coração                             É preciso estender a mão 

É Preciso                                                   É Preciso 
Dar o melhor que nós temos             Dar o melhor que nós temos
Todo o amor e de menos                    Todo o amor e de menos
É preciso levantar de chão                  É Preciso levantar do chão
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É preciso...
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viva portugal
viva os portugueses

Caro leitor,

Grata por o saber aí desse lado... grata 
pela sua leitura e interesse pelo mais 
saber. Saber é poder, e não ocupa lugar 
para além de nos trazer boas energias.

Esta semana vou escrever sobre o dia 
10 de Junho, dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades Portuguesas 

espalhadas pelos cantos do nosso mundo. E 
já somos muitosssssss.

Artigo sensível, não só nasci eu a 9 de Junho, 
como também, fui trazida pelos meus pais da 
Pátria mãe quando ainda era miúda para este 
fantástico país que nos deu casa, comida e um 
sentido de pertencer a algo maior - o tal senti-
mento de que “The sky is the limit”.

Tal como pode perceber, nunca perdi o 
gosto, nem pela escrita, nem pela fala, nem 
pela leitura do idioma mais lindo do universo.

Quando estou em qualquer que seja o 
lugar e esteja eu com quem estiver e que o 
nosso hino se faça soar... “Heróis do mar, 
nobre povo, nação valente e imortal...” não 
há parte do meu corpo que não se converta 
em orgulho, em patriotismo, em ter no pa-
lato, no sangue e na mente o gosto e o gozo 
de ter nascido debaixo desta sigla de ser 
Lusa... de ser Portuguesa.

O que significa para mim ser Portugue-

sa?  E a viver no estrangeiro? Tudo o que há 
de mais sagrado... tudo o que tem impor-
tância e relevância para quem sabe o que é 
sentir orgulho da sua Pátria.

Conquistamos meio mundo, somos atre-
vidos, mas também trabalhadores, nunca 
desistimos de nada, não há obstáculo im-
possível para um verdadeiro Tuga que se 
preze. Não desistimos fácil, nem mesmo 
quando “A porca torce o rabo” e caiem uma 
ou dez trindades”…

Somos assim, temos fibra... país pobre, 
mas valente. Com o pouco que temos, aju-
damos sempre o próximo. Defeitos temos 
como todos os humanos, mas somos dife-
rentes para melhor. Somos Únicos. Ser Por-
tuguês e saber ser feliz... com muito, ou com 
muito pouco. Já para não falar que temos a 
gastronomia e o melhor peixe do Mundo!

Não me leve a mal... tenho muitos mais 
anos de vida de Canadá em mim do que 
propriamente de Portugal, mas a nossa 
pátria é como um primeiro amor... Nun-
ca se esquece. Fica em nós... eternamente 
gravado, mais que não seja pelas emoções 
que nos faz viver, sentir. Portugal da minha 
saudade. Habitas e hás-de viver para sem-
pre no meu coração que te guarda num lu-
gar de honra com toda a pompa e circuns-
tância que a ti é devida.

Viva Portugal, viva os Portugueses e to-
dos os nossos usos e costumes que nos tor-
nam diferentes de todos os demais.

Fiquem bem e cuidem-se muito, e tam-
bém ao próximo. Sempre com todo o res-
peito que só o Português sabe dar.

Cristina Da Costa
Opinião

Casa do Alentejo

Associação Cultural 

do Minho First Portuguese Canadian 
Cultural Centre

JULIE DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO POR DAVENPORT

JULIEDZEROWICZ.CA    |    JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA    |                           @JULIEDZEROWICZ

FELIZ MÊS DE PATRIMONIO DE PORTUGAL! E FELIZ DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES E DAS COMMUNIDADES PORTUGUESAS!

Obrigado a todos os líderes da comunidade portuguesa e a todas as casas e associações. Um profundo obrigado 
a todos os voluntários que trabalham arduamente para fazer prosperar a língua, a tradição e a cultura portuguesa.

O Canadá é um país mais forte e melhor por causa das contribuições que a comunidade portuguesa faz em nossas 
vidas em termos de cultura, economia e vida social. Vamos celebrar o grande sucesso da comunidade portuguesa.

416 .654 .8048
1202 Bloor Street West

Peniche Community Club

Casa do Benfica

TEXT
FPCBP

Arsenal do Minho

TEXTAmor da Pátria

Casa dos Poveiros
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Com as comemorações do dia 10 de ju-
nho, nós portugueses celebramos o nosso 
feriado nacional conhecido como Dia de 
Portugal, Camões e as Comunidades Por-
tuguesas. Esta data comemora em parte a 
morte de Luís de Camões em 10 de junho 
de 1580, coincidentemente o mesmo ano 
em que fomos atingidos pelo nosso vizi-
nho - a Espanha - por três gerações.

Embora este feriado seja comemora-
do apenas oficialmente na terra na-
tal, cidadãos portugueses de outros 

países como o Canadá e outras nações 

europeias também comemoram o Dia de 
Portugal. É um tempo em que nós, como 
povo, honramos os nossos antepassados 
e a nossa história. Há muito do que nos 
orgulharmos, pois agora somos desafia-
dos pelas novas realidades económicas e 
de saúde. Nós, como povo, já enfrentá-
mos desafios anteriores e fomos capazes 
de superá-los, sejam eles sociais, políti-
cos ou de guerra.

As comemorações deste ano serão sem 
dúvida impactadas pela pandemia e a 
devastação por ela provocada de milha-
res de cidadãos. Temos e continuamos a 
enfrentar esta crise da melhor maneira 
possível. Tentar entender porque os re-
sultados portugueses na batalha contra o 
coronavírus apareceram melhor do que 
noutras nações europeias e, em parti-
cular, a Espanha - pelo menos com base 
em dados limitados que temos - não é 
100% certa. O ponto mais importante a 

ser levantado é que o primeiro caso em 
Portugal foi um mês depois do primeiro 
caso na Espanha, de 2 de março a 31 de 
janeiro. De facto, Portugal foi o último 
país da Europa a registar seu primeiro 
caso de COVID-19.

Nos últimos três ou quatro anos, na 
Espanha, houve uma crescente frag-
mentação das regiões espanholas e da 
política em geral. Em vez de tentar obter 
consenso, os partidos rivais estão a ten-
tar desgastar-se. Além disso, este é um 
Governo minoritário com frágil apoio 
parlamentar e que perdeu votos nas úl-
timas eleições da Espanha - ao contrário 
de Portugal, onde o partido no poder foi 
fortalecido na votação mais recente.

Em Portugal, para obter esse tipo de 
reação de ‘espírito comunitário’, o con-
senso entre partidos políticos, o Gover-
no e o presidente foi muito importante. 
Ainda não atingimos a nossa capacidade 

total e nenhuma expansão da capacida-
de hospitalar foi necessária. Em parte, 
o sistema de saúde pública de Portugal 
funciona bem, em parte devido à demo-
grafia do país. As áreas urbanas não são 
tão densamente povoadas, com pessoas 
espalhadas de maneira mais uniforme 
pelo campo, e isso forçou o serviço de 
saúde a manter uma rede mais ampla.

O maior investimento recente de Por-
tugal em saúde pública e um serviço de 
saúde muito mais centralizado ajudaram, 
enquanto níveis mais altos de turismo na 
Espanha e o alto grau de mobilidade que 
o acompanha poderiam ter incentivado 
a disseminação do coronavírus. 

Com otimismo cauteloso, estamos a 
começar a ver a luz no fim do túnel. Viva 
Portugal!

Peter Ferreira
Opinião
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Feliz Dia de Portugal

leaodouro.com  |  905.566.5326  |  920-A Dundas St, E. Mississauga

Há mais de 35 anos que o Leão 
D'Ouro se tem dedicado para servir 
a comunidade e cuidar dos nossos 
clientes e da nossa equipa. Com o 
contínuo impacto do vírus do 
COVID-19 em todos nós, queremos 
assegurar os nossos clientes de que 
continuamos aqui para vos servir. 

Continuaremos abertos para o servir 
em formato takeout e com entrega 
via SkipTheDishes ou UberEats. 

Feliz dia de Portugal
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@carpenters27
@carpenters27
@the_ccat

222 Rowntree Dairy Rd, Woodbridge
905-652-4140  |  carpenterslocal27.ca 

HAPPY
PORTUGAL
DAY



HAPPY
PORTUGAL

DAY

75 Derry Road West, Mississauga   |   905-564-1920   |   Register now at  MississaugaConvention.com
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My parents, like many other Portuguese im-
migrants, embarked on a journey with suit-
cases full of hopes and dreams. Arriving in 
Canada on November 7, 1977, they sought 
to renew their lives. However, life has pre-
sented them with new challenges to face.

As we go through the emotional ups and 
downs, we maneuver our state of mind 
each day during this unpredictable 

time. For me, I feel my heart ever so gently 
say goodbye to my hero, my protector, the 
patriarch of my family… my paezinho... to Al-
zheimer’s disease. 

During this time of social distancing, it 

has been tremendously hard for my father 
to fathom why I cannot hug, kiss or break 
bread with him.  I explain in the simplest of 
terms for him, in the hopes he may unders-
tand. Yet, moments later, he Facetime calls 
me.  “Why are you not visiting daddy? You 
are punishing me? What did daddy do?”. Yet 
again, with all my love for him, I explain as 
tears roll down his eyes.

As Alzheimer’s disease robs me of the wind 
beneath my wings, I have replaced the quest 
for happiness in exchange for the quest of pre-
sence. I don’t seek for things to be different, as 
I recognize the curse that comes with the gift of 
life.  I seek for a place of alignment in its raw and 
naked form from resistance to nonresistance. I 
bow down to the power of cause and effect, 
which has beautifully orchestrated my life and 
many others.  Death is a continuation of life and 
we cannot have one without the other.  

From the moment we are conceived, we 
are already dying.  We transition from stage to 

stage: infancy to childhood; young adulthood 
to adulthood; to our elderly years.  I look at 
death as the next stage of the circle of life, whi-
ch goes unseen.

There is a universal understanding of this 
gift and curse.  We are suffering and honour 
it, while doing so in our own unique ways. We 
have all lost something or someone and learn 
to accept it is what it is. Pain is democratic.  
Pain is a needle crafting the tapestry of life.  My 
paezinho’s Alzheimer taught me to be present; 
to live within the moment.  I am breathing, I 
am alive… the isness of the present is here. I 
take charge of my happiness by acceptance of 
the isness, so as to liberate myself of the sad-
ness. Which is to say, to give recognition to the 
conditions that I cannot change; to seek ha-
ppiness not pain.

My father… he never sold me a prescription 
bottle of perfection with a quick expiration 
date.  He sold me the slogan, “I should be, I 
could be, I will be”. He believed that we are all 

sovereign beings with no jurisdictions. There 
is no questioning the impact this played on my 
upbringing; the lady I am today is in due part 
thanks to him.

As I lose my father every day slowly to this 
horrible disease, I question myself “When will 
his needs outweigh what my family can pro-
vide him?”.  As Alzheimer’s disease creates its 
path of destruction, pae can no longer speak 
English. Many of the skills which enabled him 
to flourish in Canada have long been dimini-
shed, forgotten and replaced with confusion. 
In his time of need, as his daughter, what can I 
do to ensure his needs are met with due atten-
tion and support? No longer capable of visiting 
Portugal, I must bring it to him.

He took a leap of faith when he came to Ca-
nada many years ago, let us honour our pa-
rents today with courage and gratitude. 

Never forget the hand that raised you…

Sara Dias
Opinião
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Let us honour our parents

Fernando Rio, Broker

Wishing the community a happy

Portugal Day 

business insurance  |  landlord insurance  |  car insurance  |  home insurance

339 Roncesvalles Ave, Toronto
humberviewinsurance.ca 416-531-4647
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Celebra-se mais uma vez o país, mas de 
uma forma diferente. Todas as cerimónias 
programadas ficaram sujeitas à ditadura 
de um vírus que, de repente, obrigou a 
cancelar e a alterar agendas. Serão conti-
dos os festejos deste ano, sem multidões 
nem convívios, tão ao gosto do nosso Pre-
sidente dos afetos. Foi ele quem, no início 
do seu primeiro mandato, e interpretando 
o espírito das celebrações, expresso na 
definição do dia – de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas –, de-
cidiu que a festa extravasaria o território 
nacional. Celebrar o poeta das muitas 
andarilhagens, é celebrar o povo que deu 
origem ao mote do “se mais mundo hou-
vera, lá chegara”.

Assim, e inaugurando um modelo 
inédito, passou a dar voz aos dife-
rentes espaços onde as nossas co-

munidades estão massivamente repre-
sentadas. No primeiro ano, a festa fez-se 
entre Lisboa e Paris, a que se seguiram, em 
2017, o Porto e as cidades brasileiras do Rio 
de Janeiro e São Paulo. Em 2018, o périplo 
dividiu-se entre Ponta Delgada e as cida-
des de Boston, Providence e New Bedford, 
nos Estados Unidos da América. No ano 
passado, iniciada a cerimónia na cidade de 

Portalegre, rumou-se depois para a Cida-
de da Praia, em Cabo Verde. Tudo estava 
programado para que, na próxima sema-
na, se repartisse entre o Funchal e a forte 
comunidade residente na África do Sul. 
Um valor mais alto se levantou para im-
pedir a festa – a defesa da saúde pública.

Recordo-me de, no início, ter ouvido al-
guém comentar que o Dia de Portugal de-
veria ser sempre celebrado em solo pátrio, 
reservando-se as visitas às comunidades 
portuguesas para outras datas. Nesse dia 
interroguei-me sobre a questão do chão de 
cada um de nós. Como sabemos, “jus soli”, 
que em latim significa “o direito de solo”, 
pode ser condição única para alguém ser 
considerado cidadão de um determinado 
país. Ou seja, o nascimento, por si só, confe-
re o direito à nacionalidade, que o mesmo é 
dizer – a pertença a um chão.

Mas aquilo que cada um considera o seu 
chão não pode ser definido de forma tão 
simplista, embora a possamos considerar 
determinante. Pensemos, por exemplo, nas 
nossas comunidades dispersas pela diás-
pora. Quantos dos que as formam, depois 
de décadas de ausência, não escondem que 
se sentem tão portugueses hoje, como no 
dia em que se viram forçados a deixar o seu 
chão. Depressa se percebe que um chão nem  
sempre se representa pela materialidade do 
espaço físico, do pedaço de terra onde dei-
xamos gravados os nossos primeiros passos. 
É bem mais do que o lugar a que ficamos li-
gados pelo cordão umbilical do nascimento, 
porque é feito da memória ancestral dos que 

nos precederam, que montaram o tear onde 
vamos urdindo a trama das nosssa vidas. 
Essa memória acompanha-nos, tatuada no 
corpo e na alma, sem precisar de um lugar 
onde assentar, mesmo que lhe aumentemos 
o território das vivências acumuladas.

Por isso, sempre que Marcelo Rebelo de 
Sousa visita uma comunidade portuguesa, 
fora de Portugal, esta continua a ser solo 
pátrio. Foi nele que cresceram novas raízes, 
mas o húmus de que se alimentaram mais 
não foi do que o resultado de um processo 
de decomposição das antigas. Arrancadas às 

origens, e transplantadas para os mais varia-
dos mundos, souberam gerar uma seiva hí-
brida, que alimentou a frondosa copa de que 
se formaram novas genealogias. 

Na bifurcação de todos estes ramos, con-
tinuaremos a estender a corda da memória, 
para, ao ritmo das aves migratórias, nela 
pendurarmos as roupagens puídas pelos 
cheiros, sons, imagens e sabores antigos, e 
as expressões de uma linguagem que diaria-
mente se reinventa. É esse estendal que fita-
remos quando, no dia 10, voltarmos a entoar 
o hino de Portugal.

Ao ritmo de uma 
nova celebração
A minha Pátria é uma corda de estender a roupa.
Mahmoud Darwich, poeta palestino

Aida Batista
Opinião
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Marit Stiles
Membro do Parlamento Provincial Davenport

Juntos, vamos celebrar
em espírito, enquanto

temos que ficar
separados.

1199 Bloor St. West
maritstiles.ca/ajuda

Mês de Portugal:

MStiles-CO@ndp.on.ca
416-535-3158

Às armas!... Contra o ‘Covid’ marchar, marchar!...

Com a aproximação do dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades Portu-
guesas e das circunstâncias que envol-
vem o nosso país de hoje, a prosa pa-
triótica habitual e as sonoridades do hino 
nacional que iremos ouvir, não podem 
deixar-nos esquecer os desafios que 
atualmente enfrentamos e aos obstácu-
los que teremos de ultrapassar.

Longe dos séculos passados e dos dis-
cursos épicos camonianos que “As ar-
mas e os barões assinalados…” tanto 

evidenciaram, as “armas” de hoje são as 
formas de ajudar a combater a propaga-
ção desta terrível epidemia que nos assola 
e que já custou a vida a 1410 portugueses, 
além de ter infetado 32.500 outros, fazen-
do da aventura de passarmos “além da 
Taprobana” uma adversidade difícil de 
transcender, nomeadamente quando na-
vegamos “em mares nunca de antes na-
vegados”, perante um vírus desconheci-
do. E os “barões”, “Em perigos e guerras 
esforçados, Mais do que prometia a força 
humana”, do nosso ano 20 do século XXI, 
têm sido os nossos profissionais de saúde 
e todos aqueles que mais têm contribuído 
para garantir a nossa segurança, mas cuja 
dedicação não tem conseguido conter a 
irresponsabilidade comportamental de 
muitos dos nossos cidadãos, ao desrespei-
tarem todas as normas básicas de higiene 
e segurança antivírus e tornando a “oci-
dental praia Lusitana” da região de Lisboa 
o maior foco nacional de infeções, em que 
cada 10 novos casos de contágio nacional, 
nove são desta grande região.

Mas se os imperativos nacionais dos nos-
sos dias são diferentes daqueles que ins-
piraram Luís Vaz de Camões e a sua obra 
os Lusíadas, a nossa epopeia deste século, 
para salvar o que resta da nossa depaupera-
da economia pelos efeitos da Covid, não vai 
deixar de ser coletivamente menos violen-
ta do que outras batalhas da nossa história. 
No entanto, “se o engenho e a arte” e “o sa-
ber de experiência feito” não nos abando-
narem e os “deuses” de um Olimpo chama-
do União Europeia o permitirem, Portugal 
poderá passar, mais uma vez, o “Cabo das 
Tormentas”.

E os sinais, embora não definitivos, estão aí!...
Na passada semana, a presidente da Co-

missão Europeia, Ursula Von der Leyen, 
baseada numa proposta de acordo franco-
-alemão, apresentou aos seus pares, sob a 
forma de um Fundo de Recuperação, um 
total de 750 mil milhões de euros para a 
Europa superar a crise provocada pela pan-
demia da Covid-19. Sublinhou, entretanto, 
que do montante total de 750 mil milhões 
de euros, 500 mil milhões serão canaliza-
dos para os estados-membros através de 
subsídios a fundo perdido e os restantes 
250 mil milhões na forma de empréstimos, 
acrescentando ainda que "agora é preciso 
criar bases para o futuro".

Como o acesso a estes fundos é feito 
numa base voluntária, ou seja, os estados-
-membros é que decidem se os solicitam, 
foi tido em conta o Produto Interno Bruto 
'per capita' e o nível de dívida dos países 
tendo, neste caso, Portugal ter sido colo-
cado no grupo de países com um PIB 'per 
capita' abaixo da média da UE e de "dívida 
elevada".

Assim e se o entender, Portugal poderá 
ter acesso a um total de 15,5 mil milhões de 
euros em subvenções (distribuídas a fundo 
perdido) e a 10,8 mil milhões de euros sob 
a forma de empréstimos concedidos em 
condições favoráveis, perfazendo um total 

de 26,3 mil milhões de ajuda. Mas há regras 
a respeitar e os estados-membros não vão 
poder fazer o que lhes apetece às verbas 
atribuídas. 

Os governos nacionais têm de apresen-
tar os seus planos de recuperação alinhados 
com as regras das políticas económicas e 
orçamentais europeias.

De onde vem tanto dinheiro para ajudar 
a pagar este esforço adicional do orçamen-
to comunitário? Entre empréstimos ex-
ternos garantidos pela EU, vão ser criados 
novos impostos sobre os plásticos, serviços 
digitais, sobre as empresas nacionais, tri-
butação carbónica, etc. Assim e de acordo 
com este esquema, os países com as contri-
buições mais elevadas vão acabar por pagar 
uma parte maior da fatura, o que significa 
que, em termos proporcionais, irão contri-
buir com mais do que aquilo que receberão.

Saliente-se no entanto que esta propos-
ta tem de passar ao crivo do Conselho da 
UE (voz dos governos dos países EU), onde 
se manifestam “ruidosamente” contra os 
subsídios a fundo perdido o “bando dos 

quatro”, não aquele de um período turbu-
lento da história chinesa…, mas a Áustria, 
a Suécia, a Dinamarca e a Holanda. Se os 
restantes 23 países da União não forem ca-
pazes de dissuadir os outros quatro de mu-
darem de posição, a UE entrará numa crise 
profunda! Mas, pelo contrário, se os moldes 
desta atual proposta da Comissão Europeia 
se mantiverem, a UE será reabilitada nos 
princípios da solidariedade que lhe deram 
origem e os países como Portugal poderão 
finalmente (se o souberem e se “outros” 
desastres fraudulentos não os afetarem), 
tentar acertar o passo com os mais desen-
volvidos, mantendo a sua natureza e dimi-
nuindo a condição de culpado/vítima da 
sua própria dependência.

Nessa altura e apesar do longo caminho 
já percorrido após o 25 de Abril de 1974 e 
o que ainda falta percorrer, o 10 de Junho 
terá então um outro significado e Portu-
gal poderá no futuro vir a ser cantado por 
outros poetas, mas com o mesmo orgulho 
camoniano.

É preciso acreditar!

Luís Barreira
Opinião
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10 de junho, um dia de reflexão sobre 
o futuro das Comunidades Portuguesas

Perante as circunstâncias atuais da 
pandemia Covid-19, cujos efeitos de 
isolamento social se fazem sentir à 
escala global, as comemorações que 
anualmente se realizam do Dia de Portu-
gal no seio das comunidades portugue-
sas, e que constituem as mais genuínas 
manifestações de amor à pátria de Ca-
mões, estão a ser consequentemente 
canceladas.

Como no território nacional, onde o 
10 de junho será assinalado com uma 
cerimónia simbólica, através de uma 

singela sessão no Mosteiro dos Jerónimos, 
que substitui assim os três dia de celebra-
ções oficiais que este ano estavam previstas 
ocorrer no Funchal e junto das comunida-
des portuguesas na África do Sul, também 

nos núcleos da diáspora as comemorações 
prosseguirão seguramente este modelo 
mais minimalista.

Este é, portanto, o momento das come-
morações simbólicas do Dia de Portugal, um 
momento de incontornável recurso às plata-
formas digitais como meio de mitigar o iso-
lamento social. Mas é também um momento 
oportuno para uma ampla reflexão aquém e 
além-fronteiras sobre o futuro das comunida-
des portuguesas, tanto que são notórios vários 
casos de dificuldades no seu movimento as-
sociativo, um dos mais importantes, senão o 
mais importante pilar da diáspora.  

Dificuldades resultantes das medidas de 
contenção da pandemia, que entravam a 
realização de eventos e iniciativas, como é o 
exemplo cimeiro do Dia de Portugal, e que são 
essenciais para a obtenção de receitas que per-
mitem custear o normal funcionamento das 
associações, como seja o pagamento da água, 
luz, rendas dos espaços ou a sua manutenção.

O risco de fecho definitivo de diversas as-
sociações no seio das comunidades portugue-
sas espalhadas pelos quatro cantos do mundo 
nunca foi tão real, e é ainda agravado pela 
problemática do envelhecimento dos seus 

quadros dirigentes, da maioria dos seus asso-
ciados e da escassa participação dos lusodes-
cendentes.

Este perigo acrescido de encerramento 
deve impelir as forças vivas do movimento 
associativo das comunidades portuguesas a 
colocar definitivamente em cima da mesa, 
não só, quando a vida voltar a normalizar, a 
diversificação de atividades capazes de con-
ciliarem a cultura tradicional enraizada nas 
coletividades com novas dimensões socio-
culturais, como o cinema, a literatura ou a 
moda, de modo a atrair as jovens gerações de 
lusodescendentes. Como também a adoção 
de um novo modelo de atuação e organização 
das associações, que necessariamente terá que 
passar por um paradigma de partilha de uma 
“casa comum”, capaz de reunir num só espa-
ço com dignidade e dimensão a valiosa arga-
massa identitária da diáspora.

Um modelo de “Casa de Portugal”, de por-
tas sempre abertas às várias nacionalidades, e 
em particular, naturalmente, à comunidade 
portuguesa, através de parcerias com agre-
miações, escolas e universidades onde se en-
sina a língua portuguesa. Uma “Casa de Por-
tugal”, com uma agenda capaz de congregar 

as diversas sinergias do movimento associati-
vo, de diluir as diferenças e egos, e potenciar o 
coletivo, a união, os parcos recursos humanos 
e financeiros, em prol da cultura portuguesa.

Uma “Casa de Portugal“, na esteira da Mai-
son du Portugal – André de Gouveia, em Pa-
ris, capital francesa onde se encontra a maior 
comunidade portuguesa fora de Portugal, 
onde se organizem vários eventos culturais 
do movimento associativo. Desde as festas e 
festivais de folclore, à programação de artes 
plásticas, cinema, dança, literatura, teatro, 
ciclos de conferências ou divulgação de tra-
balhos dos investigadores que cada vez mais 
proliferam na lusodescendência.

Uma “Casa de Portugal“ que no caso con-
creto da comunidade portuguesa em Toron-
to, uma comunidade que se destaca hoje no 
Canadá pela sua perfeita integração, inegável 
empreendedorismo e relevante papel econó-
mico e sociopolítico, mas que não está imune 
a estes efeitos que têm alterado radicalmente o 
quotidiano, se revela fundamental para a pre-
servação do seu legado cultural e concomi-
tantemente para a construção do seu presente 
e futuro coletivo. 

Daniel Bastos
Opinião
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Camões às Portas de Santo Antão

Em Lisboa, gosto de descer devagar 
uma das ruas, paralela à Avenida da Li-
berdade - a Rua de Santa Marta -, onde 
fica o Hospital do mesmo nome, com 
lojas populares e tasquinhas com filas 
de clientes na conversa à espera da sua 
vez. Essa rua é longa, mudando a certa 
altura de nome para Rua de São José, 
que continua sempre a direito, mudan-
do, no Largo da Anunciada, para Rua 
das Portas de Santo Antão, até terminar 
no Largo de São Domingos, ao Rossio. 

Os passeios são tão estreitos, que sou 
forçada a ir parando e a encostar-
-me às paredes, para deixar pas-

sar os carros ou dar lugar a outra pessoa. 
Aproveito esses bocadinhos para olhar 
com atenção as fachadas dos palacetes, os 
portões de ferro trabalhado que escondem 
jardins interiores, os antigos mosteiros e 
igrejas.  Leio as inscrições do registo de no-
mes de pessoas ou instituições relevantes 
daquela vizinhança e, nos últimos tempos, 
reparo em lojas e restaurantes étnicos que 
vão enchendo de cores e sabores esta zona 
histórica de Lisboa.

Num desses passeios ao final do dia, 
descobri, por acaso, um túnel parcamente 
iluminado, que conduzia a um pátio mal 
cuidado, nas traseiras do que era o famo-
so cinema Odéon, hoje transformado em 
Hard Rock Café na Praça dos Restaurado-
res. Surpreendi-me, ao reconhecer o retra-
to, várias vezes repetido do poeta Luís Vaz 
de Camões, em azulejos de tons ocre escuro 
cobrindo o teto do túnel. Uma placa indica-
va: Pátio do Tronco.

A curiosidade levou-me a investigar que, 
naquele pátio tinha existido uma prisão 
municipal, a Cadeia Municipal do Tronco, 
onde Camões havia estado preso, a certa 
altura de sua vida. A pintura dos azulejos 
é da autoria do reconhecido artista Leonel 
Moura que reproduzem um retrato do poe-
ta feito em 1570, por um artista chamado 
Fernando Gomez. Este reconhecimento 
dum episódio marcante da vida do poeta 
data de 1992, e deve-se à iniciativa da Câ-
mara Municipal de Lisboa.

Constatei que Luís Vaz de Camões, aos 28 
anos de idade, no dia 15 junho de 1552, dia 
da festa de Corpo de Deus, andava, como 
muita gente, a passear e a divertir-se na-
quela área da cidade, entre o Rossio e as 
Portas de Santo Antão, junto ao Convento 
de São Domingos. Era dia de grande festa 
popular, de alegria desenfreada, de desor-
dens e rixas. Luís de Camões, numa briga, 
a tentar auxiliar uns amigos, feriu, com um 
golpe de espada, um dos criados do Rei. Foi 
levado para a Cadeia do Tronco, próxima 
do local, e nela ficou encarcerado durante 
quase um ano. 

O rei Dom João III acabou concedendo a 
liberdade ao jovem: “Mancebo pobre que 
me vai este ano servir à Índia”. Terá sido 
nessa condição que Camões foi libertado, a 
24 março de 1553, tendo essa viagem à Ín-
dia servido de inspiração para escrever “Os 
Lusíadas”.

Esta área de Lisboa, às Portas de Santo 
Antão, nome que vem dum antigo con-
vento dos dominicanos de 1400, continua 
a ser de boémia e animação.  Hoje, é uma 
rua pedonal onde turistas e nacionais se 
aglomeram nas inúmeras marisqueiras, 
cervejarias e na conhecida Ginginha Sem 
Rival. É igualmente um local de entreteni-
mento pois ali fica ali o imponente Coliseu 
dos Recreios, o Teatro Politeama e o Teatro 
Nacional Dona Maria.

Coincidência ou não, a poucos metros do 
Pátio do Tronco, e da antiga cadeia, locali-
za-se a Sociedade de Geografia de Lisboa, 
fundada em 1875.  Com um museu etnográ-
fico e biblioteca riquíssima, nela se destaca 
uma coleção cartográfica de atlas e mapas. 
Constitui um espaço cultural onde a obra 
de Camões tem sido e vai continuar a ser 
destacada.

Estar no Pátio do Tronco é regressar, por 
momentos, ao século XVI e imaginar o jo-
vem e aventureiro Camões naquela prisão, 
a sonhar com a liberdade e vontade de vol-
tar a novas expedições, depois da experiên-
cia de Ceuta. Acredito que os oito meses 
que ali esteve preso, o tenham estimulado a 
escrever sobre os descobridores, rotas no-
vas e mapas tracejados pelos “mares nunca 
dantes navegados” que perpetuou no seu 
poema imortal.

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca
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Rua de São José - Leitaria
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Ginginha Sem Rival

Túnel vista para o Pátio do Tronco

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
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Feliz Dia de Portugal

Nos últimos 33 anos, a celebração anual do Dia de Portugal, organizada pela Aliança de Clu-
bes e Associações Portuguesas de Ontário (ACAPO), elevou o orgulho, o espírito, a união e 
uma herança cultural rica, que mais de 450.000 luso-canadianos orgulhosamente servem e 
celebram no dia 10 de junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Este ano, em vez de desfilar na Dundas St. W., a acenar com a bandeira e a cantar o hino 
nacional, pedimos que continuem a apoiar a nossa comunidade, o comércio tradicional, os 
clubes e associações membros desta organização e os milhares de voluntários que, juntos, 
mantêm acesa a chama da cultura portuguesa no Canadá.

ACAPO 
Ad Hoc Committee       
Portugal Week 2020

Canadian Council of Construction Unions
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Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
Data muito importante para quem se sente patriota

Cada um é como cada qual, mas nós de-
vemos sentir-nos orgulhosos e dos mais 
importantes do mundo - não podemos 
esquecer que somos a quarta língua mais 
falada do mundo. Hoje o Dia de Portugal 
deve-se a D. Luís I, foi ele que declarou 
dia de festa nacional com grande gala 
para comemorar os 300 anos da morte de 
Luís de Camões, festividade que hoje se 
celebra por todo o mundo onde haja por-
tugueses - o Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas. Hoje é 
com um elevado sentimento de patriotis-
mo que todos os homens e mulheres, de 
todas as gerações, celebram esta heran-
ça histórica e cultural. Ao longo de sécu-
los enraizou-se em todos os continentes e 
hoje continua com força viva e inspirado-
ra de todos os valores. Todo o português 
deve sentir chieira de o ser, deve sentir or-
gulho em ter o estatuto de ser português. 

O português espalhou-se por todos os 
continentes, mas o sangue conti-
nua sempre com a cor da bandeira 

nacional. Um verdadeiro português não 
tem vergonha de dizer, sou português! Eu 
tenho chieira ao dizer que sou português, 
é ter algo em nós que muitos depois de 
conhecerem o cantinho florido da Europa 
adoravam ter, (ser português). Conheço 
e convivi com nacionalidades diferentes 
que me diziam, depois de conhecer o nosso 
cantinho, que adoravam ser portugueses.

Este ano, com as atuais circunstâncias da 
pandemia Covid-19, onde os efeitos tive-

ram e obrigaram a altas mudanças e certas 
decisões derivado ao isolamento social a 
que somos obrigados e que se sentem à es-
cala mundial, as festividades do Dia de Por-
tugal levaram a uma alteração inesperada e 
a um prejuízo incalculável, isto falando na 
nossa comunidade. Eu recordo os anos em 
que tudo era voluntariado, tudo se resolvia 
com mão de obra a custo zero, passavam-
-se noites em branco na ajuda das limpe-
zas e na preparação do fim de semana para 
celebrar o Dia de Portugal. Como as coisas 
mudaram! Hoje os que se dizem ajudantes 
ficam com a mão estendida para receber 
algo em troca. Já não há homens e mulhe-
res como antigamente, todos esperam um 
título e assim vai a cultura regional, aos 
poucos terminando/desaparecendo. Um 
dia destes ouvia um programa numa rá-
dio local onde alguém dizia o seguinte (eu 
subescrevo tudo e coloco a mão por cima): 
mas como pode alguém dar continuidade a 
uma cultura regional quando preside uma 
instituição cultural que não percebe nada 
da cultura da mesma região, porque nem 
da mesma é natural? Mas tais pessoas sen-
tem-se orgulhosos/as em presidir à mes-
ma para ter um título. Valha-nos Deus ao 
que tudo isto chegou! Mas atenção, muitos 
criticam mas não têm coragem de o dizer 
publicamente. Assim andamos em cultura 
regional, atualmente estamos a passar uma 
fase caricata com tantos cancelamentos e 
restrições em ajuntamento de pessoas, o 
que obrigou ao cancelamento das festivi-
dades do Dia de Portugal entre nós, comu-
nidade portuguesa em Toronto. Não vai ser 
possível este ano celebrarmos o amor pela 
pátria com aquela garra que muitos nos ha-
bituaram. Infelizmente as comemorações 
do Dia de Portugal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas, assinaladas a 10 de 

junho, vão ser realizadas numa cerimónia 
simbólica, sem grandes euforias pelo fac-
to do que nos rodeia, provocado por uma 
coisa tão pequenina que obrigou a que tudo 
fosse reduzido ao seu tamanho. Um simples 
vírus pregou-nos uma grande partida e co-
locou todos ao mesmo nível.

Não se esqueçam do mais importante: 
hoje para se conseguir um patrocínio será 
muito difícil, as empresas não têm con-
dições para disponibilizar verbas, e sem 
verbas nada se consegue. Não sei como 
alguns clubes conseguem viver sem fes-
tinhas. Preparem-se que o futuro vai ser 
muito difícil por uma razão muito simples: 
os frequentadores e apoiantes de festas tra-
dicionais vão pensar duas vezes antes de se 
expor em grandes encontros e aí as coisas 
vão ficar muito preocupantes e economi-

camente vai afetar em grande uma percen-
tagem elevada dos nossos clubes, e muitos 
deles muito têm contribuído para a Semana 
de Portugal.

Vamos procurar organizar coisas dentro 
das possibilidades e não entrar em euforias 
nem em grandes shows porque o mais im-
portante é saber gerir em tempos de crise, 
como esta provocada pela Covid-19 que vai 
durar. Este ano o Dia de Portugal será mui-
to diferente do que se tem vindo a realizar, 
mas o valor de ser português está sempre 
dentro de nós.

Deixo um desafio a todos os leitores para 
colocarem uma bandeira portuguesa na sua 
varanda, para mostrarmos que somos pa-
triotas e que somos unidos. Eu vou colocar.

Feliz Dia de Portugal a todos os leitores e 
viva Portugal. 

Augusto Bandeira
Opinião

THANK YOU!
As we face COVID-19 together, 

I want to thank everyone 
for doing their part to stay 

safe and support each other, 
especially our essential and 

frontline health care workers.

My office is here to help.

OBRIGADO! 
Ao enfrentarmos o COVID-19 

juntos, quero agradecer a todos 
por se apoiarem e se manterem 

seguros, especialmente  
nossos profissionais de saúde 
essenciais da linha da frente.

Meu escritório está aqui para ajudar.

Marit Stiles
416-535-3158
MStiles-CO@ndp.on.ca

MaritStiles.ca/help
MaritStiles.ca/Ajuda

MPP / Deputada Provincial Davenport



Portugalo – Portuguese Heritage Fest presents ALMA 
E CORAÇÃO, a Virtual Series 

Originally scheduled for its inaugural debut on Sep-
tember 5, 2020 at Mississauga’s Celebration Square, 
Portugalo – Portuguese Heritage Fest has been can-
celled due to the uncertain times of COVID-19. Com-
mitted to the health and safety of the community, the 
organizers of Portugalo are dedicated to celebrate and 
share the Portuguese history and culture with surroun-
ding communities and will kick off their virtual series: 
ALMA E CORAÇÃO on Portugal Day – June 13, 2020 
from 3:00 – 5:00 pm EDT.

Join us from the comfort and safety of your homes as 
we celebrate Portuguese culture and feature an outstan-
ding line-up of many talented musical acts such as Tony 
Gouveia, TABU; Carlos Janeiro, Banda Sagres; Tony Ca-
mara; Santa Fé and more! Presented by the Portuguese 
Cultural Centre of Mississauga, Portugalo – Portuguese 
Heritage Fest invites all members of the community to 
join the FREE virtual event ALMA E CORAÇÃO and ce-
lebrate the passion, culture and heritage of Portugal.

Join Zoom Meeting: 
June 13, 2020 from 3:00 – 5:00 pm 

Visit www.portugalofest.ca for Zoom Meeting infor-
mation, more updates and information on Portugalo – 
Portuguese Heritage Fest and follow us on social media! 

Facebook: @PortugaloHeritageFest 
Instagram: @portugalofest

For more information about Portugalo – Portuguese 
Heritage Fest and the ALMA E CORAÇÃO virtual event, 
please contact: 

Andrew De Camara 647-409-7304 
Dani Araujo 647-779-7924 
media@portugalofest.ca
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COMUNICADO:	SEMANA	DE	PORTUGAL	2020	

	
Caros amigos da Media Local, 
 
Dada a situação atual com o COVID-19 que atravessamos em casa e pelo 
mundo fora, nós temos a responsabilidade de tomar medidas de prevenção e de 
segurança com os nossos clubes membros e com a nossa comunidade. 
 
Como tal, as celebrações da Semana de Portugal 2020 vão ser limitadas aos 
nossos eventos oficiais que irão ser transmitidos nas nossas plataformas nas 
redes sociais. 
 
Este é o programa proposto para o dia 10 de Junho, 2020: 
 
16H00 Homenagem aos Pioneiros no High Park  
17H00 Içar da Bandeira no Largo da Sta Helena em Colaboração com o Little 
Portugal on Dundas BIA  
18H00 Homenagem aos Voluntários no Trinity Bellwoods  
19H00 Tributo a Camões no Camões Square  
 
Mais adiantamos que a placa em 3D de Toronto na Câmara Municipal irá ter as 
cores da nossa Bandeira – Vermelho, verde e amarelo, em rotação das 9 da 
manhã no dia 10 de Junho até as 9 da manhã do dia 11 de Junho.  
 

Obrigada pelo apoio contínuo e desejamos a todos um Feliz Dia de Portugal 
2020!	
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No Algarve poderá comprar ou alugar um apartamento de 2 quartos todo mobilado. A cinco minutos da praia, com ar condicionado, aquecimento, estacionamento, piscinas para crianças e adultos
Terá um rendimento de 5 a 8 mil euros ao ano

Parque aquático Zoomarine, Algarve shopping e campos de golfe a 10 minutos
Albufeira e Portimão a 20 minutos de carro

Aconselhe-se com quem conhece bem o mercado português
Fernando Martins
416 258 8104
support@camil.ca
w w w.c amil.c a

Apartamentos no Algarve para férias e investimento

Saiba8 vantagens de ter um apartamento no algarve
com rendimento garantido com a Camil

Desejamos-lhe um felizDesejamos-lhe um feliz
Dia de PortugalDia de Portugal

MILÉNIO | CAPA



B A K E R Y &  P A S T R Y

FELIZ DIA DE PORTUGAL
DURANTE ESTE PERÍODO SEM PRECEDENTES

CONTINUAREMOS A DISPONIBILIZAR APENAS TAKE-OUT.

AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA, A SUA PACIÊNCIA E A SUA COMPREENSÃO.

ABERTO DIARIAMENTE 24 HORAS

(416) 651-1780  |  352 OAKWOOD AVE  |   JACKSBAKERY.CA
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For just over three months the news 
cycle has been centered around the 
coronavirus and the economic and hu-
man impact of this pandemic on our li-
ves.  However, since the death of George 
Floyd, a 46 year old African-American, 
in Minneapolis news coverage has pivo-
ted to the issue of the racial divide in the 
United States.  

George Floyd, who was being arres-
ted, was handcuffed and lying face 
down on a city street while Min-

neapolis police officer Derek Chauvin kept 
his knee firmly on his neck for over eight 
minutes, as other officers watched close by 
and took no action.  George Floyd died as a 
result of Chauvin’s actions and the officer 
was arrested and charged with third-de-
gree murder. 

Following George Floyd’s death, demons-
trations and protests were initially peaceful 
but later became violent as windows were 
smashed at a police precinct, stores were 
set on fire, and many stores were looted and 
damaged. Protests in subsequent days have 
been occurring beyond the United States in 
many Canadian and European cities. 

As clashes with law enforcement agencies 
escalate in most major U.S. cities, curfews are 
being imposed.  These protests are occurring 
in the midst of the worst pandemic in modern 
times where in the U.S. over 100,000 people 
have died from the coronavirus.  This is not 

only a law enforcement issue or one of racial 
divide but also a public health concern.  With 
large numbers of people gathering, the risk of 
coronavirus infections only increase. 

President Donald Trump has blamed the 
extreme left-wing group Antifa for the vio-
lence and he has signed an executive order 
officially labelling this group as terrorists.  An-
tifa – short for "anti-fascists" – is the name 
for loosely affiliated, left-leaning anti-racist 
groups that have been involved in violent 
clashes in recent years. The movement has 
no unified structure or national leadership. 
Declaring a domestic group as a terrorist or-
ganization is, according to most legal experts, 
unconstitutional as the President can only de-
clare foreign groups as terrorists.  

Furthermore, on Monday June 1st, Presi-
dent Trump indicated he would use his entire 
presidential prerogative - including deciding 
to invoke little known Insurrection Act of 
1807, the Act that governs the ability of the 
President of the United States to deploy U.S. 
military forces within the United States to 
suppress civil disorder, insurrection, and re-
bellion. The President stated that he wanted 
to end violent protests, declaring he would 
deploy “thousands and thousands of heavily 
armed soldiers, military personnel and law 
enforcement officers" to restore order.  

The Insurrection Act allows the President, 
at the request of a state government, to fe-
deralize the National Guard and to use the 
remainder of the Armed Forces to suppress 
an insurrection against that state's govern-
ment. It further allows for the President to 
do the same in a state without the explicit 
consent of a state's government if it becomes 
impracticable to enforce federal laws through 
ordinary proceedings or if states are unab-
le to safeguard their inhabitants' civil rights. 

The Insurrection Act has been invoked infre-
quently throughout American history, most 
recently following looting in the aftermath of 
Hurricane Hugo in 1989 and during the 1992 
Los Angeles riots.

Within a democratic society people have 
a legitimate right to protest and this has oc-
curred after the shocking and tragic death of 
George Floyd.  However, the burning and the 
looting in U.S. cities has also shocked all of us 
as most people recognize that peaceful pro-
test is healthy within free societies but vio-
lent protest is not. In reality, the looting and 
violence ostensibly taking place as a result of 
anger over the death of George Floyd is rather 
in reality an attack on our institutions.

Without a doubt there is a lot of pain and 
anguish in the United States over its historical 
racial divide, but violence is not the answer to 
address these issues of inequality.  While most 
of us are not experts in how to heal these his-
toric wrongs or to meaningfully change our 

society, we must trust that among the Ame-
rican people, and indeed people across the 
world, there is the good will to bring about 
both healing and change in a world so despe-
rately in need of both. 

In the spirit of the Reverend Martin Lu-
ther King Jr., and for all those who have 
fought for racial equality, the violence must 
end.  Dr. King noted that violence as a way 
of achieving racial justice is both impracti-
cal and immoral.  Nonviolence, Dr. King be-
lieved is “a powerful and just weapon whi-
ch cuts without wounding and ennobles the 
man who wields it. It is a sword that heals.” 
For all of those who are protesting for chan-
ge, for all of those who from their homes 
pray for change and for generations to come 
that deserve to inherit that change we need 
to bring to the world, Dr. King’s words as 
the foundation upon which it can be built.

By Dr. Mario Silva, PhD (law), Distingui-
shed Fellow, Ryerson University
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George Floyd and 
the American Divide

Mario Silva
Opinião
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O Premier Doug Ford anunciou segunda-
-feira (1) que o COVID-19 Energy Assis-
tance Program vai destinar $9 milhões 
para apoiar os consumidores que lutam 
para pagar as suas contas de energia 
durante o verão. Em vez de serem co-
brados entre 10 e 20 centavos por qui-
lowatt-hora, dependendo da hora do dia 
em que a eletricidade é usada, os consu-
midores vão pagar apenas uma taxa de 
12,8 centavos de dólar por kWh. Para as 
pequenas empresas Ford também reser-
vou $8 milhões para ajudar com as des-
pesas de energia elétrica. Ford informou 
que a unidade de testes móveis da pro-
víncia vai estar esta semana em Scarbo-
rough e apelou à população para dirigir-
-se ao centro de testes entre as 9H e as 
17H para realizar o teste à COVID-19.  

Os trabalhadores de Ontário que não 
estão em sindicatos e têm o seu 
horário de trabalho reduzido ou 

eliminado pelos empregadores devido à 
desaceleração da COVID-19 ainda vão ser 
considerados empregados com alterações 
retroativas até 1 de março. A província dis-
se segunda-feira (1) que está a mudar os 
regulamentos para considerar esses traba-
lhadores em “licença de emergência para 
doenças infecciosas”, o que também sig-
nifica que o funcionário não terá direito a 
indemnizações que possam ser aplicadas.

O Rogers Centre vai armazenar tempora-

riamente 4,5 milhões de quilos de alimentos 
como parceiro do Toronto Blue Jays com o 
Food Banks Canada para fornecer alimentos 
para os mais carenciados durante a pande-
mia da COVID-19. A fundação da equipa de 
basebol de Toronto, a Jays Care Foundation, 
anunciou uma parceria com a Food Banks 
Canada e a Rogers Communications para a 
iniciativa “Step Up to the Plate”. 

Máscara obrigatória no           
Aeroporto de Pearson 

Novas políticas destinadas a conter a pro-
pagação da COVID-19 entraram em vigor 
no Aeroporto de Pearson segunda-feira (1). 
Agora todos os passageiros e funcionários 
do aeroporto devem usar máscara enquanto 
permanecerem nas áreas públicas do aero-
porto. Quem não tiver máscara pode utilizar 
algo que cubra o rosto e a medida é obriga-
tória dentro e fora do Aeroporto de Pearson.

A tradição de içar a bandeira do Pride na 
autarquia de Toronto continua e segunda-
-feira (1) a autarquia assinalou o início do 
Mês do Orgulho, uma celebração anual que 
este ano foi diferente devido à pandemia. A 
Parada do Pride deveria acontecer a 28 de 
junho, mas a organização já informou que 
devido à pandemia o evento vai decorrer 
online. 

Ontário estendeu, na terça-feira (2), o 
seu estado de emergência até 30 de junho. 
A medida proíbe concentrações com mais 
de cinco pessoas e jantares e almoços em 

restaurantes. Ontário declarou estado de 
emergência a 17 de março quando os casos 
da COVID-19 começaram a subir na pro-
víncia. No mês passado, Ontário permitiu 
a abertura de muitas empresas, incluindo 
lojas de retalho com entradas na rua, mas 
a ministra da Saúde, Christine Elliott, disse 
que ainda falta algum tempo até a província 
poder avançar com a segunda fase da rea-
bertura da economia. 

O Premier Doug Ford sublinhou no brie-
fing de terça-feira (2) que o plano de reaber-
tura regional continua em cima da mesa e 
que a província continua a apoiar empresas 
locais para produzir equipamento de pro-
teção individual. O Ontario Together Fund 
está a disponibilizar verbas para as empresas 
adaptarem as suas de produção para produ-
zir PPE e Ford voltou a apelar à população 
para comprar made in Canada. 

Confusão entre hospital e labo-
ratório deixa escapar 700 casos 
de COVID-19

700 casos confirmados de COVID-19 na 
área de Toronto não foram sinalizados pe-
las autoridades de saúde pública por causa 
de uma confusão entre hospitais e labora-
tórios. Os testes positivos foram concluídos 
em abril e a maior parte dos casos envolve 
pessoas que vivem em Toronto e nas regiões 
de Peel e York.  Os testes foram conduzi-
dos pelo William Osler Health System, que 
possui unidades hospitalares em Etobicoke 

e Brampton, além de um centro de avalia-
ção de COVID-19. As amostras de testes fo-
ram processadas pelo laboratório do Hos-
pital Mount Sinai, no centro de Toronto. 
Os funcionários de cada hospital pensaram 
que notificar as unidades de saúde pública 
sobre os testes positivos era de responsa-
bilidade do outro hospital, mas segundo as 
autoridades da província a responsabilida-
de real recai sobre o William Osler Health 
System. A ministra da Saúde de Ontário 
confirmou a confusão, mas garantiu que o 
problema já estava ultrapassado. 

A autarquia de Toronto pediu à provín-
cia para começar a recolher imediatamente 
dados da COVID-19 com base na raça e na 
situação socioeconómica porque as infor-
mações preliminares são “perturbadoras”. 
Numa carta enviada às principais autorida-
des de saúde da província, o conselheiro do 
Conselho da Saúde de Toronto, Joe Cressy 
(Spadina-Fort York), destacou que os da-
dos recolhidos pela Toronto Public Health 
mostram que os maiores números de CO-
VID-19 estão nas áreas da cidade onde 
residem mais pessoas com poucos rendi-
mentos, novos imigrantes e imigrantes de 
diferentes raças.  

Tory diz que ajuda federal é “um 
bom começo”

O presidente da Câmara Municipal de 
Toronto diz que o apoio anunciado pelo PM 
Federal para as cidades não atende às “reais” 
necessidades financeiras da cidade de To-
ronto que continua a perder receitas com a 
pandemia. John Tory diz que a verba de 2,2 
mil milhões que vai ser distribuída pelos mu-
nicípios é “um bom começo”, mas defende 
que Toronto, que contribui 20% para o PIB 
canadiano, precisa de mais capital para man-
ter serviços municipais em funcionamento. 

À medida que a economia de Ontário rea-
bre, Doug Ford vai investir $150 milhões para 
expandir a rede de banda larga e melhorar o 
serviço de rede móvel nas áreas mais remo-
tas da província. O Premier informou no seu 
briefing diário desta quarta-feira (3) que 12% 
das famílias de Ontário ainda não têm acesso 
à internet e que este investimento vai ser fun-
damental para criar prosperidade económica 
e levar a telescola às zonas rurais de Ontário.    

Extensão da linha de metro de 
Ontário vai avançar

A província anunciou terça-feira (2) que 
vai avançar com a expansão da linha de 
metro de Ontário, mas não divulgou a data 
de conclusão do projeto. Num comunicado 
de imprensa, a província explicou que está 
a emitir os dois primeiros pedidos de par-
cerias público-privadas para identificar os 
grupos que vão projetar, construir e manter 
a linha do metro. A ministra dos Transpor-
tes avançou ainda que a linha “vai ser criar 
dezenas de milhares de empregos à medida 
que a província se recupera da COVID-19” 
e que “faz parte das medidas históricas que 
o Premier Doug Ford está a tomar para ex-
pandir o serviço de metro e reduzir o con-
gestionamento do tráfego no GTA”. 2027 era 
a data prevista para a conclusão da linha de 
15,5 km que vai ligar o Exhibiton Place ao 
Ontario Science Centre e o objetivo é criar 
conexões com a linha GO Transit, o TTC e o 
Eglinton Crosstown LRT.

Joana Leal/MS

Ontário em estado de emergência 
até 30 de junho
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FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong

Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with 
Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA is a nightmare. It is 
a disease that robs babies of physical strength by a�ecting the 
motor nerve cells in the spinal cord, taking away the ability to walk, 
eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe, diag-
nosed 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. 
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O PM Justin Trudeau anunciou segun-
da-feira (1) que o Governo Federal vai 
disponibilizar aos municípios $2,2 mil 
milhões para ajudar a cobrir os deficits 
orçamentais provocados pela COVID-19. 
Em vez de ser distribuído em duas pres-
tações anuais, o Fundo Federal de Im-
postos sobre Gás vai ser distribuído 
numa única tranche para ajudar os mu-
nicípios a recuperar da pandemia o mais 
rápido possível.  Trudeau disse que isto 
é apenas o início e garantiu que o Go-
verno Federal vai continuar a trabalhar 
com as províncias e com os municípios.  
O Fundo Federal de Impostos sobre Gás 
distribui todos os anos mais de $2 mil 
milhões por 3,600 municípios no Canadá 
e o dinheiro pode ser usado em infraes-
truturas, como por exemplo nos trans-
portes públicos, banda larga, cultura, 
turismo e mitigação de desastres. 

Recentemente a federação que repre-
senta os municípios canadianos disse 
que os municípios enfrentam deficits 

entre $10 e $15 mil milhões devido à dimi-
nuição da utilização de transportes públi-
cos e ao atraso no pagamento dos impostos. 
O presidente da autarquia de Toronto disse 
também recentemente que a cidade está a 
prever uma perda de receitas na ordem dos 
$1,5 mil milhões. Sobre as manifestações 
pacíficas contra o racismo que decorreram 
no Canadá no fim de semana, o PM disse 
estar solidário e sublinhou que o problema 
não existe apenas nos EUA. 

Otava vai destinar milhões de dólares 
para promover viagens de férias no Cana-

dá de forma a ajudar a indústria do turismo 
a enfrentar a pandemia da COVID-19. Os 
fundos anunciados pela ministra do Desen-
volvimento Económico, Melanie Joly, no 
passado domingo (31) incluem $30 milhões 
originalmente destinados a atrair visitan-
tes estrangeiros através da agência federal 
de marketing de turismo, Destination Ca-
nada. Em vez disso, o dinheiro será usado 
para ajudar províncias e territórios a enco-
rajar os canadianos a descobrirem “o seu 
próprio backyard” enquanto as fronteiras 
internacionais do país permanecem pra-
ticamente fechadas devido à COVID-19. O 
Governo também está a reservar cerca de 
$40 milhões para que as agências de turis-
mo no sul e no norte de Ontário, bem como 
no oeste do Canadá, possam adaptar as suas 
operações à pandemia.

A Canadian Transportation Agency acu-
mulou nos últimos dois anos quase 14.000 
reclamações de passageiros aéreos e agora 
milhares de canadianos estão a exigir que 
a agência os ajude a recuperar o dinheiro 
de voos cancelados devido à pandemia da 
COVID-19. Mais da metade das 26.000 re-
clamações enviadas à agência até abril de 
2020 não foram resolvidas, de acordo com 
uma resposta a uma pergunta do NDP apre-
sentada no Parlamento.

Governo cria linha para denun-
cias de CERB fraudulento

Desde terça-feira (2) que os canadia-
nos podem denunciar pessoas suspeitas 
de terem recebido indevidamente apoios 
financeiros do Governo Federal. A Cana-

da Revenue Agency criou uma linha es-
pecífica onde é possível denunciar casos 
fraudulentos de acesso a qualquer um dos 
programas de apoio federal criados duran-
te a pandemia. Até 1 de junho o Governo 
já tinha efetuado 15 milhões de processos 
para o Canada Response Emergency Bene-
fit (CERB) e pago mais de $42 mil milhões 
em benefícios. Alguns canadianos podem 
ter recebido indevidamente pagamentos 
duplos quando na realidade deveriam ter 
recebido apenas um.  Agora podem devol-
ver o dinheiro ao Governo Federal através 
da Canada Revenue Agency.

Os proprietários da Colúmbia Britânica 
que são elegíveis para o subsídio federal de 
apoio ao pagamento da renda e que opta-
ram por não se inscrever estão proibidos 
de despejar as empresas que não puderam 
pagar a renda. A decisão foi anunciada 
pela ministra das Finanças, Carole James. 
A ordem de emergência restringe resci-
sões de contrato de locação, ações judi-
ciais de reembolso de renda e reintegração 
de posse de bens e propriedades e vai per-
manecer em vigor até o final de junho. A 
ministra disse que a ordem de emergência 
visa proteger as pequenas empresas du-
rante a pandemia da COVID-19 e incen-
tivar os proprietários a ativar o programa 
que visa reduzir em 75% a renda durante 
abril, maio e junho.

Pássaro poderá ter causado 
acidente com Snowbirds

Os investigadores de acidentes da força 
aérea canadiana acreditam que um choque 

com um pássaro pode ter estado na origem 
da queda de um jato no mês passado na Co-
lúmbia Britânica.

Os Snowbirds estavam a fazer uma de-
monstração para levantar o ânimo dos ca-
nadianos durante a pandemia quando um 
dos jatos caiu e matou Jenn Casey. Num re-
latório preliminar divulgado na segunda-
-feira (1), os investigadores disseram que 
as imagens de vídeo do acidente mostra-
ram que um pássaro estava muito próximo 
da entrada de ar do lado direito do único 
motor da aeronave durante a descolagem. 
O relatório sugere que o pássaro pode ter 
atingido a entrada de ar da aeronave. Aci-
dentes com pássaros e aeronaves são co-
muns e os pilotos da força aérea canadia-
na são treinados para tomar precauções 
contra possíveis ataques de pássaros, es-
pecialmente durante a estação migratória. 
No vídeo é possível observar que a vítima 
mortal e o piloto, Richard MacDougall, fo-
ram ejetados da aeronave antes de esta cair 
a ficar completamente destruída. O piloto 
ficou ferido e deverá recuperar totalmente.

Com as manifestações antirracistas de 
ambos os lados da fronteira, as princi-
pais autoridades de saúde esperam que os 
participantes não se esqueçam do risco da 
COVID-19. As autoridades de saúde cana-
dianas não estão a sugerir que as pessoas 
evitem protestos, mas estão a alertar para a 
importância de desinfetar as mãos e cobrir 
a boca e o nariz com máscara. Como a dis-
tância física é quase impossível em algumas 
destas manifestações, os participantes po-
dem ter que encontrar outras formas de se 
manterem seguros. 

O Walmart vai começar a encerrar os 
seus negócios de pneus, lubrificantes e 
express businesses no Canadá. O encerra-
mento vai afectar 550 funcionários de 106 
lojas em todo o Canadá.

Canadá encomenda 37 milhões 
de vacinas

O Governo Federal assinou um contrato 
para 37 milhões de vacinas - o suficiente 
para quase toda a população canadiana - 
enquanto se prepara para “vacinações em 
massa” contra a COVID-19. A ministra de 
Serviços Públicos e Compras, Anita Anand, 
disse esta semana que o contrato foi assi-
nado com a filial canadiana da Becton Dic-
kinson, uma gigante global de tecnologia 
médica.

O Banco do Canadá anunciou quarta-
-feira (3) que vai manter as taxas de juro 
inalteradas, naquele que foi o primeiro 
dia do mandato do novo governador Tiff 
Macklem.

O banco central do Canadá informou que 
a meta da taxa overnight se mantém em 
0,25%, valor que o ex-governador Stephen 
Poloz disse várias vezes ser o mais baixo 
possível.

O PM Justin Trudeau voltou a defender 
quarta-feira (3) uma resposta global coor-
denada para mitigar o impacto económico 
da pandemia da COVID-19 nos países mais 
pobres do mundo. Trudeau foi um dos lí-
deres e chefes de estado que participou na 
cúpula virtual da Organização dos Estados 
da África, do Caribe e do Pacífico.

Joana Leal/MS
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Otava disponibiliza 2,2 mil 
milhões aos municípios
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SOBRE A DOENÇA 
DO CORONAVÍRUS 
( C OV I D -1 9 )

PREVENÇÃO
A MELHOR FORMA DE PREVENIR A 

TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

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

evitar o contacto próximo com pessoas 
que estejam doentes 

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

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

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

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

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

portes públicos em horas de menos 
movimento 

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

SINTOMAS 
Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.

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

FEBRE TOSSEDIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

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

SE TIVER SINTOMAS 

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

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

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

CANADA.CA/CORONAVIRUS
o

o

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

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

• Renove e avie as suas receitas 
médicas.

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

pendentes, tenha um prestador de 
cuidados de reserva.

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

What you need to know about Canada’s updated 
provincial coronavirus travel bans
If you think you’re playing it smart by 
planning a vacation within Canada this 
summer you may want to think again. 
Getting to another province may be har-
der than you think. Though every pro-
vince has different regulations (and they 
are constantly shifting as the Covid-19 
situation evolves) some provinces are 
enforcing very strict travel rules. Here’s 
everything that you need to know about 
Canada’s inter-provincial travel bans.

Newfoundland and Labrador
On May 4, 2020, the province’s Chief 

Medical Officer of Health issued a Special 
Measures Order stating that the only peo-
ple allowed to enter the province are:

• Residents of Newfoundland and La-
brador;

• Asymptomatic workers and indivi-
duals who are subject to the Self-Iso-
lation Exemption Order; and

• Individuals who have been permitted 
entry to the province in extenuating 
circumstances, as approved in ad-
vance by the Chief Medical Officer of 
Health.

All other individuals are prohibited from 
entering Newfoundland and Labrador.

Prince Edward Island
All non-essential travel into Prince Ed-

ward Island is prohibited. The province 
notes that “Peace officers are authorized 
to turn any person(s) away who attempts 
to enter the province for unnecessary tra-
vel and to require any person(s) to leave 
the province immediately… Screening 
measures are in place at all entry points to 

the province including the Charlottetown 
Airport, Confederation Bridge, PEI-Isle 
de la Madeline Ferry.” Furthermore, PEI is 
implementing a specific pre-travel approval 
process for travelers.

New Brunswick
All unnecessary travel into New Bruns-

wick is prohibited. There will be a strict 
process whereby the province will screen 
all those trying to enter the province. Ac-
cording to the provincial website “Everyo-
ne entering New Brunswick at any point of 
entry, including airports, must stop when 
instructed to do so by a peace officer and 
answer any questions as required to su-
pport the intent of the requirements of the 
Chief Medical Officer of Health.”

In addition, those allowed to enter the 
province and even returning residents will 
be required to self-isolate for 14 days. 

Nova Scotia
While Nova Scotia is not banning vi-

sitors outright, they are making anyone 
who enters the province self-quarantine. 
The government states that “The Province 
of Nova Scotia, under the authority of the 
Health Protection Act, is requiring anyone 
who has travelled outside Nova Scotia to 
self-isolate for 14 days from the day they 
get back to the province, even if they do 
not have symptoms. Public health inspec-
tors will be onsite at the Halifax Stanfield 
International Airport and the J.A. Douglas 
McCurdy Sydney Airport.”

Quebec
Quebec has started loosening some travel 

restrictions. Previously, in early April, the 
Quebec government placed checkpoints 

at various points along its border to pre-
vent all non-essential travel. However, as 
of May, the government is slowly allowing 
unfettered access to most of the province, 
including along the highly frequented in-
ter-provincial bridges in the National Ca-
pital Region.

However, some areas of the province 
are still off limits. According to the go-
vernment “in order to protect the most 
vulnerable populations, checkpoints are 
established to limit travel into and out of 
the Nord-du-Québec, Nunavik and Cree 
Territory of James Bay regions and terri-
tories. Only essential travel are authorized 
to these regions, for humanitarian reasons, 
to work or to practice a profession in wor-
kplaces where activities have not been 
suspended, or to obtain the care or services 
that individuals’ health status requires.”

Ontario
As of yet, Ontario has not initiated any 

travel bans, although Premier Doug Ford is 
still advising against non-essential travel. 
Furthermore, Ford is asking that all Onta-
rians traveling to cottage country practice 
safe distancing and consider staying home.

Manitoba
All visitors to Manitoba must self-iso-

late for 14 days. The province states that 
“… anyone entering Manitoba, regardless 
of whether it was from another country 
or another province must self-isolate for 
14 days until such time as the orders are 
terminated by the chief provincial public 
health officer.”

The province is also banning non-essen-
tial travel to some remote areas to protect 
more vulnerable communities: “…travel 
to northern Manitoba (north of the 53rd 

parallel of latitude) and to remote commu-
nities that are not connected to the pro-
vincial highway system by a year-round 
all-weather road is prohibited.”

Saskatchewan
There are no travel bans in the provin-

ce. The previous travel restrictions for the 
northern sector of the province are expec-
ted to be lifted as of June 8, 2020. 

Alberta
The province recommends against non-

-essential travel but has not initiated any 
coronavirus travel bans. 

British Columbia
There are no provincial travel bans, 

though the government advises against 
non-essential travel. 

Nunavut
According to the government websi-

te, “Only Nunavut residents and critical 
workers will be allowed into the territory. 
Residents will have to provide proof of re-
sidency to be allowed to fly into Nunavut.”

Northwest Territories
The governmental website states that 

“To limit the spread of COVID-19, non-re-
sident travel is prohibited in the NWT with 
few exceptions.” 

Yukon
The government has closed its borders to 

all non-residents, aside from a few excep-
tions. 

Forbes/MS



Canada’s trade deficit doubled 
to $3.3B in April as COVID-19 
walloped imports and exports
Exports fell to lowest level in a deca-
de, while imports dropped to lowest 
since 2011

Canada’s exports and imports 
plunged in April on falling oil pri-
ces and as the coronavirus pan-

demic shut down factories and retail 
stores, Statistics Canada said on Thur-
sday (4), adding that the reopening of 
most auto assembly plants may help 
trade in the coming months.

“We are really getting hammered 
with respect to cars and crude,” said 
Peter Hall, chief economist at Export 
Development Canada.

Total exports fell 29.7 per cent to 
$32.7 billion in April, the lowest level 
in more than 10 years, and imports de-
clined 25.1 to $35.9 billion, the lowest 
since February 2011, Statscan said.

The April trade deficit widened to 
$3.25 billion from a revised $1.53 billion 
in March, Statscan said, larger than the 
$2.36 billion forecast by analysts in a 
Reuters poll.

Exports of energy products fell $3.6 
billion, the largest decrease on record, 
Statscan said. Crude oil exports led the 
decline, plunging 55.1 per cent.

Meanwhile, exports of passenger cars 
and light trucks slumped 84.8, while 
imports plunged 90 per cent.

The slump in auto and energy exports 
because of shutdowns was also reflected 
in Canada-U.S. trade data, where total 
trade fell by $23.4 billion, representing 
more than 90 per cent of Canada’s trade 
activity decline. The neighbouring cou-

ntries’ automotive and energy sectors 
are highly integrated.

The coronavirus pandemic has dis-
rupted global supply chains and forced 
officials in Canada to shutter non-es-
sential businesses and urge people to 
stay at home. In recent weeks, Cana-
da’s 10 provinces have gradually begun 
to restart their economies.

“While some factories and retailers 
began to reopen in May, it’s likely to 
take until the June data to see any ma-
terial signs of rebounding economic 
activity,” said Royce Mendes, a senior 
economist at CIBC.

“With the focus now shifting to the 
recovery stage, and with many econo-
mies gradually re-opening since May, 
the worst is hopefully in the rearview 
mirror,” TD Bank economist Omar Ab-
delrahman said.

The Canadian dollar extended its de-
cline after the release of the data, falling 
to 73.88 cents US.

CBC/MS

Trump e os EUA? PM do Canadá ficou 
sem palavras durante 21 segundos

O primeiro-ministro canadiano, Justin 
Trudeau, foi questionado sobre os pro-
testos nos EUA e a atuação das autori-
dades norte-americanas, e respondeu 
com um longo silêncio.

São 21 longos segundos de silêncio, 
aparentemente à procura das palavras 
certas para responder a uma pergunta 

sobre a situação nos EUA, que nos últimos 
dias têm vivido um crescendo de mani-
festações e violência contra a morte, às 
mãos da polícia, do afro-americano Geor-
ge Floyd. A reação do primeiro-ministro 
canadiano, Justin Trudeau - uma “pausa 
épica”, como a qualifica a BBC - ficou re-
gistada em vídeo.

Trudeau é questionado por um jornalista 
sobre os protestos nos Estados Unidos e a 
resposta dada pelas autoridades, e é tam-
bém perguntado sobre o silêncio que tem 
mantido sobre o assunto e como é que pode 
ser entendido.

Seguem-se 21 segundos em que o pri-
meiro-ministro canadiano parece procurar 
as palavras para responder, antes de dizer: 

“Todos vemos com horror e consternação 
o que se está a passar nos Estados Unidos”. 
Sem responder à questão sobre a reação das 
autoridades aos protestos, Trudeau faz um 
apelo à união e, reportando-se ao Canadá, 
pede que os cidadãos se unam “na luta con-
tra a discriminação”.

George Floyd, um afro-americano de 46 
anos, morreu a 25 de maio, em Minneapo-
lis, no estado do Minnesota, depois de um 
polícia lhe ter pressionado o pescoço com 
um joelho durante cerca de oito minutos 
durante uma operação de detenção, apesar 
dos apelos de Floyd a dizer que não conse-
guia respirar. Floyd era suspeito de ter usa-
do uma nota falsa de 20 dólares (18 euros) 
numa loja.

Desde a divulgação das imagens nas re-
des sociais, têm-se sucedido os protestos 
contra a violência policial e o racismo em 
mais de uma centena de cidades norte-a-
mericanas, algumas das quais foram tam-
bém palco de atos de pilhagem.

DN/MS
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Cross-Canada lab network 
tracking COVID-19 mutations
Laboratories say genetic changes will 
help find source of new cases when bor-
ders open

A network of laboratories across Ca-
nada is studying mutations in the 
genetic footprint of COVID-19 to 

track patterns of transmission across the 
country and internationally. 

Led by the Public Health Agency of Ca-
nada’s National Microbiology Laboratory, 
along with Genome Canada, the research 
is working to identify as many genetic se-
quences as possible. 

The goal is to understand which sequen-
ces are circulating in Canada and compare 
those to others around the world. 

“Monitoring interprovincial or internatio-
nal spread of the virus will become increa-
singly important as public health measures 
are slowly lifted and cross-border travel re-
sumes,” said Natalie Mohamed, a spokesper-
son for the Public Health Agency of Canada, 
in a written response to questions.

“Genetic variants may also impact the 
sensitivity and performance of the current 
COVID-19 diagnostic methods. By com-
paring viral genome sequences, we will be 
able to monitor the spread of these establi-
shed lineages in Canada.”

The agency said most genetic mutations 
in the virus are “silent,” meaning they do 
not modify the virus’s function or make it 
more dangerous. However, these genetic 
differences can be used to identify different 
variations that form a lineage, with a com-
mon ancestor and descendents.

Identifying source of new cases
Understanding the variations circulating 

in Canada will help to identify the source 
of new cases as travel restrictions are lifted.  

It can also help identify links between 
cases when investigating outbreaks, which 
is particularly useful when contact tracing 
is not available or inconclusive.

The agency said it is too early to tell whe-
ther Canada has distinct virus lineages. 

It said monitoring of viral and genetic 
variants will be key to ensuring the effecti-
veness of any vaccines and treatments, and 
can help make sure testing for the virus is 
accurate.

“We need to continuously monitor their 
effectiveness, otherwise we risk missing 
positive cases,” Mohamed said in reference 
to testing methods.

The research is being carried out through 
the Canadian COVID-19 Genomics Net-
work (CanCOGen), a consortium of public 
health and academic institutions, hospitals 
and large Canadian sequencing centres. 

The project has been funded for two 
years with $40 million from the federal go-
vernment, announced in April. 

“We are already submitting our virus se-
quence data to the public domain databa-
ses and will make study findings available 
to the public as they become available,” 
said Mohamed. 

Individual virus sequences sub-
mitted to open source databases

Although the findings will be released at 
a later date, the data itself is being shared to 
open-source databases, like the NextStrain 
website, as it is generated.

A spokesperson from the Roy Romanow 
Lab in Saskatchewan said mutations sho-
wn on NextStrain, such as one identified in 
that province, are “extremely small.” 

“The majority of these changes happen 
randomly and do not affect the virus in any 
way,” it said. 

“It’s important to note that currently 
none of the mutations have been shown to 
increase infectivity.” 

It said coronaviruses mutate very slowly 
compared to viruses like influenza or HIV.

The National Microbiology Lab has cen-
tres in Winnipeg, Man., Guelph, Ont., St. 
Hyacinthe, Que. and Lethbridge, Alta.

CBC/MS

Portos do Canadá só 
reabrirão em 2021
Destinos nas costas leste e oeste do Ca-
nadá cancelaram suas temporadas de 
cruzeiro em 2020 após o governo afir-
mar que proibiria navios de cruzeiro com 
mais de 100 passageiros de fazer esca-
la em seus portos até pelo menos 31 de 
outubro, de acordo com o Travel Weekly. 
A Cruise the Saint Lawrence disse que a 
decisão significaria o cancelamento da 
temporada de cruzeiros para seus nove 
portos membros, incluindo Montreal e 
Quebec.

“A mudança é um golpe para a indús-
tria de cruzeiros, que contribui ge-
nerosamente para o crescimento e a 

prosperidade de centenas de empresas em 
oito regiões turísticas diferentes espalhadas 
por toda a província”, afirmou a organiza-
ção, acrescentando que os 567 mil passa-
geiros esperados neste ano teriam totali-
zado US$ 1 bilhão em impacto econômico 
direto e sete mil empregos.

A Halifax Port Authority também sus-
pendeu sua temporada de cruzeiros para 
2020, dizendo que “trabalhará com par-
ceiros do turismo na Nova Escócia para 

reconstruir a indústria de cruzeiros em 
Halifax e no Canadá Atlântico. Juntos, en-
frentaremos esta tempestade e nos prepa-
raremos para os melhores dias pela frente”.

A Greater Victoria Harbour Authority 
(GVHA) disse que apoia a decisão do Ca-
nadá. Nesta temporada, o porto planejava 
receber 300 navios de cruzeiro e 770 mil 
passageiros entre abril e outubro, sendo 
a maioria grandes navios de cruzeiro nos 
itinerários do Alasca. A GVHA disse que o 
setor apoia 800 empregos indiretos e di-
retos em Victoria e contribui com mais de 
US$ 130 milhões para a economia regional 
a cada ano.

“A indústria de cruzeiro representa 70% 
de nossa receita anual, o que suporta nos-
sas operações em todas as propriedades, 
incluindo comodidades da comunidade. 
Sem as receitas de cruzeiros em 2020, pre-
cisaremos explorar como mantemos essas 
instalações para uso da comunidade nos 
próximos anos. Isso incluirá o adiamento 
de projetos de capital e a redução de ma-
nutenção e reparos, sem comprometer a 
segurança”, afirmou a GVHA.

PT/MS
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Crime

Saúde

Novo suspeito do desaparecimento de Maddie tem 
cadastro por crimes sexuais
A polícia alemã lançou esta quarta-feira 
(3) um novo apelo público de informação 
sobre o suspeito. O JN sabe que o homem 
tem cadastro por crimes sexuais.

O homem de 43 anos, atualmente a 
cumprir pena de prisão na Alema-
nha, terá vivido no Algarve durante 

períodos entre 1995 e 2007 e registos telefó-
nicos colocam-no na área da Praia da Luz no 
dia em a criança inglesa desapareceu.

A PJ portuguesa está a colaborar com au-
toridades alemãs (BKA) e inglesas (Metro-
politan Police). A operação designada por 
Grange identificou uma carrinha caravana 
branca de marca Volkswagen que o suspei-
to, que não foi identificado, usou para viver 
e também um automóvel Jaguar ao qual te-
ria acesso.

As autoridades identificaram também 
dois números de telemóvel, um usado pelo 
suspeito e que terá recebido uma chamada 
entre as 19.32 e 20.02 horas de 3 de maio na 
zona da Praia da Luz, e outro que iniciou o 
telefonema e que poderá ser uma “teste-
munha altamente significativa”. A polícia 
Bundeskriminalamt (BKA) também vai 
emitir um apelo público na estação de tele-
visão ZDF. A família de Madeleine McCann já 
foi informada dos novos desenvolvimentos.

O sub-comissário Adjunto da Metropoli-
tan Police, Stuart Cundy, disse esta quarta-
-feira (3) que o suspeito passou a interessar 
aos investigadores na sequência de um apelo 
público em 2017, no âmbito do 10.º aniversá-
rio do desaparecimento. “O nome deste ho-
mem era conhecido da nossa investigação. 

Não vou dar detalhes sobre como era conhe-
cido, mas já era conhecido antes de receber-
mos informação nova em 2017. Desde então 
temos continuado a trabalhar de forma mui-
to próxima com colegas em Portugal e na 
Alemanha”, afirmou.

Este homem é a atual linha de investigação 
da polícia britânica, que chegou a identificar 
600 “pessoas de interesse” e outros quatro 
suspeitos, que foram descartados após se-
rem interrogados buscas realizadas em ter-
renos em Portugal. “Temos boas relações 
com os colegas em ambos os países. E sei que 
estamos todos determinados em saber o que 
aconteceu e ver se este homem esteve en-
volvido no desaparecimento da Madeleine 
ou não””, vincou.

Madeleine McCann desapareceu poucos 

dias antes de fazer 4 anos, em 3 de maio de 
2007, do quarto onde dormia juntamen-
te com os dois irmãos gémeos, mais novos, 
num apartamento de um aldeamento turís-
tico, na Praia da Luz, no Algarve.

A polícia britânica começou por formar 
uma equipa em 2011 para rever toda a in-
formação disponível, abrindo um inquéri-
to formal no ano seguinte, tendo até agora 
despendido perto de 12 milhões de libras (14 
milhões de euros).

A Polícia Judiciária (PJ) reabriu a inves-
tigação em 2013, depois de o caso ter sido 
arquivado pela Procuradoria Geral da Repú-
blica em 2008, ilibando os três arguidos, os 
pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, e 
um outro britânico, Robert Murat.

JN/MS

O número de vacinas administradas em 
maio caiu mais de 40% em comparação 
com o mesmo mês de 2019.

Os dados do Portal do SNS, atualiza-
dos até ao passado dia 27, indicam 
que em maio de 2019 tinham sido 

administradas 519.234 vacinas. Este ano, o 
valor fixou-se em 300.693.

A Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) foi a que 
registou maior número de vacinas admi-
nistradas (111.262), seguida pela ARS Norte 
(111.013), ARS Centro (49.285), ARS Algar-
ve (15.054) e ARS Alentejo (14.079).

Comparando com o mês de abril 
(395.416), em maio o número de vacinas 
administradas caiu quase 24%.

As autoridades de saúde já tinham aler-
tado para a importância de não descurar o 
Programa Nacional de Vacinação (PNV), 
sobretudo nesta altura de pandemia da 

covid-19, lembrando que as vacinas pre-
vistas para o primeiro ano de vida confe-
rem proteção contra 11 doenças poten-
cialmente graves.

Por ocasião do Dia Mundial da Criança, 
na passada segunda-feira (1), a diretora-
-geral da Saúde voltou a apelar aos pais 
para que vacinem os filhos, utilizem as 
consultas de vigilância e realizem o teste do 
pezinho aos recém-nascidos.

“Não há nenhum motivo neste momen-
to para que as crianças não tenham as suas 
vacinas atualizadas”, disse Graça Freitas, 
sublinhando que “a vacina evita muitas 
doenças, algumas delas graves” e que a úl-
tima coisa que as autoridades querem é ter 
surtos de outras doenças.

Para cumprir a vacinação dos filhos, os 
pais devem marcar as visitas, para evitar fi-
las e aglomerados, por causa da pandemia.

Numa nota publicada em abril, e perante 

a necessidade de adotar medidas de caráter 
excecional e temporário para prevenção 
da transmissão da infeção por covid-19, 
a Direção Geral da Saúde (DGS) definiu 
como prioritária a vacinação recomendada 
no primeiro ano de vida, sublinhando que 
“aos 12 meses, as vacinas contra o menin-
gococo C e contra o sarampo, papeira e ru-
béola são muito importantes”.

Dados divulgados no final de abril indi-
cavam que uma em cada 10 crianças com 13 
meses de idade em Portugal não tinham no 
final do ano passado qualquer vacina con-
tra o sarampo.

O relatório do Programa Nacional de Va-
cinação (PNV), que avalia o cumprimento 
do PNV em 2019, diz que aos 13 meses de 
idade, 14% das crianças ainda não tinham 
iniciado a vacinação contra o sarampo nem 
contra a doença invasiva meningocócica 
do grupo C, que devem ser administradas 

aos 12 meses.
“Este facto coloca as crianças desta idade 

em risco de surtos de sarampo, se contac-
tarem com casos, uma vez que estão, na 
sua maioria, juntas em creches, sem bene-
ficiarem da imunidade de grupo, conferida 
a partir de uma cobertura de 95%”, alerta 
o documento.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
já tinha avisado que as campanhas de vaci-
nação não podiam ser postas em risco pela 
pandemia de covid-19, sublinhando que 
doenças como a poliomielite ou o sarampo 
podem ressurgir.

A UNICEF e a OMS voltaram a alertar na 
semana passada para o impacto da inter-
rupção na administração de vacinas, devi-
do à covid-19, colocando em risco milhões 
de crianças em todo o mundo.
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Cartão de Cidadão pode ser renovado por SMS
O Cartão de Cidadão vai poder ser reno-
vado a partir de uma mensagem de te-
lemóvel (SMS) se os dados não tiverem 
sofrido alterações.

Se tem 25 ou mais anos, o cartão de cida-
dão caducado ou prestes a perder pra-
zo, a partir de 6 de junho pode receber 

um SMS no seu telemóvel (caso já tenha in-
dicado essa informação) para renovar o seu 
documento a partir de uma simples mensa-
gem, desde que não tenha de alterar dados 
como a morada, por exemplo.

O Ministério da Justiça revelou esta quin-
ta-feira (4) que “os cerca de 300 mil cartões 
de cidadão de pessoas com 25 ou mais anos 
residentes em Portugal, que caducaram re-
centemente e cuja validade foi prorrogada 
em virtude da pandemia de covid-19, e os 
cartões que estão prestes a caducar, poderão 
ser renovados de forma simplificada, desde 
que não requeiram qualquer alteração de 
dados”.

Assim, de acordo com o comunicado en-
viado às redações, a partir de sábado, 6 de 
junho, “os cidadãos nestas circunstâncias 
irão receber uma mensagem por telefone 
(SMS), caso tenham indicado essa forma de 
contacto, e, se não houver necessidade de 
proceder a uma alteração de dados (como 
a morada, por exemplo) ou a recolha de 
dados biométricos, terão apenas de res-
ponder afirmativamente à mensagem de 
renovação simplificada”.

Após receber a mensagem, terá de res-
ponder sim ou não se autoriza a renovação 

por este método. Se der aval, receberá de-
pois na sua morada a carta-pin, por correio, 
para fazer o pagamento por multibanco. O 
custo desta renovação é igual ao pedido de 
renovação feito online: 16,20 euros.

A entrega do cartão só é feita ao próprio e 
apenas com agendamento, através do nú-
mero 210 990 111. Terá de levar a carta que 
recebeu por correio e o comprovativo do 
pagamento que é válido por 30 dias.
Processo faseado

O processo adianta o ministério será fa-
seado. Até sábado (6), receberão SMS para 
renovação do CC, os cartões que caduca-
ram entre 24 de fevereiro e 31 de março; 
até 13 de junho, será a vez de “todos os CC 
com requisitos do online caducados entre 
1 e 30 de abril”; até 20 de junho receberão 
mensagem os cartões caducados entre 1 e 
31 de maio e finalmente até 4 julho os que 
caducam entre 1 e 30 de junho.

Uma linha telefónica foi ainda criada e 
estará disponível a partir do dia 10 de ju-
nho, para responder a questões relaciona-
das com o cartão de cidadão - o número 
210 990 111, vai funcionar entre as 9 e as 17 
horas de segunda a sexta-feira e de forma 
ininterrupta os 7 dias da semana para can-
celamentos do CC.

O Ministério da Justiça explica que criou a 
medida para “minimizar os efeitos” causados 
pela pandemia que impuseram atendimentos 
presenciais apenas por agendamento.

JN/MS
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Pandemia acelerou venda de 
bicicletas em várias cidades
A pandemia provocou um aumento na 
procura de bicicletas e as associações 
que representam os utilizadores pedem 
que as cidades se adaptem, criando 
condições de segurança e aproveitan-
do para reduzir os antigos congestiona-
mentos automóveis.

Na quarta-feira (3) assinalou-se o 
Dia Mundial da Bicicleta e a Fede-
ração Portuguesa de Cicloturismo 

e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) en-
tregou, na Assembleia da República, o 
guia que criou sobre a promoção da uti-
lização da bicicleta durante a covid-19. 
Na Comissão de Ambiente, Energia e 
Ordenamento do Território são discuti-
dos cinco projetos de resolução sobre os 
modos ativos de deslocação em resposta 
à pandemia.

COEXISTÊNCIA É O LEMA

A iniciativa da FPCUB é realizada em 
parceria com as confederações das as-
sociações de Defesa do Ambiente e da 
Prevenção do Tabagismo e a ABIMOTA, 
que representa as empresas. José Ma-
nuel Caetano, presidente da associação, 
diz que houve um incremento no uso 
de bicicletas devido ao “receio de usar 
transportes públicos” e as cidades devem 
adaptar-se. É necessário haver seguran-
ça, com “medidas de acalmia de trânsito, 
criar zonas de coexistência e mais oferta 
de bicicletas partilhadas”, enumera.

Rui Igreja, da MUBI, a associação pela 
Mobilidade Urbana em Bicicleta, subli-

nha que as pessoas estão a voltar à rua, 
pelo que “é urgente que se tomem medi-
das que garantam a segurança”. “Alargar 
passeios, fechar ruas ao trânsito e criar 
ciclovias pop up” são algumas das ideias 
que constam dos documentos que envia-
ram ao Governo e aos municípios.

Carlos Coelho, das Bicicletas Coelho, no 
Porto, diz que houve um “boom forte” de 
procura, tanto de bicicletas para crianças 
como para adultos. Há quem queira a pe-
dais e quem opte pelas elétricas. Ainda no 
Porto, Luís Cunha, da Intemporal Bikes, 
tem dificuldade em dar resposta a todos. 
Os clientes dizem-lhe que é “por causa da 
pandemia, para evitar transportes públi-
cos, já que as deslocações são curtas e está 
bom tempo”, mas os fabricantes “estão 
com stocks esgotados”, conta.

Em Lisboa, Joel Gonçalves, da Loja das 
Bicicletas, aponta para um aumento de 
“200 a 300%”, com ênfase nos modelos 
“mais baratos”. “É para os filhos irem 
para a escola e eles irem trabalhar, evi-
tando transportes públicos” e para “faze-
rem exercício físico”, descreve. Em Avei-
ro, Paulo Ramires, da loja e oficina Zé das 
Bikes, não tem parado. Há quem compre, 
mas há ainda mais a mandar arranjar as 
que estavam “paradas” em casa.

Também a Decathlon confirma que a 
“necessidade de deslocação em seguran-
ça, seja para lazer ou para o local de tra-
balho” fez crescer a procura. A Sportzone 
regista um “aumento” em modelos a pe-
dais e estáticos.

JN/MS

Militares cederam mais de 6100 
camas e fizeram 151 mil litros de gel
As Forças Armadas mantêm no terreno 
grande parte do seu dispositivo para aju-
dar no combate à pandemia de covid-19, 
com mais de 6100 camas, e já produziram 
151 mil litros de álcool gel.

Numa altura em que o país está na sua 
terceira fase de desconfinamento e 
vive em situação de calamidade, após 

semanas de estado de emergência, a “equi-
pa de planeamento para apoio ao funciona-
mento” do hospital de campanha do Estádio 
Universitário de Lisboa, com três militares do 
Instituto Universitário Militar, “mantém-se 
em funções”, afirmou o Ministério da Defesa 
Nacional em resposta à agência Lusa.

Os militares apenas retiraram as camas ce-
didas a este hospital, mas continuam dispo-
níveis se forem necessárias, ainda segundo a 
informação dada pelo ministério.

Todo o material disponibilizado em março 
continua montado no polo de Lisboa do hos-
pital das Forças Armadas, e o mesmo acontece 
no Pavilhão Rosa Mota do Porto.

Para “reforçar a capacidade do Hospital das 
Forças Armadas, no polo de Lisboa”, o Gover-
no avança que foi montado um “agrupamento 
sanitário” com 32 camas e foram disponibili-
zadas 87 tendas e 6163 camas, no Continente e 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 
Este material, acrescentou, serviu para postos 
médicos avançados em unidades hospitalares 
e em estabelecimentos prisionais, hospitais de 
campanha, no Estádio Universitário de Lisboa 
e no Pavilhão Rosa Mota no Porto, e centros de 
acolhimento de vários municípios.

Do laboratório militar, em Lisboa, saíram 
151 mil litros de álcool gel, destinados tanto 
para as Forças Armadas, como o Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) e entidades oficiais, de 
acordo com os dados do ministério.

Desde março, início do surto pandémico 
em Portugal, o polo do Porto do hospital das 
Forças Armadas acolheu 77 idosos de quatro 
lares, de Famalicão, Vila Real, Albergaria-a-
-Velha e Matosinhos, a pedido da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil.

E realizou, também nesta unidade, o trata-
mento de doentes do SNS, oriundos do Hospi-
tal de Braga - 16 utentes de hemodiálise - e do 
Hospital Pedro Hispano de Matosinhos, de seis 
idosos infetados com covid-19.

No apoio ao SNS e ao Ministério do Traba-
lho, Solidariedade e Segurança Social, as For-
ças Armadas disponibilizaram 11 centros de 
acolhimento de doentes, em unidades milita-
res dos três ramos (Exército, Marinha e Força 
Aérea). No Regimento de Infantaria n.º1, em 
Tavira, foram acolhidos sete cidadãos estran-
geiros, de 18 de abril a 2 de maio, o Centro de 
Formação Militar e Técnica da Força Aérea, 
na Ota, recebeu 171 cidadãos estrangeiros, a 
maioria infetados, transferidos de um hostel 
em Lisboa, no período de 20 de abril a 20 de 
maio e no Regimento de Artilharia n.º4, em 
Leiria, está alojada, desde 31 de maio, uma 
doente proveniente da Associação Portuguesa 
para as Perturbações do Desenvolvimento e 
Autismo de Leiria.
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O tempo das Festas sem Festa

No passado domingo, dia 31 de maio, 
telefonei a Miguel Borges, presidente da 
Câmara do Sardoal, para lhe desejar Fe-
liz Dia de Pentecostes, dia do Primeiro 
Bodo do Espírito Santo. No Domingo da 
Trindade, 7 de junho, teria lugar a Festa 
do Segundo Bodo, a outra data mais sig-
nificativa destas festas semi-milenárias. 

Miguel Borges teve a iniciativa de me 
convidar, em 2019, para proferir 
uma palestra no moderno Centro 

Cultural Gil Vicente, sobre a origem e o sig-
nificado das Festas do Espírito Santo, que 
tiveram lugar no fim de semana de 8 e 9 de 
junho. Além de ficar a conhecer melhor a 
pitoresca Vila do Sardoal, tive a possibili-
dade de pesquisar o tema das Festas num 
contexto em que se está a tentar reavivá-
-las, e onde as pessoas estão genuinamente 
interessadas em saber mais sobre elas. No 
texto do convite que me foi endereçado, 
resumia-se o historial da Festa no Sardoal 
desta maneira: 

“Esta festa é uma recreação da sua for-
ma original que se realizou pela última vez 
em Sardoal, em 1935, depois de alguns anos 
de interregno. Depois disso, em 1995, por 
iniciativa da Paróquia, da Câmara Muni-
cipal, da Junta de Freguesia, da Santa Casa 
da Misericórdia de Sardoal e de algumas 
coletividades do concelho, voltou a cele-
brar-se, ainda que não de uma forma como 
a vemos descrita anteriormente. (…) Em 
1995, voltou-se a realizar, numa iniciativa 
das mesmas entidades, com uma missa ao 
ar livre, seguida de Procissão. Neste ano já 
integraram 10 raparigas vestidas com ré-

plicas das ‘meninas do bodo’. Em 1997, as 
‘meninas do bodo’ já foram 20. (…) A par-
tir dessa data, esta festa realizou-se entre 
2000 e 2006 e depois 2008. Só depois, em 
2015 é que as entidades acima mencionadas 

retomaram esta festa em forma bienal, que 
ainda se mantém.” 

Em 2019, a Festa foi realizada com toda a 
pompa e circunstância; pela dinâmica que 
me foi dado observar, a de 2021 prome-

te ser tão boa ou melhor. Ainda bem que 
é bienal, porque, por causa da pandemia, 
todas as festas religiosas foram canceladas 
este ano, em ambos os lados do oceano. 

Como pesquisadora da religiosidade po-
pular, com especial ênfase nas Festas do 
Espírito Santo, pergunto como as terão vi-
vido os crentes este ano já que estas festas 
- com a circulação de coroas entre casas de 
irmãos, acompanhadas da bandeira, onde 
figura a pomba -, têm uma componen-
te doméstica anual, o que não pareceu ser 
o caso do Sardoal ou Tomar (a Festa dos 
Tabuleiros também teve lugar em 2019), 
promovidas como são pela paróquia e en-
tidades públicas. Ninguém lá vai a coroar, 
como nos Açores e nas Festas da diáspora, 
embora possa existir um mordomo, como 
acontece em Tomar. 

No Sardoal, depois da missa campal, são as 
meninas do Bodo que, vestidas de branco e 
faixa de cor diferente para cada freguesia, car-
regam os cestos de pão e flores, dominando 
o cortejo, num hino à juventude. Ao desfile, 
não faltaram os jovens vestidos à moda antiga, 
o pessoal da confraria de opas vermelhas e a 
banda filarmónica a fechar a procissão. Dirigi-
ram-se todos depois para um telheiro impro-
visado, onde teve lugar a refeição oferecida à 
comunidade, embora não tivessem sido servi-
das Sopas do Espírito Santo. 

Nas nossas comunidades, os irmãos 
açor-canadianos deverão ter-se limitado a 
fazer circular as coroas entre famílias, com 
todos os cuidados para evitar o contágio, e 
a rezar pelo fim da pandemia, em especial 
pelos idosos, os trabalhadores, e os donos 
de pequenas empresas e negócios que fo-
ram obrigados a fechar as suas portas, por 
causa do confinamento prolongado. Quan-
do tudo está fora do nosso controlo, a fé 
na providência divina ajuda os crentes a 
aguentar estas provações.

Ilda Januário
Opinião
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COVID-19
Novel Coronavirus

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

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.

• 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 nolixo 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.

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

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

Sat 9:30 pm

No Timeline desta semana Adriana e Catarina 
aconselham-nos um produto especial para 
usarmos como máscara facial – muito origi-
nal, podemos garantir. Trazem-nos uma novi-
dade incrível: vamos conseguir sentir objetos 
através do uso de realidade virtual. 

Sab 18h

Sab 15h

Esta semana, Carmo Monteiro mostra-nos 
a Festa do Bacalhau (evento que trouxe Fer-
nando Correia ao Portuguese Cultural Centre 
of Mississauga), o debate sobre a crise imo-
biliária na cidade de Toronto organizado por 
Ana Bailão e ainda o evento que assinalou o 
lançamento do novo portal para açorianos na 
diáspra – Açorianos no Mundo.  

Paulo Porto Fernandes é deputado do Par-
tido Socialista na Assembleia da República 
portuguesa e esteve recentemente em To-
ronto, para tomar contacto com a comu-
nidade luso-canadiana residente nesta re-
gião. Na ocasião passou pela Camões TV e 
conversou com Manuel DaCosta.

Sat 9pm

The Toronto Historic Landmark series….we 
will give you an insight into the landmarks that 
we will be covering over the next 6 months 
with comments and interviews from folks that 
can speak with knowledge and experience 
about these locations and the forgotten treas-
ures that are associated with these spots. 

Sun 9:30pm

Se lhe falar em temas como “o burrito” ou o 
“carocha do amor” com certeza chegará ao 
autor dos mesmos sem quaisquer dificulda-
des. Fernando Correia Marques, um de mui-
tos artistas que quiseram contribuir, com o 
seu talento, no Songs For Eva - uma iniciativa 
da MDC Media Group tal como o comediante 
Marco Horácio que voltou à sua personagem 
Rouxinol Faduncho e os seus ‘Cães de Loiça’. 

Dom 17h

Carlos Sousa nasceu em Lisboa, mas é apai-
xonado pela cultura alentejana. O presidente 
da Casa do Alentejo de Toronto, que já foi pi-
loto, cresceu em Oeiras e hoje ainda tem sau-
dades do mar.

Sab 16h

Apresentador: José Maria Eustáquio 
Convidados: AnaBela Taborda e Lido Chidelli

O impacto da Covid-19 na organização de 
Festivais de Rua e Eventos na cidade; Qual 
o futuro imediato do Dundas West Fest e 
do Toronto Beaches Jazz Festival?; O Mês 
da Herança Portuguesa no Canadá e a 
Semana de Portugal 2020 

Sex 18h Sab 14h30

“A Rebentação”, de Paulo César Fajardo, 
retrata a pesca tradicional da Arte Xávega 
na Praia da Tocha, acompanhando os pes-
cadores do barco “Pouca Sorte”. Recebeu o 
2.º Prémio do Júri Internacional do Art&Tur na 
categoria Etnography & Society e a Menção 
Especial do Júri em Marrocos, no Festival In-
ternational Cinéma et la Mer

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!

Seg-Sex 19h

No Body & Soul desta semana vamos fa-
lar de viagens. Como pode organizar a sua 
próxima viagem evitando todo o stress e 
preocupações associadas? Neste episódio 
estaremos ainda de passagem pelo Toron-
to Outdoors Adventure Show.

Dom 16h

Luis Campos Neto e o nosso convidado 
da semana . Espaço Mwangolé, o ponto 
de encontro mesmo distante da sua terra 
natal.

Dom 18h30

24 horas por dia, 7 dias por semana. Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

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

18h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Espaço Comunidade 

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 12 DE JUNHO
 06h00 Musicbox

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 It’s Showtime

10h30 Espaço Mwangolé

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Wisdom of Wealth

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SÁBADO, 6 DE JUNHO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Musicbox

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox
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 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista
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15h30 Caminhos da história 

16h00 Nós Por Cá
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04h00 Out There
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 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Roundtable
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16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista
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Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.



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

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

Sat 9:30 pm

No Timeline desta semana Adriana e Catarina 
aconselham-nos um produto especial para 
usarmos como máscara facial – muito origi-
nal, podemos garantir. Trazem-nos uma novi-
dade incrível: vamos conseguir sentir objetos 
através do uso de realidade virtual. 

Sab 18h

Sab 15h

Esta semana, Carmo Monteiro mostra-nos 
a Festa do Bacalhau (evento que trouxe Fer-
nando Correia ao Portuguese Cultural Centre 
of Mississauga), o debate sobre a crise imo-
biliária na cidade de Toronto organizado por 
Ana Bailão e ainda o evento que assinalou o 
lançamento do novo portal para açorianos na 
diáspra – Açorianos no Mundo.  

Paulo Porto Fernandes é deputado do Par-
tido Socialista na Assembleia da República 
portuguesa e esteve recentemente em To-
ronto, para tomar contacto com a comu-
nidade luso-canadiana residente nesta re-
gião. Na ocasião passou pela Camões TV e 
conversou com Manuel DaCosta.

Sat 9pm

The Toronto Historic Landmark series….we 
will give you an insight into the landmarks that 
we will be covering over the next 6 months 
with comments and interviews from folks that 
can speak with knowledge and experience 
about these locations and the forgotten treas-
ures that are associated with these spots. 

Sun 9:30pm

Se lhe falar em temas como “o burrito” ou o 
“carocha do amor” com certeza chegará ao 
autor dos mesmos sem quaisquer dificulda-
des. Fernando Correia Marques, um de mui-
tos artistas que quiseram contribuir, com o 
seu talento, no Songs For Eva - uma iniciativa 
da MDC Media Group tal como o comediante 
Marco Horácio que voltou à sua personagem 
Rouxinol Faduncho e os seus ‘Cães de Loiça’. 

Dom 17h

Carlos Sousa nasceu em Lisboa, mas é apai-
xonado pela cultura alentejana. O presidente 
da Casa do Alentejo de Toronto, que já foi pi-
loto, cresceu em Oeiras e hoje ainda tem sau-
dades do mar.

Sab 16h

Apresentador: José Maria Eustáquio 
Convidados: AnaBela Taborda e Lido Chidelli

O impacto da Covid-19 na organização de 
Festivais de Rua e Eventos na cidade; Qual 
o futuro imediato do Dundas West Fest e 
do Toronto Beaches Jazz Festival?; O Mês 
da Herança Portuguesa no Canadá e a 
Semana de Portugal 2020 

Sex 18h Sab 14h30

“A Rebentação”, de Paulo César Fajardo, 
retrata a pesca tradicional da Arte Xávega 
na Praia da Tocha, acompanhando os pes-
cadores do barco “Pouca Sorte”. Recebeu o 
2.º Prémio do Júri Internacional do Art&Tur na 
categoria Etnography & Society e a Menção 
Especial do Júri em Marrocos, no Festival In-
ternational Cinéma et la Mer

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!

Seg-Sex 19h

No Body & Soul desta semana vamos fa-
lar de viagens. Como pode organizar a sua 
próxima viagem evitando todo o stress e 
preocupações associadas? Neste episódio 
estaremos ainda de passagem pelo Toron-
to Outdoors Adventure Show.

Dom 16h

Luis Campos Neto e o nosso convidado 
da semana . Espaço Mwangolé, o ponto 
de encontro mesmo distante da sua terra 
natal.

Dom 18h30

24 horas por dia, 7 dias por semana. Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

Rogers Cable - canal 672  |  1-888-764-3771Bell Fibe - canal 659  |  1-866-797-8686 Rogers Cable - canal 672  |  1-888-764-3771Bell Fibe - canal 659  |  1-866-797-8686 

20h30 Body & Soul

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista
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13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Nós Por Cá

18h00 Imperdíveis

18h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Espaço Comunidade 

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 12 DE JUNHO
 06h00 Musicbox

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista
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 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Nós Por Cá

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço
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TERÇA, 9 DE JUNHO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Roundtable

11h00 Musicbox

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis
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Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.
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Mais três polícias acusados pelo Ministério 
Público dos EUA da morte de George Floyd
O Ministério Público norte-americano 
agravou esta quarta-feira (3) para ho-
micídio em segundo grau o agente da 
polícia que provocou a morte a George 
Floyd e, pela primeira vez, acusou for-
malmente os três outros agentes que 
o acompanhavam, noticiou a imprensa 
local.

O jornal norte-americano Star Tri-
bune lembrou que o agente Derek 
Chauvin, despedido a 26 de maio, 

um dia depois do incidente, foi inicial-
mente acusado de homicídio em terceiro 
grau e homicídio involuntário em se-
gundo grau, enquanto os três restantes 
policiais tinham sido demitidos também 
no mesmo dia, mas sem pendência de 
acusações.

O Star Tribune, que cita múltiplas fon-
tes, referiu que o Procurador-Geral do 
Minesota, Keith Ellison, agravou a acu-
sação contra Chauvin e também acusou 
os agentes Thomas Lane, J. Kueng e Tou 
Thao por apoio e incentivo ao homicídio.

A família de George Floyd e os milha-
res de manifestantes que continuam a 
protestar contra a morte do afro-ameri-
cano têm repetidamente exigido acusa-
ções contra os quatro agentes policiais.

George Floyd, um afro-americano de 
46 anos, morreu a 25 de maio, em Mi-
neápolis, depois de um polícia branco 
lhe ter pressionado o pescoço com um 
joelho durante cerca de oito minutos 
numa operação de detenção, apesar de 
Floyd dizer que não conseguia respirar.

Desde a divulgação das imagens nas 
redes sociais, têm-se sucedido os protes-
tos contra a violência policial e o racismo 
em dezenas de cidades norte-america-
nas, algumas das quais foram palco de 
atos de pilhagem.

Pelo menos 9 mil pessoas foram deti-
das e o recolher obrigatório foi imposto 
em várias cidades, incluindo Washing-
ton e Nova Iorque. 

Os quatro polícias envolvidos no in-
cidente foram despedidos, e o agente 
Derek Chauvin, que colocou o joelho no 
pescoço de Floyd, foi detido, acusado de 
assassínio em terceiro grau e de homicí-
dio involuntário.

A morte de Floyd ocorreu durante a 
sua detenção por suspeita de ter usado 
uma nota falsa de 20 dólares (18 euros) 
numa loja.

JN/MS

Homicídio

Espanha reabre as fronteiras 
com Portugal a 22 de junho
Espanha vai reabrir as fronteiras com 
Portugal e França a 22 de junho. Restri-
ções à livre circulação foram impostas 
em março devido à pandemia de co-
vid-19.

O anúncio foi feito, esta quinta-fei-
ra (4), por Reyes Maroto, ministra 
espanhola da Indústria, Comércio e 

Turismo.
“No caso de França e de Portugal, que-

ro confirmar que a partir de 22 de junho as 
restrições à mobilidade terrestre serão eli-
minadas”, disse a ministra, num encontro 
com a imprensa internacional, acrescen-
tando que, “em princípio, as quarententas 
serão eliminadas”.

O Governo espanhol antecipa assim a 
data de abertura das fronteiras em uma 
semana, depois de ter anunciado em 25 de 
maio que ia levantar as restrições ao movi-
mento de pessoas, nomeadamente a turis-
tas estrangeiros, apenas em 1 de julho.

As autoridades espanholas encerraram 
as fronteiras em meados de março, com a 

entrada em vigor do estado de emergência, 
exceto a residentes, trabalhadores trans-
fronteiriços e camionistas, a fim de impedir 
a propagação do coronavírus.

Portugal tem as fronteiras encerradas 
com o país vizinho até dia 15. Na passada 
terça-feira (26), o ministro português da 
Administração Interna admitiu que as res-
trições podiam estender-se durante todo o 
mês, tendo em conta que do lado espanhol 
havia a indicação de as restrições se man-
terem até 1 de julho.

Eduardo Cabrita salientou, no entan-
to, que Portugal, em articulação com as 
autoridades espanholas, têm corredores 
sanitários que permitem aos emigrantes 
portugueses vindos de França atravessar 
Espanha, “não para estar em Espanha, mas 
para virem até Portugal”.

O controlo das fronteiras terrestres com 
Espanha está a ser feito desde as 23 horas do 
dia 16 de março em nove pontos de passagem 
autorizada, devido à pandemia de covid-19.

JN/MS
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Luso Insurance Brokers Ltd.
 A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

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

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO 
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
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O ex-secretário da Defesa do Governo 
do atual Presidente norte-americano, o 
general James Mattis, que se demitiu em 
protesto pela retirada da Síria, acusou 
Donald Trump de querer “dividir” os EUA.

“Na minha opinião, Donald Trump é o 
primeiro Presidente que não procura 
unir os norte-americanos”, escreveu 

Mattis, em texto de opinião divulgado na 
quarta-feira (3) pela revista The Atlantic.

“Em vez disso, procura dividir-nos”, de-
fendeu o antigo general, que até aqui nun-
ca comentara diretamente o mandato do 
multimilionário republicano.

“Observei o desenrolar dos aconteci-

mentos desta semana, em cólera e conster-
nado”, prosseguiu, apoiando os manifes-
tantes que reclamam, na sua opinião “com 
razão”, a igualdade de direitos.

Desde a morte em 25 de maio, em Min-
neapolis, de George Floyd, um homem ne-
gro asfixiado por um polícia branco, uma 
vaga de cólera histórica levantou-se nas 
cidades norte-americanas, denunciando o 
racismo, a violência policial e as desigual-
dades sociais.

“Devemos rejeitar e responsabilizar os 
que, no poder, desprezam a Constituição”, 
acrescentou Mattis.

JN/MS

Ex-secretário da Defesa de Trump acusa 
Presidente de querer dividir os EUA

George Floyd

Covid-19

A Organização Mundial de Saúde anun-
ciou esta quarta-feira (3) que vai reto-
mar os ensaios clínicos com hidroxi-
cloroquina para doentes com covid-19, 
suspensos há mais de uma semana por 
preocupações com a segurança daquele 
medicamento.

O diretor-geral da OMS, Tedros Ghe-
breyesus, anunciou esta quarta-fei-
ra (3) na conferência de imprensa 

de acompanhamento da pandemia que o 
painel que analisa a segurança de medica-
mentos concluiu que “não há razão para 
alterar o protocolo dos ensaios clínicos so-
lidários e recomendou que continuem em 
todas as vertentes”.

Assim, os ensaios clínicos com a hidroxi-
cloroquina vão continuar no grupo de mais 
de 3500 pacientes voluntários de 35 países.

Ghebreysus afirmou que a OMS vai con-
tinuar a “controlar a segurança” do uso do 
medicamento em doentes com covid-19, 
bem com de outros usados nos ensaios clí-
nicos. A autorização para retomar o uso 
de hidroxicloroquina, um medicamento 
criado para combater a malária, vai ser co-
municada aos investigadores responsáveis 
pelos ensaios clínicos.

No dia 25 de maio, o Comité Executivo ti-
nha decidido suspender o uso de hidroxiclo-
roquina depois de na revista científica The 
Lancet ter surgindo um estudo em que se 
observou mortalidade acrescida em doentes 
tratados com aquele medicamento.

A cientista-chefe da OMS, Soumya Swa-
minathan, frisou que “neste momento, não 
há provas de que qualquer medicamento 
reduza a mortalidade em pacientes com 
covid-19” e por isso “é uma prioridade ur-

gente continuar os ensaios clínicos rando-
mizados para obter essas provas tão rapi-
damente quanto possível”.

“A Organização Mundial de Saúde en-
coraja testes randomizados com diferentes 
medicamentos que possam reduzir a mor-
talidade e a gravidade da covid-19”, acres-
centou. Estudos baseados apenas na ob-
servação de pacientes, como o da Lancet, 
“têm limitações” e podem ser influencia-
dos por outros fatores, como as condições 
em que os doentes são mantidos, para além 
dos medicamentos que são utilizados.

A revista médica The Lancet distanciou-
-se entretanto do estudo que publicou so-
bre a hidroxicloroquina, reconhecendo 
num aviso formal que “questões importan-
tes” pairavam sobre este trabalho, que está 
a ser alvo de uma auditoria lançada pelos 
autores. O alerta foi divulgado na noite de 
terça-feira (2) sob a forma de “expressão de 
preocupação”, uma declaração formal usa-
da por revistas científicas para indicar que 
um estudo é potencialmente problemático.

A chamada “expressão de preocupação” 
não tem as consequências de uma retirada 
total do estudo, mas pode colocar em dúvi-
da o trabalho científico.

JN/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

OMS retoma ensaios clínicos 
com hidroxicloroquina

C
ré

di
to

s:
 D

R



AUTONOMIASAUTONOMIASAUTONOMIAS

Extinta a última cadeia de 
transmissão local nos Açores
Os Açores não registaram casos positi-
vos de Covid-19 quarta-feira (3) e con-
tam com mais uma recuperação: tra-
ta-se de uma profissional da Estrutura 
Residencial para Idosos da Santa Casa 
da Misericórdia de Nordeste, o que faz 
com que seja extinta a última cadeia de 
transmissão local registada na Região.

De acordo com a Autoridade de Saúde 
Regional, as 296 análises realizadas 
nos dois laboratórios de referência 

da Região terça-feira (2) não revelaram no-
vos casos positivos de Covid-19.

Registou-se uma recuperação que cor-
responde a um indivíduo do sexo feminino, 

com 45 anos de idade, residente na ilha de 
São Miguel, profissional da Estrutura Resi-
dencial para Idosos da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Nordeste.

Com o caso de recuperação registado, 
o concelho do Nordeste fica sem casos 
positivos ativos e é extinta a última e 
maior cadeia de transmissão local regis-
tada nos Açores.

Refira-se que até ao momento, foram de-
tetados na Região um total de 146 casos de 
infeção, verificando-se 129 recuperados, 16 
óbitos e um caso positivo ativo, neste caso 
residente na ilha de São Miguel.

AO/MS

Câmara da Horta promove recolha 
de bens alimentares para apoiar 
crianças desfavorecidas
A Câmara Municipal da Horta está a 
dedicar este mês de junho às crian-
ças do concelho que, neste momen-
to e fruto da pandemia por Covid-19, 
tem maior dificuldade em gerir o dis-
tanciamento social, o encerramento 
de estabelecimentos de ensino e a 
ausência de convívio entre colegas e 
amigos.

Desta forma, até dia 30 de junho, a 
Câmara Municipal da Horta leva 
a cabo uma campanha de reco-

lha de produtos alimentares, em parce-
ria com os estabelecimentos comerciais 
tradicionais da ilha do Faial, numa ini-
ciativa que visa não só incentivar à aqui-
sição de produtos no comércio local, 
mas sobretudo fazer reverter as doações 
para agregados familiares carenciados 
do concelho, com bebés e crianças a seu 
cargo, adianta comunicado.

“Esta é mais uma iniciativa que cru-
za os objetivos do Fundo de Emergência 

Social com os objetivos do Fundo de Di-
namização Empresarial que criámos no 
contexto desta pandemia para ajudar 
quem mais precisa, nomeadamente as 
nossas famílias e as nossas empresas”, 
realçou José Leonardo Silva, presiden-
te da autarquia da Horta, acrescentan-
do que, independentemente de não ser 
possível realizar eventos públicos, nesta 
fase, “a Câmara Municipal não pode-
ria esquecer os mais jovens, que às ve-
zes podem sentir maior dificuldade em 
compreender muitas das alterações que 
agora estamos a viver”.

Durante esta semana, a Câmara Muni-
cipal ainda publicou, na sua rede social 
Facebook e no canal YouTube da au-
tarquia, um conto infantil diário, numa 
parceria com professores e educadores 
da ilha, com o intuito de, através do en-
tretenimento, incentivar a leitura, junto 
dos mais jovens.

AO/MS

Açores garantem ter ‘stock’ suficiente 
de equipamentos de proteção individual
A secretária regional da Saúde dos Aço-
res assegurou, esta quarta-feira (3), que 
a Região tem equipamentos de proteção 
individual para fazer face às necessidades 
no combate à Covid-19, estando já em ne-
gociações para reforçar o ‘stock’.

“Para além do ‘stock normal’ que exis-
te em cada unidade [de saúde] ou em 
cada corporação de bombeiros, temos 

já ‘stock’ da região e estamos neste momen-
to bem”, afirmou Teresa Machado Luciano, 
em declarações aos jornalistas, à margem 
de uma entrega de material na Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Angra do Heroísmo, na ilha Terceira. Se-
gundo a governante, só em máscaras FFP2, 
conhecidas como máscaras “bico de pato”, 
a Região tem “40 mil em ‘stock’, para além 
do já distribuído”, e em máscaras cirúrgicas 
“mais de um milhão”.

Ainda assim, Teresa Machado Luciano 
disse que o executivo açoriano continua “em 
negociação” para que as novas compras che-
guem “em tempo útil”. Questionada sobre a 
retoma da atividade assistencial nos Aço-
res, numa altura em que o arquipélago tem 
apenas um caso positivo ativo da Covid-19, 
a secretária regional da Saúde disse que esse 
trabalho está a ser feito “gradualmente nas 
várias áreas” e que as pessoas “começam a 
regressar” aos hospitais e centros de saúde.

“Nós começámos faseadamente e cada 
unidade de saúde de ilha e os hospitais têm 
diferentes datas desta retoma. Queremos 
retomar, mas queremos ainda recuperar. 
Esse trabalho está a ser feito com as unidades 

de saúde, muito com recurso à telemedici-
na, nomeadamente nas ilhas sem hospital, 
para tentarmos conseguir aqui recuperar”, 
adiantou. Quanto ao combate ao surto na 

Região, Teresa Machado Luciano disse que 
“foi duro”, mas elogiou o trabalho de quem 
esteve na linha da frente e apelou ao cum-
primento das recomendações da Autoridade 

de Saúde Regional. “Não podemos baixar os 
braços e todas as medidas são poucas. Cabe 
agora a cada um de nós cumprir as quatro 
medidas que todos nós conhecemos, a más-
cara, a etiqueta respiratória, a distância so-
cial e o lavar as mãos, para continuarmos no 
bom caminho”, frisou. A secretária regional 
da Saúde entregou 10 aparelhos respiratórios 
aos bombeiros de Angra do Heroísmo, para 
serem utilizados no combate a incêndios, 
e um nebulizador para desinfeção das am-
bulâncias. “Estes novos aparelhos são mais 
leves, são colocados às costas. A garrafa de 
oxigénio é mais leve e a máscara que utili-
zam suporta maior temperatura”, salien-
tou, lembrando que os últimos tinham sido 
entregues em 2013. A tutela vai distribuir 
este tipo de equipamentos pelos 17 corpos de 
bombeiros dos Açores, num investimento 
total de 134 mil euros. Para o presidente da 
Associação Humanitária de Bombeiros Vo-
luntários de Angra do Heroísmo, Décio San-
tos, os equipamentos agora entregues serão 
suficientes, nesta fase, para dar resposta às 
necessidades da corporação, até porque o 
combate aos incêndios representa uma pe-
quena parte do trabalho que desenvolvem.

“Felizmente, tínhamos os equipamentos 
antigos que continuavam funcionais, mas 
naturalmente já se aproximava o fim do seu 
prazo de validade e com estes equipamentos 
novos pudemos não ultrapassar este prazo 
de validade e cumprir melhor e com mais 
segurança o propósito para o qual nos en-
contramos aqui”, referiu.

AO/MS
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2ª TEMPORADA

Não perca as novas aventuras de
Diogo Almada, Clara Rodrigues e Teresa Sampaio 

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM
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Cafôfo anuncia 500 milhões de Lisboa 
e chumbo ao adiamento do PAEF
O deputado socialista anunciou esta 
quarta-feira (3), no DN-M, que tem in-
dicações de Lisboa em que a Região 
poderá endividar-se mais do que pedia. 
Mas a Madeira terá mesmo de pagar as 
duas prestações do PAEF.

De acordo com as declarações de Pau-
lo Cafôfo, o Governo da República 
vai autorizar a alteração pretendida 

pela Região aos limites de endividamento. 
Segundo o deputado do PS-M, há garan-
tias do gabinete do primeiro-ministro e do 

gabinete do ministro das Finanças de que a 
Madeira poderá recorrer a financiamento 
até aos 500 milhões de euros, mais 200 mi-
lhões do que desejado pela Região.

No entanto, na mesma notícia, é também 
assumido que, ao contrário da autoriza-
ção para maior endividamento, Lisboa não 
vai autorizar qualquer adiamento das duas 
prestações deste ano referentes ao PAEF. Ou 
seja, a Madeira vai mesmo ter de pagar mais 
de 90 milhões de euros devidos este ano.

JM/MS

PRAHABITAR para impulsionar a 
aquisição e arrendamento de habitação
O programa foi aprovado ontem (4), em 
dia semanal de votações e visa apoiar 
agregados familiares que não dispõem 
da totalidade dos meios económicos ou 
financeiros para tal efeito.

Augusta Aguiar, esteve na manhã 
desta quarta-feira (3) no parlamen-
to. A secretária regional que tutela 

a Inclusão Social e a Cidadania, apresenta 
a proposta de Decreto Legislativo Regio-
nal intitulada ‘cria o programa de apoio à 
aquisição e ao arrendamento de habitação 
– PRAHABITAR’, que terá como entidade 
gestora a Investimentos Habitacionais da 
Madeira, cujo o presidente Bruno Pereira 
está também no hemiciclo.

O PRAHABITAR é um programa de apoio 
público da RAM, para promoção da aquisi-
ção ou de arrendamento de habitação, para 
residência permanente por parte de agre-
gados familiares que não dispõem da totali-
dade dos meios económicos ou financeiros 
para tal efeito.

O apoio à aquisição obedece a uma série 
de requisitos e normas, desde logo ser resi-
dente no território da RAM e não dispor da 
totalidade dos meios económicos ou finan-
ceiros para a compra de habitação para resi-
dência permanente.

É convicção do Governo Regional que “a 
implementação deste programa será um 
instrumento fulcral na resposta urgente e 
prioritária às situações de carência habita-
cional na RAM”.

"É nos tempos excecionais que mostra-
mos a fibra de que somos feitos", relevou 

Augusta Aguiar na apresentação do pro-
grama que visa, também, "apoiar os casais 
jovens, dos 18 aos 35 anos, na aquisição ou 
arrendamento de habitações, majorando o 
apoio financeiro".

"Promover a mobilidade entre conce-
lhos próximos do Funchal" é também um 
dos objetivos, "contribuindo para libertar a 
pressão da procura de habitação nos núcleos 
habitacionais tradicionais".

Augusta Aguiar assegura que em breve 
haverá uma apresentação pública do pro-
jeto, mas adianta já as bases de apoio, na 
ordem dos 200 euros por mês para arren-
damento e 15.000 euros para aquisição. No 
caso do arrendamento, porque prevê crité-
rios cumulativos, a ajuda pode chegar, no 
limite, aos 350 euros mensais.

A montante, a secretária regional anun-
ciou ainda para este mês a divulgação da es-
tratégia regional para habitação, revelando 
que nesta altura existem 4.960 candidaturas 
registadas no IHM, para habitação social, 
das quais 726 provenientes de regressados 
da Venezuela.

Augusta Aguiar lembra que o orçamento 
regional tem já consignada uma verba de 
cerca de um milhão de euros para esta ru-
brica, mas que neste ano de 2020 será rea-
justada a sua aplicação, porque "estamos a 
falar apenas de um semestre".

Mas não, "não será necessário qualquer 
retificativo", porque este projeto estava já 
no programa e "só não foi implementado 
antes por causa desta questão da pandemia".

JM/MS

Festas de São João no Porto Santo 
passam a ‘formato digital’
Devido à situação de emergência e de 
saúde pública que vivemos, o município 
do Porto Santo decidiu realizar as Festas 
de São João em formato digital, adap-
tando-as à nova realidade.

Graças às novas tecnologias, a autar-
quia informa, na sua página do Fa-
cebook, que o evento foi substituído 

por outras iniciativas, tais como publica-
ções nos canais digitais, vídeos e conteúdos 
gravados para serem publicados durante os 
vários dias que estavam previstas as festas 
entre 19 a 24 de junho de 2020.

Neste novo formato, as Festas do Conce-
lho contarão com a participação dos artistas 
locais tais como: Sónia Soares, Eloísa Mene-
zes de Oliveira, Carina Teixeira, Décio Sousa, 
Sofia Mendonça, Duo Harmony, entre ou-
tros, e da ilha da Madeira: Cristina Barbosa 
e os Amigos da Música, além de sete DJs para 
animar as noites em que estavam previstas 
as festas (DJ, Carl Ruas, DJ Leche, DJ Pete 
Kaboom, DJ Nani, DJ Mickael, DJ Sil, DJ Rú-
ben Resmas, DJ kickdrum).

Estes conteúdos serão publicados nos dias 

já mencionados, na página oficial de Face-
book do Município do Porto Santo e canal 
YouTube.

A partir da próxima semana a Câmara irá 
divulgar nas redes sociais o cartaz com a 
programação do São João Online 2020.

JM/MS
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Instituto de Estudos de Segurança-
África defende “ação rápida” da SADC
O Instituto de Estudos de Segurança-Á-
frica defendeu uma “ação rápida” da Co-
munidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) face aos ataques arma-
dos no Norte de Moçambique, alertando 
para o risco de a violência afetar outros 
pontos da região.

“A SADC não parece ter um plano claro 
para proteger as populações. É precisa 
agir rapidamente para evitar mais ins-

tabilidade na região”, lê-se numa nota do 
Instituto de Estudos de Segurança - África 
(ISS, na sigla inglesa) divulgada na sua pá-
gina de Internet.

Em causa estão as incursões armadas de 
grupos classificados como uma ameaça ter-
rorista em Cabo Delgado, no Norte de Mo-
çambique.

Para o ISS, a SADC tem a responsabilida-
de de apoiar Moçambique, num momento 
em que os grupos armados parecem “mais 
encorajados” e tendo em conta que a União 
Africana não pode intervir antes do órgão 
sub-regional.

A SADC “não se pode dar ao luxo de ter 
o conflito se arrastando. Quanto mais cedo 
responder com uma abordagem holística, 
alinhada com sua própria estratégia antiter-
rorista e apoiada por vontade política, menor 
a probabilidade de o terrorismo desestabili-
zar a região”, frisou a organização africana.

Em 19 de maio, a ‘troika’ do órgão de Po-

lítica, Defesa e Segurança da SADC esteve 
reunida em Harare, capital do Zimbabué, e 
comprometeu-se a apoiar o Governo de Mo-
çambique na luta contra os grupos armados 
em Cabo Delgado, sem, no entanto, avançar 
mais detalhes.

Para o ISS, o encontro foi uma oportuni-
dade para que o órgão apresentasse um pla-
no concreto, mostrando que “finalmente es-
tava a prestar atenção a uma ameaça que se 
pode espalhar para outras regiões”.

“Não houve indicações claras, nem da 
declaração final nem dos pronunciamentos 
dos participantes, sobre o que exatamente a 
SADC fará”, lamentou o instituto.

Cabo Delgado, província onde avança o 
maior investimento privado de África para 
exploração de gás natural, está sob ataque 
desde outubro de 2017, por insurgentes clas-
sificados desde o início do ano pelas autori-
dades moçambicanas e internacionais como 
uma ameaça terrorista.

Desde há um ano, o grupo ‘jihadista’ Esta-
do Islâmico passou a reivindicar algumas das 
incursões.

Em dois anos e meio de conflito, estima-
-se que já tenham morrido, no mínimo, 600 
pessoas e que cerca de 200 mil já tenham 
sido afetadas, sendo obrigadas a refugiar-se 
em lugares mais seguros, perdendo casa, 
hortas e outros bens.

NM/MS

Charles Michel sublinha apoio da União Europeia a África
O presidente do Conselho Europeu, 
Charles Michel, sublinhou na quarta-fei-
ra (3) o apoio da União Europeia a África 
durante a pandemia e a importância das 
relações entre Europa e os países do 
Grupo de Estados de África, Caraíbas e 
Pacífico (ACP).

“A UE [União Europeia] está a tomar 
uma forte ação em casa para ultrapas-
sar o coronavírus, mas não iremos vol-

tar as nossas costas às nossas responsabili-
dades globais, em particular perante África. 
A parceira entre UE e os Estados de África, 
Caraíbas e Pacífico é um grande exemplo 
do multilateralismo vibrante que queremos 
promover”, afirmou Charles Michel.

O antigo primeiro-ministro belga, durante 
uma cimeira virtual organizada pelo Grupo 
de Estados de ACP, vincou: “Os nossos paí-
ses representam mais de metade dos lugares 
nas Nações Unidas. Quando nos juntamos, 
podemos ser um motor para a mudança”.

No discurso, Michel referiu que acre-

dita que é possível enfrentar a pandemia 
provocada pelo novo coronavírus, mas 
para isso o multilateralismo será “a me-
lhor linha de defesa”.

“A solidariedade deve estar na base desta 
resposta conjunta. Não uma solidariedade 
baseada numa limpeza de consciência, não 
uma solidariedade de palavras, mas uma so-
lidariedade em ações - tangível e real. Tanto 
durante a crise, como amanhã, enquanto 
construímos uma sociedade mais atencio-
sa”, apontou.

Mas, para isso acontecer, Charles Michel 
disse que é preciso derrotar o novo corona-
vírus em todo o mundo.

“Temos de derrotar o vírus. Enquanto o 
vírus estiver em algum lugar, temos de agir 
como estivesse em todo o lado. Desde Bru-
xelas a Vanuatu, desde Adis Abeba a Port-
-au-Prince”, frisou.

O presidente do Conselho Europeu defen-
deu a existência de esforços para o alívio das 
dívidas dos países afetados e que irá “defen-

der de forma incansável tal ação perante o 
G7, o G20 e outros parceiros internacionais”.

Chalres Michel considerou que a pande-
mia de covid-19 destaca a importância do 
multilateralismo e “pode ser um tempo de 
reinvestir” no que os liga.

“Os Estados de África, Caraíbas e Pací-
fico estão investidos nesta cooperação, e a 
reunião de hoje é prova disso. Não há opção 
mais clara para a União Europeia que estar 
do seu lado”, assinalou.

Para um cenário pós-coronavírus, que 
acredita que irá apenas ser atingido após o 
desenvolvimento de vacinas, tratamentos e 
formas de diagnóstico, Charles Michel advo-
gou que é importante tomar decisões e pen-
sar nas gerações mais novas.

“O mundo depois da covid-19 não será 
uma cópia do que era antes. Isso não é pos-
sível nem desejável. Devemos mostrar mais 
solidariedade e mais respeito pelo planeta, e 
usar as tecnologias digitais de forma respon-
sável, para o bem da humanidade”, defen-

deu. A nível global, segundo um balanço da 
agência de notícias AFP, a pandemia de co-
vid-19 já provocou mais de 380 mil mortos e 
infetou quase 6,4 milhões de pessoas em 196 
países e territórios.

Mais de 2,7 milhões de doentes foram con-
siderados curados.

Para combater a pandemia, os governos 
mandaram para casa 4,5 mil milhões de pes-
soas (mais de metade da população do pla-
neta), paralisando setores inteiros da econo-
mia mundial, num “grande confinamento” 
que vários países já começaram a aliviar face 
à diminuição dos novos contágios.

O “Grande Confinamento” levou o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) a fazer pre-
visões sem precedentes nos seus quase 75 
anos: a economia mundial poderá cair 3% 
em 2020, arrastada por uma contração de 
5,9% nos Estados Unidos, de 7,5% na zona 
euro e de 5,2% no Japão.

NM?MS

ONU pede medidas urgentes para 
ajudar países com endividamento
A presidente do Conselho Econó-
mico e Social das Nações Unidas 
pediu ações urgentes para ajudar o 
crescente número de países que já 
enfrentam ou correm o risco de en-
dividamento devido ao impacto da 
pandemia da covid-19.

A embaixadora da Noruega na 
ONU, Mona Juul, chefe daque-
le órgão, que integra 54 países, 

disse na terça-feira (2) em Nova Iorque, 
numa reunião sobre o financiamento da 
crise e recuperação face à pandemia, 
que a decisão das 20 principais potên-
cias económicas do mundo de congelar 
os pagamentos de serviços de dívida dos 
países mais pobres até o final do ano não 
é suficiente.

Juul disse que a suspensão do Grupo 
dos 20 vai libertar cerca de 11 mil mi-
lhões de dólares (8,9 mil milhões de 
euros) até o final do ano, mas estima-se 
que os países elegíveis tenham além dis-
so mais 20 mil milhões de dólares (17,9 
mil milhões de euros) em dívidas multi-
laterais e comerciais combinadas que se 
vencem este ano.

A responsável afirmou que isso sig-
nifica que, mesmo que a moratória seja 
estendida até 2021, “muitos países terão 

de fazer escolhas difíceis entre pagar a dí-
vida, combater a pandemia e investir na 
recuperação”.

A nível global, segundo um balanço 
da agência de notícias AFP, a pandemia 
de covid-19 já provocou mais de 379 mil 
mortos e infetou mais de 6,3 milhões de 
pessoas em 196 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo 
coronavírus detetado no final de dezem-
bro, em Wuhan, uma cidade do centro da 
China.

Depois de a Europa ter sucedido à 
China como centro da pandemia em fe-
vereiro, o continente americano passou 
a ser o que tem mais casos confirmados 
(cerca de três milhões, contra mais de 2,1 
milhões no continente europeu), embo-
ra com menos mortes (mais de 165 mil, 
contra mais de 179 mil).

Para combater a pandemia, os gover-
nos mandaram para casa 4,5 mil milhões 
de pessoas (mais de metade da população 
do planeta), paralisando setores intei-
ros da economia mundial, num “grande 
confinamento” que vários países já co-
meçaram a aliviar face à diminuição dos 
novos contágios.
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Governo do Brasil pagou anúncios em site 
investigados por publicar “notícias falsas”
O Governo do Presidente brasileiro, Jair 
Bolsonaro, publicou milhões de anún-
cios oficiais em sites investigados por 
divulgar notícias falsas, segundo um re-
latório parlamentar divulgado esta quar-
ta-feira (3) pela imprensa brasileira.

“Entre eles estão portais que espalham 
notícias falsas, oferecem investimen-
tos ilegais e aplicativos de conteúdo 

pornográfico”, referiu o relatório prepa-
rado por uma comissão parlamentar que 
investiga a disseminação das chamadas 
“notícias falsas”.

Segundo o documento revelado pelo jor-
nal O Globo, foram identificados 843 canais 
que os consultores da comissão parlamentar 
consideraram inadequados para transmitir 
propaganda oficial e paga com recursos pú-
blicos da Secretaria Especial Presidencial de 
Comunicação (Secom).

“Entre eles, 47 portais que espalham notí-
cias falsas, 741 canais do YouTube que foram 
removidos por violar as regras da platafor-
ma, 12 portais de notícias sobre jogos de azar, 
sete que oferecem investimentos ilegais e 
quatro com conteúdo pornográfico”, disse o 
relatório. No total, de acordo com os docu-
mentos obtidos pelo jornal brasileiro, nesses 
portais, aos quais são adicionados aplica-
tivos de serviço de mensagens igualmente 

suspeitos, foram publicados “2,065 milhões 
de anúncios pagos com recursos da Secom”.

O documento também revelou que a Se-
com chegou a usar a plataforma Google 
AdSense, que encaminha anúncios direta-
mente para portais e sites, mas permite ao 
anunciante bloquear aqueles que considera 
inadequados, o que não foi feito.

Alguns dos beneficiários foram portais e 
canais de Internet que são investigados pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbi-
to de um processo que visa identificar os 
responsáveis pela disseminação maciça de 
ameaças de morte e “notícias falsas” que 
afetam alguns membros desse tribunal.

Nesse caso, todos os investigados são 
ativistas de grupos de extrema direita que 
apoiam o Governo Bolsonaro e convocaram 
manifestações, geralmente assistidas pelo 
próprio governante, nas quais pedem o fe-
cho do Congresso e do STF e onde até se exi-
ge “intervenção militar”.

Os movimentos bolsonaristas, como são 
chamados os apoiantes do Presidente brasi-
leiro, também estão na mira de outro proces-
so que avança na Justiça eleitoral e se refere 
a alegações de um uso maciço de “exércitos 
de robôs” para espalhar “notícias falsas” du-
rante a campanha para as eleições de 2018.
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Bolsonaro diz que falou com Trump sobre 
participação do Brasil no “novo” G7
O Presidente brasileiro, Jair Bolso-
naro, disse na segunda-feira (1) que 
conversou com o seu homólogo dos 
Estados Unidos sobre a possibilidade 
de o Brasil fazer parte do novo mode-
lo de G7 proposto por Donald Trump.

“Conversei, na tarde de hoje, com 
o Presidente, Donald Trump”, 
escreveu Bolsonaro numa mensa-

gem divulgada na rede social Twitter. 
“Conversámos sobre o G7 expandido, o 
qual o Brasil deverá integrar, bem como 
questões do aço brasileiro”, acrescen-
tou. No passado sábado (30), Donald 
Trump, que detém atualmente a pre-
sidência rotativa do grupo, anunciou o 
adiamento para setembro da cimeira dos 
líderes do G7, agendada para este mês 
nos Estados Unidos.

Nessa altura, o Presidente norte-ame-
ricano considerou também que o mode-
lo atual da cimeira está “ultrapassado”, 
afirmando que gostaria de ver mais paí-
ses no fórum multilateral.

“Não sinto que o G7 represente ade-
quadamente o que está a acontecer no 
mundo. É um grupo de países muito ul-
trapassado”, declarou Donald Trump aos 

jornalistas, a bordo do avião Air Force 
One, depois de visitar a Florida para as-
sistir ao lançamento da missão Demo-2 
da NASA e do SpaceX a partir de Cabo 
Canaveral.

“Queremos a Austrália, queremos a 
Índia, queremos a Coreia do Sul [...]. É 
um bom grupo de países”, disse Trump, 
para quem o grupo poderia converter-se 
em G10 ou G11.

O Presidente norte-americano tam-
bém falou na segunda-feira (1) com o 
homólogo russo, Vladimir Putin, a quem 
convidou para a próxima cimeira do G7.

A Rússia foi excluída do então G8 em 
2014, na sequência da anexação da pe-
nínsula da Crimeia.

Os membros do chamado Grupo dos 
Sete (G7), composto pelos países mais 
industrializados do mundo, reúnem-se 
anualmente para debater várias questões 
internacionais.

Durante o telefonema com Trump, 
Bolsonaro agradeceu ainda ao Presidente 
dos Estados Unidos “o envio de mil res-
piradores”, para lutar contra a pandemia 
de coronavírus.
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Negócios bilionários no Brasil que ainda enfrentam desafios
Durante a pandemia, cereal ganhou 
ainda mais espaço, com o surgimento 
de novos ‘padeiros’, em busca de sus-
tento ou como forma de ‘terapia’ dentro 
de casa. No entanto, produção nacional 
ainda é insuficiente e a maior parte do 
trigo é importada.

Jane Figueredo Barbosa, Thainá Orsalino 
e Edna Garcia de Oliveira não se conhe-
cem, mas foram unidas pelo pão duran-

te a pandemia do coronavírus.
Seja para tirar o sustento enquanto não 

podem exercer seus trabalhos ou ainda para 
se distrair ou fazer um carinho na família, 
elas e muitos outros “padeiros” surgiram 
nestes tempos difíceis.

O pão já era um item importante para a 
economia. Junto com a manteiga, além de 
formarem uma dupla tradicional no Brasil, 
eles empregam milhões de pessoas na pro-
dução do trigo e do leite no campo, e mais de 
150 mil nas indústrias.

O faturamento dessas cadeias foi de R$ 
39,5 bilhões no ano passado, segundo o Mi-
nistério da Agricultura.

E de onde vêm, afinal, esses alimentos? 

Rio Grande do Sul e Paraná são grandes 
produtores de trigo e de leite. Minas Gerais, 
principal bacia leiteira do país, também é 
uma aposta para a expansão do cultivo do 
cereal pelo Brasil. Mas ambas as produções 
ainda enfrentam dificuldades. No caso do tri-
go, a maior parte do que é consumido no Bra-
sil precisa ser importada. Para o leite e seus 
derivados, a queda no poder de compra dos 
brasileiros se tornou o principal problema.

Trigo: desafio de aumentar a 
produção

O Brasil é um dos principais exportadores 
agrícolas do planeta, é conhecido como um 
“celeiro do mundo”, mas, quando o assunto 
é trigo, a história é outra.

O setor produziu na última safra cerca de 
5,5 milhões de toneladas, mas o consumo foi 
de 12,5 milhões de toneladas. Mais da meta-
de disso foi comprada de outros países, es-
pecialmente da Argentina, do Uruguai e dos 
Estados Unidos, de acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo).

Com a baixa produção nacional, o trigo vi-

rou moeda de negociação dentro do Merco-
sul, onde argentinos e uruguaios se aprovei-
tavam da isenção de impostos para vender o 
alimento em troca da entrada de produtos da 
indústria brasileira.

Mas, agora, essa dependência externa 
preocupa o governo, especialmente pelo alto 
valor em que o dólar se encontra, o que pre-
judica o desempenho da balança comercial 
brasileira e aumenta a inflação do país, já que 
o pão francês e a farinha de trigo ficam mais 
caros. A ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, expôs essa dificuldade na reunião 
ministerial do governo Bolsonaro, em 22 de 
abril, cuja gravação foi divulgada após au-
torização do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Celso de Mello. “Nós precisa-
mos incentivar o trigo. É o único produto em 
que o Brasil não é autossuficiente”, disse ela.

Tereza afirmou que existem áreas no Brasil 
prontas para receber o cultivo do grão, mas 
que faltam incentivos, como o crédito subsi-
diado, para garantir a expansão da atividade. 
“A agricultura não aguenta 9% de juros (ao 
ano), é muito alto para ela.”
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Um dos regressos mais aguardados: a I 
Liga, o principal escalão do futebol por-
tuguês voltou, esta quarta-feira (3), no-
vamente ao ativo - foi a A 15.ª de 39 cam-
peonatos de futebol europeus a fazê-lo, 
depois deste desporto ter sido suspenso 
graças à da pandemia de COVID-19.

Na impossibilidade de fazermos um 
resumo de toda a 25ª jornada, va-
mos cingir-nos à análise de apenas 

algumas partidas que ocorreram entre 
quarta (3) e quinta-feira (4).

Ora, o pontapé de saída desta reto-
ma foi dado em Portimão - os algarvios 
receberam em casa o Gil Vicente. Esta 
partida, que não se pode dizer que tenha 
sido uma má abertura, foi o ponto final 
na sequência de 12 jogos sem conseguir 
vencer por parte do Portimonense. A 
equipa de Paulo Sérgio estava, por isso, 
sedenta de pontos - o que se viu, no en-
tanto, foi um Gil Vicente mais eficaz no 
início do jogo - tanto que, aos 6’, Sandro 
Lima poderia ter inaugurado o marca-
dor mas tanto quis fintar que acabou por 
se atrapalhar a si próprio. Já passava da 
meia hora de jogo quando os algarvios 
tiveram a sua real oportunidade, com 

Hackman a trabalhar bem na área - um 
esforço que, no entanto, não resultou 
em nada, já que o passe dirigido a Jack-
son Martinez foi desviado pela defensiva 
gilista perto da linha de golo.

E assim se passaram 45 minutos! No 
regresso do intervalo, o jovem médio Lu-
cas Fernandes decidiu apostar as fichas 
todas e, de muito longe, disparar uma 
verdadeira bomba - o guarda-redes do 
Gil Vicente, Dênis, até achou melhor fi-
car quietinho no sítio onde estava! Estava 
feito o 1-0. O resultado não sofreu altera-
ções até ao apito final e o Portimonense 
somou a terceira vitória na Liga - a pri-
meira desde que Paulo Sérgio assumiu o 
comando técnico - que, apesar de tudo, 
não é suficiente para saírem da zona de 
despromoção.  

Já o F.C. Porto entrou em campo com 
camisolas a estrear: estas apresentavam os 
nomes dos jogadores escritos à mão, com 
o intuito de homenagear o pessoal médi-
co que se encontra na linha da frente no 
combate à pandemia de Covid-19, e que 
por norma também possui o seu nome 
escrito da mesma forma na sua indumen-
tária de trabalho. Muito lindo, mas pouco 
eficaz para aquilo que se queria na noite 
de quarta-feira(3) - os três pontos, para 
continuar a “fugir” ao rival Benfica, que 
estava a apenas um ponto de distância, no 
segundo lugar.

Faltou sobretudo eficácia aos azuis e 
brancos neste retorno aos relvados - os 
erros consecutivos, obviamente, também 

não ajudaram à festa. O F.C.Porto levou a 
“fama” de líder do campeonato a Fama-
licão… mas o proveito foi pouco e acabou 
derrotado, por duas bolas a zero. E foi 
assim que aconteceu: os dragões até en-
traram mais fortes e conseguiram cons-
truir algumas boas oportunidades, mas 
não passou disso. Depois de uma primeira 
parte sem golos (mas com várias ocasiões 
para os azuis e brancos) os famalicenses 
chegaram-se à frente: chegaram à van-
tagem por intermédio de Fábio Martins, 
depois de Marchesín errar tremenda-
mente, aos 48’.

Aos 74’, um pontapé certeiro de Coro-
na (o último nome que queríamos ouvir 
nos tempos que vivemos… mas a vida tem 
destas coisas!) ainda deu um novo alento à 
equipa de Sérgio Conceição. No entanto, a 
12 minutos dos 90’, Pedro Gonçalves, “ma-
tou” a partida… e a esperança portista.

O primeiro jogo de quinta-feira (4) 
aconteceu no Estádio do Marítimo - foi a 
equipa da casa que, aos 11’ e com assina-
tura de Rodrigo Pinho, inaugurou o mar-
cador, colocando-se assim em vantagem 
frente ao Vitória de Setúbal. No entanto, 
este encontro iria terminar empatado, 
já que o VAR anulou dois golos aos ma-
deirenses – o primeiro seria na realidade 
um autogolo, aos 58’, e o outro (na baliza 
correta) aos 71’. Aos 82’, Guedes restabe-
leceu a igualdade. A equipa de José Gomes 
merecia mais, já que foi sem dúvida supe-
rior aos sadinos durante os 90 minutos. Na 
próxima jornada defrontará o F.C. Porto 

no Dragão, não podendo contar com Cor-
rea nem com Rodrigo Pinho, que viram 
amarelo e têm que cumprir castigo.

Já na Luz, mais tarde, o Benfica recebeu 
o Tondela e desde cedo se percebeu que os 
comandados de Bruno Lage não treinaram 
o suficiente a pontaria no período em que 
estiveram de quarentena… É que tentaram 
uma, tentaram duas, tentaram três… Mas 
a bola teimou em não entrar!

O Tondela foi assustando com um par 
de boas oportunidades, mas o Benfica teve 
sempre mais bola. Ao intervalo, estava 
tudo a zeros no Estádio da Luz.

No reatamento, um remate de Gabriel, 
de fora de área, passou por cima da baliza 
dos beirões. Aos 54’, Pizzi rematou ras-
teiro já no interior da grande área, vendo 
Cláudio Ramos negar-lhe o golo com uma 
grande defesa. 

Bruno Lage já levava as mãos à cabeça 
- a “estrelinha” não esteve, certamente, 
com a sua equipa. Aos 75’, os encarnados 
voltaram a suster a respiração com um 
remate perigoso de Richard, que passou 
muito perto da baliza de Vlachodimos.

Já se haviam jogado 79 minutos nesta 
partida e, à excepção de Vlachodimos, to-
dos os titulares do Benfica já tinham feito 
pelo menos um remate - golos? Nem vê-
-los!

Os encarnados desperdiçaram assim 
uma oportunidade de ouro para subir à li-
derança isolada da Liga.

Por um se ganha, por um se perde… e por 
não marcar consegue perder-se ainda mais!

Inês Barbosa
Opinião

87 dias depois… ela voltou!
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Sporting de Braga “convicto” 
de que terá público no estádio 
ainda esta temporada
O Sporting de Braga está “convicto” de 
que voltará a ter público no estádio ain-
da no que resta da temporada, revelou 
esta segunda-feira (1) o presidente An-
tónio Salvador.

Numa mensagem dirigida aos sócios e 
adeptos do clube, António Salvador 
deixou “uma conclusão em jeito de 

objetivo”, afirmando que “ganhar, nesta 
altura, não é só marcar mais um golo do que 
o adversário, ganhar é demonstrar a todo 
o país que o futebol tem agentes e adeptos 
com responsabilidade social”.

“Só assim podemos alcançar a outra 
vitória pela qual lutamos: o regresso dos 
adeptos aos estádios. Estou convicto, e por 
isso defino esta meta em nome de todo o 
grupo de trabalho e em nome do Sporting 
de Braga, de que voltaremos a ter o nosso 
público no estádio ainda no que resta desta 
temporada. A par dos objetivos desporti-
vos, que são muito claros e que vamos per-
seguir com todas as nossas forças, é essa a 
grande ambição que me move e que muito 
lutarei para concretizar”, pode ler-se.

Para António Salvador, “é imperioso que 
o futebol transmita uma imagem de rigor e 
de confiança, porque é sabido que esta reto-
ma das competições se fará sob imenso es-
crutínio das autoridades sanitárias e que só 
uma resposta competente e cabal pode per-
mitir que voltemos a ter, tão depressa quan-
to possível, aquele que é um dos elementos 
essenciais ao jogo, que é o seu público”.

O líder arsenalista frisou o “imenso desa-
fio coletivo, que implicou perdas e cedên-

cias”, que os “últimos três meses” cons-
tituíram, numa referência à pandemia de 
covid-19 que interrompeu o campeonato 
em meados de março.

“Tem sido uma batalha tremenda, que 
felizmente temos sido capazes de superar, 
mas que ainda não pode ser dada por con-
cluída e, por isso, exige de todos nós um 
compromisso e uma resiliência inquebran-
táveis”, nota.

Frisando a “importância que o regresso 
do futebol tem para o setor, para a socieda-
de e para o país”, António Salvador alertou 
que “seria muito difícil de compreender 
que o futebol não conseguisse demonstrar 
os níveis de organização que têm permitido 
o regresso de tantos outros setores”.

O dirigente lembrou os “tempos con-
turbados e com sinais inquietantes trans-
mitidos pelo modelo governativo do nosso 
campeonato, revelando fragilidades que o 
Sporting de Braga tem denunciado ao lon-
go dos últimos anos, de forma independen-
te e atendendo unicamente à urgência de 
fazer evoluir o futebol nacional”.

“Seremos, como sempre fomos, intran-
sigentes na defesa das nossas posições, 
sem lóbis e sem alinhamentos que não 
sejam apenas e só a defesa do Sporting de 
Braga”, diz.

O Sporting de Braga, terceiro classifica-
do com 46 pontos, defronta o Santa Clara, 
10.º, com 30, a partir das 19 horas de sexta-
-feira (5), na Cidade do Futebol, em Oeiras, 
na 25.ª jornada da Liga.
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O Famalicão venceu, na noite de quar-
ta-feira (3), o F. C. Porto, por 2-1, na 25.ª 
jornada da Liga, que marca o regresso 
da competição profissional após a para-
gem devido à pandemia de covid-19, im-
pondo a segunda derrota fora de portas 
aos dragões.

A primeira parte foi de ascendente 
dos portistas, que tiveram mais e 
melhores ocasião de golo, embora 

os minhotos também tenham criado al-
gum perigo, queixando-se, inclusive, de 
uma grande penalidade aos 31 minutos.

Pouco depois do recomeço, um erro de 
Marchesín deu a Fábio Martins a opor-
tunidade de abrir o marcador e só com 
a baliza pela frente o avançado não teve 
dificuldades em finalizar.

Os azuis e brancos foram à procura do 
golo e o mexicano Jesús Corona empatou, 
aos 74 minutos. Contudo, o 1-1 durou ape-
nas quatro minutos, pois Pedro Gonçalves 
recolocou os da casa na frente do marcador.

Até ao final, o F. C. Porto tentou dar 
a volta ao encontro, mas não conseguiu 
voltar a furar a defesa local.

JN/MS

O presidente do Benfica revelou, esta segunda-feira (1), que 
recebeu uma proposta pelo avançado brasileiro. O líder das 
águias abordou, ainda, o chumbo da OPA e garantiu que Bru-
no Lage continuará no comando técnico.

A Liga regressou esta quarta-feira (3) e o Benfica já não de-
pende de si para se sagrar campeão. Os encarnados, que 
chegaram a liderar o campeonato com sete pontos de van-

tagem, perderam o primeiro lugar para o F. C. Porto, que agora 
comandam com um de vantagem. Ainda assim, Luís Filipe Vieira 
garante que o clube não atirou a toalha ao chão: “Temos ambição 
de ganhar. É para continuar. Em termos desportivos, vamos en-
trar com todo o gás. Temos um ponto de atraso, mas com 30 pon-
tos seremos campeões”, começou por dizer em entrevista à BTV.

Relativamente à crise económica provocada pela pandemia, 
o líder do Benfica foi categórico: reconheceu o momento difícil 
mas garantiu que não haverá despedimentos nem redução de 
salários.

“A crise é muito profunda, tanto em Portugal como no mun-
do. Baixar ordenados não está nos meus planos. Foi uma das 
coisas que disse logo. Não está no meu horizonte despedir pes-
soas. Não nos podemos esquecer que chegamos aqui com o pes-

soal todo. Somos um clube reconhecido, por isso não existe um 
horizonte de amanhã entrar em lay-off. Há uma coisa que sa-
bemos: temos de começar a gerir o Benfica de forma diferente. 
Agora não sei se até dez dias não se pára o campeonato, se há 
competições europeias. É gerir no dia a dia”, acrescentou, não 
escondendo que o surto do novo coronavírus deitou por terra 
dois negócios dos encarnados.

“Recebi uma proposta de 60 milhões pelo Vinícius e não ven-
di. Está tabelado por 100 milhões. Se não fosse a pandemia o 
Benfica tinha dois jogadores vendidos por 100 milhões de euros. 
Cada um. Eram 200 milhões”, atirou.

“O passivo do Benfica está nos 385 milhões de euros, mas o 
ativo ronda acima dos 600 milhões. Se pensar que nestes ativos, 
os jogadores estão avaliados em 117 milhões de euros. Em si-
tuações normais, um jogador do Benfica atinge esse valor. Esse 
ativo está muito por baixo. O passivo diz respeito a fornecedo-
res, à volta de 80 ou 90 milhões de euros, dívidas a clubes, em-
préstimos e o contrato da NOS a ser reconhecido, 112 milhões de 
euros, durante o tempo do seu próprio vencimento. As contas 
do Benfica deviam ser motivo de orgulho para muita gente”.

JN/MS

Vieira diz que pandemia estragou negócio de 200 milhões ao Benfica

LIGA I

F. C. Porto recomeça Liga com derrota em Famalicão
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O Sporting defendeu, na passada 
quinta-feira (28), a necessidade de se 
erradicar a violência do desporto por-
tuguês, considerando que a invasão 
à academia, em Alcochete, foi o “dia 
mais negro” da sua história.

“Numa altura em que chega ao fim 
o processo de invasão à Academia 
Sporting, em Alcochete, o Sporting 

Clube de Portugal apela à sociedade e ao 
Estado português para que não se voltem 
a repetir momentos como este, que em 
nada dignificam o desporto em geral e o 
futebol em particular”, refere o clube em 
comunicado publicado no site oficial.

Os leões anotam que o caso marcou 
“indelevelmente” o Sporting e adeptos, 
explicando que teve “consequências 
muito nefastas para todos, que chocaram 
o mundo”.

“Passados dois anos desde o dia mais 
negro da história do Sporting Clube de 

Portugal, o clube vai continuar a lutar 
pelos seus valores e continuar a fazer eco, 
junto das entidades competentes, acerca 
da importância de erradicar este tipo de 
comportamentos”, frisa o documento.

O Sporting defende ainda que o des-
porto deve ser um espaço “saudável e 
não de violência gratuita e criminalida-
de”. “É importante que todo o mundo do 
desporto se una para que estes aconteci-
mentos não voltem a repetir-se. Spor-
ting sempre, Alcochete nunca mais”, 
conclui.

O antigo presidente do Sporting Bruno 
de Carvalho foi na passada quinta-feira 
(28) absolvido da autoria moral da inva-
são à Academia do clube, em Alcochete, 
a 15 de maio de 2018, no processo que 
decorreu no Tribunal de Monsanto, em 
Lisboa.

JN/MS

Sporting quer erradicar violência após 
julgamento sobre o “dia mais negro”
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O Benfica desperdiçou a oportunidade de 
assumir o comando da Liga ao ceder um 
nulo frente ao Tondela, na Luz, esta tarde 
de quinta-feira (4), no estádio da Luz, em 
jogo da 25.ª jornada, que marcou o reco-
meço da competição após a pandemia 
de covid-19.

Nos primeiros 45 minutos, as águias 
tiveram mais posse de bola, mas cria-
ram poucas ocasiões de golo frente a 

um adversário que não criou perigo.
Na segunda parte, a equipa comandada 

por Bruno Lage melhorou um pouco a pro-
dutividade no ataque, criou mais oportu-
nidades e esteve perto de marcar mesmo 
na reta final do encontro, contudo a defesa 
beirã conseguiu aliviar as situações mais 
complicadas.

O Benfica somou o terceiro empate conse-
cutivo na Liga e continua em segundo, com 
os mesmos 60 pontos do F. C. Porto, que na 
quarta-feira (3) perdeu em Famalicão.

JN/MS

Um golo de Lucas Fernandes, aos 49 
minutos, garantiu ao Portimonense a 
terceira vitória na Liga, em jogo da 25.ª 
jornada, o primeiro no recomeço do 
campeonato após a paragem devido à 
pandemia de covid-19.

Os gilistas entraram melhor na par-
tida e até se poderiam ter adianta-
do no marcador na primeira parte, 

contudo, logo no recomeço, um grande 
golo de Lucas Fernandes resolveu a partida 
para os algarvios, garantindo-lhes o segun-
do triunfo em casa na prova.

JN/MS

Igualdade a um golo entre Marítimo 
e Vitória de Setúbal, esta tarde de 
quinta-feira (4), em partida da 25.ª 
jornada da Liga disputada na Ma-
deira, no regresso do campeonato 
após a pandemia de covid-19.

Os insulares adiantaram-se no 
marcador por Rodrigo Pinho, 
aos 11 minutos. O mesmo jo-

gador voltaria a introduzir a bola na 
baliza contrária (58 m), mas o golo foi 
anulado pelo VAR António Nobre, que 
aos 71 minutos anulou o tento a René 
Santos.

E aos 82 minutos, Guedes marcou para 
os sadinos e restabeleceu o empate.

JN/MS

O treinador do Benfica tem contrato 
até 2024 e Luís Filipe Vieira garan-
tiu a continuidade do técnico. “Fez 
um trabalho fantástico contra todas 
as expectativas no ano passado. 
Este ano começou bem, sucedeu 
um percalço a sério - em oito jogos 
só ganhámos um. Estou satisfeito 
com o trabalho dele, mas é normal a 
contestação. Vai continuar indepen-
dentemente de ser campeão. A não 
ser que aconteça alguma coisa...”, 
elogiou.

Sobre Jorge Jesus... não regres-
sará tão cedo à Luz: “Sou ami-
go do Jorge. Tirando aquele ano 

que andámos pegados [mudança de 
Jorge Jesus para o Sporting 2015/16], 
tenho uma grande relação com ele, é 
um grande treinador. Não posso di-
zer que desta água nunca beberei. 
Não sei se não regressa um dia. É um 
treinador que deixou uma marca no 
Benfica, com um modelo de jogo que 
galvanizou muito os sócios do Benfica 
mas neste momento não há qualquer 
conversa com ele nesse sentido. Bruno 
Lage é o treinador ideal”.

JN/MS

Marítimo e 
V. Setúbal 
empatam na 
Madeira

Bruno Lage 
continua 

Benfica tropeça na Luz 
frente ao Tondela no 
regresso à competição

Portimonense vence 
Gil Vicente no 
recomeço da Liga
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

416-653-8938
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC immigration4canada.ca

1560 Bloor St W, Toronto

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa) 
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência 

permanente, ofertas de trabalho podem resultar 
em permits de trabalho temporários ou permanentes

Your #1 Choice to Portugal

Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491

A Cidade de Brampton promulga uma Lei Municipal 
(City By-Law) para aplicar o distanciamento físico em 
resposta à COVID19:

PROIBIR
as pessoas de manterem uma distância inferior a 2 m 
em propriedade pública

PROIBIR
as empresas de permitirem que as pessoas se sentem 
ou estejam de pé a uma distância inferior a 2 m umas 
das outras

PROIBIR
as pessoas de usarem a propriedade municipal, 
incluindo parques, parques para cães, estruturas para 
piqueniques, campos desportivos, instalações, 
centros recreativos e parques de estacionamento

COIMAS: até $100,000 para particulares, $500,000 para 
diretores empresariais ou executivos de uma empresa, 
$10,000,000 para uma empresa que viole as ordens 
emitidas pela Lei de Medidas de Emergência COVID-19 de 
Brampton (Brampton COVID-19 Emergency Measures 
By-law) e Lei Provincial de Gestão de Emergências e 
Proteção Civil (Provincial Emergency Management and Civil 
Protection Act).
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ESPANHA

Real Madrid não joga mais no 
Santiago Bernabéu esta época

O Real Madrid vai disputar os restantes 
jogos da Liga espanhola na condição de 
visitado no estádio Alfredo di Stéfano, no 
centro de treinos merengue, informou esta 
segunda-feira (1) o presidente do clube.

De acordo com a agência de notícias 
espanhola, Florentino Pérez en-
viou uma carta aos sócios do Real 

Madrid, explicando-lhes que, perante “a 
impossibilidade de haver adeptos presen-
tes nas bancadas dos estádios”, devido à 
pandemia de covid-19, a equipa blanca vai 
trocar o Santiago Bernabéu pelo recinto do 
centro de treinos, em Valdebebas, até final 
da temporada.

Esta alteração vai permitir que as obras de 
remodelação previstas para o Santiago Ber-
nabéu avancem no imediato.

“Tomámos a decisão de jogar no estádio 
Alfredo di Stéfano, na nossa cidade des-
portiva, todas as partidas em que vamos 
atuar na condição de visitados. Esta deci-
são vai permitir avançar com as obras no 

Estádio Santiago Bernabéu”, transmitiu 
Florentino Pérez.

Pérez comunicou que o clube está a ten-
tar encontrar a melhor forma de ressarcir 
os adeptos que tinham adquirido bilhete de 
época e que não vão poder assistir aos en-
contros no estádio, face à crise mundial de 
saúde pública.

Desta forma, os últimos seis jogos do Real 
Madrid em casa vão ser disputados em Val-
debebas, o primeiro dos quais diante do Ei-
bar, em 14 de junho, a contar para a 28.ª jor-
nada, que marca o recomeço da prova e que 
arranca três dias antes, em 11, com o dérbi 
andaluz entre o Sevilha, de Rony Lopes, e o 
Bétis, de William Carvalho.

Caso se cumpram todos os prazos, e quan-
do ainda faltam disputar 11 jornadas, a Liga 
espanhola ficará concluída no fim de semana 
de 18 e 19 de julho, numa decisão de regresso 
que engloba a II Liga, parada desde a 31.ª de 
42 jornadas.

JN/MS

TURQUIA

Turcos do Trabzonspor excluídos das 
provas europeias durante um ano
A UEFA avançou esta quarta-feira (3) 
que o Trabzonspor, equipa da Liga turca 
na qual atua o português João Pereira, 
foi excluído das competições europeias 
pelo período de um ano.

“A 5 de julho de 2019, a Câmara Ad-
judicatória do Comité de Contro-
lo Financeiro de Clubes da UEFA 

(CFCB) determinou que o Trabzonspor 
não conseguiu cumprir com o requisito 
de equilíbrio exigido num acordo de li-
quidação, com o qual se comprometeu a 
20 de maio de 2016, e sancionou o clube 

com a exclusão das provas da UEFA du-
rante uma (1) época se se qualificar em 
2020/21 e 2021/22. A sanção não teria 
efeito se o clube cumprisse determina-
das condições, entre elas cumprir um 
objetivo relacionado com os seus resul-
tados financeiros para o ano financeiro 
de 2019”, avançou o organismo que gere 
o futebol europeu.

O Trabzonspor lidera o campeonato 
turco, com os mesmos pontos do Ba-
saksehir.

JN/MS

ARGENTINA

Maradona renova como treinador 
do Gimnasia de la Plata até 2021
O treinador argentino Diego Maradona 
renovou contrato com o Gimnasia de la 
Plata por mais uma época, até dezembro 
2021, anunciou esta quarta-feira (3) o clu-
be dos arredores de Buenos Aires.

Em comunicado divulgado no site ofi-
cial, o Gimnasia informou que o anti-
go internacional argentino estendeu o 

vínculo até 31 de dezembro do próximo ano, 
com o “objetivo de dar sequência ao projeto 
desportivo traçado e enfrentar os novos de-
safios que o clube tem pela frente”.

Apesar do impasse que se verificou nas 
negociações, Maradona acertou a continui-
dade no clube, algo que já tinha sido também 
adiantado por um dos empresários do trei-
nador, Christian Bragarnik, em declarações 

ao canal TyC Sports.
“Se chegámos a acordo foi porque a dire-

ção e a equipa técnica assim queriam. Poder 
continuar a contar com o Diego no futebol 
argentino deixa-me muito contente. Ele está 
muito contente também, porque era isto que 
queria”, disse Bragarnik.

Maradona, de 59 anos, assumiu o cargo de 
treinador do Gimnasia em setembro do ano 
passado, tendo levado o conjunto de La Plata 
ao 19.º lugar do campeonato argentino.

Nos 18 jogos em que comandou a equipa 
no campeonato, ‘El Pibe’ somou apenas 
seis vitórias.

JN/MS
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Norberto Paiva
Tel: 905-636-8860
Cell: 416-791-6651 
windmill@bellnet.ca

CONCRETE AND DRAIN WORK

UCRÂNIA

Casos positivos adiam jogo na jornada 
de regresso da liga ucraniana
Um jogo da liga ucraniana, agendado para 
o passado domingo (31), foi adiado este 
no passado sábado (30) depois de vários 
jogadores e elementos da equipa técnica 
de um clube terem testado positivo para 
covid-19, anunciou o organismo respon-
sável pela competição.

Sem especificar números, a liga ucra-
niana indica que os casos positivos 
foram detetados no plantel do Kar-

paty, último classificado da prova, que no 

passado domingo (31) deveria defrontar o 
Mariupol.

Entretanto, o clube garantiu que o plan-
tel está assintomático e que seriam reali-
zados novos testes na segunda-feira (1).

A liga ucraniana de futebol, liderada 
pelo Shakhtar Donetsk, orientado pelo 
português Luís Castro, recomeçou no 
passado sábado (30), com jogos à porta 
fechada.

JN/MS

INGLATERRA

Tottenham informa que teve 
um teste positivo à covid-19
O Tottenham, de José Mourinho, re-
velou esta quarta-feira (3) ser o clube 
com um novo caso de covid-19 anun-
ciado pela Premier League, mas man-
tém confidencial o nome da pessoa, 
não necessariamente futebolista.

“Fomos informados pela Premier 
League de que tivemos um tes-
te positivo para a covid-19 após a 

última ronda de testes no nosso centro 
de treinos. Devido à confidencialida-
de médica, o nome da pessoa não será 
divulgado”, informaram os “spurs” no 
site oficial.

De um total de 1197 futebolistas, 
equipas técnicas e outros funcioná-
rios testados na segunda (1) e terça-
-feira (2), somente um resultou em 

positivo.
“Sendo assintomático, vai ficar 

sete dias em confinamento, cumprin-
do com o protocolo da Premier Lea-
gue, antes de ser submetido a mais 
testes”, acrescentou o clube londri-
no, garantindo que irá continuar a 
cumprir “rigorosamente” o protoco-
lo de regresso aos treinos, para que 
o centro de treinos permaneça um 
ambiente de trabalho seguro e livre 
do vírus.

Esta foi a quarta ronda de testes do 
coronavírus no futebol inglês, sendo 
que do total de 3882 exames, 12 resul-
taram em positivo.

JN/MS

RÚSSIA

Campeonato russo de volta apenas 
com 10% de público nas bancadas
O campeonato russo será retomado a 
21 de junho, mas só vai contar com 10% 
de público nas bancadas, anunciou na 
passada quinta-feira (28) a federação, 
que recebeu autorização governamental 
para o efeito.

“Numa primeira fase só será permitida 
10% da ocupação dos estádios. É uma 
medida segura para os adeptos se res-

peitarem todas as medidas de precaução”, 
refere a entidade.

Os alertas por parte dos clubes, so-
bretudo por parte do CSKA e Spartak, 
ambos de Moscovo, quanto às elevadas 
perdas motivadas por jogos sem adeptos 
nas bancadas, devido à covid-19, foi o 
mote para a reunião da federação com as 
autoridades sanitárias, da qual resultou 

esta decisão.
Cada clube terá a responsabilidade de 

agilizar esta medida, uma vez que as ca-
pacidades dos estádios vão dos cerca de 
7500 espectadores do Gazovik do Oren-
burg, autorizado a 752 apoiantes, aos 
aproximadamente 70 mil do Zenit Are-
na, com permissão para 6702 adeptos.

Apesar de haver vários futebolistas 
infetados nas competições profissionais 
- o Lokomotiv de Moscovo anunciou na 
passada quinta-feira (28) quatro casos 
no plantel principal -, as autoridades 
russas insistem que a situação da epide-
mia está estabilizada, excetuando a zona 
do Cáucaso e algumas regiões isoladas.

JN/MS
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BRASIL

Jorge Jesus renova com o Flamengo: 
“Digam à nação que fico!”

O treinador português Jorge Jesus anun-
ciou, esta quarta-feira (3), nas redes so-
ciais, que renovou por mais uma tempo-
rada o contrato com o Flamengo, clube do 
Rio de Janeiro com o qual conquistou o 
título do Brasileirão, a Taça Libertadores, 
a Supertaça brasileira e a Supertaça sul-
-americana na última época.

“Meus representantes chegaram a um 
acordo hoje com diretoria do Flamen-
go para renovação de meu contrato 

por mais um ano. As minhas relações de 
amizade com todos jogadores, estrutura do 
clube e Nação Rubro-Negra foram deter-
minantes para tocar meu coração e falaram 
mais alto em minha decisão. Obrigado a 
todos pelo carinho, pelo reconhecimento 
e apoio ao nosso trabalho”, escreveu Jesus 

nas redes sociais, com uma imagem sua e a 
frase “Digam à nação que fico!”.

Jorge Jesus, de 65 anos, chegou ao clube 
brasileiro em junho de 2019, tendo, desde 
então, conquistado o Brasileirão, a Taça Li-
bertadores, a Supertaça sul-americana, a 
Supertaça do Brasil e ainda a Taça Guanaba-
ra, a primeira volta do estadual Carioca.

O técnico português conseguiu 38 vitó-
rias, nove empates e apenas quatro derrotas 
em 51 jogos ao comando do Flamengo, na úl-
tima temporada.

Os treinadores adjuntos João de Deus e 
Tiago Oliveira, os preparadores físicos Mário 
Monteiro e Márcio Sampaio e os observado-
res Gil Henriques e Rodrigo Quintas deverão 
manter-se na equipa técnica de Jesus.

JN/MS
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ITÁLIA

Confirmado regresso 
da Liga italiana a 20 de junho
A liga italiana confirmou na passada 
sexta-feira (29) que a competição, in-
terrompida a 9 de março face à pande-
mia de covid-19, será retomada no fim 
de semana de 20 e 21 de junho, com os 
jogos em atraso.

Na passada quinta-feira (28), o 
ministro do Desporto, Vincenzo 
Spadafora, tinha adiantado a data 

e, agora foi o organismo a confirmar e 
a “receber com agrado a autorização”. 
“Os clubes receberam com agrado a au-
torização concedida ontem [quinta-fei-
ra] pelo ministro Spadafora para retomar 
a Série A e votaram por unanimidade na 
organização dos quatro jogos em atraso, 
referentes à 25.ª jornada, durante o fim 
de semana de 20 e 21 de junho “, escre-

veu a Serie A, em comunicado.
Os quatro jogos em questão são o Ata-

lanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter de 
Milão-Sampdoria e Torino-Parma.

A entidade acrescenta ainda que a par-
tir do dia 22 de junho serão agendadas as 
partidas da 27.ª jornada e mostrou-se es-
perançosa na realização da Taça de Itália 
na semana antes, ou seja, no fim de sema-
na de 13 e 14 de junho. Na primeira mão 
das meias-finais, o Nápoles venceu em 
casa o Inter de Milão e o AC Milan e Ju-
ventus empataram.

A Vecchia Signora lidera a LIga ita-
liana, com 63 pontos, mais um do que 
a Lazio, quando faltam disputar 12 jor-
nadas e 124 jogos.

JN/MS
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Cristiano Ronaldo atrás de Federer 
na lista dos mais bem pagos
O tenista suíço Roger Federer lidera pela 
primeira vez o ranking dos atletas mais 
bem pagos no mundo, com 95,5 milhões 
de euros, à frente do trio de futebolistas 
Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar.

O ranking do último ano divulgado na 
passada sexta-feira (29) pela revista 
norte-americana Forbes revela que 

o detentor do recorde de títulos de torneios 
do Grand Slam (20) deve as receitas essen-
cialmente a contratos de publicidade e par-
cerias privadas.

A tabela, que refere os ganhos entre 1 de 
junho de 2019 e a mesma data de 2020, in-
dica que somente 5,7 milhões de euros são 
provenientes de ganhos do desempenho no 
circuito ATP.

A estreia do tenista de 38 anos ao comando 
dos mais bem remunerados deve-se essen-
cialmente ao recente acordo de 270 milhões 
de euros, a 10 anos, com a japonesa Uniqlo, 
uma multinacional que desenvolve e confe-
ciona roupas casuais.

Acresce o facto de Federer, quinto em 

2019, ser o segundo desportista em ativida-
de a ultrapassar o limite de 100 milhões de 
dólares de receitas de publicidade num ano, 
depois do golfista Tiger Woods.

Cristiano Ronaldo surge em segundo lugar 
da tabela com 94,3 milhões de euros, ligei-
ramente mais do que Lionel Messi (93,4), 
enquanto Neymar (85,8) fecha o trio de fute-
bolistas com o quarto lugar no Top-10.

No caso do português, o salário da Juven-
tus é a principal fonte de receita, represen-
tando 54 milhões de euros, sendo o restante 
em publicidade e promoção. Messi, que caiu 
de primeiro para terceiro, ganha mais, 64,9 
milhões de euros, contudo aufere menos nas 
parceiras.

LeBron James, estrela dos Los Angeles La-
kers, da liga norte-americana de basquete-
bol (NBA), ganha um total de 79,2 milhões, 
completando o Top-5.

A primeira mulher no ranking, a tenista 
japonesa Naomi Osaka, ocupa a 29.ª posição, 
com receita de 33,7 milhões de euros.
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Um conjunto de “ofensas pessoais” estão 
na base de uma queixa-crime que o pre-
sidente do Sindicato dos Jogadores, Joa-
quim Evangelista, apresentou na passada 
quinta-feira (28) contra Paulo Lopo, presi-
dente da SAD do Leixões.

Em causa, declarações que “colocam 
em causa o bom nome, honra e digni-
dade” de Evangelista, “ofensas essas 

que se traduziram, além das calúnias, em 
insultos inaceitáveis”, conforme refere o 
Sindicato dos Jogadores.

“O dirigismo não pode continuar a ser 
isto. Um presidente do Sindicato que des-
conhece as leis e engana, sistematicamente, 
os jogadores. Um oportunista que planta, 
sistematicamente, notícias em jornais para, 
posteriormente, ter espaço mediático. São 
estes artistas, sem bola, que o futebol precisa 
de erradicar. Deixe, de uma vez por todas, de 
andar em busca do tacho e afaste-se, de vez, 
do futebol português”, escreveu Paulo Lopo 
na rede social Facebook.

Em causa, o diferendo motivado pelo lay-
-off decidido pela SAD matosinhense após a 
paragem do futebol, aproveitando a medida 
do Estado para aliviar os custos das massas 

salariais em tempos de crise financeira moti-
vada pela pandemia da covid-19.

O organismo que representa os futebo-
listas entende que este ataque “visou ainda 
mobilizar os adeptos contra o presidente do 
sindicato, numa clara promoção do ódio”.

“As referidas calúnias e insultos tiveram 
repercussão na imprensa nacional e inter-
nacional e afetaram gravemente a imagem 
e bom nome do presidente do Sindicato dos 
Jogadores, em todos os seus círculos profis-
sionais”, realça a entidade.

Joaquim Evangelista é também membro 
do Conselho Nacional do Desporto e da di-
reção da Divisão Europa da FIFPro, assim 
como de árbitro na Câmara de Resolução de 
Disputas da FIFA e membro indicado pela 
FIFPro para o Conselho Estratégico da UEFA.

“Face ao sucedido, Joaquim Evangelis-
ta avançou com a respetiva queixa-crime e 
participação disciplinar, e exigirá a repara-
ção de todos os danos causados pelas decla-
rações de Paulo Lopo, montante que desde 
já declara que irá doar a uma causa social, a 
definir”, informa, em comunicado.

JN/MS

Joaquim Evangelista apresenta queixa-
crime contra presidente da SAD do Leixões

Confederação de Treinadores quer 
decisões para regresso do desporto
A Confederação de Treinadores mostrou-
-se na passada quinta-feira (28) desagra-
dada com a ausência de decisões para o 
regresso do desporto, depois da paragem 
devido à pandemia de covid-19, e mani-
festou “dificuldade em aceitar” a falta de 
respostas.

Num comunicado assinado pelo pre-
sidente, Pedro Sequeira, o organis-
mo pede decisões para o imediato e 

lamenta que no desporto “quase nada” seja 
“decidido”.

“A Confederação de Treinadores percebe 
e compreende que a tutela e o Governo nun-
ca tenham vivido uma situação destas (nós 
também não), mas começamos a ter dificul-
dades em aceitar em ter acesso a decisões e 
medidas em outras áreas da sociedade tão 

importantes como o Desporto e para o des-
porto quase nada é decidido”, pode ler-se.

A entidade fala na “necessidade de pla-
near e preparar o regresso, com maior ou 
menor dificuldade”, reconhecendo que 
será um processo “gradual e com cons-
trangimentos”.

Na mesma nota, é referido que foi “reco-
lhida toda a informação possível junto dos 
treinadores em dificuldades”, por não po-
derem exercer a atividade, e que foi apre-
sentada uma proposta para a resolução da 
situação, assim como para “a reabertura dos 
espaços desportivos com sugestões de me-
didas de segurança, a serem validadas pela 
Direção-Geral da Saúde”.
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Final da Champions deste ano 
poderá realizar-se em Lisboa
A final da Liga dos Campeões da época 
2019/2020, que se realizaria no estádio 
Olímpico Atatürk, em Istambul, poderá 
mudar-se para Lisboa, porque terá de 
ser jogada à porta fechada e isso não 
permite aos turcos recuperar o investi-
mento necessário.

A hipótese foi avançada pela rádio 
espanhola “Cadena COPE”, na 
noite da passada quinta-feira (28), 

dizendo saber que o estádio Olímpico 
Atatürk, em Istambul, designado para 
receber a final da atual edição da Liga dos 
Campeões, poderá ser substituído.

O motivo estará relacionado com o 
facto de o jogo ser realizado sem plateia, 
sendo que os turcos terão comunicado à 
UEFA que, dessa forma, não conseguirão 

recuperar o investimento significativo 
necessário para adaptar o estádio e outras 
despesas adicionais.

Então, adianta aquela rádio, a UEFA 
está a preparar-se para encontrar um 
novo local para a realização da final e, en-
tre as opções consideradas, “Lisboa pare-
ce estar a ganhar terreno”, embora tenha 
havido ofertas de outros clubes europeus, 
“incluindo um espanhol”.

Se acontecer, será a terceira final da 
Liga dos Campeões realizada em Portugal 
e, concretamente, em Lisboa. Em 1967, os 
escoceses do Celtic venceram o Inter de 
Milão no Jamor e, em 2014, o Real Madrid 
levou a melhor na final espanhola com o 
Atlético de Madrid, no Estádio da Luz.
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UEFA analisa “todas as hipóteses” 
de calendário e formato da Champions
A UEFA está a “analisar todas as op-
ções” em relação ao calendário e ao 
formato da Liga dos Campeões, inter-
rompida em março devido à pandemia 
de covid-19, com uma decisão a ser es-
perada para junho.

“Estamos a analisar todas as opções re-
lacionadas com o calendário e o for-
mato da competição através de um 

grupo de trabalho que inclui clubes, ligas e 
associações nacionais”, disse um porta-voz 
do organismo que tutela o futebol europeu 
à agência France-Presse.

Segundo a mesma fonte, é possível que a 
decisão seja tomada na próxima reunião do 

Comité Executivo da UEFA, que está previs-
ta para o dia 17 de junho.

Devido à pandemia da covid-19, a UEFA 
foi forçada a suspender todas as suas compe-
tições em meados de março, numa altura em 
que estavam a decorrer os oitavos de final da 
Liga dos Campeões e da Liga Europa.

A final da Liga dos Campeões está agen-
dada para Istambul, mas vários órgãos de 
comunicação social internacionais, como 
o “New York Times”, avançam que a final 
pode decorrer em outro local, sendo Lisboa 
uma das hipóteses.
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O português Jorge Viegas, presidente da 
Federação Internacional de Motociclismo, 
avançou na passada sexta-feira (29)  que 
o regresso do Campeonato do Mundo de 
MotoGP a Portugal “ainda não está em 
cima da mesa, mas não está descartado”.

Jorge Viegas falava depois do anuncia-
do cancelamento dos Grandes Prémios 
da Austrália e da Grã-Bretanha de Mo-

toGP, que se juntam aos já conhecidos 
cancelamentos das corridas de Finlândia, 
Alemanha e Holanda, motivados pela pan-
demia da covid-19.

“Estamos a acabar de delinear o novo ca-
lendário, que será conhecido nos próximos 
dias. Terá pelo menos 12 corridas, maiorita-
riamente na Europa. Nesta fase, aguardamos 

apenas saber se ainda será possível ir à Ásia”, 
revelou Jorge Viegas à Agência Lusa.

Os cancelamentos agora conhecidos têm, 
“sobretudo, a ver com questões logísticas, 
pois a Austrália, por exemplo, tem as frontei-
ras fechadas e ainda não se sabe quando serão 
reabertas”, indicou o mesmo responsável.

Com cinco das 15 provas previstas inicial-
mente no calendário de 2020 do Mundial de 
MotoGP canceladas, Portugal, que estava 
como país de reserva para acolher um even-
to em caso de necessidade, volta a estar na 
ordem do dia.

No entanto, Jorge Viegas sublinha que 
“ainda não está em cima da mesa”, apesar 
de “não estar descartado”, sobretudo se 
houver mais cancelamentos do que o espe-

rado. “Tanto o Autódromo Internacional do 
Algarve (AIA), como o Autódromo do Estoril 
receberam inspeções que detetaram a ne-
cessidade de realizar obras devido a questões 
de segurança que têm de ser resolvidas”, ex-
plicou.

Em causa estão distâncias de escapató-
rias ou dos rails de segurança, que têm de 
ser revistas, para além do piso do autódro-
mo algarvio. “Antes da pandemia, as obras 
estavam previstas para mais tarde. No caso 
de ser necessário recorrer a estes circuitos, 
terão de ser feitas de urgência”, frisou.

No caso de Portimão, a situação será 
“mais fácil de resolver”, até porque o AIA 
“já tem homologação para o Mundial de Su-
perbikes”, que está previsto para o verão.

“Estou otimista que teremos um cam-
peonato com pelo menos 12 provas. Sendo 
maioritariamente na Europa, evita-se a ne-
cessidade de viajar de avião, o que facilita a 
logística. Mas não queremos um campeona-
to de apenas duas ou três provas”, sublinhou 
o presidente da FIM.

Nesta altura, a autoridade máxima do mo-
tociclismo mundial aguarda resposta do Go-
verno espanhol quanto à realização de duas 
corridas na Andaluzia, no circuito de Jerez 
de la Frontera, em dois fins de semana se-
guidos, em 19 e em 26 de julho. No entanto, 
a acontecerem, serão “à porta fechada”, sem 
adeptos, e com muitas restrições.
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Grande Prémio do Japão 
de MotoGP cancelado
O Grande Prémio do Japão de MotoGP, 
que estava previsto realizar-se no terceiro 
fim de semana de outubro, foi cancelado 
devido à pandemia de covid-19, divulgou 
esta segunda-feira (1) a Dorna, empresa 
promotora do mundial de velocidade de 
motociclismo.

“A FIM [Federação Internacional de 
Motociclismo], a IRTA [Associação de 
Equipas] e a Dorna lamentam comuni-

car o cancelamento do GP do Japão. A con-
tinuação da pandemia de covid-19 obrigou 
a esta decisão de cancelar um evento que 
deveria acontecer de 16 a 18 de outubro, em 
Motegi”, lê-se no comunicado.

De acordo com o responsável pelo circui-
to de Motegi, que acolhia a prova nipónica 
ininterruptamente desde 1999, “a situação 
na Europa e no Japão é imprevisível e é es-
perada uma extensão da proibição de fazer 
viagens internacionais”.

O GP do Japão, que no programa original 
do campeonato era a 17.ª prova, fazia parte 

do calendário mundial desde 1986.
“Estamos a fazer o possível para realizar 

o maior número de eventos que pudermos. 
Mas decidimos que, até meados de novem-
bro, serão realizadas apenas provas em solo 
europeu. Por isso, corridas fora da Europa 
terão de ser remarcadas para depois dessa 
data, o que já era demasiado tarde para o GP 
do Japão”, explicou o patrão da Dorna, o es-
panhol Carmelo Ezpeleta.

Esta é a sexta prova cancelada em 2020 
devido à pandemia de covid-19, depois de 
já terem saído do calendário as corridas dos 
Países Baixos, Finlândia, Alemanha, Grã-
-Bretanha e Austrália.

O português Miguel Oliveira (KTM) vai 
cumprir em 2020 a segunda temporada no 
MotoGP, a classe rainha do mundial de ve-
locidade de motociclismo, depois de ter sido 
17.º classificado em 2019, com um total de 33 
pontos.
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não estar descartado 
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Fórmula 1 divulga calendário 
de oito corridas na Europa

O Mundial de Fórmula 1 vai arrancar 
com oito corridas em solo europeu, 
entre julho e setembro, divulgaram 
esta terça-feira (2) os organizadores do 
campeonato, que esperam realizar en-
tre 15 a 18 Grandes Prémios.

Para já, são conhecidos os primeiros 
oito, os dois primeiros no Red Bull 
Ring de Spielberg, na Áustria, nos 

dias 5 e 12 de julho.
Segue-se, em 19 de julho, o Grande 

Prémio da Hungria e, depois, nova dupla 
jornada em Silverstone, no Reino Unido, 
a 2 e 9 de agosto. O GP de Espanha, na 
Catalunha, será em 16 de agosto. Segue-

-se a Bélgica, em Spa-Francorchamps, 
em 30 de agosto, e o GP de Itália, no cir-
cuito de Monza, em 6 de setembro.

“Devido à pandemia de covid-19, a F1 
está a finalizar os detalhes do calendário 
alargado e espera divulgá-lo nas próxi-
mas semanas, contando ter um total de 
15-18 corridas antes do final da tempo-
rada, em dezembro”, lê-se no site oficial 
do campeonato. Para já, as primeiras 
corridas não terão público nas bancadas, 
mas o patrão da F1, o norte-americano 
Chase Carey, espera que “nos próximos 
meses a situação permita o regresso dos 
adeptos, desde que seja seguro”. Re-
corde-se que o início do Mundial de F1 
estava previsto para o dia 15 de março, 
na Austrália, mas a prova foi cancelada 
devido à covid-19.

Ao todo, já foram canceladas ou adia-
das 10 das 22 corridas da temporada.
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Maratona de Boston é cancelada pela primeira vez em 124 anos
A Maratona de Boston não se vai mes-
mo realizar este ano, no que é um histó-
rico cancelamento após 124 edições da 
mítica corrida, a mais antiga maratona 
do calendário internacional.

Numa primeira fase adiada de abril 
para 14 de setembro, por causa da 
pandemia de covid-19, a Marato-

na de Boston passa a ser não viável mes-
mo no outono, segundo a organização, 
que anunciou na passada quinta-feira 
(28) que apenas pretende agora assegu-
rar um “evento virtual”, com medalha 
de participação para quem corra a dis-
tância “em casa”.

Apesar de a vitória ser disputada por 

poucas dúzias de atletas, são cerca de 30 
mil os que correm por prazer ou para ini-
ciativas sociais e há habitualmente mais 
de um milhão a assistir no percurso desde 
Hopkinton até à baía de Boston, o que ge-
raria problemas de distanciamento social 
agora considerados não ultrapassáveis.

A nova data para a edição 124 passa para 
19 de abril de 2021, mantendo-se a tra-
dição de ser corrida no Dia do Patriota, o 
feriado municipal em Massachusetts, ou 
seja a terceira segunda-feira de abril, em 
que se celebram as primeiras batalhas da 
Guerra da Independência dos Estados 
Unidos da América.
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A decisão sobre a realização da Volta a 
Portugal compete ao Governo, cabendo à 
Direção-Geral da Saúde “observar os pla-
nos de contingência” apresentados pela 
Federação Portuguesa de Ciclismo e emi-
tir um parecer, esclareceu esta quarta-fei-
ra (3) a diretora-geral da Saúde.

“A decisão para a existência ou não 
desta prova e de outras provas de ci-
clismo ultrapassa-nos completamen-

te, é uma decisão do Governo. À DGS, com 

o apoio do Ministério [da Saúde], compe-
te-nos, de facto, observar os planos de 
contingência que nos serão presentes e 
verificar se existe um código de conduta, 
e emitir, tal como fizemos para o futebol, 
um parecer, dizendo se estamos ou não de 
acordo com o que nos foi proposto. Essa é 
a metodologia que nós seguiremos”, expli-
cou Graça Freitas.

Na conferência de imprensa diária sobre a 
covid-19, a diretora-geral da Saúde abordou 

a reunião que aconteceu na tarde de terça-
-feira (2) no Ministério da Saúde e na qual 
a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) 
apresentou o plano para a realização da Vol-
ta a Portugal, cuja 82.ª edição está agendada 
entre 29 de julho e 9 de agosto, no contexto 
da pandemia do novo coronavírus.

“O que nós acordámos entre as partes 
foi que a federação faria chegar o docu-
mento, o plano que tem, que é um docu-
mento de autorregulação, com tudo aquilo 

que a federação propõe fazer do ponto de 
vista preventivo e do ponto de vista reati-
vo se for aprovada a existência da Volta a 
Portugal e de outras provas de ciclismo, e 
também de fazerem entre eles um código 
de conduta em que as partes interessadas 
se comprometem a aplicar o que vier nesse 
plano de contingência”, revelou.

Quando esse plano chegar à DGS, “obvia-
mente será analisado”, pontuou Graça Frei-
tas, acrescentando que será avaliado se tudo o 
que está contemplado no mesmo fizer “parte 
das boas práticas” relativas à covid-19.

“Se alguma coisa está omissa, faremos 
essa proposição, e se alguma coisa nos pare-
cer que está menos bem, também diremos. 
Vai haver aqui uma fase de negociação e de-
pois a DGS emitirá um parecer”, concluiu.

Fonte federativa disse na terça-feira (2) à 
Lusa que as propostas apresentadas pela FPC 
para a realização da Volta a Portugal foram 
“bem acolhidas” pela DGS, notando que o pa-
recer que será emitido pelo organismo irá “aju-
dar o Governo a decidir acerca da realização ou 
não” da maior prova velocipédica nacional.

“A reunião de hoje [terça-feira, 2] foi uma 
reunião de trabalho, na qual o plano giza-
do pela Federação Portuguesa de Ciclismo 
foi apresentado à Diretora-Geral da Saúde, 
Graça Freitas, e ao secretário de Estado da 
Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. As 
propostas preconizadas pela Federação fo-
ram bem acolhidas, mas um parecer oficial 
da DGS será emitido posteriormente”, reve-
lou a fonte federativa.

O plano foi apresentado pelo diretor clíni-
co da FPC, Filipe Lima Quintas, que acompa-
nhou na reunião o presidente do organismo, 
Delmino Pereira, e dois elementos da Po-
dium (empresa organizadora), Vasco Empis 
e Joaquim Gomes, diretor da corrida.

A Volta a Portugal não foi afetada pela sus-
pensão do calendário decretada pela União 
Ciclista Internacional devido à pandemia da 
covid-19, que se estende até 01 de julho para 
todas as provas e até 01 de agosto para as da 
categoria WorldTour.

Em 05 de maio, o presidente da FPC re-
conheceu à Lusa que poderia haver condi-
cionalismo à presença de público na Volta a 
Portugal e garantiu um “compromisso má-
ximo na defesa da saúde de todos os interve-
nientes” na corrida.
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Volta a Portugal só se realiza com autorização 
do Governo, diz Graça Freitas
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The Ontario government is working on 
plans to bring COVID-19 testing to Ontario 
construction worksites, but beyond that 
there are many more questions than ans-
wers on how the program would roll out.

As laid out by the province’s executive 
lead for testing and strategy Dr. Dirk 
Huyer in an interview, mobile testing 

units could be sent to jobsites with advance 
notice and testing of workers for the virus 
would be undertaken. The swabs would be 
taken to one of the province’s 20 labs where 
results would ideally be learned within 24 
hours and relayed to the subjects.

Workers who tested positive would be 
contacted within 24 hours by public health 
authorities for contact tracing purposes and 
all of the worker’s co-workers within the 
previous 14 days would be alerted within 
another 24 or 48 hours.

It’s a working scenario said Huyer with 
more specific details to be determined over 
time following comprehensive meetings 
with stakeholders in each sector.  

“I don’t have all the answers by any stret-
ch, but first and foremost, the testing plan 
is evolving in response to what is occur-

ring with the pandemic and what we know 
about the pandemic,” said Huyer, the pro-
vince’s chief coroner who is working for the 
government on testing on a temporary basis.

The Ontario government announced a 
multi-phased “enhanced plan” for CO-
VID-19 testing on May 29 that includes ex-
panded testing of primary populations such 
as long-term-care workers and first respon-
ders, and then “Targeted Campaign” tes-
ting of secondary populations. Among those 
secondary targets there is a list of what are 
called essential workplaces that includes 
construction. Those populations would see 
testing of asymptomatic people who “are 
at risk of exposure to COVID-19 through 
their employment.” If a concern is in a pla-
ce of business where there may be increased 
concern about COVID activity we are going 
to work together to bring a team to the faci-
lity to do swabbing within the facility,” Hu-
yer said. The testing would be combined 
with “aggressive” tracking and tracing 
of contacts, stated the government plan-
ning document. The government will have 
its first testing “bus” available this week, 
Huyer said. Sectoral stakeholders are cur-

rently said to be consulting with relevant 
ministries, which in the case of construction 
means there would be multiple channels of 
consultations with various ministries. The 
first phase of expanded testing started May 
24 and is to run two weeks so it is not fore-
seen that any of the testing programs for the 
secondary workplaces or settings will be in 
place until June 8 at the earliest, according to 
the government’s posted timetable.

The construction sector has developed so-
phisticated protocols to prevent the spread 
of COVID on its worksites, and that is “cru-
cial. That is the most important,” commen-
ted Huyer.

The mobile testing approach is appropria-
te in cases where it is not practical to send 
workers out in the field to one of Ontario’s 
131 assessment centres, explained Huyer

“We are providing an opportunity to faci-
litate testing,” he remarked. “It would then 
be developed what would work best.

“So if you go to a construction site, to be 
able to get all the workers, they would need 
to know in advance it is coming, then they 
would decide whether they attended for 
that particular testing and what the way of 

the exact test would be…the planning would 
occur in the workplace, with employers and 
employees thinking through what made 
sense.” Record-keeping with individual 
tracking of workers will be important in the 
construction sector where some workers go 
from site to site, Huyer said.

“People forget things,” he said. “If we 
know what they have done, it makes it a lot 
easier for those who are trying to track back-
wards to find all the contacts to be able to 
identify them much more quickly. And the 
more quickly you do that, the more quickly 
you can stop those people who might have 
been exposed before they are infectious.

“If you find out, say, a carpenter (who 
also worked at another site) had COVID, 
and that was the day after he was at one 
worksite, the people on the other work-
site would know right away before they 
were actually likely infectious that they 
were exposed, which is unfortunate but 
they then don’t expose other people, whi-
ch is really crucial. You want to stop it as 
quickly as you can for sure.”

DN/MS

Ontario COVID-19 testing lead outlines 
proposed construction testing, tracing plan
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Shop online at donvalleyhealthfood.ca

10% of all June sales
will go to ForEva Strong

Esta quarta-feira, dia 3 de junho, cele-
brou-se o Dia Mundial da Bicicleta. A 
data foi aprovada por decisão da Assem-
bleia Geral da ONU no dia 17 de abril de 
2018, e tem como principal objetivo pro-
mover este meio de transporte simples, 
barato e bom para o meio ambiente.

De facto, a bicicleta tem vindo a ga-
nhar cada vez mais adeptos - seja 
como meio de transporte ou apenas 

por motivos de lazer - e as razões para tal 
acontecer são várias. Se, no entanto, ainda 
não se apaixonaram pelas duas rodas este 
artigo pode ser exatamente aquilo que vos 
falta! Vamos então conhecer alguns benefí-

cios de “dar ao pedal”!

EMAGRECIMENTO
Quando fazemos um treino em cima de 

uma bicicleta temos uma certeza: que vamos 
queimar bastantes calorias! É que pedalar 
acelera o nosso metabolismo - quer isto di-
zer que o nosso corpo vai queimar calorias de 
forma mais rápida, evitando a acumulação 
de gordura no nosso organismo! E isso é tudo 
o que nós queremos ouvir, verdade? 

REDUZ COLESTEROL, CON-
TROLA GLICEMIA E REGULA A 
PRESSÃO ARTERIAL

Um metabolismo mais rápido tem ainda a 

capacidade de “queimar” mais rapidamente as 
substâncias que geram o colesterol mau (LDL). 
Para além disso, se pedalarmos regularmen-
te veremos que o nível de açúcar no sangue 
se equilibrará - uma ótima opção de desporto 
para quem tem diabetes, por exemplo. 

Finalmente, as nossas artérias e veias 
também retiram benefícios desta prática: 
ganham a capacidade de contrair e relaxar 
mais rapidamente, o que promove a regula-
ção da pressão arterial.

RESISTÊNCIA MUSCULAR E 
CARDIOVASCULAR

Obviamente, necessitamos que os nossos 
músculos trabalhem quando nos desloca-

mos de bicicleta - acontece que ao pedalar  
estamos a trabalhar quase todos os grupos 
musculares do nosso corpo. Ora, se tiver-
mos por hábito praticar este desporto re-
gularmente, com certeza iremos notar que 
os nossos músculos - dos braços e pernas, 
principalmente -, ficarão mais fortes com o 
passar do tempo.

No que à capacidade e resistência cardio-
vascular diz respeito, o ciclismo é um des-
porto bastante exigente, obrigando a que 
a nossa respiração seja muito exercitada. 
Obviamente que também esta é uma capa-
cidade que vamos melhorando com o tempo 
- comecem com calma, dentro da vossa zona 
de conforto, e vão estabelecendo alguns de 
Bike-riding safios ao longo do tempo! 

BEM-ESTAR
Mesmo que estejamos tristes ou stressados 

com alguma situação, com certeza vamos 
ficar a sentir-nos muito melhor a partir do 
momento em que nos começarmos a movi-
mentar em cima de uma bicicleta. E porquê? 
Porque este exercício aumenta a libertação 
de endorfinas e serotonina - duas substân-
cias que nos fazem sentir bem e tranquilos! 
Aliado a isto ainda temos a sensação de “li-
berdade” que esta prática nos proporciona 
- tudo coisas boas!

OS JOELHOS AGRADECEM
O ciclismo é um desporto ótimo para quem 

tem algum tipo de restrição nas atividades e/
ou exercícios que pode praticar - isto porque 
o “impacto” principal é direcionado à bi-
cicleta e não aos nossos pés e joelhos como 
acontece, por exemplo, na corrida.

UM DESPORTO ECONÓMICO E 
SUSTENTÁVEL!

Para além de fazer bem ao nosso corpo, a 
bicicleta também é ótima para o meio am-
biente… e para o nosso bolso! Acreditem que 
podem economizar bastante se trocarem o 
metro, o autocarro ou o automóvel pela bici-
cleta nas vossas deslocações diárias! 

Inês Barbosa/MS

Que bom é ter “pedalada”!
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You can win a pair of Maple Leaf tickets for the best coloured cartoon!  

Colour the cartoon below, fill in the box information and send a photo to "Stella's Studio" e-mail s.jurgen@mdcmediagroup.com.  During the next few weeks we will print a series 
of cartoons related to the COVID-19 lockdown period.  Send us as many as you wish before June 30, 2020.  Do a good job and good luck!  Age group 4 to 16 (inclusive).

Contest

Colouring during the lockdown
You can win a pair of Maple Leaf tickets for the best coloured cartoon!  

Colour the cartoon below, fill in the box information and send a photo to "Stella's Studio" e-mail s.jurgen@mdcmediagroup.com.  During the next few weeks we will print a series 
of cartoons related to the COVID-19 lockdown period.  Send us as many as you wish before June 30, 2020.  Do a good job and good luck!  Age group 4 to 16 (inclusive).

Contest

Colouring during the lockdown
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MILÉNIO |  PORTUGAL GREEN WALKS

I hope you are well and staying healthy during these challenging times that we have been dealing with.  Here in Portugal we are successfully emerging from 
our period of lockdown so I wanted to give you an update on the current situation and expectations for the near future in Portugal, and Spain for those of 
you who are booked to do the Camino de Santiago. These are the current circumstances and plans and it’s important to recognise that they could change 
if governments decide it is necessary to increase restrictions again. 

How Portugal and Spain 
are preparing for the 
return of Tourismportugalgreenwalks.com

PORTUGAL

• Portugal was one of the countries that handled the crisis particularly well, 
which is reflected in the low number of cases and victims. 
• The Portuguese National Health system never reached maximum capaci-
ty during the height of the crisis. As a world-class health system, it is fully 
capable of dealing with any new cases that might arise. 
• The spread of the disease is now under control. 
• A “Clean & Safe” certification was established to identify companies and 
services that comply with the health and safety requirements relating to the 
pandemic. Portugal Green Walks is, of course, a Clean & Safe company. 
• Throughout May we have been gradually opening up shops, museums, 
monuments, restaurants, offices and hotels. 
• Beaches will reopen on June 6th, with limits on capacity and spacing to 
keep people safe. 
• The expectation is that all services will be open from 1st July 2020. 
• Social distancing of 2 metres (6 feet) is still in effect. 
• It is obligatory to wear a face mask on public transport and in commercial 
spaces. 
• There is no mandatory quarantine for people arriving in Portugal. 
• From June 15th, border restrictions with Spain and other EU countries 
will be lifted. 
• Portuguese airports will use temperature scanning, contactless check-in 
and hand sanitisers operated by sensors. Face masks will be required wi-
thin the terminal and on aircraft. The air renewal systems within terminals 
have been improved. 
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SPAIN

• The situation in Spain is quickly returning to normal. 
• The situation in Galicia was very different from that in hard hit parts of 
Spain. The number of cases in this region was very low and the local health 
services did not collapse under the demand as was the case in Madrid and 
Catalonia. 
• There have not been any serious cases in Galicia for some time. 
• The easing of restrictions is happening in different phases in specific re-
gions in Spain, depending on their current status with the disease.  
• By 8th June, the plan is that all activities in all regions will be open, albeit 
at 50% capacity. 
• Galicia is already in Phase 2 of 3 and serious efforts are underway to 
make sure health and safety measures are in place in preparation deconfi-
nement and for the bathing season. 
• As in Portugal , there will be limits regarding numbers and spacing on the 
beaches. 
• From 1st July, Spain should be ready to receive international visitors and 
will remove the current requirement for a 14 day quarantine. 
• It is obligatory to wear a face mask on public transport and in commercial 
spaces. 
• A “Safe Tourism Certified” certification was established to identify com-
panies and services that comply with the health and safety requirements 
relating to the pandemic. 
• Santiago de Compostela Cathedral is open at 1/3 capacity. 
• Pilgrims staying in hotels should be able to follow the Camino in July.  
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GENERAL

• Most airlines will reopen routes to Portugal and Spain from 1st July with new health and safety measures following European Union guidelines, i.e. all crew 
and passengers will wear a face mask. 
• We are currently checking with our accommodation partners in Portugal and Spain to verify what health and safety measures they are implementing to 
deal with the new regulations so that we can confidently host our guests with them. 

After being cooped up for such a long time, a walking holiday is the best remedy. Portugal Green Walks programmes are individual, i.e. you are not in a group 
with any people you didn’t choose to travel with, self-guided, and take place in the outdoors and rural areas. As such, they make it easy to maintain social 
distancing while doing your mind and body the world of good.
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Canadian Construction Workers Union

Proud representative of the hard working men and women
 in the Canadian Construction Industry

Presidente: Joel Filipe
Financial Secretary: João Dias
Vice-Presidente: Victor Ferreira
Recording Secretary: Luis Torres
Trustee: Ana Aguiar

Canadian Construction Workers Union

Proud representative of the hard working men and women
 in the Canadian Construction Industry

Canadian Construction Workers Union

Joel Filipe
João Dias

Canadian Construction Workers Union

Proud representative of the hard working men and women
 in the Canadian Construction Industry

O Executivo da CCWU 
Canadian Construction Workers Union

deseja a todos os seus membros e
Comunidade Portuguesa um Feliz Dia de Portugal!

1170 SHEPPARD AVENUE WEST, UNIT 42 - NORTH YORK, ONTARIO - M3K 2A3
TELEPHONE: 416-762-1010  •  FAX: 416-762-1012



IMPORTERS OF QUALITY EUROPEAN PRODUCTS FOLLOW US TAVORA FOODS

 JUNE 1  - 7

FROZEN QUAILS 
(IMPORTED FROM 
PORTUGAL) 750G                       999

EA
FRESH VEAL 
CUTLET799

LB

SAVE $5 

LIMIANA 
MORTADELA                                                               349

LB

TOPO ST  
JORGE CHEESE 1299

LB
ASTRO 
YOGURTS  
750G                                                                199

EA

D’AVO CAROLINO, 
LONG GRAIN, 
ESTUFADO RICE 1KG                   179

EA

PRODUCT OF AZORES PORTUGALPRODUCT OF AZORES PORTUGAL

ATAULFO 
MANGO 899

EA
LOCAL 
ASPARAGUS                                                              349

LB

4KG 
CASE

FROZEN  
SARDINES 750G                  499

EA

(PRODUCT OF PENICH PORTUGAL)
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info@oxfordglass.com
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Oxford
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COMMERCIAL  |  INDUSTRIAL

Terra Viva

AMBIENTE

A Erva das Pampas, de seu nome cientí-
fico Cortaderia Selloana, é uma espécie 
invasora na Europa que tem alastrado 
exponencialmente na faixa litoral conti-
nental portuguesa.

No distrito de Aveiro o crescimento 
destas plumas é por demais.

Esta espécie herbácea pode atingir 
até 2,5m de altura e 3,5m de diâmetro.

Tem umas folhas compridas e estreitas e 
de margens ásperas, até mesmo cortantes, 
normalmente verdes ou acinzentadas quan-
do mais secas. E todos lhe conhecem as suas 
plumas branco-prateadas que podem medir 
até 70cm, o que pode elevar a altura total 
desta planta a mais de quatro metros.

Estas plumas são muito ramificadas, asse-
melhando-se a penas.

Esta planta tem origem na parte tropical 
da América do Sul e foi introduzida em Por-
tugal há cerca de 300 anos para decoração de 
jardins.

O grande problema do alastramento des-
ta espécie prende-se essencialmente com 
a competição que exerce com a vegetação 

original e autóctone - onde cresce Erva das 
Pampas não crescem as espécies locais.

A sua contenção é muito difícil, mostran-
do-se eficaz apenas a utilização de alguns 
herbicidas, o que se torna muito dispendioso 
e com bastante impacto ambiental.

Existe algo porém que todos podemos fazer:
- apanhar manualmente ou com recurso a 

enxadas as ainda pequenas por forma a que não 
atinjam maturidade para se reproduzirem.

- cortar os penachos ou plumas quando 
estas já os têm e queimá-los sendo que des-
ta forma garantimos que essa planta não se 
reproduzirá durante os próximos dois anos.

- todos os penachos devem ser queimados
Alerto também para o facto de serem mo-

vimentadas areias a partir de zonas de es-
tuários para reposição de cordões dunares, 
sendo que a zona de onde estamos a retirar 
as areias ser das que mais ervas das pampas 
tem - desta forma estamos a transportar as 
sementes para os nossos cordões dunares e 
daqui a alguns anos receio que teremos uma 
paisagem mais própria da Argentina do que 
de Portugal nas nossas dunas.

Temos um grave problema em mãos e não 
vejo sensibilidade, preocupação ou ações 
efetivas por parte de nenhum organismo lo-
cal ou nacional. Assim vai o nosso ambiente.

Desfrutem da Natureza com respeito e ad-
miração e não se esqueçam: Erva das Pam-
pas em Portugal é para destruir!

Erva das Pampas

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

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

Feliz
Dia de Portugal
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Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

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

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com

Nos últimos anos, os animais domésti-
cos têm sido bastante popularizados nas 
redes sociais, a ponto de haver inúme-
ros donos a gerenciar as contas próprias 
dos pets, onde divulgam habilidades in-
críveis, feitos heroicos e características 
marcantes que os tornam especiais, de 
certa forma. Geralmente muito carismá-
ticas, as graciosas criaturas consegui-
ram um sucesso avassalador, inspirando 
mais gente a divulgar ainda mais os seus 
animais de estimação e transformando a 
internet num ambiente mais agradável e 
menos poluído. 

A mais recente atração é a cadela Eris, de 
apenas 2 anos, pertencente ao antigo clã 
russo da raça Borzoi Sighthound, utilizada 

bastante na Idade Média como símbolo de 
nobreza em grandes eventos da elite local. 
Os animais, conhecidos por alto porte, pe-
lagem muito branca e focinho comprido, 
chamam a atenção de longe e de perto, es-
pecialmente por serem muito simpáticos, 
tranquilos e recetivos.
Porém, o caso de Eris é um pouco diferen-
te, já que a cadela nasceu com uma defor-
midade genética no focinho que o levou ao 
patamar de ser o maior registado no pla-
neta: são 31 centímetros de comprimen-
to. O crescimento excessivo do nariz foi 
identificado pela dona de Eris, Lily Kam-
bourian, logo cedo, ao perceber que toda 
a ninhada havia nascido com a estrutura 
avantajada.

Balançar-se por altos prédios das gran-
des cidades, pendurar-se por teias e sal-
var o mundo — sem dúvidas, o Homem-
-Aranha é um dos heróis da Marvel que 
mais encanta as crianças. Seja pelas co-
res fortes da sua roupa, seja pela juven-
tude do seu personagem ou o fascínio 
que as histórias provocam, facto é que 
crianças do mundo inteiro colecionam 
itens do rapaz que “se transforma” em 
aranha.

A picada da aranha radioativa que lhe 
concedeu poderes é parte da fantasia, mas 
para três miúdos de Potosi, na Bolívia, 
tudo parecia bem real. Tão real a ponto das 
crianças terem “obrigado” uma aranha 
viúva-negra a picá-los na esperança de se 
transformarem nos novos Peter Parker.
De acordo com o jornal El Deber, os meni-
nos, que são irmãos, de oito, 10 e 12 anos 
teriam provocado uma aranha viúva-ne-
gra a picá-los. Eles teriam capturado o 
animal, colocando-o na pele e o cutuca-
do com um graveto, provocando a reação 
instintiva da mordida. Os três foram parar 
no hospital.

O caso aconteceu no início de maio, en-
quanto eles estavam no campo, em Chaya-
nta, cidade da região de Potosi, enquanto 
as cabras da família pastavam. Ao notar a 
aranha, o irmão mais velho foi o primeiro 
a provocar o animal para ser mordido. De-
pois, ajudou os outros dois na tentativa de se 
tornarem “homens-aranha”.
Não demorou muito para que as mordidas 
fizessem efeito, mas não aquele que eles so-
nhavam. Os sintomas apareceram logo e, 
chorando de dor, foram levados pelos pais 
ao centro de saúde da região.
O tratamento dado na unidade não surtiu 
efeito e, então por isso, foram transferidos 
para um hospital de Llallagua. Nem o hos-
pital foi capaz de oferecer tratamento efi-
ciente e os três pioraram. A alternativa foi 
transferi-los ao Hospital Infantil de La Paz, 
na capital boliviana.
Os irmãos estavam com dores musculares, 
febre, tremores e sudorese, e só começaram 
a recuperar depois da aplicação de um soro 
contra aranhas viúvas-negras. Os três só re-
ceberam alta no dia 20 de maio, dias após a 
tentativa frustrada de se tornarem heróis.

A CADELA COM MAIOR FOCINHO DO MUNDO
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FYI
-Kika

SONHOS DE CRIANÇA QUE DÃO ERRADO
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O rapper Jay-Z, em conjunto com a Team Roc, publicou vários anúncios 
de página inteira em jornais nos Estados Unidos para homenagear Geor-
ge Floyd, que morreu em Minneapolis no passado dia 25 de maio, depois 
de ter sido imobilizado por um polícia, Derek Chauvin, que lhe colocou o 
joelho sobre o pescoço, matando-o por asfixia, tal como confirmou uma 
autópsia independente. A morte do homem, de 46 anos, está a causar 
uma onda de indignação e levou muitas pessoas às ruas para protestarem 
contra o racismo existente no país. 
O anúncio, partilhado nas redes sociais da Roc Nation, cita uma passa-
gem de um discurso de Martin Luther King Jr, em 1965, em Selma, no 
Alabama.  
“A única maneira de realmente conseguirmos a liberdade é, de alguma 
forma, esconder o medo da morte. Mas se um homem não descobrir algo 
pelo qual valerá a pena morrer, não está apto para viver. No fundo da 
nossa crença não-violenta está a convicção de que há coisas tão queridas, 
coisas tão preciosas, coisas tão eternamente verdadeiras pelas quais vale 
a pena morrer”, começa por dizer o texto.
“Um homem morre quando se recusa a defender o que é verdadeiro. Nós 
vamo-nos levantar aqui mesmo, no meio dos cães polícias, se eles os ti-
verem. No meio a gás lacrimogéneo!”, continua. “Vamos deixar que o 
mundo saiba que estamos determinados a sermos livres!”, conclui. 
O anúncio foi assinado por Jay-Z e por outras organizações como The In-
nocence Project, Women’s Global Initiative, Until Freedom e a National 
Association of Criminal Defense Lawyers, entre outros, e publicado em 
jornais como o New York Times, o Los Angeles Times, o Chicago Tribune 
e o Philadelphia Enquirer, esta terça-feira, dia 2.

Kika

Esta quarta-feira, dia 3 de junho, Cristiano 
Ronaldo encantou os seus fãs com uma nova 
fotografia das filhas, Eva e Alana Martina.
Na imagem, as duas irmãs, de dois anos, 
surgem abraçadas e a sorrir, vestidas a 
combinar, com T-shirts brancas e saias 
azuis. “Apaixono-me sempre que olho para 
estas duas”, escreveu o jogador, na legenda 
da fotografia.

Este domingo, dia 31 de maio, Clint Eastwood 
comemorou o 90.º aniversário. Com uma 
carreira de sucesso que se iniciou no final da 
década de 1950, o cineasta não tem qualquer 
intenção de deixar de trabalhar. Numa en-
trevista recente, admitiu que estar no ativo 
é algo que lhe dá grande prazer, sendo que a 
reforma não faz parte dos seus planos.
Ator, realizador, produtor, compositor, 
empresário e ainda ativista político, Clint 
Eastwood tornou-se um nome incontor-
nável no panorama cinematográfico nor-
te-americano.

Esta terça-feira, dia 2 de junho, Carolina 
Loureiro publicou na sua conta no Insta-
gram duas fotografias para assinalar o ani-
versário do irmão mais novo, Francisco, 
que está a comemorar o seu 23º aniversário.
“Faz hoje 23 anos que este ser apareceu 
na minha vida. Muitos parabéns ao meu 
bebé grande, ao meu Xico palhaço, ao meu 
companheiro de todos os tempos. Muitos 
parabéns ao irmão do meio”, escreveu a 
atriz na legenda de duas fotos onde ambos 
surgem juntos, uma tirada ainda na infân-
cia e outra mais atual.

Num dia em que as redes sociais estão inundadas de 
quadrados pretos, um protesto mundial chamado 
“Blackout Tuesday”, Rita Pereira decidiu publicar uma 
imagem diferente e partilhar um longo texto em que faz 
um desabafo sobre o racismo. A atriz usou a sua rede 
social para falar sobre o tema, como tenta educar o filho 
Lonô e dizer que sonha com o dia em que a cor da pele 
não será mais assunto: “Desde pequena que me mani-
festo contra o racismo. Desde pequena que não me calo, 
que questiono e confronto as pessoas que não vivem 
bem com raças diferentes das delas. Porquê?! Qual é a 
diferença?! Como é que uma cor de pele pode perturbar 
alguém?! Não entendo, juro. A única coisa que sei neste 
momento é que, farei de tudo para que o meu filho nun-
ca tenha de se manifestar contra o racismo, porque isso 
significará que a cor da pele já não será assunto.”
Rita ainda fez um apelo aos seguidores para que ensi-
nem aos filhos os valores da igualdade: “Pais de Por-
tugal, está em nós, os pais das novas gerações, educar 
os nossos filhos para que “não vejam cor” nos outros. 
Por favor, não se calem!!! Isto não pode ser um assunto 
tabu em casa, isto tem de ser falado. Partilhem com os 
vossos filhos o que sentem sobre o racismo, o amor que 
temos de ter por todas as raças, só assim eles percebe-
rão que somos todos iguais.”

BLACK LIVES MATTER   
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FAMÍLIA AVEIRO 

90 ANOS! 

PARABÉNS!  
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Esta terça-feira, dia 2 de junho, as redes sociais en-
cheram-se de quadrados negros em apoio ao movi-
mento Black Lives Matter. Esta iniciativa incentivou 
os utilizadores de redes como o Instagram a criar uma 
‘apagão virtual’, como de forma de protesto contra a 
morte de  , que morreu depois de ter sido imobilizado 
por um polícia em Minneapolis, no passado dia 25 de 
maio, e cuja morte levou às ruas milhares de pessoas 
que denunciavam este ato considerado racista.  
Rihanna foi mais longe e além de partilhar o quadrado 
negro, fechou todas as lojas da sua marca, Fenty, uma 
decisão comunicada no Twitter, em conjunto com 
um texto que visa alertar as pessoas para a questão 
do racismo. “A Fenty é uma marca que foi criada para 
elevar a beleza, o poder e a liberdade. Mas neste pre-
ciso momento racistas estão a tentar tirar esses va-
lores à população negra e não podemos permitir que 
isso aconteça. Somos demasiado poderosos, criativos 
e resilientes”, começa por dizer a mensagem.
“Como forma de apoio à comunidade negra, vamos 
fazer uma doação aos movimentos Colour of Change 
e Black Lives Matter. Pedimo-vos que falem, se le-
vantem e lutem contra o racismo e a discriminação 
em todas as suas formas”.

RACISMO 



MILÉNIO |  PASSATEMPOS

CAMOESTV.com
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686 

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

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.

SudokuPalavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

O objetivo do jogo é a colocação de nú-
meros 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.
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Ingredientes:

• Lombo de porco 
• Sal a gosto
• Pimenta preta q.b.
• 1 colher de pimentão doce
• 2dl de azeite
• 2dl de vinho branco
• 150g de bacon em fatias

Modo de preparação:

Temperar com sal e pimenta preta.
Pincelar com a mistura do azeite e vinho 
branco e o pimentão doce.
Levar ao forno durante 90 minutos no 
mínimo. 
Servir acompanhado com puré de maçã.

Culinária por Rosa Bandeira
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Lombo de porco assado 
com puré de maçã
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Dicas

1. Valor definido pelo Estado para ser 
cobrado por serviços públicos (água, 
energia elétrica etc.)

2. Condição do que é maior; superiorida-
de, supremacia

3. Atividade de jogo intensa e prolongada 
(com baralho, dados, roleta etc.)

4. Qualquer material (natural ou artificial) 
inserido ou enxertado no organismo

5. Interrupção de uma atividade ou traba-
lho, para descanso

6. Inspiração involuntária longa com a 
boca aberta

7. Parte exterior da cavidade bucal; o 
contorno dos lábios

8. Guindaste para içar volumes não mui-
to pesados

9. Sentido com que se distinguem os odo-
res; cheiro, faro

10. Pessoa ligada a outra por consanguini-
dade, afinidade ou adoção

11. Aquele que não crê em Deus ou nos 
deuses

12. Pequena venda onde servem bebidas, al-
gum tira-gosto, fumo, cigarros, balas etc

13. Instrumento constituído por lâmina 
cortante presa a um cabo

14. Mulher que se dedica à religião, pro-
fessando em alguma ordem; monja

15. Porção de objetos dispostos uns sobre 
os outros; monte

 Q A W A A G H O L T Z O X B O
 J K L I B S E P E R E N F S P
 V A T L A F E K C B B I O U M
 I A R P I I U F T I U E P R A
 R R I O A Z Q R E C L R E N C
 H E E T L U A R P D C T Q Y H 
 C A D E B A T N T R L E A O E
 A M E S E B A Z C L S N B G A
 M D R A I O R A X A G G C O O
 X A L I M L T P J C G E Y J D
 D D B J O A E I Z I R N B I A
 S E S T P N P T U T G T P G N
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PASSE
DERROTA
REDE
APITO
TREINO
BOLA
JOGO
CAMPO
ÁREA
DEFESA
CLUBE
TÁTICA
FALTA
ATAQUE
GOLO

Caça palavras
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MILÉNIO |  HORÓSCOPO

camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

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

Mostramos as marcas da  Guerra Colonial
com o documentário de Paulo César Fajardo

Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade
em mais um Roundtable

Recordamos as Paradas de Portugal
que Toronto se habituou a ver passar 

Visitamos Portugal com uma volta pelo 
Portugal dos Pequenitos

E voltamos a viver a vida bem portuguesa de
Bem-Vindos a Beirais

Soluções

3

5

8

9

2

8

4

3

6

1

7

5

9

3

7

2

8

2

6

1

3

7

5

9

5

6

8

1

6

1

2

4

7

7

6

3

1

4

9

5

7

5

2

8

9

2

6

4

1

8

3

9

1

8

4

5

6

5

7

4

9

3

9

1

6

2

8

5

4

1

8

7

3

4

2

6

9

4

7

2

3

1

2

3

4

5
6

11

8

9

10

12

13
14

15

7

O

O

J
E

B

C

B

O

O

A

F

G
L
O

B

T
O

A

A

F
L
O

T

E

T

I

C

A

C
A

O

A

I

F

A

I

M

A

R

O

N

R

A

P

I

A

E

T

L

F

I

E

A

A
O

I

G

H

R

C

U

N

A
H

I

T

L

P
E

R

P

T
N

A

E

CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Será o momento certo para não 
permitir que existam dúvidas à 

sua volta. Aproveite a maré de resiliência 
que está a passar para dar um passo em 
frente, tentando não ceder a imprevistos.

Irá passar por uma fase de esclarecimentos 
e, por isso, deverá verificar quais as pessoas 
que quer realmente manter na sua vida.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Sentirá necessidade de fazer uma 
introspecção pois será um perío-

do marcado por alguns acontecimentos 
tensos. Medite ou faça exercício para que 
depois seja mais fácil agir de cabeça fria 
quando o momento assim exigir. Aproveite 
para falar com aquele amigo/a com quem 
já não tem contacto há muito tempo. A sua 
relação será mais harmoniosa e ficará mui-
to mais feliz.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Será o momento ideal para tirar al-
gum tempo para si. Desfrute de um 

bom livro, de uma caminhada na natureza 
ou de uma série que já há muito queria ver.

Novas amizades ganharão destaque na sua 
vida. Evite envolver-se em conflitos com 
os que o/a rodeiam.

TOURO 21/04 A 20/05

Recomeçará um projeto que tinha 
guardado na gaveta. Tente não fi-

car demasiado impaciente porque, no final, 
todo o esforço será recompensado.

Algumas amizades serão reforçadas mas vão 
aparecer novas pessoas nas quais poderá 
confiar cegamente.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Conseguirá alcançar as metas que 
lhe serão propostas e isso fará com 

que haja um reconhecimento. A sua capa-
cidade de comunicação estará fortalecida o 
que o/a ajudará a apresentar novas ideias 
que tenha em mente.

Se estiver solteiro/a poderá surgir de novo 
na sua vida um amor do passado.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Alguns imprevistos poderão surgir 
mas o mais importante será manter 

a calma e focar-se naquilo que realmente é 
importante. Organize a sua agenda e tente 
ouvir mais as opiniões que lhe serão dadas.

Terá de fazer uma “limpeza emocional” para 
conseguir reforçar laços. Deverá aproveitar 
para reatar algumas amizades perdidas.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Sentirá necessidade de se reorga-
nizar. Aproveite para colocar em 

prática algo que lhe dê verdadeiramente 
prazer. Poderá recorrer a alguma arte que 
estava adormecida, aproveitar para fazer 
algum exercício ou até mesmo ampliar a 
sua área de conhecimento! Terá vontade 
de voltar a estar com o seu grupo de ami-
gos. Conseguirá estabilizar a sua relação e 
fazer novos projetos. 

BALANÇA 23/09 A 22/10

Deverá preocupar-se um pouco 
mais com as suas finanças. Passará 

por um período dinâmico e de muito traba-
lho e, por essa razão, não deverá esquecer-
-se do seu bem estar.

Fique atento/a pois novas e diferentes ami-
zades poderão aparecer na sua vida. O seu 
núcleo familiar estará fortalecido e predis-
posto a uma maior convivência.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Terá de definir metas para alcan-
çar os seus objetivos com tranqui-

lidade. Deverá evitar a todo o custo colocar 
barreiras em tudo aquilo que os outros lhe 
propõem. É o momento certo para equi-
librar as suas finanças. Conseguirá passar 
mais tempo com os seus amigos e serão 
momentos que valorizará como nunca. Se 
estiver solteiro/a, será o momento certo 
para se abrir a novos relacionamentos.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Passará por uma fase de impre-
vistos mas deverá manter-se cal-

mo/a pois, só assim, conseguirá encontrar 
as melhores soluções. Confie em si e na sua 
capacidade de argumentação, não permi-
tindo que esta fase o/a faça desistir daquilo 
que realmente quer. Esteja atento/a a algu-
mas discussões desnecessárias que poderão 
surgir e tente resolvê-las de forma clara 
para que não se arrastem por muito tempo.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Deverá focar-se naquilo que real-
mente quer para a sua vida. As-

sim, será necessário que defina as suas 
prioridades e que trabalhe o seu auto-
controlo para enfrentar os obstáculo que 
poderão surgir. Os seus familiares irão 
precisar que esteja presente para tomar 
algumas decisões importantes. O mo-
mento será também marcado por um 
grande amor que poderá surgir. 

PEIXES 20/02 A 20/03

A sua rotina será intensa e, para 
manter a sua saúde mental, po-

derá recorrer à meditação ou à prática de 
uma atividade física que lhe traga tranqui-
lidade.

Deverá olhar mais em seu redor e ajudar 
aquele amigo/a que precisa de ajuda pois 
será um bom conselheiro/a.
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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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

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

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

Profissionais de Televisão 
Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.

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

M E D I A  G R O U P  I N C

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

Contact: Carlos 416 220 9514

Classificados

5 a 11 de junho de 202064 www.mileniostadium.com

PADARIAS 

BRASIL BAKERY & PASTRY 
1566 Dundas St W, Toronto | 416 531 2888
5700 Mavis Rd, Mississauga | 905 507 0959
2905 Eglinton Ave W, Mississauga | 905 820 2889

CALDENSE BAKERY
337 Symington Ave, Toronto | 416 535 9993
2406 Eglinton Ave W, York | 416 657 1999
1209 Dundas St W, Toronto | 416 534 3847
3947 Dundas St W, Toronto | 416 761 9499
2625A Weston Road, North York | 416 245 3847
1451-1453 Royal York Rd, Etobicoke | 416 
241 9993
3651 Major MacKenzie Dr W, Woodbridge | 
905 303 3847
5425 Creditview Rd Unit 14, Mississauga | 
905 814 0049
Com entregas ao domicílio 

CALEDONIA BAKERY & PASTRY
1492 St. Clair Ave W, Toronto | 416 658 500

DINASTY BAKERY 
440 Rogers Rd, York | 416 658 5199

DOCE MINHO PASTRY & BAKERY 
2189 Dufferin St, York | 416 652 8666

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

JACK’S BAKERY
352 Oakwood Ave, York | 416 651 1780

LAZAR DELI & BAKERY
325 Central Pkwy W Unit 12, Mississauga | 
905 896 1040

NOVA ERA BAKERY
490 Rogers Rd, York | 416 651 5000
1480 St Clair Ave W, Toronto | 416 901 4300
200 Geary Ave, Toronto | 416 538 8200
980 Bloor St W, Toronto | 416 531 1222
1172 Dundas St W, Toronto | 416 538 7700

OLA BAKERY
447 Speers Rd, Oakville | 905 845 5221
230 James St N, Hamilton | 905 296 6064

PARIS BAKERY
654 Lansdowne Ave, Toronto | 416 532 9203

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

VENEZIA BAKERY
114 Ossington Ave, Toronto | 416 537 2914

TAKE OUT

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

BAIRRADA CHURRASQUEIRA GRILL

2293 St. Clair Ave W, Toronto | 416 762 4279
1000 College St, Toronto | 416 539 8239
1560 Dundas St W, Toronto | 647 346 1560
Entrega ao domicílio

CALOURA BAR & GRILL
468 Rogers Rd, Toronto | 647 748 3044

DAROSA 
2853 Dufferin St, North York | 416 256 4544

LEÃO D’OURO
920 A Dundas St E, Mississauga | 905 566 5326

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

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

O FAROL CHURRASQUEIRA
3635 Cawthra Rd, Mississauga | 905 272 4459

PHOENIX BAR & GRILL
1280 Main St W, Hamilton | 905 525 9140

PIRI PIRI GRILL
1444 Dupont St, Toronto | (416) 536-5100

REI DO CHURRASQCO
2480 Cawthra Rd #7, Mississauga | 905 949 5141

RUI’S BBQ
450 Rogers Rd, York | 647 427 2631

SARDINHA CHURRASQUEIRA
707 College St, Toronto | 416 531 1120

ST. MATHEWS BBQ CHICKEN 
527 Rogers Rd, York | 416 658 4126

SWISS CHALET / HARVEY’S
590 Keele St, Toronto | 416 760 7893
3737 Rutherford Rd, Woodbridge, Vaughan | 
905 264 4017

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

SUPERMERCADOS

A LOTA SEAFOODS
1455 Dundas St W, Toronto | 416 535 5348

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

OSLER FISH WAREHOUSE
16 Osler St, Toronto | 416 769 2010

PAVÃO MEATS & DELI
1435 Dundas St W, Toronto | 416 533 7667

POPULAR SUPERMARKET 
216 Chambers Ave, York | 416 652 7256

RUI GOMES
546 Rogers Rd, York, ON | 416 535 2886

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

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

SERVIÇOS

ACCORD TRAVEL 
777 Bay St, Toronto | 416 599 3340

APPLEWOOD GM CADILLAC
3000 Woodchester Dr, Mississauga | 905 828 2221

ATLANTIC FINISHING CARPENTRY
21 Windsor St, Etobicoke | 416 785 5451

AUTOSONIC
1244 Dundas St W, Toronto | 416 534 1141 

BENTOS AUTO & SERVICE CENTRE
2000 Dundas St W, Toronto | 416 533 2500

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

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

FERREIRA & KOACH IMMIGRATION 
SERVICES
1560 Bloor St W, Toronto | 416 653 8938

HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES 
34 Raccine Rd, Toronto | +1 888 706 8922

HUMBERVIEW INSURANCE BROKERS
339 Roncesvalles Ave, Toronto | 416 531 4647

LUSO INSURANCE BROKERS
1152 College St, Toronto | 416 534 8455

MORTGAGE SCOUT  
1796 Bloor St. W, Toronto | 647 362 5472

OLYMPIC TROPHIES  
643 Chrislea Rd, Woodbridge | 905 856 5599

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

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

TEIXEIRA ACCOUNTING FIRM 
1015 Bloor St W, Toronto | 416 535 8846

TORONTO VANITY 
451 Alliance Ave, York | +1 877 389 7979

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

VIANA ROOFING & SHEET. METAL 
74 Advance Rd, Etobicoke | 416 763 2664

WORLD FINE CARS  
520 Kipling Ave, Etobicoke | 416 203 7010
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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

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

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

Profissionais de Televisão 
Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.

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

M E D I A  G R O U P  I N C

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

Contact: Carlos 416 220 9514

Classificados



*Offer available from June 2 to June 30, 2020 at participating dealers on eligible new retail 2020 models: Chevrolet: Spark (excl. LS), Camaro (excl. ZL1), Bolt EV, Trax, Equinox (excl. LS), Blazer (excl. 2.5L), Traverse, Tahoe, Suburban, Colorado (excl. 2SA), Silverado LD, 
Silverado HD; Buick: Regal, Encore, Encore GX, Envision, Enclave; GMC: Terrain, Acadia, Yukon, Yukon XL, Canyon (excl. 2SA), Sierra LD, Sierra HD; Cadillac: XT4 (excl. Lux), XT5, XT6, Escalade, Escalade ESV. Employee Pricing is vehicle pricing ordinarily available to GM 
Canada employees. Eligible vehicles must be delivered by June 30, 2020. Cannot be combined with certain other offers. Dealer may sell or lease for less. ** Limited finance offer on approved credit. Interest accrues after 150 days, based on monthly payment frequency. 
Down payment or security deposit may be required. Available on new retail 2020 vehicles delivered by June 30, 2020, excluding: Chevrolet: Spark LS, Corvette, Camaro ZL1, Colorado 2SA; GMC: Canyon 2SA. Contracts will be extended accordingly. See dealer for details.

3000 Woodchester Drive, Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com



Feliz Dia 
de Portugal

Fernando Ferreira
Registered Realtor 

For a FREE home evaluation
or any real estate INFO call

416.528.4724
fernandoferreirasells@gmail.com  
fernandoferreira.ca
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