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Madre Teresa de Calcutá
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Otava estende CERB 
mais 8 semanas P36

Benfica vence  
e apanha Porto 

Krystle Ferreira, B.A. (Hons), LLB
Family Law & Real Estate Lawyer – Notary Public

1249 St.Clair Ave W | 647.417.NOVA (6682)
Ligue para marcar a sua consulta de 30 minutos GRATUITA 

Advogada – falamos português

Fernando Ferreira
Sales Representative

416.528.4724   fernandoferreira.ca

avaliação grátis  •  free home evaluation  

 

apresentador 
José M. Eustáquio

convidados
Frank Alvarez
Fernando Rio
Jorge Ribeiro sexta-feira às 18h

 1. Junho 2020 – Mês da Herança Portuguesa no Canadá 
  – muito diferente em relação aos últimos 33 anos 
 2. O futuro das Associações Comunitárias 
  – os eventos e o papel dos media locais
 3. Covid-19 e o impacto nos comerciantes 
  e retalhistas da comunidade luso-canadianaTe
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COVID-19 

Toronto ainda não passa 
à segunda fase



Nissan Certified Pre-Owned 
A Nissan Certified Vehicle undergoes  
an extensive 169-point inspection,  
is reconditioned to the highest  
standards, and is protected by a  
72- month/120,000km factory-backed 
warranty, just like a brand-new Nissan.

 

Why choose a Certified Nissan? 
Special Financing Rates 
Nissan Canada Finance offers attractive  
finance rates for qualified customers who  
finance a Certified Nissan vehicle. 

24-hour Roadside Assistance
Towing, battery boost, fuel delivery, tire  
changes and lockout services available 24/7  
throughout the duration of your Nissan warranty. 

Personalized Trip Planning 
Make vacation planning easier with personalized 
routes. accommodations. and distance calcula-
tions. 

Rental Vehicle Assistance 
Up to S45/day available when you need it most. 

Sirius Satellite Radio Trial 
Enjoy a complimentary 3-month trial with  
every Certified Pre-Owned Nissan. 

Satisfaction Guaranteed 
10 days/1.500 km exchange policy.

 

Michael Cruz  
Pre-owned/New Car Specialist  
mcruz@highparknissan.com

HIGH PARK NISSAN  
3275 Dundas St W, Toronto  
(416) 762-7537  
whighparknissan.com

FATHER’S DAY SPECIALS
2015 Nissan Sentra SL 
Price: $15,397 
Stock #: U1359

2016 Nissan Rogue S 
Price: $16,888 
Stock #: U1704

2019 Nissan Qastiqai SV AWD 
Price: $26,397 
Stock #: U1796

2015 Nissan Maxima SL 
Price: $22.888 
Stock #: U1814

2015 Versa SV 
Price: $15,888 
Stock #: U1810

2015 Nissan Pathfinder SL 
Price: $27,397 
Stock #: 516445



Local 183 Toronto
1263 Wilson Ave., Ste. 200   
Toronto, ON   M3M 3G3   
Tel: (416) 241-1183 Fax: (416) 241-9845
Business Manager: Jack Oliveira
Local 493
584 Clinton Ave.  
Sudbury, ON   P3B 2T2  
Tel: (705) 674-2515 Fax: (705) 674-6728
Business Manager: Mike Ryan
Local 607
730 Balmoral St.
Thunder Bay, ON   P7C 5V3  
Tel: (807) 622 - 0607 Fax: (807) 622-0454
Business Manager: Terry Varga
Local 1036
395 Korah Road
Sault Ste. Marie, ON   P6C 4H5  
Tel: (705) 942-1036 Fax: (705) 942-1015
Business Manager: Wayne Scott

Local 183 East
560 Dodge St.  
Cobourg, ON   K9A 4K5  
Tel: (905) 372 - 1183 Fax: (905) 372-7488
Business Manager: Jack Oliveira
Local 506
3750 Chesswood Dr.  
Toronto, ON  M3J 2W6  
Tel: (416) 638 - 0506 Fax: (416) 638-1334
Business Manager: Carmen Principato
Local 625
2155 Fasan Dr.  
Oldcastle, ON  N0R 1L0  
Tel:  (519) 737-0373 Fax:  (519) 737-0380
Business Manager: Robert Petroni
Local 1059
56 Firestone Blvd.  
London, ON   N5W 5L4  
Tel: (519) 455 - 8083 Fax: (519) 455-0712
Business Manager: Brandon MacKinnon

Local 183 Kingston
145 Dalton Ave., Unit 1  
Kingston, ON K7K 6C2  
Tel: (613) 542 - 5950 Fax: (613) 542-2781
Business Manager: Jack Oliveira
Local 527
6 Corvus Court  
Ottawa, ON   K2E 7Z4  
Tel: (613) 521 - 6565 Fax: (613) 521-6580
Business Manager: Luigi Carrozzi
Local 837
44 Hughson St. S.  
Hamilton, ON   L8N 2A7  
Tel: (905) 529 - 1116 Fax: (905) 529-2723
Business Manager: Manuel Bastos
Local 1089
1255 Confederation St.  
Sarnia, ON N7S 4M7
Tel: (519) 332 - 1089 Fax: (519) 332-6378
Business Manager: Mike Maitland

LiUNA Ontario Provincial District Council 
1315 North Service Road East, Suite 701 Oakville  |  289-291-3678

liunaopdc.ca
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Com o prolongamento da pandemia e do confinamento, está 
na altura de pensar naqueles que sofrem em silêncio porque 
não têm ninguém com quem partilhar os efeitos negativos do 
isolamento a que estão sujeitos. A solidão, o isolamento so-
cial e a falta de recursos financeiros criaram um segmento da 
sociedade que muitos privilegiados ignoram. Mas, poderemos 
continuar a ignorar? O que é que cada um de nós pode fazer 
para aliviar o desequilíbrio? Muitos pensam que o seu mundo é 
uma ilha, mas a realidade é que de alguma forma estamos to-
dos interligados. Estar com fome relembra-nos que não temos 
comida e por isso comemos, contudo, são muitos os que não 
têm essa escolha. 

Esta semana, a edição do Milénio Stadium examina o conceito 
da responsabilidade de cada um para assegurar que se dissi-
pam as desigualdades da sociedade. As nossas falhas pessoais 

no que diz respeito à responsabilidade social podem ser facilmente 
resolvidas ao ajudarmos um indivíduo. A forma de salvar o mundo 
é vivermos em harmonia e a boa vontade que espalhamos hoje, dará 
frutos no futuro.  

As novas gerações serão confrontadas com grandes desafios, 
criados pela perceção de que os recursos são infinitos. É um mito 
e a atual destruição de recursos terá um peso negativo em toda a 
gente. As novas gerações têm de parar com o delírio de que têm 
que continuar num caminho de destruição. A justiça social e a po-

breza são questões com que devemos lidar se queremos erradicar 
um dos principais problemas, de forma a garantir que o mundo 
permanece em paz. A retirada de estátuas para rescrever a história 
e o incêndio de edifícios para provar um ponto de vista não vão 
ajudar os oprimidos, os explorados, os esfomeados e os solitários. 

No futuro, o longo período de isolamento terá consequências 
negativas desde suicídio, a mortes por overdose, depressão e 
outras questões relacionadas com saúde mental. O stress do iso-
lamento irá provavelmente estimular mais pessoas a recorrer a 
opióides, a álcool e a qualquer outra coisa que os faça esquecer a 
realidade da vida, nem que seja apenas por um certo período de 
tempo. Para se salvarem vidas da pandemia, a realidade é que a 
longo prazo irão ocorrer mais mortes devido ao isolamento social 
e ao aumento das funções cognitivas que enfraquecem o sistema 
imunitário e aumentam as doenças cardíacas. 

A privação económica está associada a efeitos negativos. Para 
muitos, o confinamento exigido pelo Governo resultará em anos 
de reconstrução de plataformas financeiras que se encontrarão 
devastadas. Os relatórios apontam que nas últimas quatro se-
manas o número de tentativas de suicídio equivale ao período de 
um ano. Para aqueles que pensam que o confinamento é o mais 
acertado, os efeitos a longo prazo irão fazê-lo mudar de ideias e 
quando o Governo bater à sua porta para ser reembolsado, as con-
sequências irão acentuar a dor dos oprimidos. 

Está na altura de avaliar as necessidades daqueles que são mal-
tratados, através da implementação de medidas individuais para 
diminuir um dos males mais graves da sociedade, a pobreza. 

Ajude da forma que puder ajudar, mas ajude. 
Os nossos futuros dependem disso. 

Ame os seus vizinhos

Versão em inglês P. 13

Manuel DaCosta
Editorial

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong

Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA 
is a nightmare. It is a disease that robs babies of physical strength by a�ecting the motor nerve cells in the 
spinal cord, taking away the ability to walk, eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe, 
diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy and healthy life, and we are ready to do 
whatever it takes to ensure she receives the best medical care available. 

PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the 
most expensive drug in the world. We are begging our community and 
anyone willing to help donate. Any donation makes a di�erence and will get 
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication. 
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The economic crisis caused by the Co-
vid-19 pandemic is triggering a very wor-
risome social crisis. Daily, there are more 
and more people who find themselves in 
desperate situations caused by total or a 
very severe loss of income. To many fa-
milies, hunger was already a reality—their 
lives were difficult long before coronavi-
rus and their situation has only worsened. 
Without money, without prospects for the 
future, without light at the end of the tun-
nel, these fellow human beings need so-
ciety to notice them, now more than ever. 
We need to stop and help.

In this interview with Taylor Barker, pu-
blic relations for Food Banks Canada, we 
get a very close portrait of a society that 

is very different from what we would nor-
mally associate with a first world country. 
It is clear that we must remain united and 
in solidarity. We must help those who are in 
need. We all understand how this equation 
of giving and receiving works—those who 
give receive more because they are taken to 
a new level of comfort and abundance—the 
feeling that they are doing good.

Milénio Stadium: How have food banks 
been impacted by COVID-19?
Taylor Barker: Before the COVID-19 
pandemic even started, we were already 
seeing more than 1M visits in one month 
to a food bank. Since the start of this crisis, 
however, some food banks have reported 
seeing a surge in demand all while facing 
significant challenges like:
• Drastic reductions in volunteers due to 

an older volunteer base who is in the “at 
risk” category for COVID-19 as well as 
a reduction in staff due to self-isolation 
precautions, quarantining or having to 
care for children at home; 

• Having to modify operations and in 
some cases hire extra staff for evolving 
social distancing needs; 

• Up to a 50% drop in food donations in 
some markets.   

MS: What are food banks doing to pro-
tect their employees, volunteers and 
clients?

TB: Food Banks Canada has closely moni-
tored the COVID-19 situation throughout 
the pandemic and has recommended that 
food banks take the relevant precautionary 
measures in line with guidelines issued by 
the Public Health Agency of Canada and 

the World Health Organization.
Specifically, we have shared best prac-

tices and guidance with food banks at the 
local level to help them adapt their opera-
tions for social distancing, such as moving 
to providing pre-packed hampers, deli-
very off conveyor belts or drive-thru/curb 
side pick-up (when possible), as well as ta-
ken increased sanitary precautions.

To minimize the amount of human con-
tact with the public, the food bank network 
has made significant changes in how these 
food packages are delivered to food bank 
clients. Some of these changes include:  

• Moving to pre-packaged hampers vs. the 
grocery model where food bank visitors 
are allowed to choose their food; 

• Consolidating distribution centres, and; 

• Instituted home and curb side deliveries.  

MS: With a pandemic affecting the en-
tire world, there have been a lot of 
people losing jobs and being left with 
no source of income. Have food banks 
felt the difference in terms of demand?

TB: Interestingly, but not surprising, some 
regions have reported surges in demand 
while others have yet to see an increase in 
need for food banks.  And there are very 
specific reasons for this. First, the gover-
nment has introduced a number of im-
mediate support measures to help people 
sustain themselves and their households 
through these challenging times, which 
we believe is why food banks in certain 

communities like parts of Nova Scotia have 
yet to see a significant increase in demand. 
While other factors have impacted the rate 
of food bank use in places like the northern 
part of Saskatchewan, which have also not 
yet experienced the full impact of this CO-
VID-19 crisis. We believe this is a result of 
reduced weekly trips due to significant sel-
f-isolation measures being taken by many 
reserve communities to avoid further in-
fection.  But then we have cases like the 
food bank in Whistler, B.C., which went 
from normally seeing 50 visits in a week to 
300 since this crisis began. 

It’s quite difficult to compare the need 
now to what it’s going to be early next year 
once the government support measures 
have subsided, but we know from expe-
rience that as this crisis persists the de-
mand will only continue to surge. And we 
need to prepare for that.

MS: Schools are closed and many chil-
dren depend on programs offered to re-
ceive meals. How are they getting daily 
food now?

TB: At Food Banks Canada we run a pro-
gram called After the Bell, which is dedi-
cated to ending child hunger. Essentially, 
when school nutrition programs end for 
the summer months, After the Bell fills 
that gap by providing child-friendly, heal-
thy food packs that are distributed by food 
banks to children experiencing food inse-
curity across Canada.

But this year, amid mandatory school 
closures due to the COVID-19 pandemic, 

most school nutrition programs shut 
down early so we started the program 
earlier, running from May-September 
rather than just over the summer as has 
been the case in past years. And this year 
we sent out a record 130,000 food packs, 
and were even able to reach Iqaliut, Nu-
navut with this program for the first time 
ever thanks to donors. 

 
MS: If someone needs help to get food, 
can they come to food banks?

TB: We support nearly 3,000 food banks 
and community agencies across Canada. 
If you, or someone you know, needs su-
pport, you can find the nearest food bank 
to you by visiting foodbankscanada.ca 
and using the “Find a food bank” search 
tool at the top of the page. 

Due to the COVID-19 pandemic, it will 
be best to review the food bank’s guideli-
nes online or by calling before you do go. 
Some have had to switch to appointment 
only pick-ups to ensure proper social dis-
tancing guidelines are followed. 

 
MS: Are people now more aware of 
others’ needs and willing to help more?
TB: We have seen amazing support from 
people across the country as well as our 
corporate partners and private founda-
tions. In fact, back in March we had an-
nounced our fundraising goal of $150M 
to help strengthen the food supply for 
our communities’ most vulnerable as we 
prepare for the economic impact of this 
crisis. To date, we have received $110M in 
donations and while we are very thankful 
for this generosity shown by our fellow 
Canadians, we know that we can’t stop 
yet. We need to be prepared to deal with 
the uncertainty as we begin to emerge 
from the pandemic.

 
MS: What’s the best way to help food 
banks right now?

TB: The best way to support food banks 
right now is by donating financially at our 
fundraising site, iate.ca. We can make each 
dollar go further because we can buy food 
in bulk working with independent far-
mers, agricultural associations, producers 
and manufacturers. We can also direct the 
donations to the food banks across Canada 
that need it the most to meet the need in 
their communities at the local level. 

Catarina Balça/MS

Give to 
receive
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Canada Food Bank in Ottawa
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“Canadians will be happy to follow Public 
Health Guidance”
Ontario is allowing almost all regions to 
move forward to the next stage of the 
province’s restart phase, which allows 
restaurants, hair salons and malls to 
reopen, but Toronto is still excluded 
from the list.

The majority of Ontario’s public health 
unit regions moved forward to Stage 
2 last Friday (12), ending the months-

-long closure for some businesses crippled 
financially by the COVID-19 pandemic. 
As of this Friday (19), the only regions not 
allowed to move forward to Stage 2 are 
Toronto, Peel and Windsor-Essex. They 
will remain in Stage 1 until at least next 
week, when the province will reassess the 
data and decide if they are ready to move 
forward next Friday (26).

The mayor of Markham is calling on the 
provincial government to make masks 
mandatory in enclosed indoor spaces 
where physical distancing isn’t possible 
as his city moves towards Stage 2 of reo-
pening this Friday (19). When asked du-
ring his daily press conference at Queen’s 
Park on Tuesday (16) about whether or 
not he’d consider putting such an order 
into place, Premier Doug Ford acknow-
ledged the demand but said it wouldn’t 
happen. “We want to work with the re-
tailers, we don’t want to force anyone to 
do anything,” said Ford. 

With the reopening of the economy, 
Canadian Public Health Association belie-
ve that people will continue to respect so-
cial circles and maintain physical distance 
because they are aware that if they don’t 
follow the rules, “the number of new ca-
ses will increase and steps to re-open so-
ciety will have to be walked back”. 

Founded in 1910, the Canadian Public 
Health Association is the independent 
voice for public health in Canada with 
links to the international community. Ian 
Culbert is the CPHA’s Executive Director 
and he accepted to give this week an in-
terview to Milénio Stadium.

Milénio Stadium: More than ever we have 
the collective responsibility to follow the 
rules to make sure that all sectors of eco-
nomy will open as soon as possible and 
that we will keep flatten the curve of CO-
VID-19. Do you think that Canadians are 
prepared to be careful during the sum-
mer? Are they going to be able to respect 
social circles and keep social distance?

Canadian Public Health Association 
(CPHA): People in Canada have taken the 
threat posed by COVID-19 seriously and, 
for the most part, are adhering to the 
guidance provided by public health offi-
cials. As the economy begins to open up, 
we will see immediate results if people 

do not continue to respect social circles 
and maintain physical distance because 
the number of new cases will increase 
and steps to re-open society will have to 
be walked back. After three months of 
restrictions, I believe Canadians will be 
happy to follow public health guidance 
– even on a beautiful summer’s day – if 
it means the return of some semblance of 
normalcy.

MS: Ontarians are navigating new free-
doms after the province lifted some res-
trictions around having close contract 
with people outside their households, at 
social gatherings and outdoor ceremo-
nies. Ontario was one of the last Cana-
dian provinces to allow the reopening 
of economy and to lift some restrictions. 
Why did it take so long here, compared 
with other provinces and territories?

CPHA: Along with Quebec, Ontario was 
responsible for the majority of cases of 
COVID-19 in Canada due, in part, to how 
tightly concentrated our populations are 

in urban areas. It was not advisable to 
consider loosening restrictions until the 
number of new cases had decreased dra-
matically to the rates we are currently 
observing.

MS: Premier Doug Ford announced on 
Monday (15) that York region, Halton re-
gion, Durham region, Hamilton and Nia-
gara are among the new regions allowed 
to move into Stage 2. However, Windsor, 
Peel Region and Toronto remain in Stage 
1. How can we feel safe from now on in 
restaurants, hair salons and malls?

CPHA: We are all responsible for our 
collective safety. If the residents of 
York, Halton, Durham, Hamilton and 
Niagara do everything in their power 
to continue to observe physical dis-
tancing, limit their social interactions 
with people outside their immediate 
families, and wear a non-medical mask 
in situations where physical distancing 
may not be possible, then they should 
feel confident eating in restaurants, or 

visiting hair salons or shopping malls.

MS: A new study from Cambridge Uni-
versity suggest that if 100% of people 
wear face masks all the time while in 
public, it can help prevent a potential 
second wave of the coronavirus and will 
also help to keep people safe while we all 
wait for a vaccine. Canadians are using 
more masks?

CPHA: There has been a dramatic shift in 
the societal attitudes in Canada toward 
wearing non-medical masks in public as 
protection against COVID-19. As scien-
tific research increasingly demonstrates 
the effectiveness of non-medical masks 
in reducing the spread of COVID-19, and 
numerous transit authorities are manda-
ting their use, many more Canadians are 
willing to don a mask for our collective 
well-being.

MS: Passengers travelling by plane to, 
from or within Canada will have to un-
dergo temperature checks before boar-
ding as part of stepped-up airport scree-
ning measures meant to prevent the 
spread of COVID-19 by travellers. Some 
essential services are already checking 
the temperature of their employers. Why 
not expand the measure to other sectors? 

CPHA: Temperature checks are an addi-
tional measure to prevent the spread of 
COVID-19, but only identifies people who 
are actively ill, with a high temperature. 
Unfortunately, a person with COVID-19 
can be infectious for days before they 
show any symptoms – if the person sho-
ws any symptoms at all. While tempera-
ture checks feel like a tangible measure 
to curb the spread of disease, it may ac-
tually provide a false sense of security. It 
is so important that we continue to follow 
existing public health guidance including 
staying at home if you feel unwell, physi-
cal distancing, and wearing a non-medi-
cal mask when physical distancing is not 
possible, to effectively control the spread 
of COVID-19.

MS: Two Canada’s largest grocery chains 
announced last week that they will stop 
paying their COVID-19 bonus to essential 
employees. However, extra pandemic 
pay for Ontario healthcare workers will 
be effective until August 13. How long do 
you think the bonus should be kept?

CPHA: CPHA supports a living wage for 
all employees, no matter the sector in 
which they work. We also support sick 
leave for all employees regardless of their 
sector to promote people to stay home if 
they are sick.

Joana Leal/MSIan Culbert is the CPHA’s Executive Director
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Now that the governments are looking 
ahead to a phased relaxing of the lo-
ckdown, it is time to do some math. 
We look back and to our present pro-
cess of recovery. Among the popula-
tion that was affected the most by the 
pandemic we have, unquestionably, 
the seniors. But the crisis ended up 
revealing a lot more than we expec-
ted, exposing health, social and go-
vernmental issues that demand urgent 
change. In a conversation for the show 
Here’s The Thing, airing on Camões TV, 
Manuel DaCosta welcomed the portu-
guese social worker José Dias, who 
has been active within our community 
and in Canada for over three decades.

Manuel DaCosta: Tell us a little bit more 
about the type of work that you do.

José Dias: I am a social worker by back-
ground, so I have been working with 
communities for many decades since 
I came to Canada, in 1981. My passion 
has been always to help people. I fou-
nd that social work is my passion and I 
focused mainly in seniors, elder abuse 
and mental health. Then I shifted into 
palliative care, which is more or less 
my area of specialty now. The portu-
guese community have been very vocal 
throughout the decades and one person 
comes to mind: the doctor Mário Silva. 
Going back to the nineties, we started a 
movement to help a portuguese indivi-

dual that had a mental illness and was 
about to be deported. So, we were able 
to mobilize the community and the go-
vernment to address the issue of depor-
tation, in particular with people with 
mental illness and HIV. I have always 
been into community activism in the 
portuguese community. In the Cana-
dian context I focused on undocumen-
ted children with disabilities. Doing 
home care is what I love the most. 

MDC: What kind of individuals really 
have the ability to embrace this kind of 
career such as you have?

JD: Well, being a caregiver has been a 
natural thing for me, based on my per-
sonal experience with my family dy-
namics. I was very close to my mom 
and she died when I was ten years old. 
But before she died, I was actually the 
person in the family feeding her and 
brushing her hair, making sure that she 
was comfortable… but I really didn’t 
know what was happening. I think that 
we all have the capacity to help. Some 
of us may help by feeding and caring 
directly, and some people may be able 
to just open the door and facilitate the 
process of engagement in making life 
easier for someone else.

MDC: How hard is it to do this kind of 
work?

JD: I don’t see it as a hard job, I see it 
as a human being helping out a human 
being. We all have a responsibility to 
make life easier. What happens is that 
some people, for whatever reason, may 
not be able to ask for and access resour-
ces. It can be a person with a disability, 
intellectual, physical or mental condi-
tion, or combination, or someone like a 
senior. If there’s someone like me who 
has no issue coming to your door and 
the person says “listen I need these re-
sources, do you have them available?”, 
then there’s no conflicts. It’s not hard 
for me to do that at all and over the 
years I have enjoyed collaborating with 

different partners because he takes all 
kinds of individuals to make home care 
successful.

MDC: We’ve gone through a pandemic 
and we have seen the number of deaths 
that have happened, especially in long 
term care facilities. Why wasn’t this 
problem brought to the forefront befo-
re so we could prevent such tragedies?

JD: I think some communities are very 
engaged and assuring that the seniors 
are well taken care off. Some commu-
nities are a bit more passive, so they 
pass the responsibility on to the care-
giver, the nurses, the doctors and so 
forth. The governments are in the bu-
siness of regulating, but they’re not in 
the business of providing the day to day 
care. So, what happens is that more 
resources were needed for healthcare. 
Then we were hit with the COVID-19. 
A lot of people were not expecting this 
to happen and the seniors weren’t ex-
pecting this to happen, but the gover-
nments should have been anticipating 
this kind of event, they should have 
been preparing and to have the protec-
tive equipment for the health care pro-
viders. So, of course when they were hit 
with COVID-19 and those providers did 
not have the PP, it affected them. What 
we need to do is have this kind of con-
versations and, in the right time, make 
these political individuals accountable 
and ensure that they plan.

MDC: How much does the government 
help the people who don’t have quite 
sufficient amounts of money for people 
like yourself to come in and take care 
of them?

JD: So, the person qualifies for CPP, 
which is a Canadian Pension Plan, and if 
the CPP is low - because they had a low 
paying job or they didn’t have enough 
contributions - then there’s the supple-
ment. The supplement will bring it up 
to a base line income for all seniors, but 
we do know that it’s not sufficient. So, 

I would say that probably 85% of the 
clientele that I have worked for in the 
portuguese community, as an exam-
ple, cannot afford a retirement home. 
A retirement home in Toronto strikes at 
$2400, and it’s not a high end, it’s just 
a very basic accommodation. Because 
the high end, we can go to $16000. So, 
we’re just talking about the average se-
nior. They wouldn’t be able to afford a 
retirement home. The other thing the 
research that indicates that people pre-
ferred to stay home as long as possible 
and, in fact, they would like to die at 
home if it is an option for them. So then 
what happens is if they don’t have the 
resources at home? The government 
provides a certain amount of hours, 
but there is a cap in terms of how many 
hours of personal support for workers 
to come in and give the person a sho-
wer, help with medications and offe-
ring very basic support to maintain the 
person’s independence at their home. If 
once the hours are exhausted at the end 
of the week, because there’s the cap, 
the person needs to pay privately. If the 
person is not able to pay privately, then 
it becomes a major problem and then 
the possibility of admission into a long 
term care facility. Then becomes ano-
ther issue with the waiting times and 
everything else. The waiting times for 
a long term care facility these days can 
take up to five years in some of them.

MDC: This pandemic has caused an increase 
of about 500% in usage of food banks. What 
does that say about our society?

JD: That there’s a lot more hidden po-
verty then we really know. That’s one 
of the facts and the other one is we need 
to make the politicians accountable and 
really engage. We vote for them every 
four years. I tell my clients to speak to 
them when they come to their doors. 
Make sure to say “I’m giving you a vote. 
What are you doing for me?” It is quite 
significant.

Telma Pinguelo/MS

“There’s a lot more
hidden poverty
then we really know”
José Dias
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COVID-19  
The Social and Financial impact on society

We are contending with a global health, 
economic and social crisis unlike any in 
modern history.   The coronavirus, (CO-
VID-19), which has been declared a pan-
demic by the World Health Organization 
(WHO), is attacking societies at their 
core, especially the most vulnerable in 
our society – including the elderly and 
the poor.

The pandemic has had a severe im-
pact on Canadians, unemployment 
rates have soared with the number 

of adults unemployed or seeking employ-
ment standing at a record high of 13%. 
However, this statistic is really an unders-
tatement of just how dire the situation 
really is, as many individuals are not in-
cluded in these calculations.  

One major concern is that the COVID-19 
pandemic has increased inequality even 
more within the Canadian labour market 
and across society more broadly.  The nega-
tive impacts of COVID-19 are most certainly 
more pronounced for workers who hold 
low paying jobs. 

Economic inequality is unfortunately a 
worldwide phenomenon, and the pandemic 
is exposing more blatantly than ever before 
the reality of these inequalities.  Functional 
democracies require a healthy and strong 
middle class to sustain the service levels for 
all members of a society.   There is howe-
ver an uneven distribution of income and 
wealth that constitutes one of the critical 

challenges of our time.  Canadians are for-
tunate to have for the most part a strong 
social safety net but a great deal more re-
mains to be done to address persistent ine-
quality for many members of our society. 

If this pandemic is not properly mana-
ged, and in particular the recovery from it, 
there exists the very real possibility that it 
will increase inequality, exclusion, discri-
mination, and global unemployment. In 
addition to the economic pressures expe-
rienced by Canadians, Health Canada esti-
mates that 11 million people in this country 
are experiencing high levels of stress.

Food banks across Canada have wit-
nessed a sharp increase in the number of 
people needing to use them.  Many of Ca-
nada’s 3000 food banks have been severely 
impacted by COVID-19. They have expe-
rienced drastic reductions in their food re-
covery efforts as well as a significant drop 
in volunteers despite their very best and 

commendable efforts. 
It is estimated that over one million Ca-

nadians visit food banks every month and 
this was based on statistics prior to the CO-
VID-19 crisis.  The Federal government 
announced in April $50 million in invest-
ments for Food Banks Canada to  help im-
prove access to food for Canadians facing 
social, economic, and health impacts of 
the COVID-19 pandemic.

Food banks across Canada prevent in-
dividuals from going hungry and they as-
sist Canadians living with food insecurity 
through a noble vision of creating a Canada 
where no one experiences hunger. 

Since the beginning of COVID-19, the-
re has been a reduction in volunteers and 
staff supporting these efforts. In addition, 
many food drives and fundraising events 
have been cancelled.  As well, our break-
fast programs across the country have been 
closed.  Many schools provide children with 

breakfast, now those children who received 
meals through school breakfast and lunch 
programs may not be able to access the food 
they would normally receive. 

We can, however, all make a differen-
ce by making a financial contribution to 
the ‘COVID-19 Response Fund’ to support 
food banks and by providing food dona-
tions to them.

The longer the pandemic continues, the 
more obvious becomes the deepening inco-
me inequality. 

The concept of dignity is an essential ele-
ment of the modern human rights lands-
cape. The core international human rights 
document, the Universal Declaration of Hu-
man Rights, adopted by the United Nations 
in 1948 starts with “recognition of the inhe-
rent dignity and of the equal and inalienable 
rights of all members of the human family” 
as the “foundation of freedom, justice and 
peace in the world.” 

Dignity rests on the opportunity to pur-
sue one’s potential with a sense of purpose 
and meaning and being able to financially 
support yourself without humiliation. This 
crisis is making it difficult for most people, 
especially the most vulnerable members of 
our society. The significant gap between 
rich and poor has increased. Questions must 
be raised as well about globalization and the 
shipping of jobs overseas.  Yes, it is true that 
we have accessed cheaper and more affor-
dable goods and items from off-shore ma-
nufacturing, but at what price?  

The COVID-19 public health emergency 
will either provide the platform for us to 
change our world or permit even greater 
inequality.  We must act.

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

Mario Silva
Opinião
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The “Post” Covid-19 Economy 
The Ontario government, like many 
around the world, has been slowly roll-
ing back restrictions put in place by 
during the state of emergency. Restau-
rants will open, people will go back to 
work, and some government programs 
will wind down. But this is not the be-
ginning of the end, it may actually just 
be the end of the beginning.

Covid-19 is not cured. While Ontario 
may be seeing numbers drop to sub 
200 new cases per day other parts 

of the World from Brazil, to Africa, to 30 
US States are seeing net daily increases. 
Even China has seen what may be the 
begging of what could be the dreaded 
second wave. There is some evidence to 
show that infection rates are tied to tem-
perature ranges, meaning the fall could 
get see another spike in our area. This 
may not be the Post Covid world, but the 
inter-Covid world between waves. 

Unlike the first wave, which no one was 
prepared for, future outbreaks will likely 
not mean full-scale economic shutdowns 
but will instead more likely see smaller 
scale quarantines to triage the affected area 
and prevent spread. This on-again, off-
again world means that life and the econ-
omy will not be going back to normal for a 
while. So what can one expect? 

The first and one of the most obvious that 
we are seeing already is that any business 
model that was predicated on serving the 
most people it could in a small space like 
restaurants, hairstylists, airlines, sporting 
events, and alike can expect to be far less 
profitable. Limitations on the number of 
people in an area at a time and social dis-

tancing protocols will reduce the ability 
to turn over customers, with no impact to 
overhead, resulting in less profit and likely 
the need for less staff. 

The second is that work, in general, has 
changed forever. Anyone who can, has 
been working remotely for months now. 
Businesses who resisted technology have 
been forced to adopt it in order to keep go-
ing. Not only have they seen that people 
effectively can work remotely, but now 
they are wondering why they are paying 
so much for office space. Some major com-

panies in the technology industry have al-
ready told their employees that there will 
be no coming back to the office and that 
the office will be gone. This will now go 
from the exception to normal and demand 
for commercial real estate is likely to de-
crease in the coming months to years put-
ting downward pressure on rents. 

Speaking of real estate, the Canadian 
residential market has stayed pretty stable 
to date, but don’t let that fool you into 
thinking everything is okay. After all, if 
banks are allowing mortgage deferrals for 

up to six months then who is losing their 
house? The answer, no one. But sooner or 
later regardless of levels of government 
stimulus, that will no longer be the case 
and at some point, we will see an increase 
in supply due to foreclosures, creating a 
strong downward pressure on pricing.

While many government programs are 
coming to an end soon many will most 
assuredly be renewed or replaced. De-
spite those programs, no extension of the 
$2,000/month benefit will be enough to 
replace the gaping hole carved out of the 
economy by Covid-19. While many hope 
for a “V-shaped” recovery where we 
bounce back quickly, as long as one per-
son is on average infecting six people, it 
does not take much to cause an outbreak 
that can bring a job site or city to its knees. 
We are already in a recession and the real 
question now is how long and how deep 
does it go. The longer it does, the more 
likely we are going to pay the price for re-
cord-high levels of debt through increased 
financial distress and bankruptcy. While 
the government will hopefully not have to 

launch multiple programs rapidly as it did in 
the first wave, we can expect that this is not 
the end of the economy’s need for stimulus.

So what’s to be done? Now more than 
ever personal financial prudence is called 
for. We can’t travel anywhere or go out 
as much, so use this time to build up your 
savings, pay down your debts, and plan 
for a rainy day. And do your part to social 
distance. We are all in this together when it 
comes to both wealth and health.

Manuel Luiz
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“Piscinas de Aveiro 17h de domingo. 
Parei o carro para comer um gelado, 
com a minha família, comprado naque-
le sítio de “comida rápida”. Os gelados 
são bons, talvez a única coisa dessa 
marca com sabor. O sabor doce do ge-
lado muda para um “amargo” quando, 
do nada, aparece uma miúda, muito 
magra, pálida e rosto de sofrimento. 
Educadamente pediu para falar. Falou 
que não comia há muito tempo, que ti-
nha sido despedida e que tinha fome. 
Pediu comida, não dinheiro. Naquele 
momento não tínhamos comida para 
lhe dar. Pensei em comprar-lhe algo 
para ela enganar o estômago, mas se 
fui ou não enganado nunca saberei, dei-
-lhe dinheiro. Ela quase chorou, disse 
mesmo que seria para comer. O rosto 
da miúda tocou-me bastante e espelha 
a miséria que este mundo tem. Todos 
deviam ter sempre direito a comer “um 
prato de sopa” e nunca passar fome. 
Este será o outro lado da pandemia?”.

Este foi o meu post nas redes sociais 
após ter visto esta pessoa jovem com 
fome. Sem acesso a cuidados de pre-

venção, esta rapariga de seu nome Joana 
anda exposta a tudo e claro ao coronavírus. 
Com os comércios fechados, a suspensão 
de projetos sociais e falta de trabalho, con-
seguir comida fica mais difícil. 

A ordem é para a população se fechar em 
casa. A maior parte atendeu ao apelo das 
autoridades, mas lá fora andam “muitas 
Joanas invisíveis à sociedade”. Com tudo fe-

chado desaparecem as esmolas e as ajudas, 
mas a fome não. E com ela vem o desespe-
ro e a magreza extrema. Após aceitar o meu 
contributo e ajuda, Joana desaparece por 
entre as ruas de Aveiro. O gelado derreteu, 
mas a minha consciência ficou em paz.

Depois da primeira ajuda que consegui 
dar, à noite veio a segunda. Coloquei nas 
redes sociais o momento que passei. O post 
afinal revelou que as pessoas conhecem a 
face de quem habitualmente não é visto.

Dezenas de pessoas comentaram e afir-
maram que conhecem a Joana. Li que a 
fome atravessa a sua história em distintos 

momentos e que ter comida é uma incer-
teza com a qual convive diariamente. Ela é 
uma transeunte diária pelas ruas da cidade 
a pedir, sentada em becos sempre sozinha 
com o seu casaco amarelo. “Joana é uma 
sem-teto bem-educada”, escreveu no meu 
post uma voluntária que ajuda estas pes-
soas. Recebi muitas mensagens de anóni-
mos ou até mesmo associações que tentam 
suavizar as consequências, com distribui-
ção de alimentos e, às vezes, um colo.

Com a frágil presença do Estado e de 
quem manda na “selva“ onde Joana vive, 
são os moradores e os super-humanos vo-

luntários, os que se têm mobilizado entre si 
para ajudar a Joana. “É fácil chegar a uma 
conclusão: Joana não rouba, raramente 
pede dinheiro. Quer apenas comida.” - SMS 
que recebi de alguém que vê todos os dias 
a menina. Tal como cantava Zeca Afonso, 
“onde não há pão não há sossego”. E ao con-
trário do que alguns dos que vão enchendo 
os bolsos à conta de uma nação a caminho 
de faminta - nunca podemos dizer que desta 
água não beberei porque hoje são os outros, 
mas amanhã podemos ser nós.

Um prato de sopa não se nega a ninguém.

A Menina do Casaco Amarelo
Paulo Perdiz
Opinião
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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
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 @JULIEDZEROWICZ

416 654 8048 

JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

JULIEDZEROWICZ.CA

1202 BLOOR STREET WEST

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT

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

PREVENÇÃO
A MELHOR FORMA DE PREVENIR A 

TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

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

evitar o contacto próximo com pessoas 
que estejam doentes 

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

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

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

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

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

portes públicos em horas de menos 
movimento 

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

SINTOMAS 
Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.

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

FEBRE TOSSEDIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

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

SE TIVER SINTOMAS 

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

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

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

CANADA.CA/CORONAVIRUS
o

o

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

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

• Renove e avie as suas receitas 
médicas.

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

pendentes, tenha um prestador de 
cuidados de reserva.

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

Caro leitor,

Com o verão a aproximar-se de nós a 
passos largos, tenho a sensação de que, 
apesar de tudo, pelo que estamos todos 
nós a passar, este ano irónico de 2020 
se está a escapulir por entre os nossos 
dedos de tão rápido está a ser.   

Rápidas são também as sensações de 
impotência enquanto cidadãos per-
tencentes a sei lá qual sociedade.

Digo isto porque analisando bem... no 
primeiro trimestre deste ano fomos todos 
e, sem exceção, “atacados silenciosamente 

pelo inimigo”.
Perdemos o rumo traçado, adiámos pla-

nos, perderam-se alguns deles e continuam 
a perder-se vidas sem que qualquer um de 
nós possa algo fazer. Que estabilidade eco-
nómica tínhamos nós, afinal? Mesmo a sé-
rio, como país?

“Desandamos” para uma caverna tão, 
mas tão escura que até para tentar enxergar 
alguma luz, nos faz doer as vistas.

Pobreza, morte, necessidades.... que fa-
zer a seguir?

Os bancos alimentares nunca viram tan-
ta procura. Num acréscimo de pedidos na 
ordem dos 500%.

O governo do Canadá, enquanto con-
siderado o país com melhor qualidade de 
vida, está continuamente a abrir as bolsas 
e a doar dinheiro à toa e ao desbarato. Di-

nheiro esse que, não se esqueça, nos vai sair 
muito caro. Principalmente, a quem dele se 
apoderou indevidamente. Quiçá a tirar a 
oportunidade de alguém que realmente ne-
cessitava de usufruir da tão desejada ajuda.

Estaremos nós a caminhar para uma so-
ciedade que se já vive em certos países? 
Citando o Brasil, Angola, Moçambique, só 
para mencionar alguns dos mais óbvios, 
onde a classe média simplesmente não 
existe? Ou se tem muita riqueza ou o extre-
mo da pobreza que cavalga a passos largos. 
Onde predomina a corrupção a todos os 
níveis? Países sem sistemas de saúde para 
a imensa população que estes países têm. 
Será que não chegou a hora dos mais favo-
recidos embora que tenham conquistado o 
que é seu a pulso de ferro (na maioria dos 
casos) contribuírem para uma sociedade 

mais sã? Mais segura. Menos faminta e se-
denta de tanto?

Enquanto cidadã, faço o que está ao meu 
alcance. Tenho contribuído com alimentos, 
com dinheiro pessoal não só para os ban-
cos alimentares de Toronto, mas também 
do nosso país casa/mãe. Sim em Portugal, e 
principalmente, com solidariedade humana. 

Deixo aqui um apelo de humanidade. 
Ajude o próximo, dê a mão...

Já lá diz o ditado - Hoje precisas tu... 
amanhã... quiçá eu?

Cuidem-se e nunca se esqueçam de pra-
ticar o bem.

Muita saúde e bem hajam por me dei-
xarem continuar a escrever o que me vai 
na alma. Principalmente enquanto ser 
humano.

Até já...

Cristina Da Costa
Opinião
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30quinta das 19h00 às 21h00

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

terça das 17h00 às 18h00
sábado e domingo
das 13h00 às 17h00 sábado das 19h00 às 20h00 sábado das 20h00 às 21h00

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00



As this pandemic and lockdown continue, it is time to think about those who 
suffer in silence because they have no one to share the negative effects of the 
incarceration, which they are being subjected to. Loneliness, social isolation and 
lack of financial resources has created a segment of society which many of the 
privileged ignore. But can we afford to ignore? What can each of us do to ease the 
imbalance? Many think that their world is an island, but the fact is that we are all 
somehow connected. Being hungry remind us that we have no food and thus we 
eat, however, many don’t have that choice. 

This week’s Milénio Stadium examines the concept of our responsibility to each 
other to ensure that the inequalities in society have a remedy. Our personal 
shortcomings in social responsibility can easily be mitigated by starting with 

helping one individual. Living in harmony is the way to save the world and the good-
will we spread today will pay off in the long run. 

New generations will be confronted with great challenges created by the perceived 
availability of infinite resources. It’s a myth and the current destruction of resources 
will become a negative weight in everyone’s necks. New generations should stop 
having delusions that they can continue in a path of destruction. Social justice and 
poverty are issues that must be dealt with if we are to eradicate one of the main chal-
lenges to ensure the world remains at peace. Taking down statues to rewrite history 
and burning down buildings to make a point will not help the downtrodden, the 
exploited, the hungry and the lonely. 

Long lockdowns will in the long term have negative consequences from suicide, 
overdose deaths, depression and other mental health issues. The stresses of lock-
down will likely cause more people to use opioids, alcohol and anything else that can 
make people forget the reality of life for a while. In the name of saving lives from the 
pandemic, reality is that in long term more deaths will happen due to social isolation 
due to decreases in cognitive functions that weakens immune systems and increases 
heat disease 

Economic deprivation is associated with negative outcomes and for many will 
result in years of reconstruction of financial platforms devastated by government 
mandated isolation. It’s been reported that in the last four weeks there’s been one 

year’s worth of suicide attempts. To those who think the continued lockdowns are 
the way to go, the long-term effects will make you change your mind and once the 
government knocks at your door to be repaid, the consequences will accentuate the 
pain on the oppressed. 

It is time to assess the needs of those who are maltreated by individually imple-
menting measures to decrease one of society’s most serious ills, poverty. 

Help any way you can, but help. 
Our futures depend on it. 

Manuel DaCosta/MS
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Editorial English version

Love Thy Neighbor 

MILÉNIO |  CAPA

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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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

www.mileniostadium.com
O mesmo de sempre, mas melhor!

MILÉNIO | OPINIÃO

As estátuas falam?

As recentes manifestações contra o ra-
cismo, que se têm sucedido um pouco 
por toda a parte e que não raramente 
acabam em tumultos entre os manifes-
tantes e as polícias locais, atingiram 
uma nova fase de protesto contra as es-
tátuas que, em lugares públicos, home-
nageavam figuras que se notabilizaram 
no seu tempo e que, segundo os mani-
festantes, por terem assumido posições 
racistas no decurso da história dos res-
petivos países.

Estátuas arrancadas dos seus pedes-
tais, manchadas com tinta ou com 
inscrições denunciantes, passou a ser 

uma forma complementar dos protestos de 
alguns populares, ao mesmo tempo que o 
movimento contestatário pretende rees-
crever a “verdadeira” história dos países, 
dando lugar aos seus “autênticos heróis” 
do passado, ou seja, aos resistentes à es-
cravatura negra, entre outras populações 
segregadas.

É bem verdade que, na maior parte das 
sociedades de maioria branca, os monu-
mentos a figuras que se distinguiram na sua 
respetiva história simbolizam os vencedo-
res e protagonistas de atos que mereceram 
relevo nessas sociedades e o propósito de 

serem evidenciados serve para eternizar a 
sua memória junto das gerações que se su-
cedem. Se uma parte das populações não 
consegue identificar os factos que deram 
origem aos reconhecimentos nacionais 
desses símbolos, outra parte, pelo seu co-
nhecimento histórico, reconhece esses he-
róis do passado, sem se questionar sobre se 
a manutenção dessa simbologia se justifica 
atualmente, face a um mundo que progre-
diu para um conjunto de valores tão distin-
tos e críticos daqueles que imperavam nas 
sociedades anteriores. Assim, uns e outros 
cidadãos, pouca importância davam à exis-
tência dessas figuras inertes que pululam os 
nossos jardins e parques citadinos, con-
siderando-os personagens de uma época 
distinta da atual. No entanto, um mórbido 
acontecimento entre um polícia norte-
-americano e um cidadão negro nos EUA 
desencadeou uma violenta sacudidela opo-
sitora à preservação desses símbolos, ditos 
conotados com ideais ou atitudes racistas, 
decidindo excluí-los da sua exposição pú-
blica, mas, ao mesmo tempo, incapaz de o 
fazer da nossa memória histórica, na me-
dida em que foram personagens reais da 
mesma. E a história, tal como a concebo, é 
feita de factos!

Embora compreenda os motivos que lhes 
estão subjacentes, mas sem compreender o 
que é que esta atitude demolidora da pró-
pria história pode contribuir para extinguir 
as manifestações de racismo que persistem 
nas nossas sociedades, é sobre qualquer ati-
tude de revisionismo histórico, apagando o 
passado das sociedades ou substituindo os 

seus atores por sujeitos não criticáveis nos 
dias de hoje (para o que parece evoluir este 
movimento anti-racista), que eu não posso 
deixar de condenar, em nome da verdade 
histórica. As sociedades precisam de reco-
nhecer o seu passado, por muito condená-
vel que, de acordo com a moral e os princí-
pios atuais, possam ter sido alguns dos seus 
personagens que hoje, em bronze ou em 
pedra, são arrancados dos seus pedestais.

O debate sobre os antecedentes que con-
duziram os povos até aos dias de hoje não 
pode ser expurgado da factualidade histó-
rica sob pena de, no presente, os povos se 
sentirem órfãos do seu passado e descara-
terizados perante o seu futuro. 

Não se pode avaliar o comportamento 
histórico de séculos passados através de 
uma matriz da análise submetida às nor-
mas e valores dos nossos dias, tal como, 
com a nossa atual consciência, não se deve 
deixar de evidenciar e criticar os crimes so-
ciais cometidos no passado ou eternizar os 
seus autores, distinguindo no presente as 
figuras que os cometeram. Assim se torna 
compreensível a evolução histórica das so-
ciedades e a escala de valores temporais a 
que foram e são sujeitas.

É evidente que, para que a história das 
sociedades ocidentais, maioritariamente 
brancas e no quadro desta dicotomia rá-
cica, entre brancos e negros, pudesse ser 
mais perceptível ao comum dos cidadãos, 
tornava-se essencial complementá-la e re-
forçá-la com outros atores sociais dos con-
trapoderes existentes em cada época, real-
çando o papel desempenhado pelos líderes 

e movimentos anti-racistas que, ao longo 
dos tempos, resistiram à escravatura e à 
segregação racial (tal como Martin Luther 
King Jr., Rosa Parks, Abdias Nascimento 
ou Nelson Rolihlahla Mandela), expondo-
-se ao seu sacrifício pessoal e coletivo, em 
nome da igualdade entre todos os seres 
humanos. De facto, destacar apenas alguns 
intervenientes (nomeadamente de cor 
branca) que se notabilizaram no decurso da 
história das sociedades, enquanto promo-
tores de ideais racistas, sem referir os resis-
tentes negros que, forçados ou voluntaria-
mente, contribuíram para o progresso das 
mesmas, é uma forma de erradicação da 
população negra dos seus contributos para 
o progresso social e um fator de destruição 
da sua dignidade e auto-estima.

Mas, neste momento, falamos de histó-
ria, não da sua origem, nem das conceções 
interpretativas, individuais ou coletivas, 
que o racismo sugere. E a história dos povos 
e das suas sociedades, boa ou má, é aquela 
que foi construída pelos nossos antepassa-
dos e da qual somos o seu produto. Se não 
soubermos contextualizar a apreciação 
de alguns episódios históricos, podemos 
atualmente envergonharmo-nos de alguns 
aspetos do passado da nossa história, que 
eles não deixarão efetivamente de perten-
cer ao percurso da mesma.

Razão pela qual toda a simbologia repre-
sentada pelas estátuas “fala”! Fala enquan-
to representação de pedaços de história, 
mas não dizem tudo o que é preciso saber 
para a compreender!

OPINIÃO

Luís Barreira
Opinião
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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).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Prohibition tiles- social tiles - Portuguese - 4.9 x 6.pdf   1   28/04/2020   20:52:37

1519 a 25 de junho de 2020www.mileniostadium.com MILÉNIO | OPINIÃO

This week, on June 15, people worldwide 
joined together to recognize World Elder 
Abuse Awareness Day.  It is an opportu-
nity to raise awareness of the problem as 
a public health issue, so as to ensure the 
well-being and dignity of the elderly is as-
sured.

Elder abuse can be physical, emotio-
nal, verbal or financial in form. Ne-
glect is also a form of abuse. Many 

seniors do not report abuse or feel isolated 
and afraid to speak out. At times, they may 
lack the resources required to communi-
cate their pain. As a result, the problem of 
elder abuse remains largely hidden behind 
closed doors unheard and unseen.

What is elder abuse?  Elder abuse is any 
action or inaction by self or others that 
jeopardizes the health or well-being of a 
senior. The most common forms of elder 
abuse are financial, emotional, physical, 
sexual, and medical.

Elder victims commonly suffer from 
more than one type of abuse. The most 
frequently identified and reported types 
of elder abuse in Canada are financial and 
emotional.

Any senior can become a victim of elder 
abuse regardless of gender, sexual identity, 
race, ethnicity, income or education.

Elder abuse is often committed by so-
meone known to the victim who is in a po-
sition of power, trust or authority. Appro-
ximately 25% of crimes against seniors are 
committed by family members, typically 
by their spouse or children.

Like other types of family violence, the 
dynamics of elder abuse are complex. Elder 
abuse is often impacted by the mental and 
physical conditions of both the abuser and 
the victim. These factors interact in ways 
uniquely dependent on the individuals in-
volved and the situation.  Common signs of 
elder abuse: confusion; depression or an-
xiety unexplained injuries; changes in hy-
giene; seeming fearful around certain peo-
ple or worry when talking about money.

A vulnerable elder that has fallen vic-
tim to an abuser’s intimidation, deception, 
and/or brainwashing works mainly to the 
abuser’s advantage. Families, placing their 
trust in these caretakers, may misunders-

tand or misplace the frustration of their 
loved ones. In which case, their voices are 
stripped from them, unable to communi-
cate their suffering. 

Abuse is ongoing, for example, when 
family or household caregivers keep a di-
sabled and failing elder isolated, left in the 
hands of their abuser’s for years. Would 
the victim be willing or able to identify, as 
an abuser, the sole person on whom they 
have come to depend for every function of 
daily living?

If you are a nurse or a personal support 
worker, working in such an incorrigib-
le environment, where is your voice? To 
see such abuse is one thing, but what are 
you doing to change it? These are people’s 
lives, families’ loved ones, are you repri-
manding improper procedure and abuse? 

How often have attorneys and judges 
witnessed elders exhibiting this kind of 
psychological manipulation/impairment, 
to the extent that the elderly victim vehe-
mently defends his own abuser?

How much longer are we going to ena-
ble weak legislation, which does little to 
nothing to provide protection to our loved 
one? Meanwhile, the caretakers, who kno-
wingly take advantage of the elderly, faci-
litate a culture which fails to recognize the 

humanity in those they serve.
How long will we permit the victim’s 

weakness to be the system’s weakness – to 
permit our civil and criminal authorities 
to deceive us of the psychological and/or 
physical “hostage-taking” of vulnerable 
and abused elders?

To move away from hinging anti-abuse 
laws and enforcement on an elder’s puta-
tive freedom will undoubtedly touch on 
many more laws and procedures than I, 
as a family survivor of elder abuse and ne-
glect – not a legal expert – can know, at 
this point. 

I ask that all levels of government to 
work together. For the sake of the gene-
rations before us, seek to restructure what 
has time and time again let down the el-
derly. As human beings, we must do better.

We must find ways to show our seniors 
that elder abuse exists, that it is not tolera-
ted, and that there is help available in our 
communities to cope. This includes finding 
ways not only to help victims, but to pre-
vent abuse before it happens.  We need to 
work together and stand up for those who 
built this country with their blood, sweat 
and tears.

World Elder 
Abuse Awareness 
Day
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Sara Isabel Dias
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Estas últimas semanas foram 
profundamente preocupantes

Espero que esta crónica o encontre bem 
nestes tempos perturbadores. Eu sei 
que os últimos meses foram cansativos. 
Meus pensamentos estão com as famí-
lias afetadas pela pandemia e com todas 
aquelas pessoas que se viram na linha 
de frente para nos manter a salvo.

Estas últimas semanas têm sido pro-
fundamente preocupantes. Como a 
maioria dos leitores, assisti através 

da televisão ao caso de George Floyd e dois 
dias depois ao caso de Regis Korchinski-
-Paquet, uma mulher afro-indígena em 
crise de saúde mental, que perdeu a vida de 
forma suspeita após uma chamada à polí-
cia para pedir ajuda. Durante a pandemia, 
manter-se seguro e cuidar um do outro 
tem sido de extrema importância. Ter de 
testemunhar a continuação do racismo an-
ti-negro no Canadá, nos EUA e em todo o 
mundo tem sido desanimador. No entanto, 
os protestos nas últimas duas semanas de-
ram-me esperança. Líderes comunitários, 
ativistas e aliados uniram-se para fazer 
pedidos claros sobre as mudanças sociais 
necessárias para acabar com o racismo sis-
témico anti-negro e a brutalidade policial 
contra organismos negros e indígenas.

Voltando à pandemia, as províncias de 
Quebec e Ontário continuam a ver novos 
casos diários, mas finalmente os números 
estão em declínio. Como resultado, a si-
tuação no Canadá está a melhorar e levou a 
uma expansão dos planos de reabertura. O 
mesmo pode ser dito para grande parte da 
Europa, onde as tendências de mobilidade 
têm aumentado à medida que as restrições 
de bloqueio diminuíram e houve sinais li-
mitados de aceleração nos casos.

Noutros lugares, as notícias não foram 
tão animadoras. A América Central e do 
Sul continuam a ser epicentro da crise. 
Mas há também tendências preocupantes 
noutras regiões. Mais especificamente no 
sudeste da Ásia e no Oriente Médio, onde 
países como Índia, Irão e Paquistão tive-
ram aumento significativo, mais uma vez, 
nesta semana. Enquanto isso, na Rússia, as 
tendências de casos não se aceleraram, mas 
permanecem elevadas.

Especialistas em saúde parecem estar 
mais preocupados e confusos com a pan-
demia nos EUA. A questão e o debate con-
centram-se em saber se está a ocorrer um 
ressurgimento do vírus. A nível nacional 
não parece ser o caso. Mas regionalmente 
a história é menos clara. Califórnia, Texas, 
Arizona, Geórgia, Flórida e Carolina do 
Norte e do Sul são alguns estados que tes-
temunharam aumentos claros nos novos 
volumes de casos na semana passada, com 
alguns também mostrando aumentos nas 
taxas de hospitalização. Além disso, o risco 

de escalada em outros estados permanece 
muito real, dadas as manifestações e pro-
testos em massa que criaram mais oportu-
nidades para a propagação do vírus.

Os mercados financeiros, sem dúvida, 
estarão focados nisso na próxima sema-
na. O ressurgimento da volatilidade lem-
brou-nos que o caminho da recuperação 
económica será desigual, difícil de prever 
e poderá permanecer abaixo de todo o seu 
potencial por algum tempo. O ritmo da 
recuperação permanece “extraordinaria-
mente incerto” e depende muito da capa-
cidade de conter o vírus com sucesso. Aqui 

reside o próximo desafio para os funcio-
nários do Governo. Mais especificamente, 
que abordagem pode promover uma eco-
nomia funcional com controlo eficaz de 
vírus? A resposta provavelmente não será 
um bloqueio total, como ocorreu na maior 
parte do mundo nos últimos meses. Em 
vez disso, pode envolver táticas focadas 
regionalmente, permitindo que as empre-
sas permaneçam abertas, exigindo medi-
das físicas de distanciamento e proteção e 
identificando e rastreando riscos e surtos 
emergentes. Certamente, isso é mais fácil 
dizer do que fazer.

Peter Ferreira
Opinião
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Se fizermos uma avaliação, sem dúvida 
a nota é positiva em certas matérias, 
mas tem uma negativa na forma como 
sai e está a trocar o Governo pelo Ban-
co de Portugal.

Uma análise bem feita tem tudo para 
correr mal, abandona uma crise 
e possível bancarrota para ter um 

emprego. Paga Zé Povinho.
Para qualquer pessoa é inaceitável o que 

este senhor fez e está a fazer - deixar o Go-
verno neste momento, sendo dos  mais crí-
ticos da vida do país, com uma bancarrota 
a bater à porta e o Sr. Ronaldo das Finan-
ças (assim passou a ser conhecido) trocar a 
responsabilidade de gerir a crise e que em 

parte foi criada pelo próprio, por um bom 
emprego à sombra. Será vergonhoso se 
tal acontecer como se vem falando. Nada 
admira se este desgoverno chefiado pelo 
António Costa que, no fundo, tem arranja-
do tachos para os amigos, o convidar, mas 
vai ficar-lhe muito mal. Espero que toda a 
oposição abra os olhos e nada seja permiti-
do, mas o que se vê e como tudo indica o BE 
vai roer a corda, sabe-se lá a troco de quê. 
Uma vergonha e anda o povo português 
mais uma vez a dormir. Adoram ser enga-
nados a troco de uma amêndoa da Páscoa, 
Páscoa que passou sem festas, era proibi-
do…, mas o primeiro-ministro deve ter lá 
em casa algumas de sobra e está a oferecer 
umas coloridas para calar o Zé Povinho.

Vergonhoso para todo o cidadão é o ti-
ming escolhido para a decisão, isto é, mes-
mo a gozar com todos. Há uma reunião 
agendada para breve relacionada com o fu-
turo presidente do Eurogrupo a que o M.C. 
preside atualmente - para se recandidatar 

teria que estar em funções como ministro 
das Finanças, ao não se recandidatar teria 
que dar uma justificação. Sendo assim,a-
gora como se demitiu do cargo de ministro 
das Finanças não precisa de dar justifica-
ção nenhuma, mas jogou com o baralho 
das cartas em cheio. Como se sabe o atual 
governador do Banco de Portugal, termi-
na funções a 10 de julho, então o Ronaldo 
das Finanças atirou a toalha ao chão para 
agarrar o emprego que deseja, ser gover-
nador do Bando de Portugal já que Carlos 
Costa está de saída. Agora era bom que a 
proposta apresentada pelo PSD de impe-
dir a transferência imediata de ministro 
das Finanças para governador do Banco de 
Portugal entrasse em vigor de imediato - 
assim o jogo jogado pelo Centeno caía em 
saco roto e teria que ir à procura de traba-
lho. Jogou tão sujo que procurou não estar 
presente durante a discussão do diploma, 
por isso não atrasou a saída, saiu para dar 
tempo para ser nomeado pelo amigo An-

tónio Costa, o nosso primeiro-ministro de 
Portugal. Este senhor, o primeiro-minis-
tro, que ultimamente anda aflito com medo 
do amigo a quem lhe ofereceu/prometeu o 
tacho não o venha a ser. Como se vê toda 
a oposição está contra e todos justificaram 
a razão, menos o PS e parece que o BE vai 
lamber as botas mais uma vez. Aconteça 
o que acontecer fica mal nas fotos todas, 
pior fica ao tornar-se governador porque 
pelo jogo que jogaram tem tudo para correr 
mal. Depois de ter sido o próprio a injetar 
milhões no Novo Banco etc.. Vamos de mal 
a pior e a ser verdade uma grande crise vai 
afetar novamente Portugal e ninguém diz 
nada porque o Governo conseguiu contro-
lar os principais canais de televisão. Será 
que merecemos isto? Vale a pena andar a 
ser enganado?

Cada um tem o que merece. Votaram? Ago-
ra aguentem a carga que vos  vai cair em cima 
e esperemos que não seja muito pesada. 

Viva os governantes no seu melhor.  

Paga Zé Povinho

Augusto Bandeira
Opinião
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No decurso da semana passada, fomos 
surpreendidos com a triste notícia do fa-
lecimento em Paris do empresário Cân-
dido Faria, um dos mais destacados em-
presários e beneméritos da comunidade 
portuguesa em França, a mais numerosa 
das comunidades lusas no Velho Conti-
nente, rondando um milhão de pessoas.

Natural de Riba de Ave, vila do con-
celho minhoto de Famalicão, Ma-
nuel Cândido Faria chegou França 

aos 12 anos, onde começou a trabalhar no 
ramo da construção civil aos 16 anos, tendo 
pouco tempo depois, aos 22 anos, adquiri-
do a empresa onde obteve o seu primeiro 
trabalho.

Exemplo genuíno de um self-made 
man, o sucesso que alcançou ao longo 
das décadas no mundo dos negócios foi 
constantemente acompanhado de um 
generoso apoio a projetos emblemáticos 
da comunidade portuguesa no território 
gaulês. Como foi o caso das obras da Casa 
de Portugal em Paris, construída na déca-

da de 1960, por iniciativa de Azeredo Per-
digão, então diretor da Fundação Calous-
te Gulbenkian, e recentemente renovada, 
graças entre outros, a Cândido Faria cuja 
filantropia revelou-se decisiva na reno-
vação das salas Fernando Pessoa e Vieira 
da Silva que acolhem anualmente mais de 
uma centena de eventos culturais.

A dimensão benemérita do empresário 
português radicado em França beneficiou 
ainda ultimamente a renovação da igreja 
de Gentilly, no sul de Paris, entregue no 
final dos anos 70 à comunidade portugue-
sa, e encontra-se igualmente plasmada na 
construção da Casa de Portugal em Plaisir, 
nos arredores de Paris, e na Casa do Benfica 
na capital francesa. 

A trajetória de sucesso e o cariz altruísta 
de Cândido Faria foram reconhecidas em 
2016, durante as comemorações oficiais do 
10 de Junho em Paris, tendo o empresário 
recebido das mãos do Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de Sousa, o grau de 
oficial da Ordem de Mérito. 

Numa época em que as comunidades 
portuguesas enfrentam dificuldades devi-
do à pandemia, evocar o exemplo e memó-
ria de Cândido Faria constitui um lampejo 
de esperança e de empenho coletivo na 
construção de um futuro melhor assente 
em princípios basilares de entreajuda, pro-
gresso e solidariedade.  

Daniel Bastos
Opinião

Cândido Faria, 
empresário e benemérito 
da comunidade portuguesa 
em França
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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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Toronto ainda não pode 
passar à segunda fase

Todas as regiões de Ontário, exceto To-
ronto, Peel e Windsor-Essex, receberam 
segunda-feira (15) a luz verde para avan-
çar para a segunda fase de reabertura 
económica esta sexta-feira (19). O Pre-
mier Doug Ford anunciou na conferên-
cia de imprensa que as regiões de York, 
Halton, Durham, Hamilton e Niagara reú-
nem as condições para avançar para a 
segunda fase de reabertura económica 
e pediu às outras regiões para serem pa-
cientes.

A rede de bibliotecas públicas de To-
ronto está a aceitar a devolução de 
livros, CD’s e DVDs de uma forma 

diferente. Para diminuir a possibilidade de 
contágio de COVID-19, os funcionários es-
tão a receber o material com luvas e másca-
ras junto à entrada do edifício. Os clientes 
são atendidos com um intervalo de 10 mi-
nutos e o material é colocado em sacos de 
plástico dentro de caixas. O equipamento 
que é devolvido fica numa sala de quaren-
tena durante 72 horas até voltar a ser colo-
cado novamente em circulação. 

Ontário cria “kit COVID-19”

O Premier Doug Ford anunciou terça-
-feira (15) o novo guia de segurança CO-
VID-19, um “kit de ferramentas” para 
empresas, funcionários e clientes que vai 
ser crucial à medida que mais empresas 
reabrem. Ford incentivou também todos 
a fazerem compras localmente e a planea-
rem férias em Ontário de forma a apoiarem 
a economia. Questionado sobre a possibi-
lidade de tornar o uso da máscara obriga-
tório, o Premier remeteu para a ministra 
da Saúde que sublinhou que a medida mais 
importante para já é manter a distância fí-
sica de dois metros. No entanto, o Premier 
disse que as pessoas devem usar máscara 
quando vão às compras porque nem sem-
pre é possível cumprir com as regras de 

distância física dentro de uma loja.

Unidades de saúde vão recolher 
dados étnico-raciais

O Governo de Ontário está a propor que 
todas as unidades de saúde comecem a re-
colher dados étnico-raciais de casos de CO-
VID-19. A província anunciou a mudança 
depois de dizer no início deste mês que es-
tava a considerar a hipótese. A ministra da 
Saúde explicou que o Governo fez a proposta 
depois de ter recebido solicitações de líde-
res comunitários e especialistas em saúde 
pública. A recolha dos dados étnico-raciais 
vai ajudar o Governo na tomada de decisões.

A Autoridade Reguladora dos Lares de 
Idosos da província de Ontário emitiu uma 
ordem para revogar a licença da Rosslyn 
Retirement Residence, o lar de idosos de 
Hamilton com o pior surto de COVID-19. A 
instituição é gerida por membros da família 
Martino, que também operam outros sete 
lares de idosos em Hamilton e um em Niaga-
ra Falls. 14 utentes do lar Rosslyn morreram 
devido à COVID-19 e mais de 60 tiveram 
que ser hospitalizados em meados de maio.

A polícia de Peel confirmou que está a in-
vestigar alegações de abuso no Camilla Care 
Center, um lar de idosos em Mississauga. O 
Camilla Care tem uma das taxas mais altas 
de mortes por COVID-19 em lares de ido-
sos de Ontário e, até 15 de junho, 67 utentes 
morreram vítimas de COVID-19. A provín-
cia assumiu há algumas semanas o controlo 
de quatro lares de idosos que foram objeto 
de um relatório das Forças Armadas cana-
dianas. Os militares não foram destacados 
para o Camilla Care, mas a província deci-
diu assumir o seu controlo. 

Trabalhadores da saúde ainda 
não receberam aumento salarial

Centenas de milhares de trabalhadores 

da área da saúde de Ontário ainda estão 
à espera do prémio lhes foi prometido há 
dois meses devido à pandemia de CO-
VID-19. O Governo da província reco-
nheceu o atraso no pagamento dos quase 
375.000 trabalhadores e diz que o dinhei-
ro vai ser transferido em breve. O Premier 
Doug Ford anunciou o prémio no final de 
abril e disse que era uma forma de reco-
nhecer os sacrifícios que os trabalhado-
res essenciais fazem durante o combate à 
COVID-19. O prémio incluiu um aumento 
de $4 por hora durante quatro meses e um 
bónus mensal de $250 para quem trabalha 
mais de 100 horas num mês.

A líder do NDP criticou o Governo por 
“atrapalhar” o programa de pagamento 
de pandemia e disse que os pagamentos 
deveriam ser retroativos para 11 de mar-
ço, quando a COVID-19 foi declarado uma 
pandemia global.

Ontário em estado de emergên-
cia até 30 de junho

O Premier Doug Ford estendeu quarta-
-feira (17) as ordens de emergência de On-
tário até ao final do mês, embora a economia 
da província esteja a reabrir gradualmente 
à medida que os novos casos de COVID-19 
começam a diminuir. Ford anunciou que 
todas as ordens de emergência em vigor 
sob a Lei de Gestão de Emergências e Pro-
teção Civil vão permanecer ativas até 30 de 
junho. O Premier diz que é necessária outra 
extensão para garantir que o Governo pos-
sa “reabrir gradualmente e com segurança 
a província”. Ford recordou também que 
três meses depois da província ter emitido 
a primeira ordem de emergência, Ontário 
criou uma rede de 30 laboratórios que co-
meçaram por analisar 3,000 testes diários 
e que hoje analisam mais de 20,000, o que 
tornou Ontário no líder nacional de testes 
de COVID-19. 

Ontário proíbe despejos         
comerciais

Ontário está finalmente a proibir os 
despejos comerciais para impedir que os 
proprietários de imóveis coloquem os pe-
quenos empresários na rua durante a pan-
demia da COVID-19. O Premier Doug Ford, 
que criticou os “proprietários ganancio-
sos” por não se inscreverem nos subsídios 
federais e provinciais criados para ajudar 
os inquilinos comerciais, garantiu que o seu 
Governo ia criar legislação para proteger os 
pequenos empresários. A lei que proíbe os 
despejos comerciais entrou em vigor a 3 de 
junho e dura até 31 de agosto.

Um novo estudo do CAMH, o Centro de 
Dependência e Saúde Mental de Toronto, 
indica que a pandemia teve um impacto 
significativo na saúde mental dos canadia-
nos. O estudo entrevistou mais de 2.000 
pessoas - cerca da metade no início de 
maio e a outra metade no final - e tentou 
determinar os efeitos da pandemia na saú-
de mental. No estudo, 20% dos entrevista-
dos sentiram solidão durante a pandemia e 
um em cada cinco também revelou sentir 
níveis moderados a graves de ansiedade, 
devido a fatores como perda de emprego e 
medo de contrair o vírus.

O treinador e o lançador do Toronto Blue 
Jays estão a ser acusados de deixar dois 
proprietários de Toronto em apuros por-
que não pagaram milhares de dólares de 
um contrato de arrendamento de condo-
mínios no centro de Toronto. Ambos dizem 
que desde que a pandemia da COVID-19 
suspendeu a temporada da Major League 
Baseball não são obrigados a pagar a renda 
em Toronto. Segundo uma das proprietá-
ria, um deles não paga a renda mensal de $ 
4.100 desde março. 

Joana Leal/MS
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Governo Federal 
estende CERB 
mais 8 semanas

O Governo Federal estendeu o CERB 
durante mais oito semanas. Os cana-
dianos que continuam desempregados 
podem assim continuar a receber mais 
$2,000 mensais durante dois meses, tal 
como explicou o PM Justin Trudeau na 
terça-feira (16). O primeiro período de 
inscrição foi aberto no início de abril e 
os canadianos podiam reivindicar o sub-
sídio por um período máximo de 16 se-
manas entre 15 de março e 3 de outubro, 
mas agora o Governo Federal estendeu 
o maior programa de assistência finan-
ceira por mais dois meses. Cerca de 1,2 
milhão de canadianos abandonaram o 
programa antes de aumentarem a sua 
elegibilidade de 16 semanas, o que sig-
nifica que eles voltaram ao trabalho ou 
foram transferidos para o programa de 
subsídios através do seu empregador.

Restrições na fronteira com os 
EUA continuam mais um mês

As restrições na fronteira do Canadá com 
os EUA continuam até 21 de julho. Trudeau 
explicou que ambos os países concordaram 
em estender as restrições durante mais 30 
dias de forma a diminuir a propagação de 
COVID-19. 

O México não vai enviar mais trabalha-
dores estrangeiros temporários para o Ca-
nadá até que tenha informação mais clara 
sobre a morte de dois mexicanos que con-
traíram COVID-19 quando se encontravam 
a trabalhar no Canadá. O embaixador do 
México no Canadá informou que é preciso 
reavaliar os casos com as autoridades fe-
derais e provinciais e perceber se há algo 
para corrigir. Cerca de 5.000 trabalhadores 
temporários estrangeiros deviam chegar ao 
Canadá provenientes do México nos próxi-
mos meses. Os dois mexicanos morreram 
depois de contraírem COVID-19 em duas 
quintas na área de Windsor, em Ontário, o 
coração agrícola no sudoeste da província, 

que tem sofrido vários surtos de COVID-19. 
No briefing de terça-feira (16) o PM Jus-
tin Trudeau explicou aos jornalistas que o 
Canadá está a fazer tudo o que está ao seu 
alcance para garantir que o ambiente de 
trabalho dos trabalhadores temporários 
estrangeiros é seguro e livre de COVID-19.

México suspende deslocação 
de trabalhadores estrangeiros 
temporários para o Canadá

Um novo estudo concluiu que mais ca-
nadianos estão a questionar a sua confiança 
na polícia depois da vaga de protestos con-
tra o racismo e a violência policial provo-
cados pelo assassinato de George Floyd no 
mês passado nos EUA. Embora a maioria 
dos canadianos continue a confiar nas suas 
forças policiais, o estudo da Leger e Asso-
ciation for Canadian Studies mostra uma 
queda notável no número de pessoas que 
disseram ter confiado na polícia um pou-
co ou muito nos últimos meses. 70% dos 
participantes indicou que confiava muito 
ou mais na polícia, uma queda de 9 pontos 
percentuais em relação a maio e de 11 pon-
tos em relação a abril. O estudo constatou 
ainda que 90% dos entrevistados defen-
dem que a polícia deve usar câmaras cor-
porais.

Canadá disputa assento         
temporário no Conselho de     
Segurança da ONU

Estão abertas as inscrições para o pro-
grama do Governo Federal que vai permitir 
a compra de excedentes alimentares aos 
agricultores. Quando o programa de $50 
milhões foi anunciado no mês passado, a 
ministra da Agricultura não especificou 
quais os produtos que eram elegíveis, mas 
agora o Governo refere que frango, peixe, 
batatas e cogumelos são alimentos em risco 
de desperdício. Um terço da verba vai ser 

usado para comprar produtos de horticul-
tura, como grãos, frutas e legumes, outro 
terço destina-se à compra de excedentes 
de carne e outro terço à compra de peixes 
e frutos do mar. O programa também pre-
tende direcionar 10% das compras para as 
comunidades do Norte.

A longa campanha do PM Justin Trudeau 
para ver o Canadá eleito para um assento 
temporário no Conselho de Segurança da 
ONU termina esta semana em Nova Ior-
que quando os embaixadores dos Estados 
membros votarem. Confinado ao seu pró-
prio país nos últimos três meses, Trudeau 
conversou com mais de 40 líderes nacionais 
- do Senegal à Espanha, de Uganda à Ucrâ-
nia - na sua tentativa de derrotar a Irlanda 
ou a Noruega por um dos dois assentos que 
restam. Esta semana, o PM do Canadá con-
versou com os primeiros ministros de São 
Vicente e Granadinas, Índia, Paquistão, Es-
panha, Etiópia e os presidentes de Angola e 
México. Na semana passada, Trudeau con-
versou com os primeiros-ministros de São 
Cristóvão e Nevis, Fiji, Macedónia do Norte 
e os presidentes de Ruanda e Panamá. Se o 
Canadá vencer, o país vai tornar-se num 
dos 10 membros temporários do conselho 
que se vão juntar à mesa por um período 
de dois anos. Mas o verdadeiro poder e in-
fluência continua a estar nos cinco mem-
bros permanentes do conselho que detêm 
o poder de vetar resoluções: EUA, Reino 
Unido, França, Rússia e China.

Federais apresentam orçamento 
em julho

O Governo de Trudeau vai atualizar o 
país sobre o estado das finanças do país 
em julho. O PM confirmou na quarta-feira 
(17) que vai apresentar o orçamento para 
2020 na Câmara dos Comuns a 8 de julho. 
O Governo deveria ter apresentado o do-
cumento em março, quando o coronavírus 

se espalhou pelo mundo e o país foi blo-
queado. Desde aí que Trudeau tem estado 
sob pressão para fornecer uma atualização 
económica detalhada, mas repetidamen-
te tem dito que a pandemia impossibilita 
previsões significativas. As receitas do país 
caíram e as despesas dispararam, à medida 
que milhões de trabalhadores perderam os 
seus rendimentos quando os seus locais de 
trabalho foram fechados e, em vez disso, 
começaram a receber subsídios. Trudeau 
diz que a situação exigiu a maior resposta 
da história do Governo e comparou a pan-
demia com uma guerra. As últimas esti-
mativas indicam que o deficit federal pode 
ultrapassar os $ 250 mil milhões.

Crédito ao consumo regista 
maior queda em 10 anos

O crédito ao consumo caiu no primeiro 
trimestre do ano pela primeira vez em mais 
de uma década, os números são da maior 
empresa de monitorização de crédito do 
Canadá. A Equifax diz que no final de mar-
ço um canadiano devia em média $ 23.386 
em crédito pessoal. O valor diminuiu para 
0,49% em relação ao ano anterior.

A Equifax diz que a pandemia da CO-
VID-19, que levou ao encerramento gene-
ralizado da economia a partir de meados de 
março, foi um fator importante nos núme-
ros porque com as lojas e os restaurantes 
fechados as pessoas começaram a cortar no 
consumo.

O ministro federal do Ambiente diz que 
os canadianos que têm reservas em acam-
pamentos em alguns parques nacionais vão 
poder montar as suas tendas e os seus trai-
lers a partir da próxima semana. O ministro 
diz que o acampamento será permitido na 
segunda-feira (22) em muitos dos parques 
nacionais que, entretanto, estiveram en-
cerrados devido à pandemia de COVID-19. 

Joana Leal/MS
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CONCRETE RESTORATION
WATER PROOFING

BALCONY RESTORATION
SWING STAGE

WINDOW INSTALLATION
MASONRY REPAIRS

CAULKING
UNDERGROUND GARAGE RESTORATION

Job sites from Oshawa all the way to London 

SEND RESUME TO  careers@brookrestoration.ca     |     brookrestoration.ca     |     

We are looking for hard working, skilled restoration workers 
with experience in any of these categories
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Voluntary nationwide contact tracing app coming soon, says Trudeau
Prime Minister Justin Trudeau 
said he hopes Canadians will 
download a new app on their 
cellphones that will alert them if 
they’ve come into contact with 
someone who has tested positi-
ve for COVID-19.

The federally-backed project 
to create a Bluetooth app has 
been spearheaded by the Ca-

nadian Digital Service, a govern-
ment initiative connecting federal 
departments with startups, with 
help from volunteers from Sho-
pify, BlackBerry and the Ontario 
government. 

“If you test positive for CO-
VID-19, a health-care profes-
sional will help you upload your 
status anonymously to a national 
network,” said Trudeau during 
his daily briefing Thursday (18) 
morning.

“Other users who have the app 
and have been in proximity to you 
will then be alerted that they’ve 
been exposed to someone who has 
tested positive. The notification 
will encourage them to reach out 
to their local public health autho-
rities.”

The prime minister said Ontario 
will start testing the app first, but 
it will be available to everyone in 
the coming weeks.

Public health officials have been 
championing the practice of trac-
king people who may have come 
in contact with an infected person 
in order to get them tested and 
isolated. Contact tracing is widely 
seen as vital to a country’s pande-
mic recovery.

While most provinces are doing 

that laborious work with volun-
teers, conversations and negotia-
tions have continued with tech-
nology companies for weeks about 
the development of smartphone 
apps to speed up the effort.

Trudeau stressed that the new 
app will be completely voluntary.

“At no time will personal infor-
mation be collected or shared, and 
no location services will be used,” 
he said.

“The privacy of Canadians will 
be fully respected.”

Today’s announcement likely 
will also receive scrutiny from pri-
vacy advocates, who have raised 
concerns about how much data 

these emerging technologies col-
lect and how that information is 
stored. 

Federal, provincial and territo-
rial privacy commissioners issued 
a joint statement in May, meant to 
act as a collection of guiding prin-
ciples for adopting any kind of te-
chnology to track Canadians.

They cautioned that the use of 
the apps should be voluntary and 
users should be fully informed 
about what information will be 
collected, how it will be used, who 
will have access to it, where it will 
be stored, how it will be securely 
retained and when it will be des-
troyed, they said. C
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Câmara da Horta abre novo Centro 
de Recolha Oficial para Animais
A ilha do Faial dispõe de um novo Centro 
de Recolha Oficial de Animais, uma in-
fraestrutura que cumpre com as regras em 
vigor no que diz respeito ao acolhimento e 
tratamento médico-veterinário, para cães 
e gatos abandonados, no concelho.

Na abertura do centro, José Leonardo 
Silva, presidente da Câmara Mu-
nicipal da Horta, destacou não só o 

investimento realizado na construção dos 
novos espaços, mas sobretudo, todo o tra-
balho de concertação com as diversas asso-
ciações e voluntários que, conjuntamente 
com o município, fazem um grande esforço 
por combater o abandono animal e promo-
ver uma detenção e adoção responsáveis.

“O pior que poderia acontecer a partir de 
agora era as pessoas pensarem que o pro-
blema dos animais já está resolvido e que 
podem voltar a abandoná-los às portas do 

centro ou do albergue da AFAMA”, realçou 
o autarca, citado em nota, acrescentando 
que, para a Câmara Municipal, a preocu-
pação é inversa, no sentido em que, “quem 
possui animais de estimação a seu cargo 
deve ser conhecedor da responsabilidade 
que tem”.

Por isso, “e para ajudar quem tem maio-
res dificuldades económicas na realização 
de esterilizações e outro tipo de tratamen-
tos, de modo a evitar questões de saúde 
pública e animal, iremos celebrar um pro-
tocolo com a Ordem dos Médicos Veteri-
nários para se implementar o Programa de 
Apoio de Saúde Preventiva a Animais em 
Risco – Cheque Veterinário, no montante 
de 5 mil euros, no sentido de continuarmos 
este trabalho e evitar que os animais aca-
bem esquecidos no Centro de Recolha”.

AO/MS

Governo dos Açores abandona intenção 
de privatização da Azores Airlines
O Governo dos Açores disse esta ter-
ça-feira (16) que vai acatar uma reso-
lução do parlamento regional e aban-
donar a intenção de privatizar parte do 
capital da Azores Airlines, empresa do 
grupo SATA.

“Naturalmente que o Governo Re-
gional vai acatar a resolução desta 
casa”, declarou a secretária com 

a tutela dos Transportes, Ana Cunha, 
numa sessão plenária que decorreu na 
cidade da Horta.

A governante havia sido questiona-
da pelo deputado único do PPM, Paulo 
Estêvão, a propósito de uma resolução 
do PPM aprovada em maio e que pedia 
o abandono da privatização de parte do 
capital social da Azores Airlines, em-
presa pública regional, devido à incer-
teza provocada pela Covid-19.

O projeto foi então aprovado com os 
votos a favor do PS, do Bloco de Esquer-
da (BE), do Partido Comunista (PCP) e 
do Partido Popular Monárquico (PPM) e 
as abstenções do PSD, do CDS e da de-

putada independente Graça Silveira.
Um primeiro concurso para a privati-

zação de 49% da Azores Airlines - ramo 
da SATA que opera de e para fora do ar-
quipélago - foi anulado em novembro 
de 2018.

O grupo SATA fechou o ano de 2019 
com prejuízos de 53 milhões de euros, 
valor semelhante ao registado em 2018, 
mas com melhorias em ambas as trans-
portadoras aéreas, a Azores Airlines e a 
SATA Air Açores (que opera dentro do 
arquipélago).

O monárquico Paulo Estêvão ques-
tionou também o Governo sobre a “hi-
bernação” do novo plano de negócios 
da empresa, lembrando que “daqui a 
quatro meses” há eleições regionais e 
temendo que não sejam conhecidas até 
lá eventuais medidas como o despedi-
mento de trabalhadores da empresa.

O plano de negócios da operadora 
SATA deverá estar pronto ainda este 
mês, declarou a secretária regional Ana 
Cunha.

AO/MS

“Pandemia renovou a consciência 
da importância dos serviços públicos”
O presidente do Governo Regional afir-
mou esta quarta-feira (17) que a pandemia 
da COVID-19 permitiu a “renovação da 
consciência da importância” dos serviços 
públicos a vários níveis, defendendo uma 
reflexão sobre o alargamento das parce-
rias com entidades privadas a novas áreas 
de intervenção.

Vasco Cordeiro, que falava na inau-
guração da primeira fase do Centro 
Intergeracional da Feteira, na ilha 

do Faial, disse, também, que em situações 
mais desafiantes, seja na economia, na saú-
de ou na área social, verifica-se a “solicita-
ção da intervenção dos poderes públicos e 
foi isso que aconteceu também nesta situa-
ção” pandémica.

“Não podemos ignorar que, em muitas 
circunstâncias, os serviços públicos, nesta 
área em particular do apoio social, são fo-
mentadores e garantes de igualdade. São os 
serviços públicos e aquilo que eles signifi-
cam que, muitas vezes, garantem o comba-
te às desigualdades sociais, na medida em 
que potenciam o acesso aos serviços pres-
tam”, destacou, citado em nota.

De acordo com Vasco Cordeiro, o debate 
que, neste momento, já existe, e deve con-
tinuar a existir, não é apenas aquele que se 

centra na existência de serviços públicos 
essenciais no domínio na Educação e da 
Saúde, mas em que medida devem alar-
gados esses serviços públicos essenciais a 
outras áreas.

Na inauguração da primeira fase do Cen-

tro Intergeracional da Feteira, que repre-
sentou um investimento de cerca de 400 
mil euros, Vasco Cordeiro anunciou que 
esta quarta-feira (17) foi publicado em Jor-
nal Oficial o anúncio do concurso público, 
num investimento de mais de um milhão 

de euros, para a segunda fase, que prevê a 
construção de um novo edifício destinado 
às valências socioeducativas, recreativas e 
culturais, nomeadamente, o Centro de Ati-
vidades de Tempos Livres, para 20 jovens, 
e o Centro de Convívio para Idosos, com 
espaço para 30 idosos.

“Este investimento de mais de 400 mil 
euros nesta primeira fase, integra-se, as-
sim, na estratégia desenvolvida pelo Go-
verno de alargamento e qualificação da 
rede de equipamentos e serviços sociais em 
toda a Região, designadamente através da 
implementação, não apenas de mais res-
postas sociais, mas também de respostas 
sociais com uma resposta diferenciada e 
inovadoras e integradas”, disse o presiden-
te do Governo.

À semelhança deste, foi já inaugurado, 
em fevereiro, o Centro Intergeracional de 
Vila Franca do Campo – Ponta Garça, com 
capacidade para 92 utentes nas valências 
de creche e CATL, e será inaugurado no 
próximo mês o Centro Intergeracional dos 
Arrifes, um edifício construído de raiz, com 
capacidade para 90 utentes nas valências 
de Centro de Dia, Centro de Noite e CATL, 
num investimento deste Executivo de mais 
de 2,6 milhões de euros.
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Jornadas Parlamentares Atlânticas 
adiadas devido à pandemia Covid-19
O presidente da Assembleia Legislativa 
da Madeira participa na próxima segun-
da-feira, dia 22 de junho, pelas 12 horas, 
na reunião do Grupo de Ligação que tem 
por objetivo agendar uma nova data para 
a realização das X Jornadas Parlamenta-
res Atlânticas.

As jornadas deviam acontecer nos dias 
13 e 14 de julho, em Cabo Verde, mas 
tendo em conta a pandemia da Co-

vid-19, e após avaliação do risco, foi deci-
dido o adiamento das mesmas.

Além da marcação da nova data para o 
encontro, nesta reunião em videoconfe-
rência, os presidentes da Assembleia Na-

cional de Cabo Verde e das Assembleias 
Legislativas da Madeira, dos Açores e das 
Canárias vão abordar o funcionamento dos 
parlamentos em tempo pandemia e anali-
sar as medidas adotadas nos diferentes es-
paços de trabalho parlamentar, nesta con-
juntura Covid-19.

O Grupo de Ligação é composto pelos 
presidentes e por deputados do Parlamen-
to da Comunidade Autónoma das Caná-
rias, das Assembleias Legislativas Regio-
nais das Regiões Autónomas dos Açores 
e da Madeira e da Assembleia Nacional de 
Cabo Verde, países que compõem a Região 
da Macaronésia.

JM/MS

“Dissolução das sociedades de 
desenvolvimento é um imperativo 
regional”, afirma Miguel Iglésias
“Dissolução das sociedades de desenvol-
vimento é um imperativo regional”. Afirma 
Miguel Iglésias na apresentação do diplo-
ma que o PS leva a plenário, precisamente 
com aquele propósito.

O líder parlamentar do PS relembra as 
contas do vice-presidente do Go-
verno Regional, de menos 195 mi-

lhões de euros de receita fiscal e mais 125 de 
euros de despesa em apoios, que leva a uma 

situação “em que não é mais possível con-
tinuar a manter elefantes brancos”. Iglésias 
lembra ainda os 150 milhões investidos nas 
sociedades de desenvolvimento nos últi-
mos anos, dos quais 28 milhões recente-
mente. Grave é também, de acordo com os 
socialistas, que “um terço dos valores pa-
gos em salários é para pagar o conselho de 
administração”.

JM/MS

Poço contaminado nos Socorridos 
gera preocupação ambiental

Serão óleos usados pela Empresa de Ele-
tricidade que foram descobertos numa 
escavação para a nova ETAR.

Em causa está um poço de óleo ou fue-
lóleo, na zona dos Socorridos, junto ao 
passeio pedonal que liga a Praia Formosa a 
Câmara de Lobos, que terá sido descoberto 
durante uma escavação para a nova Esta-
ção Elevatória de Águas Residuais.

A descoberta levou ao local uma equipa 
da Secretaria de Ambiente e Alterações 
Climáticas com técnicos da Empresa de 
Eletricidade da Madeira.

Depois da visita, ao final da tarde, Su-
sana Prada encontrou uma primeira ex-
plicação para o sucedido, mas lamentou a 
que a Câmara do Funchal tenha demorado 
a reportar a informação. Em declarações 
divulgadas à RTP-M e ao DN, a secretária 

lembrou que apenas soube do incidente 
esta segunda-feira (15) e que enviou para 
o local uma equipa da inspeção ambiental.

Nas mesmas declarações, a governante 
assumiu que se tratam de hidrocarbone-
tos (óleos, resíduos) cuja composição falta 
apurar com maior rigor, o que será feito 
com recurso a análises fora da Região que 
podem demorar duas a três semanas.

Já o DN-Madeira avança que a Empresa 
de Eletricidade vai assumir a responsabili-
dade pela descontaminação do espaço. O 
jornal cita uma resposta da Secretaria de 
Ambiente e Alterações Climáticas que res-
ponsabiliza a empresa pública admitindo 
que a contaminação terá tido origem num 
espaço da EEM pelo que “todos os cursos 
inerentes à descontaminação do terreno 
serão assumidos pela EEM”, afirma Prada.

JM/MS
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Governo desaconselha aos portugueses 
férias fora da Europa
O Ministério dos Negócios Estrangei-
ros (MNE) sugeriu quarta-feira (17) que 
os portugueses privilegiem as férias em 
território nacional e desaconselhou as 
viagens para fora do espaço europeu e 
para destinos exóticos e sem ligações 
frequentes a Portugal.

“Desaconselham-se viagens para des-
tinos fora do espaço europeu, sobre-
tudo para outros destinos sem ligações 

fáceis e frequentes a Portugal, e muito em 
especial deslocações para destinos exóticos 
e/ou viagens não organizadas, sugerindo-
-se a preferência por férias em território 
nacional”, lê-se num comunicado divul-
gado pelo MNE, em que dá conta da dispo-
nibilização, no Portal das Comunidades, de 
dois folhetos sobre viagens ao estrangeiros 
e deslocações para Portugal.

“O folheto com recomendações sobre 
viagens indispensáveis ao estrangeiro nos 
próximos meses, destinado aos portugue-
ses que pretendam viajar ao estrangeiro 
por razões profissionais ou em outras via-
gens que considerem essenciais informa 
sobre os cuidados necessários na prepara-
ção da viagem, o que o viajante deve saber 

para a efetuar, que constrangimentos pode 
encontrar e como superá-los, que apoios 
pode obter junto da rede consular e o que 
não constitui obrigação do Estado”, refere 
a nota do ministério liderado por Augusto 
Santos Silva.

Para além deste folheto, disponível no 
Portal das Comunidades, o executivo colo-
cou também um conjunto de informações 
para os emigrantes que pretendem passar 
as férias de verão em Portugal.

“No documento podem ser encontradas 
informações sobre as medidas adotadas 
no nosso país, deslocações por via ter-
restre e aérea, situação de quem acompa-
nhar cidadãos nacionais a Portugal caso 
não tenha a nacionalidade portuguesa ou 
não seja residente em território nacional, 
eventuais constrangimentos ou as novas 
regras de acesso a locais públicos”, apon-
ta-se no texto.

A pandemia de covid-19 já provocou 
mais de 438 mil mortos e infetou mais de 
oito milhões de pessoas em 196 países e 
territórios, segundo um balanço feito pela 
agência francesa AFP.

JN/MS

Pandemia

O verão vai desconfinar com temperaturas 
a passar os 30 graus no fim de semana
A primeira semana de verão, que começa 
no sábado (20), vai ficar marcada por uma 
subida das temperaturas máximas em 
território continental. No início da próxi-
ma semana, a tendência mantém-se.

De acordo com as previsões do Insti-
tuto Português do Mar e da Atmos-
fera (IPMA), as temperaturas come-

çam a subir gradualmente esta quinta-feira 
(18), continuando a aumentar no fim de 
semana.

Hoje, sexta-feira (19), os termómetros 
começam a registar temperaturas máximas 
mais elevadas, sobretudo no interior do 
país e no Algarve: 26 graus nos distritos de 
Bragança e Portalegre, 28 em Castelo Bran-
co e Beja, 29 em Évora e 30 em Faro.

Amanhã (20), as máximas vão atingir os 
29 graus nos distritos de Setúbal, Santarém 

e Portalegre, os 31 graus em Castelo Branco, 
Évora e Beja, e os 32 em Faro. Nos distritos 
de Coimbra e Lisboa, as máximas serão de 
26 e 27 graus, respetivamente. A Norte, as 
notícias também são boas para quem gosta 

de calor: 25 graus em Braga e Vila Real, e 28 
graus em Bragança. Em Viana do Castelo, 
Porto e Aveiro, as máximas vão variar en-
tre os 22 e 23 graus.

No domingo (21) e na segunda-feira (22), 

haverá regiões em que as temperaturas vão 
ultrapassar os 35 graus.

Agravamento do risco de incêndio
São Brás de Alportel, em Faro, apresen-

tava esta quinta-feira (18) um risco máxi-
mo de incêndio e outros 15 concelhos de 
cinco distritos estavam em risco muito ele-
vado: Torre de Moncorvo, Freixo de Espa-
da à Cinta (Bragança), Abrantes, Sardoal, 
Mação (Santarém), Vila de Rei (Castelo 
Branco), Gavião (Portalegre) Vila do Bis-
po, Lagos, Portimão, Silves, Loulé, Tavira, 
Castro Marim e Alcoutim (Faro).

O IPMA colocou também vários conce-
lhos dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Lei-
ria, Santarém, Castelo, Branco, Portalegre, 
Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança em ris-
co elevado de incêndio.

JN/MS

Covid-19

Fátima

Novo líder dos bispos lamenta mortes 
em lares que podiam ter sido evitadas
O novo presidente da Conferência Epis-
copal Portuguesa (CEP), D. José Orne-
las, lamentou esta quarta-feira (17), em 
Fátima, as mortes provocadas pela pan-
demia em muitos dos lares portugueses, 
e que “poderiam ter sido evitadas”. 

Na primeira conferência de imprensa 
enquanto líder dos bispos, o bispo 
de Setúbal alertou ainda para a ne-

cessidade de um maior reconhecimento 
aos profissionais de saúde e para a urgência 
em combater as “bolsas de pobreza” que se 
avizinham em consequência da crise pan-
démica.

“O importante é que não fique ninguém 
para trás”, sublinhou o prelado, pedindo 
“criatividade” e o aproveitamento de si-
nergias “para que não se volte a experi-
mentar a situação de penúria” vivida no 
período de recessão iniciado em 2008, e 
nas crises económicas anteriores.

Frontal na abordagem às perguntas co-
locadas e determinado a contribuir para 
uma Igreja católica “em diálogo com a 
cultura”, atenta “ao que se passa no país e 
no mundo” e disponível para a escuta per-
manente “da realidade em que vivemos”, 
D. José Ornelas manifestou-se preocu-
pado com a situação de rutura vivida em 
algumas instituições de solidariedade so-
cial, referindo-se, em particular, aos lares 

de idosos.
“Só pode lamentar-se que muitos re-

sidentes em lares tenham sofrido mortes 
que poderiam ter sido evitadas. Há que 
dar outra atenção à condição dos idosos 
e das instituições que deles cuidam”, re-
forçou o prelado, como uma das conclu-
sões que saíram da Assembleia Plenária 
da CEP, onde foi eleito presidente para o 
próximo triénio.

No comunicado final do encontro, mui-
to centrado nos efeitos da pandemia, os 
bispos realçaram que, para superar a atual 
crise, será necessária “uma coesão inédi-
ta, entre agentes sociais e políticos”, será 
fundamental “repensar o sistema econó-
mico”, assente em valores de solidarieda-
de que não se movam apenas “pelas ações 
de apoio social, mas penetrem também na 
economia e no mercado”.

Confrontado com os movimentos an-
tirracismo que têm subido de tom nos úl-
timos dias, com a vandalização de várias 
estátuas históricas, algumas delas ligadas 
à história da Igreja, D. José Ornelas disse 
serem “exageros compreensíveis”, embo-
ra, na sua opinião, o mais importante seja 
compreender a realidade e não usar este 
tipo de método para combater a exclusão 
e a discriminação.

JN/MS
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Bastonário avisa que aumento 
de vagas em medicina vai baixar 
qualidade do ensino
O bastonário da Ordem dos Médicos, 
Miguel Guimarães, considerou esta 
quarta-feira (17) que o aumento do nú-
mero de vagas nas faculdades de me-
dicina, autorizado para o próximo ano 
letivo, vai conduzir à diminuição da 
qualidade da formação.

À margem de uma visita ao Hospital 
de Braga, Miguel Guimarães afir-
mou que não há falta de médicos 

em Portugal e considerou “profunda-
mente lamentável” que o Governo não 
tenha ouvido as escolas de medicina, as 
associações de estudantes e a própria Or-
dem antes de tomar a decisão de permitir 
o aumento de vagas.

“As nossas escolas médicas já ultrapas-
saram o limite de estudantes de medicina 
que podem formar”, referiu.

Aludiu, concretamente, ao caso da Fa-
culdade de Medicina, no Porto, que tem 
anfiteatros com capacidade para 190 es-
tudantes mas que no ano passos viu en-
trarem 330 estudantes.

“Nem sentados no chão cabem todos 
no anfiteatro”, sublinhou.

No ano anterior, os cursos de medicina 
ficaram excluídos das novas orientações 
para abertura e fecho de vagas, manten-
do-se o mesmo ‘numerus clausus’, mas o 
despacho governamental para 2020-2021 
autoriza as instituições a aumentarem 
o número de vagas até 15% e estabelece 
uma obrigação de assegurar, no mínimo, 
a manutenção dos mesmos lugares.

“As capacidades que nós temos em ter-
mos de ensino teórico e clínico levam a 

que seja muito difícil acomodar mais 15% 
de estudantes nas nossas escolas médi-
cas e isso seguramente que irá levar a que 
exista diminuição da qualidade na forma-
ção dos médicos”, alertou o bastonário.

Miguel Guimarães sublinhou que Por-
tugal é um dos países da OCDE “que mais 
médicos forma por mil habitantes”.

Adiantou que em Portugal há cerca de 
55 mil médicos inscritos, mas só 28 ou 29 
mil estão no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS).

“Os outros estão fora [do SNS]. Ou seja, 
há médicos, o que é preciso é contratá-
-los”, afirmou.

Por isso, o bastonário critica o aumen-
to do número de vagas e considera “pro-
fundamente lamentável” e uma “falta 
de consideração enorme” que a decisão 
tenha sido tomada sem auscultação das 
escolas de medicina, das associações de 
estudantes e da Ordem.

“Ainda por cima, numa altura em que 
médicos deram um exemplo brilhante 
daquilo que é a liderança clínica e a sua 
qualidade”, disse ainda Miguel Guima-
rães, numa alusão ao combate à pande-
mia de covid-19.

Como exemplo, apontou os profissio-
nais do Hospital de Braga e a sua “ativida-
de notável” durante a pandemia, dando 
a todos a resposta “que tinham de dar”.

Durante o pico, o hospital chegou a ter 
116 doentes internados e tratou 32 em 
unidades de cuidados intensivos.

JN/MS
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Portugal entre países com mais presos libertados 
para combater a covid
Portugal foi o quarto país europeu com 
maior percentagem (15%) de reclusos li-
bertados como medida para evitar a pro-
pagação da covid-19, atrás da Turquia 
(35%), Chipre (16%) e Eslovénia (16%).

Segundo um relatório divulgado, esta 
quinta-feira (18), pelo Conselho da 
Europa, os países onde se verificaram 

as maiores percentagens de presos liberta-
dos como medida para prevenir o covid-19 
foram a Turquia (35% - 102944 presos), 
Chipre (16% - 121), Eslovénia (16% - 230), 
Portugal (15% -1874 ), Noruega (13% - 401), 
Irlanda (12% - 476), Itália (9,4% - 5739) e 
Espanha (7,4% - 4356), num quadro que 
considera apenas os Estados com mais de 
500 mil habitantes.

Simultaneamente, as administrações pe-
nitenciárias com o maior número de reclu-
sos libertados para prevenir a dissemina-
ção da pandemia foram a Turquia (102944 
reclusos), Itália (5739), Espanha (4356) e 
Portugal (1874).

Na Sérvia, 626 reclusos foram libertados, 
na Irlanda 476, na Noruega 401, na Albânia 
351, na Eslovénia 230, em Chipre 121 e no 
Irlanda do Norte 118.

No total, mais de 122 mil presos foram li-
bertados por vinte administrações peniten-
ciárias europeias como medida para evitar 
a covid-19, subindo esse número para 132 
mil contando com a França, que permitiu 
a libertação de reclusos não relacionados 
com a prevenção da pandemia.

Nas administrações prisionais que comu-
nicaram terem libertado reclusos para limi-
tar a disseminação da covid-19, o processo 
passou por medidas como amnistia, liber-
tação antecipada ou provisória e outras so-
luções alternativas à privação de liberdade.

Por outro lado, os estados europeus estão 
a aplicar cada vez mais aos infratores san-
ções e medidas não privativas da liberdade, 
de acordo com a pesquisa anual-2019 SPA-
CE II, realizada para o Conselho de Europa 

pela Universidade de Lausana. 
Em 31 de janeiro de 2019, havia aproxima-

damente dois milhões de pessoas na Europa 
a cumprir medidas alternativas à detenção, 
como vigilância eletrónica, serviço comuni-
tário, prisão domiciliaria e tratamento, bem 
como em liberdade condicional.

Entre 2018 e 2019, o número de pessoas 
que estavam sob a supervisão de servi-
ços de liberdade condicional de 28 países 
europeus (que forneceram dados) au-

mentou 7,9%, passando de 1.547.572 para 
1.699.676, tendo a taxa geral de pessoas em 
liberdade condicional aumentado de 137,8 
para 139,6 pessoas por 100.000 habitantes.

De acordo com a pesquisa SPACE II, em 
31 de janeiro de 2019 havia 155 pessoas em 
liberdade condicional por 100.000 habi-
tantes na Europa, evidenciando uma taxa 
alta face à taxa da população carcerária.

Durante anos, o Conselho da Europa ins-
tou os estados-membros a utilizar, o mais 
rapidamente possível, a prisão como últi-
mo recurso e a aplicar medidas alternativas 
à privação de liberdade.

O objetivo - lembra o relatório - é pro-
mover a integração dos criminosos na so-
ciedade para reduzir a reincidência, impe-
dir a sobrelotação das cadeias, melhorar o 
funcionamento das prisões e promover o 
tratamento humano e eficaz dos presos.

Em 2019, os estrangeiros nas diversas ad-
ministrações penitenciárias europeias re-
presentavam 8% dos infratores colocados 
em liberdade condicional, uma participação 
menor do que na população prisional (14%).

Os países com taxas mais elevadas de 
pessoas abrangidas por serviços correcio-
nais - acima da média europeia de 267 pes-
soas em liberdade provisória/condicional 
ou detenção por 100 mil habitantes - são 
Turquia (920), Polónia (836), Lituânia (755) 
e Rússia (737). Inversamente, os países com 
taxas mais baixas são Finlândia (103), No-
ruega (106), Islândia (113) e Suíça (131).

JN/MS
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Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

Os nossos serviços:
• Income taxes (comerciais, empresariais e pessoais)
• Registo de pequenas empresas
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Esta semana Adriana e Catarina falam-nos de 
Justin Bieber e das suas partilhas online de 
cantores brasileiros, alertam-nos para as va-
gas que surgiram na NASA para quem sonha 
ser astronauta, dizem-nos qual é o biscoito 
capaz de travar a anemia infantil, dão-nos 
a conhecer o Crisis Text Line – um serviço 
relacionado com o apoio à saúde mental e 
mostram-nos um equipamento que está a ser 
desenvolvido que é capaz de transformar uma 
única gota de água em 140 volts de energia. 

Sab 18h

José Dias é social worker. Há muitos anos 
que conhece uma realidade que a muitos de 
nós passa despercebida – as necessidades 
que existem na sociedade canadiana. Numa 
altura em que todos estamos a viver tempos 
desafiadores, esta conversa conduzida por 
Manuel DaCosta obriga-nos a pormos os pés 
na terra, olhando para os que estão mesmo 
ao nosso lado a precisar de ajuda.

Sat 9pm

This week we are show casing rare vintage 
motorcycles from an Italian perspective. 
This is our country vintage series that we 
will be showing in detailed format all types 
of transportation vehicles. Armando Terra 
will tell you about the different regions in 
Italy that these vehicles came from and how 
they were manufactured.

Sun 9:30pm

Dom 17h

Quando saiu de Penafiel o objetivo era emi-
grar para os EUA, mas o destino trocou-lhe 
as voltas e Rogério Vieira acabou por ficar 
no Canadá. O presidente da Associação 25 
de abril de Toronto é um homem patriota 
que defende que a liberdade é o bem mais 
precioso do mundo.

Sab 16h

Apresentador: José M. Eustáquio 
Convidados: Frank Alvarez, Fernando Rio  
e Jorge Ribeiro

Mês da Herança Portuguesa no Canadá – 
muito diferente em relação aos últimos 33 
anos; O futuro das Associações Comunitárias 
– os eventos e o papel dos media locais; 
Covid-19 e o impacto nos comerciantes e 
retalhistas da comunidade luso-canadiana

Esta semana no It’s Showtime dois grandes 
nomes do espetáculo português - Noémia 
Costa, a atriz que podemos ver no papel 
de Alzira Pedroso em Bem-Vindos a 
Beirais e Luciana Abreu, a atriz, cantora e 
apresentadora.

Sex 18h Sab 14h30

A 12ª edição da África Eco Race aconteceu 
em janeiro deste ano, antes mesmo da maio-
ria dos países dar de cara com a pandemia 
provocada pelo novo coronavirus. O motard 
português João Rolo, que desde sempre foi 
um homem de aventuras, voltou a marcar pre-
sença no antigo Dakar, uma prova que cruza 
a Europa e África, rumo a Dakar, no Senegal. 
Veremos aqui o antes e o depois, a preparação 
e saber como foi esta experiência do motard 
português. 

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

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

Sat 10pm

No Body&Soul desta semana vamos falar 
da técnica de grounding. Manter a energia 
do nosso corpo em harmonia com a natu-
reza é importante, especialmente quando 
vivemos em grandes cidades urbanas. Não 
perca ainda a nossa visita à Mata Nacio-
nal do Buçaco e nova sugestão de música 
para construir a sua playlist zen.   

Dom 16h

Our host Stella Jurgen will show you how art 
is keeping us together although we are apart.

Stay safe, enjoy art and be inspired by 
Stella’s Studio on Camoes TV.

Sun 9pm

Espaço Mwangolé, o ponto de encontro 
mesmo distante da sua terra natal. Tere-
mos também o nosso momento musical e 
o nosso top musical. Não percam! 

Dom 18h30
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Esta semana Adriana e Catarina falam-nos de 
Justin Bieber e das suas partilhas online de 
cantores brasileiros, alertam-nos para as va-
gas que surgiram na NASA para quem sonha 
ser astronauta, dizem-nos qual é o biscoito 
capaz de travar a anemia infantil, dão-nos 
a conhecer o Crisis Text Line – um serviço 
relacionado com o apoio à saúde mental e 
mostram-nos um equipamento que está a ser 
desenvolvido que é capaz de transformar uma 
única gota de água em 140 volts de energia. 

Sab 18h

José Dias é social worker. Há muitos anos 
que conhece uma realidade que a muitos de 
nós passa despercebida – as necessidades 
que existem na sociedade canadiana. Numa 
altura em que todos estamos a viver tempos 
desafiadores, esta conversa conduzida por 
Manuel DaCosta obriga-nos a pormos os pés 
na terra, olhando para os que estão mesmo 
ao nosso lado a precisar de ajuda.

Sat 9pm

This week we are show casing rare vintage 
motorcycles from an Italian perspective. 
This is our country vintage series that we 
will be showing in detailed format all types 
of transportation vehicles. Armando Terra 
will tell you about the different regions in 
Italy that these vehicles came from and how 
they were manufactured.

Sun 9:30pm

Dom 17h

Quando saiu de Penafiel o objetivo era emi-
grar para os EUA, mas o destino trocou-lhe 
as voltas e Rogério Vieira acabou por ficar 
no Canadá. O presidente da Associação 25 
de abril de Toronto é um homem patriota 
que defende que a liberdade é o bem mais 
precioso do mundo.

Sab 16h

Apresentador: José M. Eustáquio 
Convidados: Frank Alvarez, Fernando Rio  
e Jorge Ribeiro

Mês da Herança Portuguesa no Canadá – 
muito diferente em relação aos últimos 33 
anos; O futuro das Associações Comunitárias 
– os eventos e o papel dos media locais; 
Covid-19 e o impacto nos comerciantes e 
retalhistas da comunidade luso-canadiana

Esta semana no It’s Showtime dois grandes 
nomes do espetáculo português - Noémia 
Costa, a atriz que podemos ver no papel 
de Alzira Pedroso em Bem-Vindos a 
Beirais e Luciana Abreu, a atriz, cantora e 
apresentadora.

Sex 18h Sab 14h30

A 12ª edição da África Eco Race aconteceu 
em janeiro deste ano, antes mesmo da maio-
ria dos países dar de cara com a pandemia 
provocada pelo novo coronavirus. O motard 
português João Rolo, que desde sempre foi 
um homem de aventuras, voltou a marcar pre-
sença no antigo Dakar, uma prova que cruza 
a Europa e África, rumo a Dakar, no Senegal. 
Veremos aqui o antes e o depois, a preparação 
e saber como foi esta experiência do motard 
português. 

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

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

Sat 10pm

No Body&Soul desta semana vamos falar 
da técnica de grounding. Manter a energia 
do nosso corpo em harmonia com a natu-
reza é importante, especialmente quando 
vivemos em grandes cidades urbanas. Não 
perca ainda a nossa visita à Mata Nacio-
nal do Buçaco e nova sugestão de música 
para construir a sua playlist zen.   

Dom 16h

Our host Stella Jurgen will show you how art 
is keeping us together although we are apart.

Stay safe, enjoy art and be inspired by 
Stella’s Studio on Camoes TV.

Sun 9pm

Espaço Mwangolé, o ponto de encontro 
mesmo distante da sua terra natal. Tere-
mos também o nosso momento musical e 
o nosso top musical. Não percam! 

Dom 18h30
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MILÉNIO |  ÁFRICA

Angola: Unita quer inquérito parlamentar 
sobre “desaparecimento” de 
400 milhões de kwanzas do BPC
O grupo parlamentar da UNITA, maior 
partido da oposição em Angola, vai 
exigir a constituição de uma comissão 
parlamentar de inquérito para analisar 
o “desaparecimento” de 400 milhões 
de kwanzas (586 mil euros) do Banco 
de Poupança e Crédito (BPC).

“Neste momento o país está a vi-
ver um problema sério, desa-
pareceram mais de 400 milhões 

de kwanzas no BPC e vamos exigir da 
Assembleia Nacional a constituição de 
uma comissão de inquérito. Seria in-
coerência da nossa parte, não confian-
do no Governo, confiarmos a gestão dos 
poucos recursos que nós arrecadamos à 
mesma comissão”, disse em conferên-
cia de imprensa o presidente do grupo 
parlamentar da União Nacional para a 
Independência Total de Angola (UNI-
TA), Liberty Chiaka.

Segundo o líder parlamentar, a UNI-
TA é contra a estratégia do Governo de 
recapitalizar o BPC, e propõe que seja, 
primeiro, feita uma auditoria, uma co-
missão parlamentar de inquérito, para, 
só depois de apuradas as falhas de todo o 
sistema de controlo interno do BPC, no 

qual se inclui também o Banco Nacional 
de Angola e o Ministério das Finanças, se 
defina “em que medida o Governo pode 
intervir no BPC”.

“Senão, estaremos a colocar dinheiro 
num saco roto, não é solução”, afirmou, 
acrescentando que para a UNITA a solu-
ção seria “investir nas empresas”.

“Se o Governo destinasse o valor que 
quer colocar no BPC às empresas para 
salvaguardar empregos e por via disso a 
produtividade e a produção, o país esta-
ria mais bem salvaguardado”, frisou.

Na mesma conferência de imprensa, 
o grupo parlamentar anunciou a arreca-
dação de 14 milhões de kwanzas (20.800 
euros), fruto de contribuição de 50% do 
salário dos deputados, para o combate à 
covid-19.

Questionado se o montante arreca-
dado será entregue à comissão inter-
ministerial de combate e prevenção da 
covid-19, Liberty Chiaka rejeitou, afir-
mando que o dinheiro será doado a al-
gumas unidades hospitalares e centros 
médicos e de acolhimento em todo o 
país.

A21/MS

De acordo com Erlendur Svavarsson, pre-
sidente do conselho de administração e 
diretor executivo da CVA, a companhia 
“está a trabalhar no sentido de retomar 
os voos no dia 01 de julho”, mas recor-
da que atualmente “todas as garantias na 
aviação e turismo estão sujeitas à apro-
vação do Governo nos dois extremos de 
cada voo”.

A CVA, liderada por investidores is-
landeses após a privatização em 
2019, está totalmente parada des-

de 19 de março, quando o Governo ca-
bo-verdiano suspendeu todos as ligações 
internacionais para conter a pandemia 
de covid-19, tendo desde então realizado 
apenas alguns voos de repatriamento.

“Sujeito a restrições e a concessão de 
permissões, o primeiro voo será para Pa-
ris no dia 01 de julho”, avançou Erlendur 
Svavarsson.

Além do voo inicial para França (com 
duas ligações semanais), o diretor exe-
cutivo da companhia garante que outras 
principais rotas para o período inicial, de 
julho a agosto, serão Lisboa, com quatro 
voos por semana a partir do arquipélago, 
e Boston, nos Estados Unidos, com duas 
ligações semanais.

Também está prevista a retoma dos voos 
para Milão, uma vez por semana, para o 
Brasil, nomeadamente Fortaleza (duas 
vezes por semana) e Recife (uma vez por 
semana), e para o Senegal, com três voos 
semanais para Dakar.

Contudo, alerta o responsável, todas 
estas rotas “estão sujeitas a aprovações 
governamentais na origem e no destino” 
e a frequência dos voos “também estará 
sujeita à procura”.

O Ministério do Turismo e Transportes 
de Cabo Verde anunciou no final de maio 
que o arquipélago vai reabrir em julho 
como “destino turístico”, voltando a rece-
ber visitantes estrangeiros e com todos os 

operadores do circuito obrigados a um selo 
de segurança sanitária, devido à pandemia 
de covid-19. Erlendur Svavarsson escla-
receu, no entanto, que a CVA “não rece-
beu nenhuma confirmação do Governo de 
Cabo Verde sobre quando os voos inter-
nacionais serão permitidos novamente”, 
acrescentando que a companhia “também 
está a aguardar que alguns mercados im-
portantes anunciem oficialmente a aber-
tura das suas fronteiras para voos interna-
cionais”. Está feita para a retoma dia 01 de 
julho”, garantiu.

Em março de 2019, o Estado de Cabo 
Verde vendeu 51% da então empresa pú-
blica TACV (Transportes Aéreos de Cabo 
Verde) por 1,3 milhões de euros à Loftleidir 
Cabo Verde, uma empresa detida em 70% 
pela Loftleidir Icelandic EHF (que ficou 
com 36% da CVA) e em 30% por empre-
sários islandeses com experiência no setor 
da aviação (que assumiram os restantes 

15% da quota de 51% privatizada). Outra 
parcela, de 10%, foi vendida em 2019 a tra-
balhadores e emigrantes cabo-verdianos.

Além da paragem total da atividade de-
vido à pandemia, a companhia já procura-
va desde 2019 um financiamento para as 
suas operações, o qual continua por fechar, 
como admitiu Erlendur Svavarsson: “O fi-
nanciamento a longo prazo da companhia 
aérea ainda está sujeito a discussões entre 
os principais acionistas”.

O vice-primeiro-ministro cabo-verdia-
no afirmou em 14 de junho que uma nacio-
nalização da CVA “está fora dos planos” do 
Governo, apesar de “todo o interesse em 
manter” a companhia aérea.

Olavo Correia, que é também ministro 
das Finanças, admitiu que o “cenário é se-
vero tanto para a CVA como para qualquer 
companhia aérea”, daí que o Estado, en-
quanto acionista da empresa (39%), “terá 
que trabalhar com o parceiro estratégico 

(Lofleidir Cabo Verde) para reposicioná-la 
para o cenário pós-pandemia”.

“O Governo de Cabo Verde tem todo o 
interesse em manter a CVA. Entretanto, é 
preciso esclarecer-se que a nacionalização 
da empresa está fora dos planos do execu-
tivo”, garantiu.

As exportações garantidas pela CVA 
– privatizada em março do ano passa-
do com a venda de 51% do capital social 
a investidores islandeses liderados pela 
Icelandair – cresceram 37% em 2019, 
levando o negócio da companhia a valer 
quase 8% do Produto Interno Bruto (PIB) 
cabo-verdiano. Olavo Correia acrescen-
tou que a empresa “terá que revisitar o 
plano de negócios”, mas “sendo certo que 
o Governo também está a rever o concei-
to de ‘hub’”, que estava a ser instalado 
na ilha do Sal, para servir voos de África, 
Europa e América, “tendo em conta esta 
nova realidade”.

“Há desafios que chegam acompanha-
dos de oportunidades – Cabo Verde en-
quanto um país arquipelágico, diaspórico e 
turístico, precisa de uma companhia aérea 
que permita a sua ligação com o mundo”, 
defendeu o vice-primeiro-ministro.

O governante garantiu que, mesmo com 
a companhia parada, quem “tem pago os 
salários aos trabalhadores é a empresa”, 
mas que o Estado de Cabo Verde, enquanto 
acionista, “tem de ajudar a encontrar so-
luções para o financiamento” da empresa 
“enquanto os aviões estiveram parados e 
depois para financiar o plano de negócios 
que vier a ser aprovado para o período 
pós-pandemia”.

A CVA transportou quase 345 mil passa-
geiros no primeiro ano após a privatização 
de 51% da companhia, um aumento de 
136% face ao período anterior, segundo 
dados da transportadora.

A21/MS

Primeiro voo da Cabo Verde Airlines, em terra há 
quase quatro meses, será para Paris

A vítima ainda foi transportada para um 
hospital após o ataque mas acabou por 
não sobreviver. A agressora tem 14 anos.

Kirvan Fortuin, um ativista da cau-
sa LGBTQI+, morreu a caminho do 
hospital, no passado sábado (13), 

após ter sido esfaqueado por uma rapariga 
de 14 anos. O caso ocorreu na Cidade do 
Cabo, na África do Sul. Segundo o The Mir-
ror, que cita fontes policiais locais, a menor 
foi detida momentos após atacar o jovem, 
de 28 anos, que era bailarino e coreógrafo 
profissional. O episódio de violência terá 
decorrido de uma discussão entre ambos.

A rapariga está agora detida e o seu caso 

está a ser processado em conformidade 
com o ‘Child Justice Act’ - a legislação em 
vigor no país que estabelece um sistema ju-
dicial específico para menores que come-
tem crimes ou ofensas. Até ao momento, 
não foram divulgadas mais informações 
ou detalhes sobre o ataque. Kirvan For-
tuin era um nome incontornável no país na 
área dos direitos sociais, tendo chegado a 
ser distinguido pelo seu trabalho contra a 
homofobia. “Ele era uma estrela em ascen-
são na África do Sul, com um caminho pro-
missor à sua frente”, disse Anroux Marais, 
membro da comunidade cultural local.

NM/MS

Adolescente presa após 
esfaquear até à morte ativista
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Bolsonaro assina parecer que concede 
paridade a aposentados da Polícia 
Civil do DF, da PF e da PRF
O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) assinou, nesta quarta-feira 
(17), parecer da Advocacia-Geral da 
União (AGU) que concede a policiais 
civis do Distrito Federal e da União 
aposentadoria integral e paridade 
com os servidores da ativa.

A norma vale para os servidores 
que ingressaram nas corporações 
até a data de publicação da Pro-

posta de Emenda à Constituição (PEC) 
06/2019, que alterou o regime de previ-
dência dessas categorias.

Na prática, os policiais que se apo-
sentarem vão ter direito a receber o 
mesmo salário que tinham quando 
estavam na ativa. Além disso, terão 
direito aos mesmos reajustes conce-
didos a colegas ainda em atividade. A 
medida beneficia: policiais civis do DF, 
policiais federais, policiais rodoviários 
federais e policiais legislativos.

Mudanças na aposentadoria

Promulgada em novembro do ano 

passado, a PEC 06/2019 alterou o re-
gime de previdência dos policiais civis 
do DF e da União. À ocasião, houve 
um acordo entre o governo federal e 
a bancada da Segurança Pública para 
que a paridade e integralidade do be-
nefício fossem concedidas por meio 
de uma interpretação da lei que rege a 
aposentadoria dos policiais.

Para valer, essa alteração na inter-
pretação precisava ser formalizada 
por meio de parecer da AGU. O novo 
regime de previdência instituiu idade 
mínima de 55 anos para aposentadoria 
dos policiais, homens e mulheres.

Além disso, mudou o tempo de con-
tribuição necessário. Para os homens, 
passaram a ser necessários 30 anos de 
contribuição, com no mínimo 20 anos 
em trabalho estritamente policial. Já 
no caso das mulheres, é preciso ter 25 
anos de contribuição, com 15 anos de 
tempo estritamente policial.

G1/MS
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Fabrício Queiroz, ex-assessor 
de Flávio Bolsonaro, é preso
Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-mo-
torista do senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ), foi preso em Atibaia, 
interior de São Paulo, na manhã desta 
quinta-feira (18).

O mandado foi expedido pela Justiça 
do Rio de Janeiro, num desdobra-
mento da investigação que apura 

esquema de “rachadinha” na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). No 
esquema, segundo a investigação, funcio-
nários de Flávio, então deputado estadual, 
devolviam parte do salário, e o dinheiro era 
lavado por meio de uma loja de chocolate e 
investimento em imóveis.

Queiroz estava em um imóvel de Fre-
derick Wassef, advogado da família Bol-
sonaro, que na quarta-feira (17) estava no 
Palácio do Planalto, na cerimônia de posse 
do ministro das Comunicações.

Em Brasília, na manhã de quinta-feira 
(18), o presidente deixou o Palácio da Al-
vorada, residência oficial, em um comboio 
em alta velocidade, e não parou para falar 
com apoiadores, como faz há meses.

Em setembro de 2019, Wassef disse ao 
programa Em Foco que não sabia o para-
deiro de Queiroz, e que não era advogado 
dele. Um caseiro do imóvel disse à polícia, 
entretanto, que o ex-assessor estava lá ha-
via um ano.

Segundo um delegado que participou 
da operação, foi preciso arrombar o por-
tão e a porta da casa onde Queiroz estava. 
Ele não resistiu e só disse que estava muito 
doente.

O Ministério Público do Rio de Janeiro 
pediu a prisão de Queiroz porque o ex-
-assessor de Flávio Bolsonaro continuava 
cometendo crimes e estava fugindo e in-
terferindo na coleta de provas. A Justiça 
autorizou também a prisão da mulher de 
Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar.

No Rio, a Polícia Civil também fez bus-
cas na casa de Alessandra Esteves Marins, 
que faz parte da equipe de apoio do sena-
dor Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. 
Segundo as investigações, Alessandra re-
passou cerca de R$ 19 mil a Queiroz.

G1/MS
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Alvos de inquérito sobre atos antidemocráticos 
têm sigilos bancário e telemático quebrados
Fontes ligadas ao inquérito que apura o 
financiamento de atos antidemocráticos 
informaram nesta quarta-feira (17) que 
todos os alvos da operação desta terça 
(16) tiveram os sigilos bancário e telemá-
tico quebrados.

A operação foi deflagrada pela Polí-
cia Federal, e os alvos são aliados do 
presidente Jair Bolsonaro - todos ne-

gam irregularidade.
As buscas e apreensões foram pedi-

das pela Procuradoria Geral da República 
(PGR) e autorizadas pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Entre os alvos estão em-
presários, publicitários, youtubers e par-
lamentares.

Nesta terça (16), já havia a informação 
de que o sigilo bancário de 10 deputados 
aliados de Bolsonaro e um senador havia 
sido quebrado. Nesta quarta (17), a TV Glo-
bo confirmou a quebra do sigilo bancário 
dos outros 10 alvos da operação e também 
do sigilo telemático das 21 pessoas.

O sigilo bancário dos investigados foi 
quebrado a partir do dia 19 de abril de 

2019. A data foi escolhida porque remete 
a um ano antes da manifestação que pediu 
intervenção militar, em frente ao Quartel 
General do Exército, que levou à abertura 
do inquérito. Bolsonaro discursou no ato.

Sigilo telemático

As fontes ligadas à investigação também 
confirmaram também que todos os inves-
tigados tiveram o sigilo telemático que-
brado, o que significa que a Polícia Federal 
também vai investigar e-mails, redes so-
ciais e sites que essas frequentaram.

A afirma que há indícios do envolvi-
mento dos investigados na realização de 
manifestações antidemocráticas, que pe-
dem o fechamento do Congresso Nacional 
e do Supremo Tribunal Federal, pautas in-
constitucionais.

Essas pessoas são investigadas por sus-
peita de participarem de uma rede que 
dissemina mensagens contra a democra-
cia, pregando a desobediência, além de 
estruturarem atos contra a ordem pública.

G1/MSC
ré

di
to

s:
 D

R



MILÉNIO |  MUNDO 19 a 25 de junho de 202032 www.mileniostadium.com

OMS espera dois mil milhões 
de vacinas para doentes 
prioritários no fim de 2021
A cientista-chefe da Organização Mundial 
de Saúde espera que haja dois mil milhões 
de doses de uma vacina contra a covid-19 
no fim do próximo ano reservadas para 
“populações prioritárias”.

Numa conferência de imprensa vir-
tual realizada esta quinta-feira (18) 
em Genebra, Soumya Swaminathan 

disse esperar que algumas das numerosas 
vacinas atualmente em teste possam ser 
aprovadas para uso no próximo ano e re-
comendou que sejam vacinadas, com prio-
ridade, pessoas com mais fatores de risco 
(idosos, doentes de diabetes ou doenças 
respiratórias, e trabalhadores de serviços 
essenciais).

Soumya Swaminathan assinalou que ain-
da não existe uma estratégia para a distri-
buição global de vacinas contra a covid-19, 
afirmando que a OMS “proporá soluções” 
mas que “os países terão que concordar 
com elas e chegar a um consenso”.

Vários países, incluindo o Reino Unido, 
Países Baixos, Alemanha e Estados Unidos, 
assinaram acordos com empresas farma-
cêuticas que estão a investigar vacinas para 
terem prioridade na distribuição de vaci-
nas aos seus cidadãos.

A OMS apelou às farmacêuticas para sus-
penderem os seus direitos às patentes de 
quaisquer vacinas eficazes contra a covid-19 
e pediram contribuições de milhares de mi-
lhões de dólares para comprarem vacinas 
para os países em desenvolvimento.

Soumya Swaminathan afirmou ainda 
que está provado que a hidroxicloroqui-
na não evita mortalidade em doentes com 
covid-19 que têm que ser hospitalizados. O 
medicamento, vulgarmente utilizado con-
tra a malária, poderá ser eficaz na preven-
ção de infeções com o novo coronavírus ou 
na minimização dos efeitos da covid-19, 
mas os testes clínicos que poderão prová-lo 
ainda não são conclusivos.

JN/MS

Dexametasona é eficaz em doentes graves mas pode 
prejudicar os outros
O fármaco Dexametasona está a ser usa-
do em Espanha desde março e, segundo 
um estudo publicado na revista "The Lan-
cet", reduz o risco de mortes por covid-19. 
Mas é preciso ter cautelas, avisam os es-
pecialistas.

A grande maioria das mortes por co-
vid-19 não se deve ao vírus em si, 
mas à resposta do sistema imunitá-

rio, que em alguns casos provoca uma rea-
ção inflamatória grave, aumentando ainda 
mais a dificuldade respiratória e culminan-
do na morte dos doentes, sobretudo idosos 
e com patologias associadas. Além disto, 
outros órgãos também podem começar a 
falhar devido a esta reação.

A Dexametasona é um fármaco anti-in-
flamatório que tem vindo a ser usado em 
Espanha no tratamento da covid-19. Os 
médicos do Hospital Puerta de Hierro de 

Madrid já tinham dito, em março, que é um 
medicamento eficaz contra o novo corona-
vírus, por inibir a ação do sistema imunitá-
rio e não permitir que haja uma inflamação 
tão grave.

Um estudo recente realizado por inves-
tigadores do Reino Unido concluiu que a 
Dexametasona reduz o risco de morte em 
um terço nos casos de pessoas com respira-
ção assistida e um quinto naquelas que pre-
cisam de oxigénio. No entanto, este medi-
camento não é uma cura para o vírus e não 
deve ser administrado a qualquer doente, 
tendo em conta os vários efeitos secundá-
rios que pode provocar. A posição é defen-
dida por especialistas internacionais em vi-
rologia e pela própria Organização Mundial 
da Saúde, que já alertou para o facto de a 
dexametasona não ser "um tratamento ou 
profilaxia" para o novo coronavírus, sa-

lientando que o esteroide testado com su-
cesso no Reino Unido só deve ser usado em 
doentes com casos graves.

"Da mesma forma que é um fármaco de 
grande eficácia e de grande capacidade an-
ti-inflamatória, também tem uma série de 
efeitos secundários como infeções, diabe-
tes, osteoporose e problemas gastrointes-
tinais. Não pode administrado de qualquer 
forma", disse a espanhola Ana Fernández, 
especialista em infeções no Hospital Puerta 
de Hierro, citada pelo "El País".

Médicos norte-americanos também es-
tão ainda reticentes quanto ao medica-
mento. Thomas McGin, médico na rede 
privada de cuidados de saúde de Nova Ior-
que "Northwell Health", defende que é me-
lhor "esperar para ver dados reais, para ver 
se é revisto e publicado numa revista real".

JN/MS
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A Dinamarca já definiu o critério para 
a reabertura das suas fronteiras aos 
cidadãos da UE, espaço Schengen 
e Reino Unido. Serão abrangidos os 
países com menor número de casos 
de covid-19. Suécia e Portugal estão 
excluídos.

A Dinamarca vai autorizar a entra-
da de cidadãos de países europeus 
com baixas taxas de infeção do 

novo coronavírus a partir de 27 de ju-
nho, anunciou o ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Jeppe Kofod, esta quin-
ta-feira (18). Avaliando o número atual 
de infeções de covid-19, as fronteiras 

dinamarquesas serão reabertas para o 
Reino Unido e todos os países da UE e do 
Espaço Schengen à exceção de Portugal 
e Suécia, disse o ministro da Justiça Nick 
Haekkerup, segundo a agência Reuters.

A Dinamarca definiu como critério 
para autorização de entrada que o país 
tenha menos de 20 infetados por 100 mil 
habitantes por semana, explicou.

Atualmente, a Dinamarca já tem as 
fronteiras abertas a turistas da Islândia, 
Alemanha e Noruega. Só serão autori-
zados a entrar no país turistas com pelo 
menos seis noites de estadia.

JN/MS

Dinamarca vai reabrir fronteiras aos europeus, 
exceto a portugueses e suecos

Covid-19

Direitos humanos

ONG denuncia abusos da polícia francesa contra 
crianças e jovens negros e árabes
A organização Human Rights Watch de-
nunciou práticas de controlo “abusivas 
e racistas” por parte da polícia francesa 
visando jovens negros e árabes, muitas 
vezes menores de idade.

A denúncia consta num relatório divul-
gado, esta quinta-feira (18), que con-
ta com 90 testemunhos de jovens de 

minorias, incluindo 48 crianças, de várias 
cidades francesas (Paris, Grenoble, Estras-
burgo e Lille).

Nos testemunhos recolhidos pela Human 
Rights Watch (HRW), entre abril de 2019 e 
maio deste ano, muitos jovens contam que 
foram interpelados pela polícia por causa da 
sua aparência e do local onde vivem, e não 
pelas suas ações ou comportamento.

Segundo a ONG de defesa dos direitos hu-
manos, estes “controlos policiais sem fun-
damento, dirigidos às minorias, incluindo 
crianças a partir dos 10 anos de idade, ado-
lescentes e adultos”, envolvem frequente-
mente “revistas pessoais por palpação in-
trusivas e humilhantes, bem como revista 
de objetos pessoais”. Um dos casos denun-
ciados pela HRW é o de Abdul, 18 anos, que 
relatou um controlo policial realizado por 
uma patrulha composta por quatro polícias 
quando ia para uma aula de karaté.

“Um agente tirou-me a mochila sem 

aviso e atirou todas as minhas coisas para 
o chão”, relatou o jovem que vive em Lille 
(norte de França), acrescentando ter ques-
tionado na altura o polícia porque estava a 
ser alvo daquele controlo.

“Ajoelhei-me para agarrar as minhas coi-
sas. Quando me levantei, um agente empur-
rou-me contra o carro, abriu-me as pernas 
e tocou-me em todas as partes do corpo”, 
contou ainda Abdul. Em Paris, Dabir, de 15 
anos, contou que ele e os seus amigos foram 
parados em frente a um supermercado e que 
os agentes “revistaram os bolsos de todos, à 
exceção de um (rapaz) branco”. “Verifica-
ram se o nosso telemóvel tinha sido roubado 
ou não. Pediram-nos para ligar o telemóvel 
e para introduzir o código de acesso (PIN). 
Perguntaram-nos a nossa idade”, lembrou 
o adolescente.

Para Bénédicte Jeannerod, diretora da re-
presentação francesa da HRW, este tipo de 
práticas estão no centro “da divisão aguda e 
profunda entre a polícia e a população, não 
tendo praticamente qualquer efeito em ter-
mos de prevenção ou deteção da criminali-
dade”. Perante tal panorama, a HRW pede 
ao presidente francês, Emmanuel Macron, 
que avance com uma reforma do quadro ju-
rídico dos controlos policiais.
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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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 Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body,  Manufacturing, Professional Buildings 

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

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202 
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Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor
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A China admitiu a “necessidade urgen-
te” de melhorar a higiene nos seus mer-
cados abastecedores e na cadeia de 
fornecimento alimentar, após um novo 
surto de covid-19 em Pequim, que soma 
já 158 casos confirmados.

A capital chinesa aumentou o nível de 
resposta de emergência na tentativa 
de conter a disseminação maciça do 

surto, que eclodiu na quinta-feira passada, 
em Xinfadi, o principal mercado abastece-

dor da cidade.
Em comunicado, a Comissão Central de 

Inspeção e Disciplina do Partido Comunista 
da China (PCC) admitiu que “há a necessi-
dade urgente de o país melhorar os padrões 
de saneamento e minimizar os riscos à saúde 
nos mercados”. 

“A epidemia é um espelho que não apenas 
reflete a desorganização e falta de higiene 
nos mercados abastecedores, mas também 
mostra o baixo nível da sua administração”, 

lê-se no comunicado.
O novo coronavírus foi detetado, pela pri-

meira vez, no mercado de marisco e animais 
selvagens de Huanan, na cidade chinesa de 
Wuhan. O novo surto em Pequim foi encon-
trado em Xinfadi, que cobre uma área de 112 
hectares, emprega 1500 funcionários e tem 
mais de quatro mil bancas.

“A maioria dos mercados foi construída 
há 20 ou 30 anos, quando a drenagem e tra-
tamento de águas residuais eram relativa-

mente subdesenvolvidos”, notou a comis-
são. Resta saber se o país tomará medidas 
decisivas para melhorar a higiene neste tipo 
de estabelecimento e nos chamados merca-
dos subterrâneos - espaços fechados e hú-
midos onde quase não há ventilação. 

A cidade continua a aplicar medidas ex-
traordinárias para conter o novo surto: o 
porta-voz do Governo local, Xu Hejian, 
disse que mais testes serão realizados en-
tre os residentes e que 87 mil testes de áci-
do nucleico já foram realizados no distri-
to de Fengtai, onde o mercado de Xinfadi 
está localizado. Os funcionários de todos 
os restaurantes, universidades e mercados 
da capital continuarão também a ser testa-
dos - esses estabelecimentos também serão 
desinfetados - e até quarta-feira (17) tinham 
sido realizados 356 mil testes, segundo as 
autoridades municipais.

Quem tenha visitado o mercado de Xin-
fadi, desde 30 de maio, ou quem tenha tido 
contacto com trabalhadores do mercado, 
deve ser submetido a dois testes de coro-
navírus, um antes e outro após 14 dias de 
isolamento nas respetivas comunidades re-
sidenciais.

O porta-voz reiterou que a cidade está 
em estado “crítico”, enquanto se aguarda 
a conclusão de investigações epidemioló-
gicas. Os residentes em áreas de risco alto e 
médio não podem sair da cidade.

O vice-diretor de Segurança Pública do 
município, Pan Xuhong, indicou que “as 
restrições não significam que a cidade foi 
selada” e que o objetivo é “impedir que o ví-
rus se espalhe pela capital ou alcance outras 
cidades”.

Várias ligações aéreas a outras partes da 
China foram também suspensas - mais de 
60% dos voos de entrada e saída foram can-
celados esta quinta-feira (18) - todas as aulas 
foram canceladas e os residentes são acon-
selhados a trabalhar a partir de casa.

JN/MS
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China admite necessidade urgente de melhorar higiene 
dos mercados
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INVENTORY

TORONTO REAL ESTATE MARKET UPDATE

PRICES SELLERS

Listing inventory is low
and buyers are looking for the right house

Although times are a little strange, people still need homes and 
there are not enough to satisfy the need, which means we are still 
in a Seller’s Market. Will this change? Of course. When? Nobody 
knows, but if you would like to take advantage of this, please call. 
I would be happy to make suggestions that will help you get the 
most out of your home.

O Gil Vicente somou a quarta partida 
sem vencer, frente ao Marítimo. Já os 
insulares regressaram às vitórias após 
seis jornadas.  

Neste que foi o jogo de abertura da 
27.ª jornada da Primeira Liga, os 
gilistas até foram os primeiros a 

marcar, por Kraev, logo aos oito minutos, 
mas ainda durante os primeiros 45 minu-
tos (mais precisamente aos 30’ e 45+3’) os 
madeirenses conseguiram dar a volta ao 
marcador - primeiro, e já depois de Correa 
e Xadas terem tido boas oportunidades, 
Rodrigo Pinho marcou o golo do empate 
após defesa incompleta de Denis. Ainda 
houve um compasso de espera para que 
o árbitro da partida pudesse ter a confir-
mação do VAR, o que acabou efetivamente 
por acontecer. O Marítimo prometia não 
facilitar e, já em cima do intervalo, cum-
priu - ainda que com alguma felicidade à 
mistura. Os insulares bateram um canto, 
Dênis afastou a bola a soco, que foi bater 
em Rodrigão - o defesa acabou por desviar 
o esférico para dentro da própria baliza. 
Estava feito o 2-1.

Já perto do apito final, aos 84 minutos, 
Charles cometeu falta sobre o avançado 
gilista Sandro Lima e o árbitro João Ben-
to apontou para a marca dos 11 metros. 
Depois de protestar, o guardião dos ver-

de-rubros acabou por se redimir, defen-
dendo aquele que seria o golo do empate 
da partida. 

Pontos distribuídos na partida que opôs 
Santa Clara e Portimonense - 

os golos só surgiram na segunda par-
te, sendo que os algarvios inauguraram o 
marcador aos 61’, por Willyan. 

Aos 75’, Lincoln é expulso, falhando as-
sim a partida frente ao Benfica na próxima 
jornada. Apesar de reduzidos, os açoria-
nos conseguiram chegar ao empate, atra-
vés de uma grande penalidade cobrada 
por Rashid aos 81’.

Os dragões deslocaram-se ao terreno do 
último classificado, o Desportivo das Aves 
- à primeira vista, seria o adversário ideal 
para quem quer aumentar a distância para 
o segundo classificado e assim “sentar-se” 
mais confortavelmente no trono. Se foi 
isso que aconteceu? Não! 

Apesar de, sem sombra de dúvidas, o 
F.C. Porto ter sido superior e ter construí-
do inúmeras oportunidades, não conse-
guiu ir além de um empate sem golos.

Aos 19’ o guarda-redes avense fez falta 
sobre Otávio, tendo o árbitro desta partida 
assinalado grande penalidade. Zé Luís foi 
chamado a cobrar, mas atirou fraco e per-
mitiu a defesa do guardião.

Com um jogo claramente defensivo, a 
equipa de Vila das Aves tentava, no mo-
mento em que o adversário errava, explo-
rar transições rápidas, ainda que sempre 
sem sucesso e sem causar perigo relevan-
te.

Já os azuis e brancos tiveram 70% de 
posse de bola e somaram 24 tentativas de 

golo (entre elas, para além do penálti, o 
cabeceamento de Pepe aos 44’ e  a bomba 
de Sérgio Oliveira aos 47’) mas Fábio Szy-
monek, a figura deste encontro, defendeu 
tudo o que havia para defender. Excelente 
exibição do brasileiro.

A turma de Nuno Manta Santos conse-
guiu assim segurar o ponto e os dragões, 
por seu turno, saíram de Vila das Aves 
com um resultado que não mereciam.

Na Capital do Móvel, a equipa da casa 
conseguiu vencer o Belenenses com uma 
reviravolta já em tempo de descontos.

Os azuis colocaram-se cedo em vanta-
gem, graças a um belo remate de Tiago 
Esgaio, logo aos 6 minutos. Os casto-
res apenas reagiram na segunda parte, 
quando Tanque converteu uma gran-
de penalidade aos 49’. Mas não se fica-
ram por aqui: decididos a deixar os três 
pontos em casa, os pacenses chegaram 
à vantagem aos 90+3’... através de um 
autogolo de Phete. Uma vitória impor-
tante para o Paços se afastar da zona de 
despromoção. Já o Belenenses continua a 
somar 30 pontos.

Em Vila do Conde os encarnados vol-
taram a fazer sofrer (e de que maneira) os 
seus adeptos, num jogo onde não faltou 
vermelho - e não, não falo de superiorida-
de benfiquista, até bem pelo contrário!

O Benfica até entrou bem em campo, 
com Ferro e Dyego Sousa a criar boas 
oportunidades de inaugurar o marcador. 
Foram cerca de 20 minutos onde as alte-
rações promovidas por Bruno Lage no 11 
inicial pareciam prometer. No entanto, 
os vila-condenses necessitaram apenas 
de um livre próximo da área adversária 
para se colocarem em vantagem - foi 
Taremi, o melhor marcador da equipa, 

quem fez o 1-0, de cabeça, aos 27’. Um 
golo que deu alento aos locais e que os 
fez crescer em campo, chegando mesmo 
a dominar.

Já perto do final da primeira parte, Taa-
rabt cruzou, Dyego Sousa - que estava em 
posição irregular - fez-se ao lance e aca-
bou por anular o golo marcado por Rafa. 
Foram 45 minutos em que o  avançado 
não fez de todo boa figura e, por isso, 
acabou substituído na segunda parte por 
Seferovic.

E o suíço acabou por ser um coelho ti-
rado da cartola de Bruno Lage - começou 
por atirar à trave, após livre batido por 
Pizzi e, aos 64’, já depois de Al Musra-
ti ter sido expulso por acumulações de 
amarelos, o avançado encarnado fez o 
golo do empate através de um desvio 
na pequena área, após um belo lance de 
Nuno Tavares.

Mas a turma de Carlos Carvalhal ainda 
levaria nova “chicotada” -  aos 72’ Nuno 
Santos vê vermelho direto após uma en-
trada violenta sobre Pizzi. 

O encontro estava perto do fim quan-
do a estreia de Weigl a marcar de águia ao 
peito veio operar a reviravolta no marca-
dor - Pizzi cobra o canto e o médio alemão 
aparece na área para cabecear colocado, 
não dando quaisquer hipóteses a Kieszek.

Para acabar de atar os molhos, Diogo Fi-
gueiras, que estava no banco de suplentes 
do Rio Ave, também viu o cartão verme-
lho por protestos.

Este triunfo encarnado resulta em nova 
igualdade pontual na liderança do cam-
peonato, 64 pontos.

“Passe, passe”, diz o Benfica. “Ora essa, 
faço questão. Pode ir à frente”, responde 
o F.C. Porto. Tão educados que eles são…

Inês Barbosa
Opinião

Faça o favor de passar!
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O F. C. Porto desperdiçou, esta terça-
-feira (16), na Vila das Aves, a oportu-
nidade de aumentar a vantagem sobre 
o Benfica, ao não conseguir mais do 
que uma igualdade a zero frente ao 
Aves, na 27.ª jornada da Liga.

Os primeiros 45 minutos foram de 
total domínio dos dragões, que 
criaram várias oportunidades 

para fazerem funcionar o marcador.
Aos 22 minutos, o avançado portista 

Zé Luís desperdiçou um penálti, ao atirar 

fraco e permitir a defesa do guarda-re-
des Fábio Szymonek.

Os azuis e brancos continuaram a 
procurar espaços na área contrária para 
criar perigo e esteve iminente o golo, 
mas a defesa avense conseguiu manter o 
marcador a zero.

No segundo tempo, os azuis e brancos 
voltaram a entrar mais fortes, focados 
em marcar. Aumentaram a pressão no 
ataque, mas apesar das várias situações, 
não conseguiram desfazer o nulo.

JN/MS

Um autogolo de Thibang Phete, aos 
90+2 minutos, permitiu esta quarta-fei-
ra (17) ao Paços de Ferreira vencer por 
2-1 o Belenenses SAD, em jogo da 27.ª 
jornada da Liga, permitindo aos pacen-
ses ganhar terreno ao Portimonense.

Os azuis adiantaram-se cedo no 
marcador, logo aos seis minutos, 
por Tiago Esgaio, mas o Paços 

deu a volta ao resultado, empatando por 
Douglas Tanque, aos 48, na conversão de 
uma grande penalidade, e consumando 
a reviravolta já no segundo minuto de 
descontos, através de um autogolo do 
sul-africano Thibang Phete.

JN/MS

Liga I
Zé Luís falha penálti e Aves trava F. C. Porto

Paços de Ferreira dá a volta  
e vence Belenenses SAD

Irmão de João Cancelo é reforço do 
Vitória de Guimarães
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O médio alemão Weigl protagonizou a 
volta no marcador que garantiu ao Ben-
fica a vitória sobre o Benfica frente ao 
Rio Ave, por 2-1, em Vila do Conde, na 
partida referente à 27.ª jornada da Liga, 
colocando as águias na liderança repar-
tida com o F. C. Porto.

As águias entraram bem na partida e 
foram a primeira equipa a criar pe-
rigo, mas seriam os vila-condenses 

a adiantar-se no marcador, aos 26 minutos, 
pelo ponta-de-lança, num desvio após livre.

Aos 42 minutos, Rafa viu o árbitro anular 
um golo, por considerar que Dyego Sousa 
teve influência na jogada e estava em fora 
de jogo (17 centímetros), num lance que foi 
analisado pelo VAR.

Ainda antes do apito para o intervalo, o 
Benfica teve uma boa oportunidade para 
marcar.

O conjunto comandado por Bruno Lage 
voltou a começar melhor do que o adversá-

rio. Aos 57 minutos, as águias ficam a quei-
xar-se de uma possível mão na área vilacon-
dense, mas após análise o árbitro mandou 
seguir a partida.

O Benfica continuou a pressionar e, já 
com o Rio Ave reduzido a 10 por segundo 
amarelo a Al Musrati, Seferovic, aos 64 mi-
nutos, fez o golo do empate.

Novo contratempo para os locais, com a 
segunda exclusão de um jogador. Nuno San-
tos viu vermelho direto por falta sobre Pizzi.

O golo da reviravolta benfiquista surgiu 
aos 87 minutos, por Weigl, após assistência 
de Rafa.

Já nos descontos, terceira expulsão para o 
Rio Ave, vermelho direto a Diogo Figueiras 
no banco.

Com este triunfo, o Benfica colou-se ao F. 
C. Porto na liderança da Liga, com os mes-
mo 64 pontos, mas em desvantagem no 
confronto direto.

JN/MS

Os vimaranenses anunciaram, no passa-
do sábado (13), a contratação do lateral 
esquerdo Pedro Cancelo, de 18 anos, 
para as próximas três épocas.

“O jovem, de apenas 18 anos, firmou 
um vínculo, válido por três tempora-
das, com a Vitória Sport Clube, Fute-

bol SAD”, refere a nota.
Os vitorianos incluíram ainda uma cláu-

sula de rescisão de 30 milhões de euros no 
contrato firmado com o defesa natural do 

Barreiro, que representou os juniores do 
Cova da Piedade na época 2019/20, após ter 
passado pelo Fabril, pelo Barreirense e pelo 
Vitória de Setúbal.

Pedro Cancelo é irmão de João Cancelo, 
lateral direito de 26 anos, que joga nos in-
gleses do Manchester City, depois de passa-
gens, como sénior, por Benfica, Valência, de 
Espanha, e ainda Inter de Milão e Juventus, 
de Itália.

JN/MS

Weigl dá a volta ao marcador e garante 
vitória do Benfica em Vila do Conde
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“fez a diferença” na derrota com o Benfica

O presidente do Rio Ave, António Sil-
va Campos, acusou, esta quinta-feira, 
o árbitro Luís Godinho (Évora) de ter 
“dualidade de critérios” na partida 
dos vila-condenses com o Benfica, na 
quarta-feira, que culminou com a der-
rota dos locais por 2-1.

O responsável máximo do emble-
ma de Vila do Conde considera 
que se não tivesse havido “duali-

dade de critérios”, as águias também não 
terminavam com 11 jogadores.

“11 contra 11 e o resultado todos sabe-
mos como estava. Estávamos a ganhar 
por 1-0. Agora, depois de ficarmos em 
inferioridade numérica, já jogar contra o 
Benfica 11 contra 11 não é fácil, com nove 
torna-se mais difícil”, afirmou António 
Silva Campos, aos microfones da Rádio 
Renascença, defendendo que a arbitra-
gem “fez diferença” e que se tivesse ha-
vido coerência “o Benfica também não 
terminava com 11 jogadores”.

O presidente do Rio Ave acrescentou 
que o primeiro amarelo exibido ao médio 
Al Musrati, que acabou expulso, foi “um 
bocadinho forçado” e que no vermelho 
direto ao extremo Nuno Santos, o joga-
dor não atinge Pizzi “com intenção”.
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Um livre direto de Jovane Cabral, aos 
13 minutos, e um penálti de Sporar, 
aos 31, garantiram ao Sporting o triun-
fo, por 2-0, sobre o Tondela, esta noite 
de quinta-feira, em Alvalade, em jogo 
da 27.ª jornada da Liga.

O jovem avançado repetiu a “graci-
nha” do encontro anterior frente 
ao Paços de Ferreira e voltou a 

marcar de livre superiormente executa-
do.

Já depois da meia hora de jogo, uma 
mão na bola de Pepelu na tentativa de 
fazer um corte na área, permitiu ao 
Sporting aumentar a vantagem para 2-0, 
num penálti convertido por Sporar.

Antes da pausa, os leões continuaram 
por cima no encontro e desperdiçaram 
mais uma boa ocasião para marcar.

No segundo tempo, os leões foram 
perdendo gás e os beirões equilibraram 
mais, subiram mais no terreno, mas não 
incomodaram a defesa dos da casa e o 
marcador não sofreu mais alterações.

Com este resultado, o Sporting ascen-
de ao terceiro lugar, à condição, com 
49 pontos, menos 15 que os líderes F. 
C. Porto e Benfica, e mais três do que o 
Sp. Braga, que defronta esta sexta-feira, 
fora, o quinto Famalicão (está a três pon-
tos dos arsenalistas).

JN/MS

Golos de Jovane e Sporar 
valem triunfo do Sporting
sobre o Tondela
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O Boavista bateu esta quinta-feira o Vi-
tória de Setúbal, por 3-1, no Bessa, em 
jogo da 27.ª jornada da Liga e subiu, à 
condição, ao oitavo lugar do campeona-
to, enquanto os sadinos continuam sem 
vencer.

A equipa “axadrezada” adiantou-se no 
marcador logo aos cinco minutos, 
com um golo de Alberto Bueno, com 

Gustavo Sauer a ampliar a vantagem aos 

45. O Vitória de Setúbal reduziu por Carli-
nhos, aos 64, mas Heriberto, aos 90, apon-
tou o terceiro do Boavista.

O Boavista somou o segundo triunfo se-
guido e subiu, de forma provisória, ao oi-
tavo lugar do campeonato, com 35 pontos, 
enquanto o V. Setúbal, que vai em nove 
jogos em vencer (quatro derrotas e cinco 
empates), está em 12.º, com 30 pontos.

JN/MS

Boavista derrota V. Setúbal
e sobe ao oitavo lugar da classificação

O Marítimo voltou esta segunda-feira (15) 
às vitórias, seis jornadas depois, ao ga-
nhar na receção ao Gil Vicente, por 2-1, na 
abertura da 27.ª jornada da Liga.

Os gilistas, que somaram o quarto 
encontro consecutivo sem vencer 
e terceira derrota seguida, até co-

meçaram melhor e adiantaram-se logo aos 
8 minutos, pelo búlgaro Kraev, que bene-

ficiou de um erro da defensiva contrária, 
e falharam a hipótese de igualar aos 85, 
quando Charles defendeu um penálti de 
Sandro Lima.

Pelo meio, o Marítimo protagonizou a 
reviravolta no marcador, ainda na pri-
meira parte, com golos de Rodrigo Pinho, 
aos 30 minutos, e de Rodrigão, este na 
própria baliza, aos 45+3.

JN/MS
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O Santa Clara e o Portimonense em-
pataram (1-1), esta terça-feira (16) à 
tarde, em jogo da 27.ª jornada da Liga, 
disputado na Cidade do Futebol, em 
Oeiras.

Os algarvios, que somaram o ter-
ceiro jogo sem perder desde que a 
competição foi retomada, estive-

ram a vencer desde os 61 minutos, golo 
de Willyan, mas permitiram que os aço-
rianos, que também somaram a terceira 
partida sem derrota desde o regresso e 
que estavam com menos uma unidade 
depois da expulsão de Lincoln, aos 75, 
empatassem aos 81, através de um pe-
nálti convertido por Rashid.

JN/MS

Empate a um golo
no Santa Clara-Portimonense

Marítimo regressa às vitórias
frente ao Gil Vicente
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A Liga portuguesa é o sétimo campeo-
nato da Europa com mais penáltis as-
sinalados e o terceiro com maior per-
centagem de sucesso (80,3%), segundo 
o relatório semanal do Observatório do 
Futebol. Na Liga, Sporting e Benfica são 
os clubes que têm mais grandes penali-
dades a favor.

Na comparação entre 35 campeona-
tos europeus, desde 2017/18, foram 
assinalados 289 grandes penalidades 

em 837 jogos da Liga, calculando uma fre-
quência de um penálti em pouco menos de 
três jogos (a cada 261 minutos).

Este ranking é liderado pela Liga polaca, 
na qual são assinalados castigos máximos 
em cada 230 minutos (318 em 814 jogos), 
à frente dos campeonatos de Ucrânia (207 
em 531), Sérvia (311 em 806), Turquia (320 
em 846), Roménia (265 em 732) e Itália 

(367 em 1016). Na Premier League a fre-
quência de penáltis é menor, sendo ape-
nas assinalado um a cada 382 minutos (247 
em 1048).

Entre as cinco ligas principais, a Bun-
desliga tem o mesmo número de grandes 
penalidades, mas em menos jogos, dimi-
nuindo o intervalo médio para 321 minu-
tos, enquanto os campeonatos de Espanha 
(346 em 1030) e França (355 em 1039) apre-
sentam médias semelhantes, com 268 e 262 
minutos, respetivamente.

Já no que à taxa de sucesso diz respeito, 
a Croácia apresenta a melhor eficácia da 
marca colocada a 11 metros da baliza, com 
81,9% de penáltis convertidos, num pódio 
que conta com os campeonatos de Holan-
da (81,7%), Portugal e Grécia (ambos com 
80,3%). O campeonato finlandês detém o 
pior registo, com apenas 65% das grandes 
penalidades convertidas em golo.

Ainda de acordo com este estudo, Spor-
ting e Benfica são os clubes portugueses 
com mais grandes penalidades (28 em 93 
jogos), correspondendo a um castigo má-
ximo a cada 299 minutos, seguidos do Rio 
Ave (23 em 93), em oposição a Marítimo 
e Moreirense, ambos com penáltis a cada 
1046 minutos (oito em 93).

No entanto, segundo o Observatório 
de Futebol, o Marítimo detém, tal como o 
Sporting, 100% de eficácia na conversão 
dos castigos máximos, um registo que os 
coloca entre os 29 clubes que não desperdi-
çaram grandes penalidades.

A última grande penalidade não con-
vertida pelos leões remonta a 11 de março 
de 2017, quando o holandês Bas Dost des-
perdiçou o castigo máximo, num encontro 
em que assinou os quatro golos na goleada 
(4-1) em Tondela, enquanto o último casti-
go máximo desperdiçado pelo Marítimo foi 

a 2 de outubro de 2016, por Fransérgio, no 
triunfo por 1-0 na visita ao V. Setúbal. No 
polo oposto, o Boavista é o lanterna-ver-
melha, com 41,7% de eficácia, antecedido 
de Benfica (67,9%) e F. C. Porto (66,7%).

A nível europeu, o Newcastle é o mais 
perdulário, com apenas um golo nos cinco 
penáltis que dispôs (20%).

Com um castigo máximo a cada 209 mi-
nutos de jogo, os sérvios do Estrela Ver-
melha lideram o ranking de frequência de 
penáltis por clubes, enquanto nos cinco 
principais campeonatos este estatuto está 
entregue a Lazio (296 minutos), Paris Sain-
t-Germain (320), Real Madrid (371), Man-
chester United (378) e Friburgo (401).

Os ingleses do Burnley são o emblema 
europeu que mais tempo necessitou de es-
perar por um penálti, 2363 minutos.

JN/MS

A Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF) anunciou, esta terça-feira (16), ter 
renovado com o selecionador nacional 
até 2024. “É um vencedor”, afirmou o lí-
der federativo, Fernando Gomes.

Depois de ter assumido o cargo de se-
lecionador nacional em setembro de 
2014 e ter alcançado vitórias históri-

cas no Campeonato da Europa de 2016 e na 
Liga das Nações 2019, o técnico terminava 
contrato em julho deste ano, com o vínculo 
a ser agora renovado até 2024.

Assim, vai orientar a equipa das quinas 
na fase final do Euro 2020 - que foi adiado 
para 2021 por causa da pandemia de co-
vid-19 -, assumindo ainda a tarefa de ga-
rantir o apuramento para a 2.ª edição da 
Liga das Nações, além das fases de apura-
mento para o Mundial de 2022, no Catar, e 
para o Euro 2024.

“Esta decisão foi muito fácil na medida 
em que estamos a renovar o contrato de 
um Selecionador que é campeão europeu. 
Esta decisão é tomada em função do que 
foram as nossas conversas e do momento 
em que estamos. Havia um processo elei-
toral [para os órgãos sociais da FPF] e hoje 
temos a certeza que iremos ficar os qua-
tro anos porque só há uma lista candidata. 
Quando, em 2014, assinámos o contrato 
para estabelecer a relação com o Fernando 
Santos eu disse que era um lugar que ele 
desejava, que queria muito. Passados seis 
anos e depois de tudo aquilo que passámos 
em conjunto, acho que este é um lugar 
que o Fernando Santos merece por aqui-
lo que deu à Seleção Nacional e ao futebol 

português”, afirmou o presidente da FPF, 
Fernando Gomes, em declarações ao site 
federativo.

Já Fernando Santos, que é o técnico com 
mais vitórias na história da seleção portu-
guesa e que também marcou presença no 
Mundial de 2018, agradeceu a confiança e 
prometeu continuar a dar tudo para levar 
a equipa das quinas a mais vitórias interna-
cionais.

“Essencialmente, é um grande privilégio 
- para mim e para a minha equipa técnica 
- continuarmos este trajeto que iniciámos 
muito pela força, pela vontade e pela deter-
minação do Presidente [Fernando Gomes]. 
Para nós é um privilégio servir Portugal e o 
futebol português, é isso que vamos procu-
rar continuar a fazer na mesma medida em 
que o temos feito, sempre com uma ambi-
ção, que é ganhar”, afirmou o treinador, 
não escondendo que a relação profissional 
com Fernando Gomes ajudou à renovação 
de contrato.

“Desde que chegámos foi a isso que nos 
propusemos [ganhar]. Sabemos que não 
vamos poder ganhar tudo, seguramente, 
mas lutar para ganhar tudo. Nesse contex-
to, é também para mim uma honra pessoal 
estar com o presidente até ao fim do seu 
mandato. Será também, se calhar, o fim 
do meu. Foram seis anos de grande suces-
so, isso ninguém pode contrariar. Sucesso 
inequívoco para a Federação Portuguesa 
de Futebol no seu todo. Vamos continuar 
dar sucessos e alegrias ao povo português”, 
prometeu o “engenheiro do Euro”.

JN/MS

Liga I
Sporting e Benfica são os clubes com mais penáltis em Portugal

Seleção Nacional
Fernando Santos renova até 2024

Nove jogadores portugueses estão entre 
os 100 candidatos ao “Golden Boy” de 
2020, troféu entregue pelo jornal italiano 
Tuttosport e que distingue o melhor jo-
gador jovem da atualidade.

Romário Baró, Tiago Lopes e Fábio 
Silva (F. C. Porto), Tomás Tavares e 
Gonçalo Ramos (Benfica), Eduardo 

Quaresma e Rafael Camacho (Sporting), 
Tiago Djaló (Lille) e Pedro Neto (Wol-
verhampton) são os portugueses indicados 
à sucessão de João Félix.

Na lista constam ainda dois jogadores 
que atuam na Liga em Portugal: o defesa 

argentino Nehuén Pérez (Famalicão) e o 
avançado espanhol Abel Ruiz (Sp. Braga).

Na extensa pré-seleção do Tuttosport 
destaque ainda para a presença do médio 
ofensivo Angel Gomes, do Manchester 
United, internacional jovem por Ingla-
terra e filho de Gil, campeão mundial de 
sub-20 por Portugal.

Entre os candidatos estão também jo-
gadores que já se afirmaram nas equipas 
principais, entre os quais o norueguês 
Haland, avançado sensação esta época 
e que trocou no mercado de inverno o 
Salzburgo pelo Borussia Dortmund, Ansu 
Fati, o atacante de origem guineense do 

Barcelona, ou o brasileiro Vinicius Jr., do 
Real Madrid.

Fortes candidatos ao troféu são 
igualmente os ingleses Jadon Sancho 
(Borussia Dortmund) ou Hudson-Odoi 
(Chelsea).

O prémio, criado em 2003, já distin-
guiu dois portugueses: Renato Sanches, 
em 2016, e João Félix, no último ano, em 
2019, sendo ambos produtos da forma-
ção do Benfica e que se transferiram para 
o Bayern Munique e Atlético Madrid, 
respetivamente.

JN/MS

Golden Boy
Nove portugueses nos 100 candidatos ao “Golden Boy”
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João Félix venceu o prémio “Golden Boy” em 2019
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Grupo D

Jornada 1 13/06

Inglaterra-Croácia Estádio de Wembley/
Londres

Play-off**-Rep. Checa Hampden Park/Glasgow

Jornada 2 18/06

Croácia -Rep. Checa Hampden Park

Inglaterra-Play-off** Estádio de Wembley

Jornada 3 22/06

Croácia-Play-off C** Hampden Park

Rep Checa-Inglaterra Estádio de Wembley

** Vencedor do Escócia-Israel, Noruega -Sérvia.

Grupo E

Jornada 1 4/06

Espanha-Suécia San Mamés/Bilbau

Polónia-Play-off B*** Arena de Dublin

Jornada 2 18/06

Suécia -Play-off B*** Arena de Dublin

20/06

Espanha-Polónia San Mamés

Jornada 3 23/06

Play-off B ***-Espanha San Mamés

Polónia -Suécia Arena de Dublin

*** Vencedor do Bósnia e Herzegovina -Irlanda do 
Norte, Eslováquia -República da Irlanda.

Grupo F

Jornada 1 15/06

Play-off****-Portugal Estádio Ferenc Puskás/
Budapeste

França -Alemanha Arena de Munique

Jornada 2 19/06

Play-off****-França Estádio Ferenc Puskás

Portugal -Alemanha Arena de Munique

Jornada 3 23/06

Portugal-França Estádio Ferenc Puskás

Alemanha-Play-off**** Arena de Munique

(****) Roménia vença o caminho A, transita para o 
Grupo C e o vencedor do caminho D passa para o F

Oitavos de Final

Jornada 1 11/06

Turquia-Itália Estádio Olímpico de Roma

12/06

País de Gales-Suíça Estádio Olímpico de Baku 

Jornada 2 16/06

Turquia-País de Gales Estádio Olímpico de Baku 

Itália-Suíça Estádio Olímpico de Roma

Jornada 3 20/06

Suíça-Turquia Estádio Olímpico de Baku 

Itália -País de Gales Estádio Olímpico de Roma

Grupo B

Jornada 1 12/06

Dinamarca -Finlândia Estádio Parken/Copenhaga 

Bélgica -Rússia Estádio Krestovsky/São 
Petersburgo 

Jornada 2 16/06

Finlândia-Rússia Estádio Krestovsky

17/06

Dinamarca-Bélgica Estádio Parken

Jornada 3 21/06

Rússia-Dinamarca Estádio Olímpico de Baku 

Finlândia-Bélgica Estádio Parken/

Grupo C

Jornada 1 13/06

Holanda-Ucrânia Johan Cruijff Arena/
Amesterdão 

Áustria-Play-off* Arena Nacional/Bucareste

Jornada 2 17/06

Holanda-Áustria Johan Cruijff Arena

Ucrânia-Play-off* Arena Nacional

Jornada 3 21/06

Play-off*-Holanda Johan Cruijff Arena

Ucrânia-Áustria Arena Nacional

* vencedor do play-off D (Geórgia, Bielorrússia, Ma-
cedónia do Norte e Kosovo). Caso a Roménia vença 
o A, passa automaticamente para este grupo, 
enquanto o vencedor do D vai para o grupo F.

EURO 2020

UEFA confirma Euro2020  
nas 12 cidades previstas 
e divulga calendário
A UEFA confirmou esta quarta-feira (17) 
que o Euro2020 será realizado nas 12 ci-
dades que estavam inicialmente previs-
tas para receber o torneio antes do adia-
mento para 11 de junho a 11 de julho de 
2021, devido à pandemia da covid-19.

Em conferência de imprensa, após re-
união do Comité Executivo do orga-
nismo, o secretário-geral adjunto, 

Giorgio Marchetti, confirmou que, como 
estava planeado, o jogo inaugural será em 
Roma e que a final será disputada em Lon-
dres. “As 12 cidades-sedes originais estão 
confirmadas”, disse o dirigente italiano.

Além da capital italiana e da capital in-
glesa, a 16.º edição do Campeonato de Eu-
ropa vai ser disputada ainda em Amester-
dão, Baku, Bilbau, Bucareste, Budapeste, 
Copenhaga, Dublin, Glasgow, Munique e 
São Petersburgo.

Com esta confirmação da UEFA, Portu-
gal, atual detentor do título, vai disputar 
os jogos do Grupo F em Budapeste, frente a 
França e um adversário a surgir dos play-
-offs, e em Munique, diante da Alemanha.

O organismo anunciou ainda que os jo-
gos dos play-offs, inicialmente agenda-
dos para março, vão decorrer entre 8 de 
outubro e 12 de novembro.

JN/MS

A Supertaça Europeia de futebol vai 
ser disputada em Budapeste, a 24 de 
setembro, em detrimento do Estádio 
do Dragão, no Porto, anunciou esta 
quarta-feira (17) a UEFA.

O embate entre o vencedor das 
edições de 2019/20 da Liga dos 
Campeões e da Liga Europa esta-

va marcado para o recinto ‘azul e bran-
co’ em 12 de agosto, tendo sido adiado, 
devido ao prolongamento da temporada 
devido à pandemia de covid-19, e re-
marcado para a capital da Hungria.

Esta alteração do palco do jogo foi 
anunciada esta quarta-feira (17) após 
uma reunião do Comité Executivo da 
UEFA, sobre a recalendarização das 
competições europeias face à pandemia 
provocada pelo coronavírus, que decidiu 
atribuir a Lisboa a organização de uma 

inédita final a oito da Liga dos Campeões.
A UEFA decidiu que as próximas edi-

ções vão ser disputadas nos locais pre-
vistos, casos de Belfast, em 2021, Hel-
sínquia, em 2022, e Kazan, na Rússia, 
em 2023.

O Estádio do Dragão, tal como o Está-
dio D. Afonso Henriques, em Guimarães, 
foi apontado como possível anfitrião de 
jogos da segunda mão dos oitavos de fi-
nal da Liga dos Campeões, em 7 e 8 de 
agosto, caso não sejam disputados nos 
recintos dos clubes.

Manchester City-Real Madrid, Ju-
ventus-Lyon, FC Barcelona-Nápoles e 
Bayern Munique-Chelsea são os jogos 
que faltam disputar desta fase, enquanto 
Atlético de Madrid, Atalanta, Leipzig e 
Paris Saint-Germain já estão qualificados 
para os ‘quartos’.

JN/MS

O Comité Executivo da UEFA esteve 
reunido esta quarta-feira (17) para de-
cidir o local da final da Liga dos Cam-
peões. Lisboa foi a cidade escolhida.

A informação foi avançada pela 
RTP, que cita uma fonte ligada ao 
processo. A fase final da Cham-

pions está agendada para os dias entre 11 
e 23 de agosto com sete jogos.

A final da Liga dos Campeões terá um 
formato inédito devido à pandemia de 
covid-19: será uma “final a oito”, ou 
seja, realizam-se os jogos de quartos-de-
-final e depois o último jogo, apenas com 

uma mão e sem público. Ficam por deci-
dir também os jogos dos dezasseis avos 
de final, já os oitavos de final acontecem 
em Turim, na Itália. Os jogos estão pre-
vistos para o mês de agosto.

As notícias de que o último jogo da 
Champions aconteceria em Portugal, 
nomeadamente em Lisboa, foram am-
plamente divulgadas. O presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
disse inclusive a 2 de junho que esperava 
uma “boa notícia” para Portugal quanto 
ao futebol internacional.

.
JN/MS

Estádio do Dragão não vai receber 
Supertaça Europeia, como estava previsto

Lisboa escolhida para receber  
“final a oito” da Liga dos Campeões
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O Olympiacos, treinado pelo português Pe-
dro Martins, venceu no passado domingo 
(14) o Aris de Salonica (3-1), na 28.ª jornada 
da Liga grega de futebol, cimentando a li-
derança, agora com mais 17 pontos do que 
o segundo classificado.

Com três golos no espaço de 11 minutos, 
aos 27, 28 e 38 minutos, os dois primei-
ros do médio da Guiné-Conacri Mady 

Camara e o terceiro pelo avançado grego 
Giorgios Masouras, o Olympiakos resolveu 
praticamente o jogo na primeira metade.

A superioridade da equipa do Pireu, com 
o internacional português José Sá na baliza, 
nunca esteve em causa, apesar de a equipa de 
Salonica ter conseguido reduzir a desvanta-
gem, graças a um golo do avançado nigeria-
no Brown Ideye, aos 64 minutos.

O Olympiacos dispôs ainda de uma opor-
tunidade soberana, aos 84 minutos, para fa-
zer o 4-1, mas Konstantinos Fortounis falhou 
a execução de um penálti.

De registar que o central português Rúben 
Semedo não entrou nas contas de Pedro Mar-
tins para esta partida, ao contrário de Cafú, 

que começou a partida no banco, mas foi lan-
çado em campo aos 52 minutos para render o 
médio Andreas Bouchalakis.

Pelo Aris, Bruno Gama foi titular, sendo 
substituído aos 76 minutos, enquanto Hugo 
Sousa entrou quase em cima do intervalo, 
aos 45+2.

Com esta vitória, o Olympiacos continua a 
passear supremacia no campeonato, que li-
dera com 72 pontos, seguido do AEK Atenas, 
que venceu fora o OFI Creta (2-0) e subiu 
ao segundo lugar, com 55, ultrapassando o 
PAOK, treinado pelo português Abel Ferrei-

ra, que empatou no passado sábado (13) sem 
golos em Atenas, frente ao Panathinaikos, e 
caiu para terceiro, com 53.

Finalizadas as primeiras 26 jornadas da 
Liga grega, as 14 equipas foram divididas em 
dois grupos, um que integra os seis primei-
ros, Olympiacos, AEK Atenas, PAOK, Pana-
thinaikos, Aris e o OFI Creta, que vai definir 
o campeão e os lugares europeus, e outro que 
integra os restantes oito, que disputam um 
play-off de permanência.

JN/MS

A eficácia no desempate por penáltis 
(4-2), que tinha faltado nos 90 minutos, 
valeu esta quarta-feira (17) ao Nápoles 
a conquista da Taça de Itália, frente à 
Juventus, de Cristiano Ronaldo, que fez 
um jogo menos conseguido, perdendo a 
segunda final da época.

Depois de terem tido mais oportuni-
dades no tempo regulamentar, mas 
não as terem conseguido aproveitar, 

os napolitanos acertaram as quatro tentati-
vas na lotaria, ao contrário da formação de 
Turim, que desperdiçou as duas primeiras, 
por Dybala e Danilo.

O argentino permitiu a defesa ao guarda-
-redes Meret e o ex-jogador do F. C. Porto 

atirou para as nuvens, comprometendo as 
ambições da Juve, que, em dezembro, já ha-
via deixado fugir a Supertaça, derrotada pela 
Lazio na Arábia Saudita (1-3).

Cristiano Ronaldo jogou os 90 minutos, 
mas quase não se viu, falhando a possibili-
dade de fazer o pleno de conquistas internas 
em Itália, depois da Supertaça e da Liga em 
2018/19, enquanto Mário Rui esteve regular 
no Nápoles, até sair aos 81 minutos.

A Juventus tentou, de início, assumir mais 
o jogo, mas só conseguiu criar perigo em dois 
maus passes na saída para o ataque de Calle-
jón, transformados em remates de Cristiano 
Ronaldo (cinco minutos) e Bentancur (20), 
que Meret deteve.

Os napolitanos demoraram a criar perigo, 

mas, quando o fizeram, estiveram perto de 
marcar, num livre do capitão Insigne ao pos-
te direito da baliza defendida por Buffon, aos 
24 minutos.

Uma nova perda na transição, desta vez 
de Koulibaly, valeu a terceira ocasião para 
a Juve, com Dybala, num dois contra um, a 
não conseguiu isolar Ronaldo, aos 39 minu-
tos, também por culpa de uma saída decidida 
do guarda-redes napolitano.

Na parte final da primeira parte, no espaço 
de pouco mais de um minuto, o Nápoles criou 
três boas hipóteses para faturar, com o ex-F. 
C. Porto Alex Sandro a salvar o remate de In-
signe e Buffon a deter os de Demme e, outra 
vez, do capitão.

A segunda parte arrancou com grande 
equilíbrio e com as duas equipas com dificul-
dades para criar oportunidades, ficando-se 
por tímidos remates de Callejón (52 minutos) 
e Fabián Ruiz (61), para o Nápoles, e Bonucci, 
para a Juve (64).

Depois, começou a dança das substi-
tuições e dois dos suplentes napolitanos 
assustaram, mas Buffon segurou o remate 
de Politano, aos 68 minutos, e Milik, em 
excelente posição, atirou para as nuvens, 
aos 72.

O “onze” de Gennaro Gattuso voltou 
a estar perto do golo na parte final, mas 
Insigne atirou muito por cima, aos 84 mi-
nutos, e quase a acabar, aos 90+2, Buffon 
defendeu um cabeceamento de Maksimo-
vic e, na recarga, Elmas atirou ao poste 
esquerdo.

O Nápoles não marcou no tempo regula-
mentar, mas acabou por ser premiado nos 
penáltis, com Meret a parar o primeiro, de 
Dybala, e Danilo a atirar o segundo muito 
por cima. Nos remates do Nápoles, Buffon 
não conseguiu fazer mais milagres e a Juve 
perdeu.

JN/MS

O Manchester City ganhou, esta quar-
ta-feira (17), na receção ao Arsenal por 
3-0, numa noite desastrada do central 
David Luiz, em jogo em atraso da 28.ª 
jornada da Liga inglesa de futebol, que 
marcou o regresso da competição.

O ex-central do Benfica, que estava 
a ser contestado pelos adeptos do 
gunners quando o campeonato foi 

interrompido devido a algumas interven-

ções infelizes, voltou a estar no “olho do 
furacão”, ao ter culpas diretas nos dois 
primeiros golos do City, o segundo dos 
quais resultou na sua expulsão, deixando a 
equipa em inferioridade numérica a partir 
do minuto 49.

No primeiro, de Raheem Sterling, aos 
45+2, ao abordar o lance tem um toque 
deficiente na bola que impede o corte, 
sobrando aquela para o internacional 
inglês, o qual, isolado, abriu o marcador 

numa altura crucial da partida. No en-
tanto, as coisas ainda iriam piorar para o 
lado de David Luiz, que não teve pernas 
para suster a entrada do argelino Riyad 
Mahrez na área do Arsenal, acaban-
do por fazer penálti e ver o vermelho, 
abrindo caminho para o belga Kevin de 
Bruyne fazer o 2-0 na marcação do cas-
tigo máximo.

A supremacia do City foi sempre evi-
dente e o terceiro golo, marcado por Phil 
Foden, que entrara aos 65 para o lugar de 
Mahrez, aos 90+1, deu uma expressão ao 
resultado mais consentânea com o que 
ambas as equipas fizeram em campo.

Bernardo Silva não entrou no “onze” 
titular, tendo substituído aos 65 minu-
tos o espanhol David Silva, enquanto o 
compatriota João Cancelo não esteve se-
quer no banco.

A outra partida em atraso, disputada 
em Birmingham, e que terminou com 
um nulo, ficou marcada por um lance 
em que deu a sensação clara de que a 
bola ultrapassou a linha de golo da bali-
za do guarda-redes norueguês do Aston 
Villa, Orjan Nyland, mas o árbitro Mi-
chael Oliver, um dos mais reputados a 
nível da UEFA, mandou seguir sem nada 
assinalar. Aparentemente, a tecnologia 

da linha de golo não terá funcionado, 
quando parece evidente, através das 
imagens televisivas, que a bola entrou 
totalmente.

Decorria o minuto 41 quando Orjan 
Nyland saiu a um cruzamento para blo-
car a bola, mas na queda perde o equi-
líbrio, dá um passo atrás e acaba por se 
amparar na rede lateral interior da bali-
za com a bola junto ao peito. Os jogado-
res do Sheffield ainda protestaram, mas 
o árbitro mandou seguir o jogo sem que 
o videoárbitro (VAR) tivesse, aparente-
mente, qualquer intervenção.

De resto, o Sheffield teve mais posse 
de bola, mas o Aston Villa foi sempre a 
equipa mais objetiva e perigosa no ata-
que, que esteve mais perto do golo, 
como o demonstra o facto do guarda-re-
des visitante, Dean Henderson, ter tido 
muito mais trabalho do que o seu colega 
da outra baliza, com algumas interven-
ções importantes.

O Liverpool lidera a Premier League, 
com 82 pontos, seguido do Manchester 
City, com 60, do Leicester, com 53, e do 
Chelsea, com 48.

JN/MS

INGLATERRA

Manchester City derrota Arsenal em noite desastrada de David Luiz

GRÉCIA

Olympiakos vence Aris e dá mais um passo firme rumo ao 45.º título

ITÁLIA
Exibição apagada de Cristiano Ronaldo 
na segunda final perdida da época
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A Federação Internacional de Basquete-
bol (FIBA) anunciou esta terça-feira (16) 
o cancelamento da Europe Cup, mascu-
lina, e a EuroLeague e EuroCup, femini-
nas, suspensas desde o início de março 
devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a FIBA Europa, a tem-
porada de 2019/20 das três competi-
ções de clubes “não será retomada” e 

“não haverá campeões” e “o foco está já nos 
preparativos para a época de 2020/21”.

“Todos os clubes que estavam nos quartos 
de final no momento em que as competições 
foram suspensas receberão pontos para o 
ranking por chegarem a esta fase da prova, 
conforme o regulamento”, refere em comu-
nicado o organismo.

A nova temporada de competição de clu-
bes 2020/21 começa, como programado, em 
setembro ou outubro, com ou sem especta-
dores, sempre de acordo com as legislações 
locais e nacionais.

Caso uma competição não possa começar 
em setembro ou outubro, como previsto, 

ela será automaticamente adiada para janei-
ro de 2021, com um sistema de competição 
reduzido. Se uma competição que começar 
em setembro ou outubro precisar de ser 
interrompida devido a um novo surto de 
covid-19, os jogos já disputados serão res-
peitados e um novo sistema de competição, 
mais reduzido, será proposto.

As datas do sorteio para a nova temporada 
foram provisoriamente marcadas para 17 e 
18 de agosto.

A FIBA Europa recebeu também reco-
mendações e planos alternativos face a um 
possível impacto da pandemia de covid-19 
nas eliminatórias femininas da EuroLeague 
e da EuroCup em novembro de 2020 e feve-
reiro de 2021.

A janela de novembro será exibida con-
forme programado com ou sem espectado-
res ou com um número limitado de público, 
sempre de acordo com as legislações locais e 
nacionais. Caso não se possa jogar no perío-
do de novembro, esta janela será adiada para 
fevereiro de 2021. Nesse caso, quatro jogos 
serão disputados em fevereiro de 2021, du-

rante 15 dias.
Para as eliminatórias masculinas em no-

vembro de 2020 e fevereiro de 2021 da Eu-
rope Cup a FIBA também adotou procedi-
mentos alternativos, caso a pandemia de 
covid-19 impeça o normal funcionamento 
da competição. A janela de novembro será 
exibida conforme programado com ou sem 
espectadores ou com um número limitado 
de público, sempre de acordo com as legis-
lações locais e nacionais.

Caso não se possa jogar em novembro, os 
jogos serão adiados para fevereiro de 2021 e 
as partidas deste período serão disputadas 
em julho, numa janela que será agendada en-
tre o final do torneio olímpico de qualificação 
e os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A FIBA Europa aprovou ainda uma reco-
mendação para a realização de um Cam-
peonato Europeu para Pequenos Países, 
feminino, entre 15 e 20 de junho de 2021, 
em Nicósia, no Chipre.

JN/MS

A Ovarense manterá a equipa mas-
culina na próxima edição da Liga, ao 
contrário do Illiabum, que vai descer à 
Proliga, em decisões comunicadas na 
segunda-feira (15) à Federação Portu-
guesa de Basquetebol (FPB).

“Tivemos de reanalisar todo o en-
quadramento financeiro e despor-
tivo. Vamos participar na elite, mas 

reduzimos drasticamente o orçamento e 
fizemos um esforço grande para reduzir 
os custos operacionais ou logísticos, por-
que as condições atuais assim o obrigam. 
Ponderámos as duas situações e, fazendo 
as contas, participar na Liga tem um custo 
elevado, mas tem também retorno”, ex-
plicou à agência Lusa o presidente do em-
blema de Ovar, Rui Palavra.

O prazo para os primodivisionários co-
municarem à FPB em que nível queriam 
competir na temporada 2020/21 terminou 
na segunda-feira (15), quando os vareiros 
ratificaram “com esmagadora maioria” em 
Assembleia-Geral a continuidade da histó-
rica formação masculina na elite e a descida 

do conjunto feminino ao escalão secundá-
rio.

“Não é por estarmos lá há 42 anos que nos 
devemos manter, mas achamos que temos 
condições financeiras e desportivas para 
competir na Liga. Um orçamento mais bai-
xo não é necessariamente uma equipa pior 
ou menos competitiva. Temos de trabalhar 
mais, encontrar outras soluções e pedimos 
aos sócios que votassem todo o plano estra-
tégico para o próximo ano, tendo em conta 
as muitas alterações que estávamos a pro-
por”, observou.

Já o lliabum decidiu inscrever-se no se-
gundo escalão e representa a única desis-
tência entre os primodivisionários. “Con-
tribuiu obviamente a incerteza financeira 
do momento e a questão desportiva, porque 
andamos há dois anos a lutar para não des-
cer. Não conseguimos aumentar o orça-
mento para inverter isso e para o ano vão 
descer cinco equipas. Juntando as duas coi-
sas, entendemos que é mais útil para o clube 
voltar à Proliga, estruturar-se e regressar 
daqui a uns tempos”, justificou presidente 
do conjunto de Ílhavo, Pedro Rosa Novo.

Campeã da Proliga em 2015/16, o clube 
esperou pelo prazo-limite para confirmar 
em Comissão Administrativa um “desfecho 
nada fácil”, socorrendo-se de uma medida 
federativa excecional devido aos efeitos da 
paragem motivada pelo coronavírus para 
competir num nível abaixo sem quaisquer 
penalizações desportivas ou disciplinares.

“Com o atual plantel somos competitivos 
na Proliga, mas não somos competitivos 
na Liga. É o que nos diz a história. É óbvio 
que podíamos continuar na Liga e se calhar 
arriscávamos a descer. É que um terço das 
equipas será despromovida na próxima 
época, o que é uma brutalidade. Entende-
mos que era mais útil dar um passo atrás 
para podermos pensar em dar dois para a 
frente futuramente”, afiançou.

O Illiabum interrompe um ciclo de qua-
tro temporadas consecutivas no escalão 
máximo, no qual todas as desistências co-
municadas a partir desta terça-feira (16) 
serão penalizadas com a descida à 2.ª Divi-
são, conforme estipulou a FPB a 29 de abril, 
num dia em que anunciou o cancelamento 
conjunto das provas com as federações de 

andebol, patinagem e voleibol.
A próxima versão da Liga contará com 

14 clubes, dos quais 12 transitam da últi-
ma época (Sporting, Benfica, F. C. Porto, 
Oliveirense, V. Guimarães, Galitos, CAB 
Madeira, Esgueira, Lusitânia, Ovarense, 
Barreirense e Maia), além do Imortal, que 
garantiu a subida antes da paragem e vai 
render o despromovido Terceira Basket.

A última vaga será determinada num 
play-off a realizar em setembro, entre Des-
portivo da Póvoa, Ginásio Olhanense e Aca-
démica, que estavam no segundo, terceiro e 
quarto lugares da Proliga à data da suspen-
são e têm de se inscrever no torneio de pré-
-época até 30 de junho.

A Federação Portuguesa de Basquetebol 
anunciou a 4 de junho um reforço de 225 
mil euros nas verbas destinadas aos clu-
bes, fixando apoios financeiros superiores 
a 736 mil euros em taxas de inscrição e de 
participação, material desportivo e forma-
ção, como resposta à crise provocada pela 
covid-19.

JN/MS

Ovarense mantém equipa na Liga de Basquetebol e Illiabum desce de divisão
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BASQUETEBOL

FIBA cancela três competições europeias de clubes

A onda de protestos provocada pela 
morte de George Floyd pode compro-
meter o regresso da NBA. Kyrie Irving, 
estrela do Brooklyn Nets e vice-pre-
sidente da associação de jogadores, 
convocou uma reunião com 200 atletas 
e disse estar contra o regresso da com-
petição.

Numa altura em que a luta pela 
igualdade racial ganha força nos 
EUA, alguns jogadores da NBA 

estão contra o regresso da competição. 
Kyrie Irving convocou uma videocon-

ferência com mais 200 atletas para de-
bater se devem ou não voltar a jogar 
este ano e defende que se os jogadores, 
muitos deles afro-americanos, aceita-
rem voltar à competição, serão “incoe-
rentes”.

“Que mensagem queremos enviar, ao 
aceitar jogar nesta altura? Não concordo 
estar numa cidade de quarentena ape-
nas para entreter as massas”, terá dito a 
estrela do Brooklyn Nets, segundo a im-
prensa norte-americana.

A NBA quer retomar competição no 
Walt Disney World Resort em julho, algo 

visto com maus olhos pelo atleta. “Não 
apoio ir para Orlando. Não estou com 
o racismo e a palhaçada. Algo não me 
cheira bem. Estou disposto a abrir mão 
de tudo que tenho pela reforma social”, 
atirou.

Donovan Mitchell, Carmelo Anthony 
e Dwight Howard também se mostraram 
contra o regresso da competição.

JN/MS
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Protestos de jogadores põem em risco regresso da NBA
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A Seleção Nacional vai disputar o Gru-
po 4 de qualificação para o Europeu de 
andebol de 2022, de 13 a 30 de janeiro 
na Hungria e Eslováquia, com as con-
géneres da Islândia, Lituânia e Israel, 
ditou esta terça-feira (16) o sorteio rea-
lizado em Viena, na Áustria.

Depois do histórico sexto lugar em 
2020, que valeu o passaporte para 
o Mundial de 2021, Portugal qua-

lificar-se-á para nova fase final se ficar 
nos dois primeiros lugares ou for um dos 
quatro melhores terceiros entre os oito 
grupos.

Para a formação lusa, que joga a quali-
ficação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 
de 12 a 14 de março de 2021, os encontros 

serão 4 ou 5 de novembro (primeira jorna-
da), 7 ou 8 de novembro (segunda), 6 ou 
7 de janeiro de 2021 (terceira), 9 ou 10 de 
janeiro (quarta), 28 ou 29 de abril (quinta) 
e 2 de maio (sexta).

Portugal procura a sétima presença na 
final, depois do 12.º e último lugar na pri-
meira edição (1994), que organizou, do 
sétimo de 2000, do nono de 2002, do 14.º 
de 2004, do 15.º de 2006 e do sexto da úl-
tima edição, na Áustria, Noruega e Suécia.

Para a fase final, já estão qualificados os 
anfitriões Hungria e Eslovénia, a Espanha, 
como detentora do título, e a Croácia, 
como finalista vencida da última edição.

.
JN/MS

ANDEBOL
Portugal já tem adversários da qualificação para o Europeu de 2022
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ATLETISMO
Ex-presidente da IAAF assume ter suspendido 
processos por doping contra a Rússia
O ex-presidente da Associação Inter-
nacional de Federações de Atletismo 
(IAAF), o senegalês Lamine Diack, as-
sumiu, na passada quinta-feira (11), em 
tribunal ter decidido suspender pro-
cessos disciplinares por doping contra 
atletas russos para “salvar a saúde fi-
nanceira” do organismo que liderou.

Lamine Diack, que está a ser julga-
do por corrupção em Paris, admitiu 
que a revelação de tantos casos de 

doping causaria um escândalo e pesaria 
nas negociações com os patrocinadores.

“A saúde financeira [da IAAF] tinha 
que ser protegida e eu estava pronto a 
fazer esse compromisso”, disse o senega-
lês, de 87 anos, que presidiu à IAAF (atual 
World Athletics) entre 1999 e 2015.

Diack, o principal arguido no proces-
so que envolve acusações de corrupção, 
abuso de poder, lavagem de dinheiro e 
associação criminosa, negou qualquer 
relação entre a “gestão” dos casos de do-
ping russos e um financiamento de 1,5 
milhões de dólares (cerca de 1,3 milhões 

de euros) para as eleições de 2012.
Durante a fase de investigação, Diack 

já tinha admitido que as sanções à Rús-
sia foram “geridas” para não manchar a 
imagem do país antes dos Mundiais de 
2013, disputados em Moscovo, numa al-
tura em que a IAAF negociava contratos 
de patrocínios e transmissões televisivas.

O adiamento de algumas sanções per-
mitiu que alguns atletas participassem 
nos Jogos Olímpicos Londres2012 e con-
quistassem várias medalhas.

Na passada segunda-feira (8), o ex-di-
retor do gabinete antidopagem IAAF, o 
francês Gabriel Dollé, admitiu em tribu-
nal “arranjos” às regras de doping com a 
necessidade de “evitar escândalos” para 
salvar patrocínios.

No final de 2011 e início de 2012, quando 
o passaporte biológico, uma nova ferra-
menta no arsenal das armas antidoping, 
começou a surtir efeito, aumentaram as 
suspeitas sobre a Rússia e foi elaborada 
uma lista de 23 atletas suspeitos.

JN/MS C
ré

di
to

s:
 D

R

O velocista norte-americano Christian 
Coleman, campeão do mundo dos 100 
metros, foi suspenso provisoriamen-
te por violações antidoping, anunciou 
esta quarta-feira (17) a Unidade de In-
tegridade de Atletismo (IAU).

Coleman, um dos favoritos ao ouro 
nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, 
adiados para o próximo ano, enfren-

ta uma suspensão de dois anos e corre o 
risco de não poder participar. O atleta, de 

24 anos, anunciou na terça-feira (16) ter 
faltado a um controlo antidoping em de-
zembro, uma falha em que é reincidente.

O velocista disse nessa altura que ten-
tou, sem êxito, contestar a infração pe-
rante a IAU, o corpo da Federação Inter-
nacional responsável, entre outras coisas, 
pela luta antidoping. “Agora, isso pode le-
var à minha suspensão”, assumiu, na rede 
social Twitter.

JN/MS

Campeão do mundo dos 100 metros 
suspenso por falhar controlo antidoping
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AUTOMOBILISMO

Autódromo do Algarve pode receber prova do Mundial de Fórmula 1
O Autódromo Internacional do Algarve, 
em Portimão, está referenciado para 
acolher uma das provas da segunda 
metade do Campeonato Mundial de 
Fórmula 1 em 2020, admitiu na passada 
quinta-feira (11) o diretor desportivo do 
campeonato, o britânico Ross Brawn.

Em declarações reproduzidas pelo site 
oficial do campeonato, Brawn reve-
lou que “uma série de circuitos euro-

peus estão a ser avaliados como potenciais 
palcos de corridas depois das primeiras oito 
[já conhecidas], incluindo Imola (Itália), 
Portimão (Portugal) ou Hockenheim (Ale-
manha), entre outros”, lê-se.

“Há um grande número de pistas euro-
peias nas quais podemos fazer mais uma 

ou duas corridas para termos uma época 
mais completa”, frisou Brawn.

No entanto, o mesmo dirigente admitiu 
que “é um trabalho ainda em progresso” 
e que a decisão não será anunciada para 
já. “Queremos evitar fazer anúncios e 
depois voltar atrás. Mas temos de revelar 
as decisões com tempo suficiente para as 
pessoas poderem planear as suas vidas”, 
completou.

Até porque há a esperança de que “al-
gumas corridas da segunda metade da 
temporada possam ter espectadores”, 
pelo que é preciso colocar os bilhetes à 
venda e tratar da promoção.

JN/MS

O regresso do campeonato do mundo 
de ralis (WRC), interrompido devido 
à pandemia de covid-19, está a ser 
estudado para setembro, com vários 
cenários em cima da mesa, avançou 
esta segunda-feira (15) o presidente 
da Federação Internacional do Auto-
móvel (FIA).

“O WRC está a estudar vários cená-
rios para voltar à competição em 
setembro, incluindo a reorganiza-

ção no calendário de eventos que foram 
adiados, para garantir as melhores opor-

tunidades de se completar a temporada 
2020”, explicou Todt, na abertura de 
uma série de conferências virtuais orga-
nizadas pela FIA.

Não são para já conhecidos mais de-
talhes sobre o calendário, depois de sete 
eventos terem sido adiados ou cancelados, 
entre eles o Rali de Portugal, com a Turquia 
(24 a 27 de setembro), Alemanha (15 a 18 
de outubro) e Japão (19 a 22 de novembro) 
ainda planeados para as datas previstas.

JN/MS

O US Open, quarto e último torneio do 
Grand Slam de ténis, vai decorrer entre 
31 de agosto e 13 de setembro, tal como 
planeado, porém, sem público, devido 
à pandemia de covid-19, avançou esta 
quarta-feira (17) a organização.

“O espetáculo vai continuar este 
verão em Nova Iorque”, lê-se no 
site oficial do US Open, competi-

ção que vai ser disputada no Billie Jean 
King National Tennis Centre, em Nova 
Iorque, e transmitida ao vivo para todo 
o mundo.

Nova Iorque vai também receber o Mas-
ters 1000 de Cincinnati, prova que antece-
de o US Open.

“Estes dois eventos de ténis são os mais 
vistos na televisão nos Estados Unidos 
(EUA) e estamos entusiasmados, pelos 
jogadores, pelos fãs e por todos os nossos 
parceiros, por conseguirmos marcar o re-
gresso do ténis”, assinalou Mike Dowse, 
presidente executivo da Associação Nacio-
nal de Ténis dos EUA (USTA, na sigla em 
inglês).

JN/MS

Equacionado regresso do Mundial 
de ralis em setembro
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TÉNIS

Roland Garros sem público está “absolutamente” fora de questão
A realização do torneio de Roland Garros, segunda 
prova Grand Slam, de 21 de setembro a 11 de outubro, 
à porta fechada está “absolutamente” fora de questão, 
afirmou esta quarta-feira (17) o presidente da Federa-
ção Francesa de Ténis.

Questionado sobre a possibilidade de o torneio avan-
çar sem adeptos, Bernard Giudicelli foi taxativo, ao 
rejeitar “absolutamente” a ideia, apesar de a me-

dida já ter sido anunciada como final para outro Grand 
Slam, o US Open. Segundo o presidente federativo, a 

venda de bilhetes terá de ser retomada entre o fim de ju-
nho e o início de julho, para um torneio que já tem novas 
datas: de 21 de setembro a 11 de outubro.

Inicialmente previsto para o período entre 24 de 
maio e 7 de junho, o torneio de terra batida mais im-
portante do calendário do ténis mundial foi suspenso 
devido à crise sanitária desencadeada pela pandemia 
de covid-19.

Em comunicado, a FFT explica que a qualificação vai 
decorrer entre 21 e 25 de setembro, seguindo-se o qua-
dro principal entre 27 de setembro e 11 de outubro.

“Com o propósito de agir responsavelmente, a FFT 
está a trabalhar com o governo francês no sentido de 
preparar o torneio com todas as medidas adequadas 
para garantir a saúde e segurança de todos”, refere a 
nota federativa.

A FFT congratula-se ainda com a extensão do período 
para o torneio, justificando que é um privilégio manter o 
formato de Roland Garros e que a pré-qualificação pode 
ajudar no apoio a tenistas financeiramente afetados pela 
pandemia.
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Open dos EUA mantém datas, 
mas não terá público
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Prior to COVID-19, manufacturing, cons-
truction and other trades were focu-
sed on recruiting women to the sector, 
but since the crisis hit that has become 
more difficult due to what economists 
are calling the “she-cession.”

“If we talked a couple of months ago, 
I would have had some really great 
news to share,” said Rhonda Barnet, 

president and COO of AVIT Manufacturing, 
formerly Steelworks Design, an enginee-
ring and custom automation firm in Peter-
borough, Ont.

She was the speaker at a recent Women 
Mean Business webinar held June 9.

“Right now we’re finishing our thoughts 
on the health crisis and looking to the 
economic crisis. What we are realizing in 
our country and around the world is that 
women have been greater impacted in this 

recession than men and economists are 
talking about this period as the ‘she-ces-
sion.’ ”

While women represent 48 per cent 
of the workforce in Canada, they repre-
sent only 28 per cent of the manufactur-
ing labour force and that figure has been 
stagnant for 30 years, explained Barnet, 
who was appointed the first female chair 
in history of Canadian Manufacturers and 
Exporters (CME) from 2016 to 2018 and is 
still with the organization.

Things were looking positive for the sec-
tor just prior to the pandemic with women 
representing 29.5 per cent of the labour pool.

“That’s really interesting because what 
we know statistically is if we can move the 
dial over 30 per cent things really start to 
rebalance themselves. We were so close to 
30 per cent and then COVID happened,” 
Barnet explained. “Schools shuttered 

and daycares shuttered and guess what? 
Women were more disadvantaged in need-
ing to leave their job to take care of their 
kids, to take of their seniors, to take care of 
all these people once again. That is why a 
lot of people are now calling this period the 
she-cession.

“By mid-May the representation of 
women in the sector in Canada dropped to 
26.9 per cent,” she added.

“Now we’re below historical levels on 
a representation basis, so we’ve got our 
work cut out for us. A lot of the work that 
I’ve been doing is to really move the dial 
and make a difference.”

Prior to COVID, Barnet spent a lot of time 
talking about the labour shortage in the 
trades and encouraging young women to 
consider a career in science, technology/
trades, engineering and math (STEM).

“When I talk about STEM I always in-

clude the trades,” Barnet said. “Women 
are grossly underrepresented in our coun-
try, in most countries, and we need to do 
something about it. If we want to fill the 
pipeline down the road with more tech-
nical women in manufacturing, we need 
to start really young. We need a lot of our 
work to focus on broadening the minds 
of young girls and women so they can 
see their way to successful careers in any 
trades and technology field like construc-
tion, like manufacturing.

“We are educating our young girls but 
we are not doing enough to create the link-
ages to these really interesting trades and 
technology sectors.”

In 2018 Barnet launched CME’s We Can 
Do It campaign, an initiative funded in part 
by the federal government to add 100,000 
women to the manufacturing workforce 
over the next five years.

“Amazingly in one-and-a-half years we 
added 40,000 net new jobs for women in the 
sector,” she said. “We have a government 
that is really promoting the value of women 
in the workplace. We have some really great 
programs running here in the country.”

Her philosophy is, “if you can see me, 
you can be me.”

She is big believer in mentorship and em-
powering women to get into leadership roles.

“We have to get people into the ranks of 
our industries if we want them to be future 
leaders,” she noted. “Diversity breeds in-
novation, productivity, profitability. It’s 
hard work at first to bring together diverse 
views, opinions and thoughts but when we 
do it and we do it right we have an advan-
tage…that’s what we need to build in our 
sector.”

A lot of information and tools can be 
found on the CME website womeninmanu-
facturing.ca.

“It has a manufacturing lens to it but also 
has a lens for male-dominated industry 
and making a difference around divers-
ity and inclusion,” said Barnet. “It can be 
adopted by the construction industry and 
various other industries where women are 
grossly underrepresented.

“It’s not just a women’s movement, men 
are a big factor in the change that needs to 
take place.”.”

DCM/MS
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COVID-19 causing a ‘she-cession,’ 
impacting women in skilled trades

TORONTO — The Ministry of Labour, 
Training and Skills Development has 
announced an extension of Working at 
Heights training certificates for cons-
truction workers.

Workers whose training certifi-
cates expire during the period 
Feb. 28, 2020 to Aug. 31, 2020, 

will have their certificate’s validity ex-
tended for one year.

The mandatory training of more than 
120,000 workers was due to expire over 

the next six months, explains a ministry 
website. However, many training provid-
ers have either cancelled classes or shut 
down due to the COVID-19 outbreak.

The extension will apply to workers 
who successfully completed their work-
ing-at-heights training between Feb.28 
and Aug. 31, 2017. The validity period, 
normally three years, would have ended 
this year. It will now end in 2021.

The extension will ensure affected work-
ers can continue to work when possible.

Working at heights training require-

ments are regulated under O. Reg. 213/91: 
Construction Projects. Workers are re-
quired to take the training if they are em-
ployed on a construction project and are 
required to use any of the following meth-
ods of fall protection: travel restraint sys-
tem; fall restricting system; fall arrest sys-
tem; safety net; work belt; or safety belt.

The training requirement is in addition 
to the equipment-specific training re-
quired by section 26.2 of O. Reg. 213/91.”

DCM/MS

Working 
at Heights 
certificates 
expiry dates 
extended
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Não é apenas uma questão estética - se 
bem que qualquer pessoa “sonha” em 
ter uma barriga bem definida, daquelas 
de fazer inveja! Mais que isso, é real-
mente importante para a nossa saúde - 
os músculos abdominais - que incluem o 
reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo 
interno e transverso do abdómen - de-
vem ser trabalhados e fortalecidos, já 
que esta zona é responsável por diver-
sas funções fundamentais para o nos-
so dia a dia, tais como a proteção dos 
órgãos internos dessa zona (entre eles 
órgãos do sistema digestivo e parte do 
sistema urinário e genital), a manuten-
ção de uma postura correta e a proteção 
da zona lombar.

Assim, ao equilibrarmos o nosso sistema 
musculoesquelético estamos também a 
evitar o aparecimento dos desvios postu-
rais e a prevenir o aparecimento de diver-
sas patologias como são exemplo a hérnia 
discal, as  compressões discais, os osteófi-
tos marginais, entre outras.

Mas chega de “parlapier”! Vamos treinar?
Lembrem-se que devem evitar bloquear a 
respiração enquanto realizam estes exer-
cícios  - se o fizerem evite estarão aumen-
tar significativamente a pressão sanguí-
nea.
Para além disso, não tenham pressa: rea-
lizem os exercícios com calma, com uma 
postura correta (contraindo sempre o 
abdominal) e, numa fase inicial, com um 
tempo de duração mais reduzido. À medi-
da que se forem sentido mais confiantes, 
aumentem gradualmente a intensidade. 

Prancha frontal

Deitem-se de barriga para baixo, apoiando 
no chão os cotovelos e antebraços - estes 
devem estar alinhados com os ombros - e 
a ponta dos pés. Mantenham o abdominal 
sempre contraído, a coluna direita e unam 
as omoplatas sem exercer pressão nos om-
bros. Aguentem nessa posição o maior pe-
ríodo de tempo possível!

Dica: podem aumentar a dificuldade des-
te exercício ao elevar alternadamente 
uma perna.

Bicicleta

Deitem-se de costas num colchão e colo-
quem as mãos junto à cabeça, com os coto-
velos a apontar para fora. Depois flexionem 
um dos joelhos formando um ângulo de 90 
graus e estiquem a outra perna. Ao mesmo 
tempo que o fazem, levem o cotovelo opos-
to ao da perna flexionada em direção ao 
joelho. Façam o mesmo movimento para o 
outro lado. O ideal será fazerem três a qua-
tro séries de 20 a 30 repetições.

Elevação de pernas

Ainda deitados de costas no colchão, fle-
xionem ligeiramente os joelhos e pousem 
no colchão, ao longo do corpo. Contraiam 
o abdómen e elevem as pernas até que o 
cóccix deixe de tocar no chão. Repitam o 
movimento 30 vezes, descansem e façam 
mais duas séries.

Mountain Climbers

Coloquem-se em posição de prancha 
(mãos e pontas dos pés apoiadas no chão) 
e dobrem uma das pernas até que o joelho 
fique próximo do peito. Retornem à po-
sição inicial e de seguida façam o mesmo 
movimento com a perna contrária - este 
movimento deve ser feito de uma forma 
rápida durante 20 a 30 segundos. E sim, 
é normal ficar a “arfar” no final! Tentem 
realizar três a quatro séries!

Russian Twist

Sentados no chão ou colchão, equilibrem-
-se no cóccix e elevem as pernas, ligeira-

mente fletidas e paralelas ao chão.  Incli-
nem-se um pouco para trás (sempre com 
a coluna direita, peito para fora e com o 
abdominal contraído) e rodem o tronco 
para a direita e para a esquerda. Façam 
três séries de 15 repetições.
 

Inês Barbosa/MS

Abdominais de aço
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Shop online at donvalleyhealthfood.ca

10% of all June sales
will go to ForEva Strong

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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A Ilha Terceira faz parte do grupo central 
do arquipélago dos Açores, juntamente 
com Faial, Pico e São Jorge. Devido à sua 
localização geográfica privilegiada foi 
porto de passagem e paragem da “car-
reira da Índia”. Sabe-se, por exemplo, 
que em 1499, Vasco da Gama esteve na 
ilha chorando a morte de seu irmão, que 
ali ficou sepultado. É motivo de orgulho 
para os terceirenses que a capital Angra 
tenha sido denominada “do Heroísmo” 
pela rainha D. Maria II, cidade símbolo de 
patriotismo durante as Guerras Liberais. 

Estamos em junho, mês de festas po-
pulares e, quando nelas penso, sur-
gem-me imagens da ilha Terceira, 

nos Açores. As Sanjoaninas, consideradas 
as maiores festas populares do arquipéla-

go, atraem à Terceira açorianos de todas as 
ilhas, continentais, portugueses da diáspo-
ra e turistas. Quem goste de festa e se quei-
ra divertir vai à Terceira pelo São João.

Uma das minhas visitas a esta ilha açoria-
na foi intencionalmente programada para 
assistir aos festejos das Sanjoaninas que se 
prolongam em geral, por mais de uma se-
mana, e não apenas na véspera e dia do san-
to. Já tinha ouvido falar do espírito alegre e 
folgazão dos terceirenses, contudo, teste-
munhar essas qualidades ao vivo, foi uma 
experiência que dificilmente esquecerei.

A capital Angra do Heroísmo, elevada a 
cidade em 1534, tem a sua zona histórica 
classificada como Património Mundial da 
Humanidade desde 1983. É nessa parte da 
cidade, junto à catedral e Praça Velha, que 
se aglomera a grande maioria das pessoas 
que vai assistir ao desfile das marchas. 
De tal forma popular é o desfile temático 
que, em alguns anos, decorre durante dois 
dias, devido ao grande número de grupos 
e participantes que se inscreve para desfi-
lar, vindos de vários países. É igualmente 
impressionante o número de bandas e fi-
larmónicas a animar as marchas.

Eu adorei passear pelas ruas e ver a ci-
dade engalanada para a festa. Colchas an-
tigas de damasco e seda, outras de renda 
delicada enfeitam as janelas dos lindos 
prédios com varandas de ferro forjado. 
Há bandeirinhas, balões e outros enfeites 
de papel de várias cores a decorar ruas e 
pracinhas. Em alguns largos, ergue-se um 
mastro, ao redor do qual se bailará à noite, 
junto das barraquinhas de comes e bebes 
que atraem multidões de todas as idades. 
As noites são quentes e longas, quem é 
que quer ir dormir quando há espetáculos 
musicais, cantigas ao desafio em lugares 
designados e bailaricos por toda a cidade? 

Durante o dia, é inevitável não deparar 
com uma “tourada à corda”. Toda a ilha 
é aficionada. Diverti-me imenso a ver os 
homens a correr à frente dos touros, pre-
sos por uma corda, mas suficientemen-
te soltos para arremeter contra os que os 
vêm atiçar com uma sombrinha ou outro 
objeto colorido.  Barreiras improvisadas 
bloqueando as portas e as janelas das ca-
sas nem sempre são suficientes para evi-
tar marradas, cenas engraçadas de saltos 
acrobáticos causados pelo susto de sentir 

o touro demasiado próximo, ou com a ca-
beça portas adentro.  

Os terceirenses têm sempre a mesa pos-
ta nesses dias de festa e senti-me acolhida 
em muitas das casas onde entrei, convi-
dada a provar a típica alcatra, chicharros 
fritos ou favas guisadas, sempre com um 
copo de vinho ou cerveja fresca a acompa-
nhar. Difícil escolher entre as sobremesas 
deliciosas - os doces conventuais irresistí-
veis de que a ilha se orgulha, - como as do-
nas amélias, os camafeus e as cornucópias.

Imagino a grande tristeza e deceção de 
milhares de pessoas que se prepararam ao 
longo dum ano para brilhar nestas festas, 
e de tantas outras que ansiavam visitar a 
ilha para se divertirem. A esperança de um 
ano melhor em 2021 afasta o desespero e 
traz a certeza que outras Sanjoaninas ale-
gres virão alegrar a ilha festeira.
Gostaria de ajudar um estudante da U of T  
a ir visitar um país de língua portuguesa?  
Pode fazê-lo com um donativo (tax deductible) 
www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

Angra do Heroísmo e Monte Brasil

Ilha  
festeira 

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca
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Os dados recolhidos pelos satélites 
mostram que os gelos tanto na Antárti-
da como na Gronelândia estão a recuar 
a um ritmo muito acelerado. A Antártida 
perdeu mais de 100 km cúbicos por ano 
desde 2002. 

Os dados disponibilizados são im-
pressionantes, especialmente no 
que se refere ao recuo dos gelos nos 

polos e na Gronelândia.
A Gronelândia está a perder 100 mil mi-

lhões de toneladas de gelo por ano. Ou-
viram bem: 100 mil milhões de toneladas 
de gelo a menos só na Gronelândia anual-
mente. O Círculo Polar Ártico  está a per-
der 12% da sua massa de gelo anualmente. 
Isto reflete-se de imediato na subida do 

nível médio dos oceanos - desde 1993 que 
o nível sobe em média 3.19mm por ano e a 
tendência é que este valor duplique na pró-
xima década.

Ao contrário do que muitos querem fazer 
crer, o aquecimento global é uma realidade 
indesmentível. E já não são só os paranoicos 
do apocalipse a assustar-nos. Os dados reve-
lados pela NASA são indiscutíveis. Os núme-
ros estão ao alcance de qualquer um. Basta 
aceder ao site da NASA em climate.nasa.gov.

Olhando à realidade dos países, com a ex-
tensas orlas costeiras, especialmente as que 
têm praias com areais, prevê-se uma cada 
vez maior erosão costeira e avanço do mar. 

Temos de repensar a proteção às estrutu-
ras e edifícios já construídos, com soluções 
de fundo e perspetivadas a longo prazo. 
Mas acima de tudo, nas novas construções, 
temos de ter bem presente estes números 
que são públicos e que estão ao alcance de 
qualquer um.

Os nossos políticos não podem continuar 
a fazer de conta que não veem a realidade, 
têm de se munir de informação que os aju-
de a gerir o futuro das suas comunidades, 
e acima de tudo têm de se munir de bom 
senso.

“O mundo é um lugar perigoso de se viver, 
não por causa daqueles que fazem o mal, mas 
sim por causa daqueles que observam e dei-
xam o mal acontecer.” 

Albert Einstein

Paulo Gil Cardoso
Opinião

AMBIENTE

BY TOTAL 

Country
Population  
Exposed 
(Thousands)

Percent of 
national population 
exposed

1. China 50,465 4%

2. Vietnam 23,407 26%

3. Japan 12,751 10%

4. India 12,643 1%

5. Bangladesh 10,230 7%

6. Indonesia 10,1S7 4%

7. Thailand 8,176 12%

8. Netherlands 7,793 47%

9. Philippines 6,20S 7%

10. Myanmar 4,742 9%

11. USA 3,087 1%

12. UK 2,574 4%

13. Brazil 1,737 1%

14. Germany 1,665 2%

15. France 1,256 2%

16. Malaysia 1,171 4%

17. Taiwan 1,032 4%

18. Korea 1,028 2%

19. Nigeria 848 1%

20. Italy 642 1%

BY PERCENT 

Country
Population  
Exposed 
(Thousands)

Percent of 
national population 
exposed

1. Netherlands 7)93 47%

2. Vietnam 23,407 26%

3. Thailand 8,176 10%

4. Japan 12,751 9%

5. Myanmar 4,742 7%

6. Bangladesh 10,230 7%

7. UAE 570 7%

8. Philippines 6,205 6%

9. Bahrain 80 6%

10. Belgium 619 5%

11. Oman 148 4%

12. Taiwan 1,302 4%

13. Indonesia 10,1S7 4%

14. Denmark 232 4%

15. UK 2,574 4%

16. Malaysia 1,171 4%

17. China SO 6S 4%

18. Hong Kong 241 3%

19. Cambodia 449 3%

20. Ireland 133 3%

TOP 20 MOST AT-RISK COUNTRIES Terra Viva

O degelo
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Feliz
Mês de Portugal
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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 do Pai!

FYI
-Kika

dois. Durante a guerra, Rudolf permitiu 
que a fábrica fosse convertida numa linha 
de produção de equipamento militar para 
os nazistas. Foi o começo do fim.

A génese do ódio

Com o fim da guerra, o processo norte- 
americano de desnazificação (“limpeza” 
da sociedade de qualquer influência nazis-
ta) afetou diretamente a empresa dos Das-
slers, com a perseguição aos donos para 
identificar os vínculos que tinham com o 
alto escalão do Partido.
Rudolf foi interrogado, porém a investi-
gação sobre o seu envolvimento não foi 
longe, muito embora ele fosse membro 
da cúpula hitlerista. Adolf, no entanto, foi 
declarado um Belasteter (categoria atri-
buída a quem se beneficiou com o regime 
nazista), a segunda ofensa mais grave num 
julgamento. Sendo assim, foi sentenciado 
a 10 anos. Contudo, como o presidente da 
Câmara de Herzogenaurach, um Aliado 
de confiança, testemunhou a favor dele, 
a pena foi reduzida para dois anos a três 
anos de reclusão.
Ambicioso e oportunista, Rudolf, com in-
tenção de se aproveitar do controlo total 
que teria dos negócios, tentou incriminar o 
irmão apresentando uma declaração em que 
constava que ele tinha organizado a produ-
ção de armamento para lucro próprio. Isso 
foi provado como sendo falso, com os regis-
tos da fábrica e as alegações de Kathe Dass-
ler, esposa de Adolf.
Em 3 de fevereiro de 1947, o empresário pôde 
voltar ao trabalho, porém com supervisão do 
Conselho de Desnazificação. Até lá, o ódio 
mortal pelo irmão já havia se instaurado.

A guerra dos sapatos

O sentimento de hostilidade cresceu entre as 
famílias, com uma a culpar a outra pelos pro-
blemas. Alguns boatos começaram a surgir, 
como o de que a mulher de Adolf estava a ter 

um caso com Rudolf, intensificando ainda 
mais a raiva existente.
O ano de 1948 foi marcado pela rutura da 
sociedade milionária entre os irmãos. Adolf 
pegou na sua parte da empresa e mudou-se 
para a região sul de Herzogenaurach para 
dar início à própria marca. Ele criou a Adidas 
com a junção do seu apelido, Adi, e o Das do 
seu sobrenome. Migrando para o norte da ci-
dade, Rudolf seguiu os mesmos passos do ir-
mão e transformou a fábrica em Ruda, junção 
das iniciais de seu nome, Ru, e do sobreno-
me, Da. Mais tarde, devido a mais conflitos, 
ele acabou por mudar para Puma.
Os dois impérios que dominavam a indústria 
do calçado estabeleceram uma rivalidade que 
dividiu o panorama socioeconómico da cida-
de para sempre. Naquele tempo, pelo menos 
uma pessoa em cada família era empregada 
numa das duas gigantes. A sul, a Adidas do-
minava, com o sua logo até nas pedras que 
compunham a calçada. A norte acontecia a 
mesma coisa. Tornou-se proibido que qual-
quer cidadão do lado oposto cruzasse o terri-
tório “inimigo”.
A cidade passou a ser regida pela lealdade 
das pessoas às empresas que as beneficia-
vam. Desse modo, era rigidamente proibi-
do casar com ou namorar alguém do lado 
oposto, assim como vestir ou usar qualquer 
acessório que não correspondesse ao lado 
onde se encontravam. Muitos chegavam a 
olhar a marca dos sapatos dos outros antes 
de decidirem começar uma conversa. Nem 
as questões religiosas escapavam: Puma era 
detentora do catolicismo, assim como os ha-
bitantes da sua região, enquanto Adidas e o 
seu território eram protestantes.
Os irmãos levaram o ódio para as sepulturas 
e foram enterrados em extremos opostos do 
cemitério da cidade. Apenas em 1990, com a 
retirada dos herdeiros de ambas as empresas, 
a influência delas diminuiu na cidade e a bar-
reira foi diluída. No entanto, por questões di-
plomáticas, até hoje o presidente da Câmara 
veste ambas as marcas em eventos públicos.

Na clássica tragédia shakespeariana, o 
Rei Claudius não só assassinou o pró-
prio irmão, Hamlet, por inveja e para po-
der ascender ao trono como também se 
apossou da esposa dele. Na mitologia 
sobre o surgimento de Roma, Rómulo 
matou o irmão, Remo, após um problema 
mesquinho por ambição assim que ficou 
claro que um não confiava mais no outro.

Algo parecido a estes dois exemplos 
aconteceu na cidade de Herzogenaura-
ch, na Alemanha, conhecida não só por 
ser a sede da Adidas e da Puma, duas 
das maiores multinacionais do ramo 
desportivo, mas também pela rivalidade 
marcada pelo ódio entre os dois irmãos 
que fundaram as empresas.

Os irmãos Dassler

Vindos de uma família de classe média, em 
1919 Adolf e Rudolf Dassler começaram a fa-
zer sapatos na lavandaria da casa onde mo-
ravam. Adolf era conhecido por ser a mente 
criativa do empreendimento, responsável 
por desenhar os modelos, e ficava a cargo de 
Rudolf vendê-los pelo melhor preço possí-

vel com estratégias de propaganda e os pou-
cos recursos que tinham na época.
Em meados de 1924, eles já eram os Irmãos 
Dassler, e por muito tempo foram os úni-
cos em toda a Alemanha a produzir calçado 
desportivo. Eles levaram o negócio para um 
pequeno armazém e contaram, no início, 
com 12 funcionários para fazer a indústria 
acontecer.
Por volta de 1933, com a ascensão de Hitler 
ao poder, os irmãos afiliaram-se ao Partido 
Nazista por questões económicas, visto que 
era mais favorável que fornecessem sapatos 
para os clubes da Juventude Hitlerista do 
que se se voltassem contra o regime. Os cal-
çados foram os oficiais das equipas alemãs 
nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, em 
Berlim. Contudo, Rudolf era conhecido por 
ser um defensor assíduo do nacional-so-
cialismo, enquanto Adolf optava por fingir 
concordar com as convicções fascistas.
Acredita-se que essa lacuna ideológica te-
nha sido um dos principais motivos para 
aumentar a discordância entre os irmãos. 
O trabalho seguiu, sob uma crescente ani-
mosidade e discussões constantes entre os 
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ADIDAS VS PUMA
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Na quarta-feira (17), foi dia de festa para a fa-
mília de Cristiano Ronaldo. Isto porque o filho 
mais velho do jogador comemorou o 10.º ani-
versário. Para assinalar a data especial, o fute-
bolista publicou nas redes sociais uma fotogra-
fia em que surge ao lado de Cristiano Júnior.
Na legenda, palavras de amor dedicadas ao 
menino: “Nem quero acreditar que o meu me-
nino já tem 10 anos! Como o tempo passou… e 
desde sempre foste motivo de orgulho do pai 
que tanto te ama. Muitos Parabéns, Filhote! 
Um dia Feliz! Amo-te muito! 🎂🎉❤ 🙏”.
Os fãs recorreram à secção de comentários 
para dar os parabéns a Cristiano Júnior. Além 
disso, entre as mensagens, são muitas as pa-
lavras que destacam as semelhanças entre pai 
e filho.
Quem também não deixou esta data passar 
embranco foi Dolores Aveiro, que usou as re-
des sociais para partilhar palavras de amor. 
A mãe de Cristiano Ronaldo destaca o papel 
importante que este neto tem na sua vida, ex-
plicando o motivo para o menino lhe ser tão 
especial. 
“Só Deus sabe a força extra que este meu neto 
me traz. Só Deus sabe o porquê da vinda dele 
à minha vida. Eu encontro todos os dias sinais 
que ele já era destinado a nós antes mesmo de 
nascer. Dez anos se passaram desde a primeira 
vez que eu te peguei no colo, ainda de choro 
fraco e de olhinhos quase fechados. No meu 
colo te aninhaste e deste um novo sentido à 
minha vida e naquele momento senti um amor 
que jamais poderei explicar… que Deus te con-
ceda muito anos, meu amor da avó, que Deus 
te permita ser sempre esse menino meigo, ca-
rinhoso, humilde e uma das razões da minha 
vida … feliz aniversário amor da vida da avó…“

Depois de ter sido avançado que Liza Min-
nelli tinha uma relação próxima com Harry 
e Meghan, a cantora veio a público negar 
que tal facto fosse verdade.
Liza, de 74 anos, afirma não conhecer o 
príncipe Harry, nem a sua mulher. Na sua 
conta oficial do Facebook, escreveu: “Em-
bora lhes deseje bem, nunca conheci o prín-
cipe Harry ou Meghan. Qualquer declaração 
em contrário é uma invenção completa”.
De recordar que uma notícia do jornal bri-
tânico The Sun afirmava que a cantora tinha 
procurado Harry depois da mudança para 
Los Angeles, tendo-o ajudado a instalar-se 
na cidade. Segundo a mesma publicação, 
Liza tinha decidido entrar em contato com 
os duques de Sussex porque fora próxima da 
mãe de Harry, a princesa Diana.

Luce Douady, um prodígio da escalada 
a nível europeu e mundial morreu nesta 
terça-feira, 16 de março, num acidente. 
Tinha apenas 16 anos.  De acordo com a 
Federação Francesa de Montanhismo e 
Escalada, a jovem estava a praticar a ati-
vidade desportiva com amigos num tri-
lho difícil em Isère, no sudeste de França, 
quando escorregou e caiu de uma falésia 
com 150 metros.
“É com imensa tristeza que a comunidade 
de alpinistas recebeu a notícia da morte 
de um dos nossos. (…) Luce era uma atleta 
promissora da equipa francesa de escalada. 
Com apenas 16 anos, tinha o futuro todo 
pela frente. Hoje, toda a federação está de 
luto”, disse o órgão em comunicado.
As autoridades competentes em Haute 
Savoie confirmaram à Euronews que foi 
aberta uma investigação, sendo que as 
conclusões preliminares determinaram 
que Douady não terá prendido o cabo ade-
quadamente ao corrimão que dá acesso ao 
pé do penhasco, apesar de estar familiari-
zada com a zona. Esse tipo de acidente é 
raro na região.
Luce Douady era um talento bastante 
promissor no alpinismo. Conquistou o 
primeiro título de campeã junior de boul-
dering, uma das modalidades da escalada 
praticada sem o uso dos equipamentos de 
segurança convencionais como cordas, 
em 2019, na cidade italiana de Arco. No 
mesmo ano, começou a competir no esca-
lão sénior e conquistou o quinto lugar no 
Mundial de Bouldering, no Colorado, Es-
tados Unidos da América.

A sobrinha de Donald Trump, Mary Trump, vai lançar um livro no qual reve-
la um lado menos positivo do tio, contando algumas histórias familiares que 
não favorecerão em nada a imagem do atual presidente dos Estados Unidos.
A obra Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s 
Most Dangerous Man, da editora Simon&Schutster, vai estar nas bancas a 
partir do próximo dia 28 de julho, apenas algumas semanas antes da Con-
venção Nacional do Partido Republicano, o que pode prejudicar a reeleição 
de Trump.
De acordo com o The Daily Beast, a filha do falecido irmão de Donald Trump, 
Fred Trump Jr., fala neste livro, entre outras coisas, dos dias e refeições em 
família que aconteciam na imponente casa que os seus avós tinham no cen-
tro de Queens, vivências que recorda como “pesadelos, traumas, relações 
destrutivas e uma trágica combinação de abandono e abuso de influência”.
No livro poderão ainda ser encontradas conversas entre a autora e uma das 
suas tias, a juíza federal já aposentada Maryanne Trump Barry, que com-
partilha “pensamentos íntimos e condenatórios” sobre o seu irmão Donald 
Trump à mesma publicação.
“Neste retrato revelador e autoritário de Donald Trump e da família tóxica 
que o rodeia, Mary L. Trump, psicóloga clínica e única sobrinha de Donald, 
fala sobre a obscura história da sua família para explicar como o seu tio se 
tornou no homem que agora ameaça a saúde, a segurança económica e o te-
cido social”, pode ler-se na descrição feita do livro na Amazon.

“SOU HOMOSSEXUAL” 
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LUCE DOUADY 
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Pablo Alborán sentiu necessidade de fazer uma con-
fissão muito pessoal. O cantor espanhol usou as redes 
sociais para assumir que é homossexual. Através de um 
vídeo, o artista começou por falar nos tempos atuais, em 
que a tolerância e a igualdade estão a ser exaltadas.
A certa altura, afirma: “Estou aqui para vos dizer que 
sou homossexual”. Após estas palavras, assume que 
nada vai mudar na sua vida. “Agora vou ser um pouco 
mais feliz do que aquilo que já era”, diz, confiante de que 
esta partilha o tornará mais liberto e feliz com ele pró-
prio. Pablo Alborán conta ainda que sentiu um grande 
apoio familiar e dos amigos que lhe são mais próximos. 
Nos comentários, os fãs e seguidores do músico deixa-
ram-lhe mensagens de amor e admiração pela coragem 
de expor este assunto privado.

LIVRO POLÉMICO 
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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 para as pataniscas:

• 3 postas de bacalhau cruas
• 1 cebola pequena bem picadinha
• 3 colheres da sopa de água
• 3 ovos
• 150g de farinha com fermento
• Salsa picada
• Pimenta q.b.
• Sal fino q.b.
• Óleo e azeite para fritar

Ingredientes para o arroz:

• 280g de arroz
• 300g de tomate maduro picado
• 1 cebola picada
• 2 dentes de alho picados
• 2 folhas de louro
• 1 colher de sopa de polpa de tomate
• 0,5dl de azeite
• 1 litro de água quente
• Sal grosso q.b.

Preparação das pataniscas:

Desfiar o bacalhau.
Partir os ovos para um recipiente. Bater os 
ovos  e juntar a farinha.
Adicionar água e mexer bem.
Juntar a cebola picada, o bacalhau, a salsa 
picada, a pimenta, sal caso seja necessário e 
misturar bem.
Colocar 2/3 do óleo  e 1/3 de azeite numa fri-
gideira  a aquecer.
Depois que o óleo estiver quente, colocar 
colheres de massa para fritar.
Retirar as pataniscas para um prato com pa-
pel absorvente.

Preparação do arroz de tomate:

Colocar o óleo, a cebola, o alho, os toma-
tes picados e as folhas de louro num tacho e 
deixar refogar. 
Adicionar o arroz e deixar fritar um pouco.
Adicionar a polpa de tomate e a água, e 
deixar cozinhar por 10 minutos.
Adicionar um pouco de água, se neces-
sário, retificar o sal e deixar cozer mais 5 
minutos. 
Servir as pataniscas com o arroz de tomate.

Culinária por Rosa Bandeira
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Pataniscas com arroz de tomate
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Dicas

1. Relativo a planta; procedente de planta
2. Sinônimo de vocábulo; unidade da 

língua escrita;
3. Periférico que imprime em papel os 

textos e imagens gerados por compu-
tador

4. Qualquer meio utilizado na difusão de 
informações jornalísticas

5. Que tem gordura acima da usual; obe-
so, cheio, corpulento

6. Que cede à pressão, suave ao tato; 
brando, mole, tenro

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

8. Fricção entre dois corpos duros ou ás-
peros, roçando um no outro

9. Que é próprio e particular de cada pessoa
10. Peça de couro, tecido, plástico etc. que 

reveste internamente a sola do sapato
11. Instrumento constituído por lâmina 

cortante presa a um cabo
12. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir
13. Submeter (algo, alguém ou a si mes-

mo) à ação de encanto, feitiço ou ma-
gia; enfeitiçar

14. Terreno onde se cultivam flores e plan-
tas ornamentais para lazer ou estudo

15. Recipiente, geralmente com asa e bico, 
usado para servir água, vinho etc.

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

PAPAI
AMOR
LINDO
ORGULHO
FORTE
HERÓI
ALEGRE
HOMEM
AMIGO
LEGAL
GRANDIOSO
JUSTO
LUTADOR
FELIZ
ORGANIZADO
PAIZÃO
QUERIDO
ÚNICO

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

Exercitamos o corpo com uma aula de Crossfit

Reencontramos o motard  João Rolo

Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade
em mais um Roundtable

Ficamos a conhecer melhor a atriz de
Bem-Vindos a Beirais - Noémia Costa

E voltamos a viver a vida bem portuguesa de
Bem-Vindos a Beirais

Percorremos a vida de André Sardet 
desde o "Ponto de Partida"

Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

A influência de Marte fará com 
que se sinta sem energia, o que 

também perturbará as suas finanças. 
Mantenha-se paciente e tente fazer uma 
coisa de cada vez.

Terá alguma dificuldade em compreender 
algumas pessoas que fazem parte do seu 
círculo de amigos. Será necessário que se 
liberte de alguma tensão que possa sentir.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Sentir-se-á influenciado/a por 
pessoas abusivas que tem na sua 

vida e que o/a impedirão de agir livremen-
te. Paciência e diplomacia serão de ordem.

A influência de Vénus e Mercúrio irá de-
sestabilizar a sua vida e provocar alguma 
confusão. Será necessário distinguir o que 
é realmente importante. 

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

As suas finanças serão afetadas 
neste período. Evite gastos supér-

fluos e concentre-se nos projetos que apre-
cia e que valem a pena. 

Um familiar irá precisar do seu ombro ami-
go, mas não poderá deixar que abusem da 
sua boa vontade. Se achar que algo o/a está 
incomodar, não tenha receio de o dizer. 

TOURO 21/04 A 20/05

Deverá tomar decisões apenas 
quando estiver completamente 

seguro/a da escolha que está a fazer. Apro-
veite para espairecer e fazer uma caminha-
da ao ar livre.

A semana será repleta de preocupações fa-
miliares pelo que, o melhor, será fazer uso 
da diplomacia para conseguir encontrar o 
equilíbrio e a harmonia.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Algum projeto ou parceria profis-
sional irá decepcioná-lo/a. Saiba 

esperar, sem teimosia.

Sentir-se-á atingido/a pela dúvida e terá 
necessidade de rever todos os seus projetos 
a dois. Não tenha receio de dizer o que lhe 
vai no coração e colocar os pontos nos “is” 
com a sua cara-metade. 

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Sentir-se-á bastante criativo/a, 
contudo poderão surgir alguns im-

previstos que terá de resolver rapidamente 
e que irão alterar totalmente os seus planos. 

Se está solteiro/a será o momento de se de-
clarar a quem ama. Se está numa relação 
surpreenda a sua cara-metade. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

A influência de Júpiter ajudá-
-lo/a-á a mostrar o melhor de si 

e a ir além das suas possibilidades. Evite 
negócios com os quais não se sente total-
mente seguro/a.

A sua vida sentimental será estimulada 
mas deverá estar particularmente aten-
to/a a mal-entendidos que precisarão de 
ser esclarecidos rapidamente.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Deverá esperar o inesperado… Não 
tenha pressa em ver tudo o que o/a 

preocupa resolvido. A seu tempo, ficará 
tudo bem.

Será o momento certo para falar sobre tudo 
o que o/a anda preocupar. Uma discussão 
será necessária para definir prioridades e 
projetar o futuro da relação. 

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Sentir-se-á pressionado/a pelos 
seus superiores mas não poderá 

deixar que o stress leve a melhor. Relaxe e 
aprenda a meditar. 

Sentir-se-á desiludido/a com o caminho 
que segue a sua relação... Sente-se segu-
ro/a dos seus sentimentos? 

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Apesar de estar vulnerável a mal-
-entendidos, será com grande ta-

lento que conseguirá resolver as situações 
que possam surgir.

Será o momento certo para fazer uma 
introspecção e dar um novo fôlego à sua 
vida pessoal.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A influência de Júpiter e Neptuno 
fará com que fique extremamente 

ansioso/a. O momento não será favorável 
para negócios, mas mais tarde terá suces-
so.

A atmosfera familiar não estará no seu 
melhor, mas não deixe de passar tempo 
com quem ama; não deixe de abraçar e de 
demonstrar os seus sentimentos. 

PEIXES 20/02 A 20/03

Os seus superiores apreciarão o 
seu trabalho. Não hesite solicitar 

participar no projeto que mais o/a inte-
ressa. Confie em si! 

Não tenha receio de se exprimir mas tenha 
cuidado com a forma como se exprime. 
Apoie a sua cara-metade e não a magoe. 

 R O U M W I X U T C T N U W G
 G R A N D I O S O H D O X M S
 Z Z G G B M P J F L Y E O O X
 P O E Y J H V R J J L G R G T
 F Ã V D E A H Y U Q W O G I F
 G Z N O Q B I L O P O S U M O
 Y I W D I H K U R B R E L A R
 M A R I O T D I Z V G U H R T
 K P O R D Q J L I N A F O Y E
 K P D E N M S E L A N C Z N H
 H A A U I A T G E O I Ú E U E
 O P T Q L M R A F T Z N K Y R
 M A U W W O Z L Y S A I X P Ó
 E I L S A R C N A U D C K K I
 M H A L E G R E E J O O U W Q
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO

TRAS-OS -MONTES
E AL TO DOURO

DOURO
LITORAL BEIRA

ALTA

BEIRA
LITORAL BEIRA

BAIXA

EXTR
EMADURA

RIB
ATE

JO

ALTO
ALENTEJO

BAIXO
ALENTEJO

ALGARVE

MINHO

AÇORES     LM AAD GE UI TRA OR      P C

A

ANA D

HAMILTON

ON IOTAR

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

Este é o momento de nos unirmos. 
De ajudarmos quem mais precisa. 
A MDC Media Group está a promover a recolha de 
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

A nossa tenda está localizada na Camões Square 
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!

19 a 25 de junho de 202054 www.mileniostadium.com



*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



TWO STORY DETACHED WoodbridgeJUST LISTED!
63 Ennerdale Rd (Dufferin & Rogers)

GILBERT LOPES
soldbygil.com 
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS 
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  1272 Dundas St. W. (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave. W.  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

SOLD
Semi-detached 

Casa separada de um lado. 3 Quartos e 
3 casas de banho.

Pedem $817 000

2 quartos, grande sala, cozinha e sala 
de jantar, 2 casas de banho, varanda, 
maquinas de lavar próprias. 5 electro-
domésticos—tudo novo.

401 – Trafalgar

Linda casa (3.100 pés quadrados), num 
lote de 100 x 400 pés.

4 quartos e 4 casas de banho.

CUSTOM BUILT HOME

Queen e Dovercourt

Three bedroom, 3 bathroom with a large 
yard that’s perfect for entertaining. Three 
years old with many builder upgrades.

Perfect for first time buyers in Alliston.

Asking $1,049,000. Attention investors! 
Well maintained income property with 3 
self contained units. Upper level features 
3 bedroom, kitchen, generous family 
room, extra bath and bedroom in attic! 
Main level, features 2 bedroom, kitchen, 
full bath, dining and large family, lower 
level features updated kitchen , bedroom 
with closet. Fireplace in rec and good ceil-
ing height. Plenty of parking at rear with 2 
car block garage with interlock patio.

Asking $649,000. Perfect for outdoor 
lovers. Nested in a private setting, ap-
proximately 1.8 Acres. Home features 
renovated 4 bedrooms, renovated 3 
baths, open concept vaulted ceilings, 
over sized kitchen with detailed gran-
ite counter, stainless steel appliances 
2018. Beautiful appointed hardwood 
throughout wood burning and gas 
stove, w/o to private deck , sun room, 
beautiful private oasis lot, floor plans. 

JUST LISTED!
7 Juniper Isle Rd, Kawartha Lakes

56 Westbury Cres
Keele & Rogers 

Preço: $929,900. Completamente reno-
vado com 2 quartos, com entrada sepa-
rada para um apartamento de 1 quarto 
no basement. Num lote grande com 5 
lugares de estacionamento. 

Preço: $679,000. Mais de 900 sq ft. 
Incrível townhouse na esquina, com 2 
quartos + den, 2 casas-de-banho. In-
cluído um lugar de estacionamento e 
arrumação. 

Preço: $599,900. Treviso Condomínios. 
Apartamento com mais de 800 sq ft, com 
2 quartos + den, 2 casas-de-banho com-
pletas e um enorme terraço. Incluído um 
lugar de estacionamento e arrumação. 

721-830 Lawrence Ave W
Dufferin & Lawrence

142- 13 Foundry Ave
Lansdowne & Davenport 

Eglinton and Dufferin

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing.

Scarlett and Eglinton


