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Responsabilidade Social – É um mito?
Manuel DaCosta
Editorial

Neste período de Covid-19, as palavras responsabilidade social têm sido cada vez mais ouvidas.
Num mundo perfeito, a responsabilidade social refere-se a um
quadro ético e sugere que uma identidade, seja uma organização
ou um indivíduo, tem a obrigação de agir em prol do benefício da
sociedade em geral, portanto as palavras significam substância de
um equilíbrio entre as duas palavras. O conceito exige que a sociedade se entreajude. Não era isso que Jesus pregava? Ao assimilar
as notícias das celebrações do 4 de Julho nos Estados Unidos da
América, particularmente em Chicago, onde 14 pessoas foram baleadas, contabilizando 14 mortos, incluindo cinco crianças pequenas, pergunto-me onde é que a responsabilidade social começa e
acaba. Esta tragédia, particularmente no que diz respeito à morte de crianças, diminui as obrigações sociais que cada um de nós
deveria adotar, substituindo-a com raiva e desprezo por pessoas
que baixaram a humanidade a um nível de selvajaria animalesca
e reduzem o ambiente de vida ao de uma selva. Como é que a humanidade se diminuiu a este nível? Onde estão as vozes do Black
Lives Matter e outros quando veem pessoas de raça negra matar
outras pessoas de raça negra, sem qualquer consideração pela vida
humana?
Onde está a consciência social que diz que o mundo é ainda um
local de paz e respeito? Certamente estamos todos a desenvolver
dúvidas na forma como o mundo gira e como os “líderes” deste
planeta governam. Que vergonha uma sociedade que se abateu a

um nível onde as crianças não podem ser protegidas. A um micro
nível, existem pessoas e organizações que precisam de sobreviver
para protegerem os desprotegidos e desprivilegiados.
Com o desaparecimento da classe média, evidenciam-se cada
vez mais os que têm e os que não têm. As ruas de Vancouver estão
ocupadas com corpos de pessoas que sofreram overdose, que não
podem ser ajudadas. Os problemas de saúde mental estão a aumentar, assim como os casos de abuso familiar. Será este um problema causado pela Covid ou um problema que já estava na raiz
e que veio agora ao de cima? De onde virá a ajuda? A ajuda deve
vir de organizações estabelecidas que trabalham todos os dias com
doentes mentais, os incapacitados ou os pobres. A sociedade deve
apoiar organizações como o Abrigo, Luso Canadian Charitable
Foundation, Famous People Players e outros, principalmente neste momento de crise que enfrentamos. Eles ajudam pessoas que
muitas vezes não se conseguem ajudar a si próprias e é exatamente
isto que é a responsabilidade social.
Alguém perguntou se ser bilionário deveria ser ilegal. Certo ou
errado, a questão do quanto é necessário ou desejado seria uma
discussão para se ter noutra altura. A realidade é que, independentemente da quantidade de dinheiro que circula por aí, não está
a chegar o suficiente às pessoas que mais precisam. Vamos dar esse
poder a nós próprios e reforçar o espírito de alguém aproveitando
a fortuna, seja ela qual for, e investir numa sociedade onde a falta
de moralidade e respeito está a viajar rapidamente a caminho do
inferno. Dar aos que mais precisam, alimentar as pessoas desfavorecidas, o respeito pelo Estado de Direito e a criação de uma cultura com base na ética e respeito permite ao indivíduo abrandar
esta situação e, assim, prevenir que a sociedade se degrade moralmente. Não feche a sua mente e abra a sua capacidade de pensar e
mudar, pelo bem das crianças.
Versão em inglês
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PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the
most expensive drug in the world. We are begging our community and
anyone willing to help donate. Any donation makes a difference and will get
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication.
Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA
is a nightmare. It is a disease that robs babies of physical strength by affecting the motor nerve cells in the
spinal cord, taking away the ability to walk, eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe,
diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy and healthy life, and we are ready to do
whatever it takes to ensure she receives the best medical care available.

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong
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Watch the full interview - Saturday (July 11) at 9pm
Camões TV on WIN - Bell Fibe 659 e Rogers Cable 672
Manuel DaCosta and Diane Dupuy

THE WORLD IS CHANGING

WE HAVE TO REBUILD AND DO IT DIFFERENTLY
The pandemic has brought an immense
struggle to people and specially to social
organizations. More than ever, we need
to help people with mental health disabilities and that is exactly what Diane
Dupuy has been doing for the last 46
years.

D

iane Dupuy is the Founder and
President of the international acclaimed black light theatre company, Famous People Players. Her life was
dedicated to bringing integration to every
part of the world.
This week, Diane Dupuy told us all about
her story and her company on Here’s The
Thing, available on Camões Tv.
Manuel DaCosta: Famous People Players
is the only black lighted theatre in Canada
and the performers are adults with development disabilities. How did it all start?
Diane Dupuy: Prior to 1974, the year that
Famous People Players was founded, I volunteered in an institution for people with
mental disabilities. These people were
locked away in institutions and were not
allowed to be integrated into society. It
mortified me to see the living conditions, it
was depressing. Me, being a creative person, I wanted to do something and after a
vast research and contact with a specialist,
I realized that if we integrated them in the
community, they would ‘normalize themselves’ as they would see how to behave.
When they are only involved with people
that have the same problems, they will
imitate that behavior.
I believed in normalization and that it was
possible through the black light technic.
People are dressed in black, from head to
toe, they are not seen on stage, but they
manipulate life sized colorful puppets, all
accompanied by music. At the end of the
show, when they come out for their bow,
everyone is clapping, and they are sur-

prised with their capabilities.
I was approved for a three-month grant
that Pierre Trudeau molded as ‘job creation’. I couldn’t fail, I had failed all my life
in school. I had ADHD, at that time no one
knew what that was, and it was difficult for
me to stay still and concentrate.

to leave due to a condo development. We I need to find money to do that. It’s a difended up here on 343 Evans Avenue, in ferent world and we need to find our way
Etobicoke.
through all that.
MDC: Tells us more about your Education- MDC: What is the process to get into
al Program.
Famous People Players?

DD: Masters of Imaginations and Entrepreneurship. We want you to create something
that will make this world a better place. It
DD: Long story short, six months after, we worked like MasterChef, we had three judid a show with a life-sized puppet of Lib- ris from different sectors. Their biggest
erace – one of the world great entertainers. challenge was with finances because they
He was coming to Toronto to perform and didn’t know how to save their money.
he was invited to our first show. I’ll never
forget, I was so nervous… He got up, went MDC: What will happen with the restructo the podium and said “This performance turation of the company?
that I witnessed today was so beautiful,
anybody that can perform and make you DD: We will be Canada’s Goodwill Ambaslaugh and move you to tears in the space sadors for the world. If a charity has been
of seconds is truly remarkable. And I want hit hard with Covid-19, Famous People
to take them to Las Vegas to open for me… Players will do a benefit performance, they
It’s not because of who you are, it’s because just need to pay to get us there. To me,
you move people this way and you have that’s my life calling, when I can see that
trough our performances, we can improve
the right to be on stage as anybody else.”
We went to Las Vegas for two months and these organizations and these people’s
had stunning reviews. When we came lives. We will be opening the Diner and
back, I couldn’t recognize them … we were Theatre, but it will be a social distancing
growing as individuals and gaining confi- event. It’s a private event, everyone will
have the red-carpet experience. The Dindence.
After that, Maureen McTeer had this idea ing area will have the puppets in exhibition
that Famous People Players should travel and the history of the company. We are
the world to perform on countries where the pioneers, we brought integration for
there was no integration. We even went to people with disabilities.
Besides, we will also continue with our
Broadway.
Education Program.
MDC: Why did you came up with the idea
MDC: How are the players being affected
of the Diner and Dream Theatre?
with the company closed?
DD: As the performers were getting older,
there was no place for them to go. We de- DD: It’s really hard for them. A lot of the
cided they could graduate to the restaurant families have difficulties dealing with them,
where they could enhance their life skills. these are people that can’t fully understand
Paul Newman saw us on Broadway, and what is happening in the world and lonelihe gave us the money to do it. It run for 15 ness and isolation can regress their progress.
years in downtown Toronto until we had Unfortunately, we are not ready to open.
MDC: How was the first performance?

DD: All our students have to be at least 18
years old. Send us a written description of
your son and we will set up a meeting and
see if we can help. We do expect the parents to be involved and be a part of fundraising and volunteer.
MDC: The government have been giving
money to certain companies, but your organization is being ignored.
DD: We make the difference and we don’t
have support. I cannot get the attention
other companies are getting. This is not
only about art, it’s about people’s development. The government need us.
MDC: What are the needs of Famous People
Players?
DD: I would like for us to have our own
building. I would like it to be the center for
Imagination and Entrepreneurship, where
people could come and learn to develop a
project that would make this world a better place. The world is changing and now
we have to rebuild and do it differently, in
a more meaningful way.
MDC: Dreams for the future…
DD: You have to find ways to make things
work. We will be here because we love our
life, our art, our people. I would love for all
of you to meet them. Thank you.
MDC: Thank you Diane for being with us.
Transcrição por Inês Carpinteiro
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“Um dia de cada vez”
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Estar próximo, mesmo que à distância

O First Portuguese é uma das instituições comunitárias que tem desenvolvido um importante trabalho de apoio e
integração social dos idosos luso-canadianos, para além do crucial ensino da
língua portuguesa aos mais pequenos.

do contacto físico, de um abraço, e de todo
o restante apoio que oferecíamos no nosso
centro de dia. Estamos a fazer o melhor que
podemos face à situação inesperada que
enfrentamos.

algumas aulas para tentar fazer face às despesas. A direção está a tentar o seu melhor
para que a organização se ajuste a estes novos tempos e assim, esperamos, não ter de
fechar a porta.

om uma história que se construiu lado
a lado com a história da presença portuguesa na cidade de Toronto, o First
Portuguese passou por períodos de grande
glória, mas também muitas dificuldades.
Recentemente, uma nova direção pegou
numa instituição que, entretanto, se transformou numa organização de apoio social,
para tentar reativá-la, a bem da comunidade e honrando a sua história.
Os tempos já não estavam fáceis, mas a
pandemia da COVID-19 vieram dar-lhes
uma dimensão mais profunda. Para além
da questão financeira, a agonia de quem
gere a sua atividade diária prende-se com a
certeza de que o maior desafio que têm nos
dias que correm é conseguir estar próximo
de quem realmente precisa. E por vezes
bastava um abraço ou um sorriso...
Nesta edição do jornal Milénio Stadium,
tivemos a oportunidade de falar com Carina Paradela, presidente do First Portuguese Canadian Cultural Centre, que partilhou
connosco a atual realidade desta associação.

MS: Que medidas tiveram que tomar para
prevenir a contaminação da Covid-19?
CP: Até esta semana o nosso centro esteve
fechado. Reabrimos apenas esta segunda
feira, dia 6 de julho, com serviços e funcionários reduzidos. Com a reabertura existem imensas medidas de prevenção que
tivemos de adotar, de acordo com as orientações do Serviço Municipal de Saúde, tais
como o uso de máscara dentro das instalações, limpeza e desinfeção dos espaços comuns com produtos aprovados, sinalética,
entre muitas outras. Irá ser necessário que
todos se ajustem a esta nova realidade, mas
em breve será, com certeza, o nosso novo
“normal”.

MS: Como preveem o futuro?
CP: Estamos todos no mesmo barco e a
frase mais dita hoje em dia é: “Um dia de
cada vez!” Não temos como prever o futuro da organização enquanto vivemos estes
tempos tão incertos. No entanto, continuaremos a trabalhar com dedicação, para podermos voltar a abrir a associação em pleno
com todas as suas valências.

Créditos: DR
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Carina Paradela, presidente do First Portuguese Canadian
Cultural Centre

MS: O First Portuguese já se debatia com
problemas financeiros antes da pandemia.
Carina Paradela: Em qualquer crise há Como está agora a vossa situação?
sempre muito mais a fazer do que aquilo CP: Os problemas financeiros são, obviamente, um problema que se agravou, e
que é possivel. O First Portuguese não foge
bastante, com esta pandemia. O facto de o
à regra. Continuamos a apoiar os nossos
centro estar fechado, sem qualquer fonte
idosos por telefone, mantendo o contacto de rendimento, durante três meses e meio,
Milénio Stadium: Como estão a lidar com sempre que possível, apesar de não ser o veio agravar uma situaçao financeira já
a crise? Estão a conseguir continuar a suficiente numa altura em que a distância bastante precária. No entanto, reabrimos
social nos é imposta. Muitos deles precisam o centro com um pequeno summer camp e
apoiar os idosos?

MS: De que modo a comunidade portuguesa poderia ajudar?
CP: O First Portuguese tem a “desvantagem” de ser relembrado com a nostalgia
daquilo que foi no passado. O First já não
é um clube há muitos anos, é sim uma associação sem fins lucrativos a prestar serviços muito necessários aos idosos e crianças da comunidade portuguesa, e não só.
A nossa comunidade poderia começar por
olhar para a associação como ela é hoje e
envolver-se mais, ajudando com trabalho
voluntário, donativos, divulgação, participação em eventos e tudo mais que pudesse
ajudar a manter aberto o primeiro clube
português em Ontário.
Catarina Balça/MS
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“Losing fundraising revenue for the
current fiscal year is a real concern”
An anniversary should be the time to
celebrate, but with COVID-19 the life
and the future of the non-profit organizations keeps being postponed. Abrigo
Centre should be celebrating its 30th
anniversary but with the suspension of
fundraising, the institution is struggling
to maintain the the operation of its programs and people it employs. Ed Graça,
the Executive Director of Abrigo Centre,
admitted this week to Milénio Stadium
that “there is still hope” but the next year
it will be difficult. The major programs
are still operating online but the group
activities have been suspended since
the beginning of the pandemic. Abrigo
Centres provides relief to people that are
struggling, but now the institution is also
struggling and needs your help.

selling over the phone for the vast majority
of our clients. This was done to prevent
an outbreak of COVID-19 and protect the
health and safety of our staff members, clients and volunteers. I think the transition
has gone very well. New clients are calling
in and speaking to a counsellor that same
day and our ongoing clients are having
their regularly scheduled sessions. I am
proud of the professionalism and extraordinary efforts of the Abrigo staff to deliver outstanding service to our clients.
Positive outcomes are happening for clients daily. This model is closely duplicating the experience of in person meetings.
Most of our clients have been accepting
of this change and happy to conduct their
sessions over the phone.

brigo assists more than 6,500 clients
each year, has more than five programs and employs 14 people. The
help now comes by phone or e-mail, but the
residents are anxious to come back to the
programs and reconnect with staff, friends
and in some cases, what they call family.
Graça points out the high level of professionalism that the team has been showing in
their new way of working and informed us
that everyone is starting to get prepared to
operate according the new rules.
Since the province of Ontario started to
reopen the economy, non-profits are trying to prepare themselves to open under
very different circumstances, and hopefully in September Abrigo Centre can open
too. Abrigo translates as “a place where
you can hold out until a storm ends” and
during COVID-19 that meaning is more
important than ever. Help them to help
those who need help, you can make a big
difference in someone’s life.

MS: Do you currently have any “in-person” programs?

A
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EG: No, not at this time. All of our work
is currently done by telephone or emails.
Right now, we have a small team of employees preparing for Abrigo’s reopening. We are putting together a document
outlining all the safety protocols staff and
clients must follow and purchasing personal protective equipment or PPE for staff
and volunteers. We have not determined
an actual date at this point for reopening.
When we do, it will be in a phased in approach, much like the province. First staff
Ed Graça, the Executive Director of Abrigo Centre
will return, then clients by appointment
only, then walk-ins, finally our groups will
return. That may take months. Many social
government benefit from GST in April and service agencies in the city are targeting
Employment Insurance?
this July will be receiving additional funds early September for a reopening and we
EG: No, Abrigo has not applied as of yet for
of $300 from Old Age Security (OAS) and will be ready by then as well.
any government assistance. All employees
another $200 if they are in receipt of the
on staff prior to the pandemic are still workGuaranteed Income Supplement benefit MS: Abrigo Centre helps in Portuguese
ing with us, albeit remotely.
(GIS). I know that most want to return to language. What is your message to the PorMS: In the last year, the Abrigo Centre had Abrigo to see their friends and experience tuguese community based in Toronto and
Milénio Stadium: The Abrigo Centre was
how do you see the future?
funded in 1990. 30 years later, this in- the financial backing of some individuals. our Life and Hope program again, but they
stitution is confronted with a pandemic. Are you afraid that some of these individ- are well aware that it is not possible at this EG: The COVID-19 pandemic has clearly left a deep impact on the Portuguese
How is COVID-19 affecting the fundrais- uals will cut their support of Abrigo Centre? time.
ing?
EG: Yes, losing fundraising revenue for the MS: How many programs do you have and language community. For the first two
current fiscal year is a real concern. When- how many people do you help annually months or more, the vast majority of calls
Ed Graça: Yes, this is our 30th anniversary
we received were about financial insecurever the economy is impacted negatively with the type of work you provide?
and it is certainly not playing out like we
ity. So many people lost their jobs. People
because of a recession or even something
expected 10 months ago when planning
EG:
Abrigo
has
five
main
programs:
Viodidn’t know how they would pay their
unusual like a pandemic, it traditionally
started. We had three major events in the
hurts the fundraising ability of a not-for- lence Against Women (VAW), Seniors, rent or buy food for their family. A number
works for this special year: our annual
profit agency. We are no different. Our Youth, Community Development and In- were out of status and could not apply for
fundraising gala, a late spring communhope is that the revenue decline is nominal tegration (newcomers and gov’t form fill- CERB. A number needed assistance with
ity event and a 30th reunion for staff and
and our community rallies around Abrigo ing) and our Partner Assault Response or their CERB, E.I., and Ontario Works appliBoard members. Of course, all have been
to support the clients we are still assisting. PAR program (group counselling for men cations because of low English literacy levput on hold because of COVID-19. Last year
They are the ones most hurt by the pan- who have abused their spouse or partner). els. Our counsellors spent a lot of time asthe net revenue from our gala was $70,000
demic. Abrigo’s work has not been put on The core of Abrigo’s work every day is as- sisting those individuals or referring them
and used to support all of our programs.
hold. We are helping people five days a sisting our VAW clients. They are the rea- to other agencies better suited to help adThere is still hope that we can hold the gala
son Abrigo started and the reason we keep dress their situation. Our counsellors have
week virtually by phone or email.
before our fiscal year ends on March 31,
going year after year. Annually we see ap- been on the frontlines from day one. Each
2021. Our fundraising has been impacted MS: Recently the federal government an- proximately 800 women who are dealing
day they are making a positive difference
by the pandemic. Since March, we have nounced more money to the New Horizons with experiences of violence and abuse in
in the lives of local residents. My message
not been able meet face-to-face with po- Program. Would some of the seniors be
their home. Overall, Abrigo assists more to the community is please continue to
tential donors or give tours of our agency. struggling if they didn’t release more fithan 6,500 clients each year. We currently support Abrigo. For 30 years people in
As a result, we have pivoted to more on- nancial help?
have a staff of 14 and we traditionally have our community have been saying, “If you
line fundraising over the last three months.
EG: We were delighted to see that the about 100 volunteers who provide over need help, go to Abrigo”, and that has not
Our major programs are still operating virchanged because of the pandemic. We
New Horizons program has opened up a 17,000 hours of service annually.
tually but all group activities, like our senneed everyone’s support to ensure our staff
new grant application process and we will
MS: What are the guidelines to operate in
iors group, women’s group and art therapy
members and programs are running at full
definitely be making a submission to supthe pandemic and how are people reactgroup have been suspended.
capacity. Please visit us at www.abrigo.ca
port our seniors. Right now, from what
ing to them?
for more information or to make a donaMS: Did Abrigo need to apply to Canada we understand, our seniors are holding
Emergency Commercial Rent Assistance? their own both financially and emotion- EG: We closed our office doors in mid- tion.
Joana Leal/MS
Did employees need to apply to CERB or ally. Many of them received an additional March and quickly moved to virtual coun-
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COVID-19 cut fundraising
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on non-profit
associations

Each year, West Neighbourhood House
(WNH) helps more than 15,000 people
gain access to better opportunities in
Toronto. The institution survives with
public money, but fundraising is also
important to help to maintain jobs and
programs. The individuals, families and
groups need help and without the WNH
support they will face more adversities
going forward. Before the pandemic
non-profit associations were already
crucial in some individuals lives, however after the pandemic these kinds of
associations are facing new problems,
including the fight to survive.

Milénio Stadium: West Neighbourhood
House (WNH) was founded in 1912, two
years before de WWI. Over a century
later, the institution is now confronted
with a pandemic. How is COVID-19 affecting the fundraising?
West Neighbourhood House (WNH):
West Neighbourhood House – formerly St.
Christopher House, and now shortened as
“West NH” – has indeed been around for
more than a century. In fact, we have had
to stop some in-person programs because
of a pandemic before, during the 1918 influenza outbreak!
Normally, we run dozens of programs for
people of all ages at six locations around
the west end of Toronto. Now, almost all
our programs are working with people
virtually and over the phone. Some services are continuing in-person with many
precautions in place, including certain
services for seniors, including in-home
care and assisted living; Meals on Wheels,
and The Meeting Place, our drop-in for
people who are homeless.
MS: In the last year WNH had the financial backing of 458 individuals. Are you

Créditos: DR

afraid that some of these individuals will
cut their support?
WNH: The vast majority of our funding –
more than 70 per cent – comes from the
federal, provincial and municipal governments. Our government funders have
been extremely flexible during the pandemic, relaxing the standards that outline exactly how money must be spent.
This has helped us rapidly adapt to the
changing situation, such as by purchasing
personal protective equipment (PPE) and
re-assigning staff to do essential work like
screening people who come in-person for
COVID-19 symptoms.
We strongly encourage all levels of government to continue this flexibility going
forward, so we can keep directing funds
where they’re needed most and adapting
to meet our community’s needs — now,
and after the pandemic is over.
We rely on fundraising to run programs
that don’t receive government funding,
such as our music school, and to invest in
things we want and need for our programs
that government funding does not cover.
We have seen an amazing response from
our neighbours and friends in the business

community, who have stepped up to help
us during this time. Many local businesses have donated meals for members of our
drop-in. Donors have helped us expand
our Financial Empowerment and Problem-Solving (FEPS) program, which helps
people navigate their finances and get all
the benefits they are entitled to. During
this pandemic-related economic crisis,
FEPS is more important than ever.
All that said, we have some serious worries about the future. Many of our programs, such as the children’s after-school
program, charge small fees. With so many
in-person programs on pause at the moment because of the pandemic, we will not
be receiving those fees, which help us cover general expenses across the House. We
also know that many people are struggling
financially right now and will be for some
time. People may not have room in their
budgets to give to charity. We appreciate
our amazing donors now more than ever!
MS: WNH has 14,000 programs. How
many people do you help annually and
what type of work do you provide?
WNH: Updated numbers: West NH ac-
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W

NH started operations in 1912,
two years before World War I—a
few years later, they were faced
with the influenza outbreak. Today, their
portfolio has grown, and the big challenge is to maintain the 14,000 programs
and the 200 employees. Gena Buck is the
Community Relations Coordinator of the
WNH and she spoke with Milénio Stadium
about their fears and the new challenges
that the institution is facing.

tually has several dozen programs, just
under 200 staff, and 843 volunteers.
Last year we served: (April 1,2019 to
March 31, 2020): 236 preschoolers; 412
school-aged kids;
1,393 Youth aged 13–24; 8,514 Adults 25–
64; 4,953 seniors over 65; For a total of 15,
508 people.
We have a huge variety of programs, here
are just a few examples: summer camps
and after-school programs, music school
open to all ages, youth and adult employment programs, supports for newcomers
of all ages, counselling and housing help
for women who have been abused, learning programs for adults, financial coaching for low-income people, services to
help people who are homeless and underhoused get basic needs and resources to
help with issues like mental health problems and addictions, and extensive services for seniors, including in-home care,
assisted living and Meals On Wheels. Plus,
our Community Development team works
to advance issues that matter to us in the
community, like affordable housing.
Joana Leal/MS
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Utentes cancelaram inscrições antes do Governo
decretar o encerramento das atividades
Isabel Palmas é diretora do Centro para
a Terceira Idade do West Neighbourhood
House e começou a trabalhar nesta instituição nos anos 90. Atualmente a WNH
presta apoio a quase 5,000 seniores e
antes da pandemia cerca de 3,000 estavam inscritos em programas de atividades de grupo. A técnica explicou
ao Milénio Stadium esta semana que a
receita destes programas é uma fonte
importante para pagar salários de funcionários.
Créditos: DR

C

om a pandemia de COVID-19 alguns dos funcionários tiveram que
passar a trabalhar a partir de casa,
mas alguns ficaram sem trabalho porque
os programas de atividades encerraram.
Agora que a economia reabriu, 25 funcionários foram recontratados e estão a
exercer novas funções. “Estes 25 técnicos voltaram a ser contratados e agora
trabalham nos programas online e fazem
screening a todos os utentes e funcionários que trabalham em serviços essenciais”, informou Palmas.
A realidade de Toronto é semelhante à
de muitas outras cidades onde a população está a envelhecer e os lares de idosos
não têm capacidade para fazer face às necessidades. Por isso não surpreende que
três dos programas da WNH com mais
procura na terceira idade sejam a entrega de refeições ao domicílio, o serviço de
apoio domiciliário e o serviço de transporte. “Sem a nossa ajuda muitos destes
idosos, alguns portugueses, têm dificuldade em viverem sozinhos porque já
apresentam muitas dependências. A pandemia só piorou o cenário porque muitos
viram-se quase isolados e a precisar de

ajuda para encomendar comida e medicamentos online ou até para carregar um
simples cartão de lavandaria. Os nossos
técnicos tentam ajudar de várias formas,
mas foi um choque grande”, explicou Isabel Palmas ao nosso jornal.
O programa com mais idosos portugueses inscritos é o West Active Living
and Learning Centre (WALLC), um dos
programas que está cancelado desde 17
de março e que era uma importante fonte
de receitas para a WNH. “Desde os anos
70 que temos muitos portugueses inscritos neste programa e hoje devemos ter à
volta de 500. No total o WALLC tem cerca
de 700 idosos. Muitos dos nossos utentes
cancelaram as inscrições antes de o Governo decretar o encerramento das atividades, mas a entrega de refeições ao
domicílio, o serviço de apoio domiciliário
e o serviço de transporte nunca encerraram durante a pandemia”, avançou.
Alguns dos programas adaptaram-se

à nova realidade e tornaram-se virtuais
como foi o caso da música e do yoga,
mas o financiamento não aumentou. “A
maioria dos nossos idosos não tem acesso
a tecnologia, muitos não têm computador nem smartphone. O Governo Federal, através do programa New Horizons,
autorizou que adaptássemos um fundo de
$25,000 para continuar a apoiar os idosos
durante a pandemia. Vamos comprar tablets para os idosos poderem participar
nos programas online e precisamos de
voluntários para ajudar na distribuição
por isso se algum dos leitores tiver carta
de condução e carro próprio toda a ajuda
é bem-vinda”, contou.
Palmas admite que a COVID-19 provocou uma grande redução de receitas que
pode colocar alguns empregos em risco.
“Para participar nos programas de grupo
cada utente paga uma mensalidade, mas
acontece que com a pandemia estamos a
estamos a receber menos de metade do

que tínhamos projetado. Só nos serviços
aos mais idosos, em abril e maio do ano
passado fizemos $101,000, mas este ano
nos mesmos meses recebemos $59,000,
e este é apenas um exemplo. Outra das
nossas fontes de receita era o aluguer de
um espaço exterior a um restaurante local, mas ainda não sabemos se irá acontecer este ano. A cada mês que passa fica
cada vez mais difícil manter todos os custos...”, lamentou.
A diretora sublinha que todos os serviços essenciais continuam em funcionamento e garante que a instituição está
a operar com as novas regras de saúde e
segurança pública. “Estamos a cumprir
todas as novas regras de funcionamento.
Todos utilizam máscara e luvas e as desinfeções são constantes, tudo para reduzir os riscos de transmissão de COVID-19.
Monitorizamos toda a gente e o equipamento de proteção individual é utilizado
de acordo com o risco de exposição ao
novo coronavírus. Tentamos sempre que
possível manter os dois metros de distância, mas é óbvio que para os técnicos que
trabalham no apoio domiciliário é muito
difícil devido à natureza da profissão, mas
nessas circunstâncias todos os cuidados
são redobrados para garantir a segurança
de todos”, garantiu.
Palmas diz que desde que os programas passaram a ser virtuais os idosos que
antes não vinham às atividades de grupo
agora participam online, mas faz votos de
que em breve surja uma vacina e os programas voltem ao formato tradicional,
ainda que com pequenos ajustamentos.
Joana Leal/MS

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
Toll Free: 1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com
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“Together and collectively we can do a lot”
The Luso Canadian Charitable Society is
one of Ontario’s most endearing social
support institutions, linked to the Portuguese community. The remarkable work
this organization has done with people
who have any type of disability, has been
very important for its upkeep and for the
progressive expansion of its activities to
both the facility’s users and their respective families.

T

his time of pandemic, which requires physical distancing, did not seem
to be compatible with providing a
service that requires the touch, affection,
and physical care that are now almost
prohibited when provided outside of the
family sphere. However, as we will see in
this interview that Heather Grand gave to
Milénio Stadium, Luso Charities was able
to reinvent itself and, as far as possible, is
staying close to those who need them to
live better and happier, because there’s no
choice but to continue, life cannot stop.
And we can all help - within everyone’s
possibilities, together we can help the Luso
Canadian Charitable Society to continue to
make a difference in the lives of so many.
Milénio Stadium: How is the Luso Canadian Charitable Society dealing with the
crisis created by Covid-19 pandemic?
What measures did you have to take to
prevent contamination of the virus?
Heather Grand: COVID-19 has changed
much of the way we all live and interact
with each other. This is especially true for
our Luso organization and our Luso participants and their families.
As we continue to work through the implications of COVID-19, Luso participants
well-being and health have been the most
important part of our planning along with
reducing the spread of the virus. Adults living with disabilities are a highly vulnerable
population and many families were concerned over exposure to the virus through
group activities or travelling on transit.
So, in consideration of Provincial Public Health directives and the need for increased health and safety measures, we
made the difficult decision to temporarily
close all Luso Support Centres in March for
face-to-face programming.
But recognizing the positive impact and
importance of social relationships, interaction, stimulation and daily routine that
programs like Luso bring to families with
disabled adult children, we decided to deliver Luso programs in a different way!
We moved rapidly to keep participants
connected and to change the way we deliver programs, developing virtual programs and activities. Our online programs
include regular social contact and communication with families and participants
with a goal to reduce social isolation.

Luso’s new online curriculum has added more options and support for families,
using a combination of technology and
topics to engage Luso participants virtually. The Centres host a series of weekly participant online sessions with customised
topics and the opportunity for participants
to connect with their friends and Luso
staff. Everyone loves to see faces and say
hello to friends!
Our Virtual Learning Programs include personalized videos, messages from staff and
modified program activities such as storytelling, baking, exercise, music all converted
to a virtual platform. A recent example was
an online scavenger hunt, enjoyed by more
than 30 participants which resulted in much
laughter and hilarity.
We are excited about how we are adapting to meet the needs of our participants in
these unprecedented times, using creativity and technology, and how much participants and families are enjoying the social
interaction and scheduled activities. Our
response to these offerings has been positive since we started.
Luso has also reached out directly to families by delivering gift bundles with treats
and program activity kits, such as cookie
baking, jewellery making and delicious
food stuffs. These door-to-door deliveries
have provided a welcome change for families and the opportunity for staff to personally connect with families while maintaining social distancing.

in place. All staff are being equipped with
and trained on the use Personal Protective Equipment (PPE). Programs are being amended to reflect social gathering
constraints and respect physical distance
guidelines. We look forward to welcoming
our Luso family back as soon as possible.
MS: The life of this institution was never
“easy” due to the type of service it provides.
How are things now at a financial level?
HG: Like most charities, Luso has experienced a significant negative financial impact from the pandemic.
Since the closures in March, no operating
revenues from program fees has been received. We are delivering online curriculum free of charge, as a much-needed service for our Luso participants, because we
understand the impact isolation and loneliness can have during these difficult times.
Our annual fundraising revenue is severely
impacted this year with the limitations on
social gatherings and events arising from
COVID-19. As a result, our famous Luso
Golf Tournament has been deferred and
we are shifting our Volta Luso Charities, a
walk/ride/cycle event to an exciting new
initiative; 2020 Luso Virtual Volta – Support Without Barriers.

As an organization that does not receive any
ongoing government support, we will need
help this year. We are asking the community for their continued generous support at
levels beyond that of prior years. Program
While families are very happy and appre- support for individuals living with disabilciative of the steps taken to connect and ities is critical to their mental, physical and
provide programs and activities to reduce emotional well being and a necessary part
boredom and isolation, they miss Luso and of social inclusion and community integration. We need to be there for them.
want to return soon.
We are busy planning and taking all
possible steps for a safe return to regu- MS: How do you predict the future for the
lar programming. All Centres have en- institution?
hanced cleaning and hygiene protocols HG: Our outlook for the future is strong.

“Thank you for all you do in
helping to bring joy and smiles
to the families and participants
of The Luso Program, we would
be lost without Luso’s innovation
and creativity to make life a little
better and more inclusive, as
we get through these COVID-19
challenges. The Zoom meetings
are fantastic and fun, they help
to maintain structure, routine and
most important the line of connection and communication with
the Luso Group.”
– Luso Parent, June 2020

We have been blessed by the continued
support and commitment of the Portuguese community since we started the
Luso Canadian Charitable Society in 2002.
The community has been a partner in this
critical journey and we hope they will
recognize the need to continue to support those vulnerable individuals living
with disabilities and their families. A need
which has only grown and will continue to
do so in the years ahead.
MS: How could the Portuguese community
help?
HG: There are many ways to help. We also
recognize that many of our community
members have also been impacted during
these unusual times and may not be able
to support at the same levels as previously.
But together and collectively we can do a
lot!
• Spread the word and be an advocate for
the work of the Luso Canadian Charitable
Society Luso.
• Make a simple donation online.
Help us make our 2020 Virtual Volta an incredible success.
• Be a sponsor, a supporter, a participant!
• Join our 2020 Luso Virtual Volta – Support Without Barriers as an individual or
team and challenge each other to walk, run
or ride while raising funds for adults living
with physical and/or developmental disabilities. Whether you’re a walker, runner
or rider; families and supporters of any age,
level of fitness or location around the world
can participate and come together for this
fun and worthwhile event.
• Our Virtual Volta is similar to past years.
Participants can register online, raise
funds and get active with friends and families. The major difference is that Volta will
not take place on just one given day. Instead, over a four-week period in August,
you can participate in Volta at your own
pace, time, day and location any way you
choose. Everyone has the ability to style
Volta to their own taste!
2020 Luso Virtual Volta – Support Without
Barriers recognizes the unique contribution that individuals and families living
with disabilities bring to the community.
Challenge your friends and colleagues to
join and/or create teams. Spread the message to family and friends outside of GTA,
Ontario, Canada and across the globe.
Registration will open in late July and more
exciting announcements about 2020 Luso
Virtual Volta – Support Without Barriers
will be coming shortly. Visit Luso’s website at lusoccs.org for more information
and registration details or to donate.
Catarina Balça/MS
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Ajudas sociais enquanto
sociedade, comunidade, Cidade...
Cristina Da Costa
Opinião
Olá Sr. Leitor,
Muito boa sexta-feira para si. Mais uma
semana volvida e, como já vem sendo
hábito, aqui nos encontramos neste cantinho especial. Todas as sextas-feiras.

E

sta semana falamos do nosso estado
social enquanto comunidade, pessoas, cidadãos de uma grande cidade.
Que ao fim do dia, não é nada mais, nada
menos do que uma grande comunidade. E
de uma pequena aldeia onde, em muitos

dos casos, precisamos da ajuda e de nos
ajudar mutuamente.
Que opina você, caro leitor, sobre organizações sociais como Famous People
Players onde uma grande Sra. - Diane Dupuis -, ela também subestimada e olhada
de lado pela sociedade, resolveu há muitos
anos atrás com muito pouco e quase nada
abrir um centro de apoio, de formação, de
recolhimento a pessoas com dificuldades
de Syndrome de Down, ou em português,
Trissomia 21 , que eram julgadas e consideradas “peçonhentas” para uma sociedade
que teima em ser perfeita e só aceitar por
bem com quem ela, enquanto “sociedade”,
se pareça. Nasceu assim o Famous People
Players onde até hoje tudo o que se passa, se faz e acontece não tem qualquer ou

nenhum patrocínio governamental como
acontece com a Luso Charity e até o centro
Abrigo - este último creio que beneficie de
alguma ajuda governamental embora nunca seja suficiente .
Não obstante e com esta pandemia que
nos continua a fustigar, estas organizações
carecem de fundos para continuarem a
apoiar de quem deles necessita.
Agora pergunto-me eu?...
Porque é que estas organizações ainda
não conseguiram estabelecer fontes de receita mais assertivas e porque é que estão
também estas mesmas agências sempre e
mais uma vez a bater nas mesmas portas?
Porque será que algumas entidades privadas, que é muito o nosso caso, estão sempre fustigadas?

Mario Silva
Opinion

H

omelessness is defined as living
in housing that is below the minimum standard or lacks secure
tenure. People can be considered as
homeless if they are: living on the streets;
shelters, emergency accommodation; living in private boarding houses without
a private bathroom or security of tenure.
There are many reasons why people
become homeless – loss of employment,
family break-up, family violence, mental illness, poor physical health, substance use, physical, sexual or emotional
abuse just to name a few. In addition,
societal barriers, a lack of affordable and
appropriate housing, the individual/
household’s financial, mental, cognitive,
behavioral or physical challenges.
The situation in Toronto is indeed chal-
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It remains a sad reality that in our society and across the world poverty
and homelessness remains an enduring challenge for too many people.
Everyone deserves a safe, stable, and
affordable place to call home. I recognize that issues of poverty and homelessness can be complicated and persistently challenging but if we are to
effectively address these concerns
then more needs to be done.

Poverty and Homelessness
in Toronto
lenging with housing affordability being a
major issue with rents escalating significantly over the past 10 years.
According to the City of Toronto, there
are over 9,200 people in Toronto who are
homeless on any given night. Affordable
housing is fundamental to addressing the
issue of homelessness. In Toronto, the
task of addressing housing issues is spearheaded by Deputy Mayor Ana Bailão,
who has been working diligently on these
issues as the City’s Housing Advocate and
the Chair of the Planning and Housing
Committee.

In December 2019, City Council approved the 2020-2030 Housing Action Plan,
a ten-year plan to meet the City’s housing
challenges. The total financial commitment for the plan will be $24 billion over
ten years and it will directly assist over
341,000 individuals and families as well
as put in place badly needed supportive
housing.
The COVID-19 pandemic has complicated the situation not just in Toronto but
around the country.
Homelessness is the most obvious expression of poverty’s effect on housing,
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Até quando e enquanto sociedade não
teremos TODOS NÓS, a mesma responsabilidade?
Porquê bater sempre às mesmas portas ?
Porque razão agora, neste momento
de Pandemia, não se unem e pressionam
os governos em questão para receberem
apoios? Desanuviando assim também as
mesmas entidades e pessoas do sentimento
de culpa de termos também nós e eles o dever de sustentar uma e cada vez mais estas
agências. Será este problema só de alguns
indivíduos ou empresas ou será que deveria de ser de todos? Enquanto sociedade,
comunidade. Nesta grande cidade que, ao
fim do dia, é apenas uma pequena aldeia ...
Fique bem e até para a semana se Deus
quiser e os Homens deixarem...
but it’s not the only one. Poverty in Canada refers to people that do not have
enough income to purchase a specific
basket of goods and services in their community. It is estimated that nearly five
million people in Canada currently live in
poverty and according to the City of Toronto, one in four children and one in five
adults live in poverty in Toronto.
Poverty is a widespread issue across the
country and our City and vulnerable groups
such as people living with disabilities, single
parents, elderly individuals, youth, and racialized communities are more susceptible.
During this pandemic we have seen a large
increase in foodbank usage as many desperate individuals and families have turned to
these locations for assistance.
According to a City of Toronto report,
the highest rates of child poverty are
among indigenous, racialized and newcomer families, with 84% of Indigenous families with children in Toronto living in
poverty and one third of racialized children (33.3%) in Toronto living in low-income families, while in comparison 15.1%
of non-racialized children live in poverty.
Both poverty and housing are serious and complex issues that need to be
continually addressed by all members of
government and society. The Housing
Action Plan by the City of Toronto goes
a long way to improve the lives of many
marginalized individuals and families.
Mario Silva, PhD (law), Distinguished Fellow, Ryerson University
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Social Responsibility – Is it a myth?
These days of Covid-19, the words social responsibility are heard more and
more.

I

n a perfect world, social responsibility refers to an ethical framework and
suggests that an entity, be it an organization or individual, has an obligation to
act for the benefit of society at large thus
the words mean substance of a balance between the two words. The meaning places
a very high demand on society to help your
fellow men. Isn’t that what Jesus preached?
As I digest the news from celebrations of
the 4th of July in the United States and in
particular from Chicago where 14 people
were shot, with 14 dead including five
small children, I wonder where social
responsibility begins and ends. This tragedy, particularly as it relates to the killing
of children, diminishes social obligations,
which each of us should embrace, substituting it with rage and contempt for people
who have lowered the level of humanity to
that of animalistic savagery and reduces
a living environment to that of a jungle.
How has humanity lowered itself to this
level? Where are the voices of Black Lives
Matter and others when they see blacks
killing blacks in this manner without any
consideration for life?
Where is a social conscience that says
that the world is still a place of peace and

COVID-19
Novel Coronavirus

respect? Surely, we are all developing
doubts about how the world turns and
how the “Leaders” of this earth govern.
Shame on a society that has lowered itself to a level where even children cannot be protected. At a micro level there
are people and organizations that need to
continue to survive in order to protect the
unprotected and underprivileged.

As the middle class disappears, the
haves and have nots become more pronounced. The streets of Vancouver east
side are strewn with overdosed bodies,
which can’t be helped. Mental health
issues are exploding and familial abuse
rampant. Is this a Covid issue or an underlying rot which has been fermenting for a
long time and has finally surfaced? Where

will the help come from? Help must come
from grassroots organizations that work
daily with the mentally challenged, the
incapacitated or the poor. Society must
support organizations such as Abrigo,
Luso Canadian Charitable Foundation,
Famous People Players and others, particularly in times of crisis such as we are
now facing. They help people who often
can’t help themselves and this is really
what social responsibility is about.
Someone asked if being a billionaire
should be illegal. Right or wrong, the
question of how much is needed or desired would be a discussion to be had at
another time. The reality is that regardless of how much money is out there, not
enough is reaching the people who need
it most. Let’s empower ourselves and bolster someone’s spirit by leveraging fortune, whatever it may be, and investing
in a society where lack of morality and
respect is travelling fast on the way to
hell. Giving back to the needy, sustenance
of underprivileged, respecting the rule of
law and creating a culture based on ethics
and respect for the individual will flatten
the curb and thus prevent society from
total moral degradation. Don’t close your
mind and open your capacity to think and
change, for the sake of the children.
Manuel DaCosta/MS

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

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

Visit toronto.ca/covid19

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

No meio de uma crise de saúde, económica, social e (quiçá…) política, o país
está a banhos, debaixo de um sol abrasador e mergulhando nas frescas águas
atlânticas para esquecer o que aí vem!

Q

ue o nosso “Ronaldo” das Finanças
“atirou a toalha ao chão”, abandonando o cargo de ministro das Finanças, já todos sabem. Como todos sabem
que ele se prepara para, entre pequenas reclamações da oposição nacional, ingressar
no Banco de Portugal, como Governador,
entregando a antiga pasta a um seu correligionário, que ainda não deu provas da sua
inteligência e supercapacidades em saber
gerir um país sem finanças!..
Aguardando o prometido (mas ainda
não devido…) pacote de muitos milhões
da União Europeia para relançamento da
economia nacional, face aos prejuízos económicos causados pela Covid-19, mas cuja
decisão tem sido adiada pelo Governo holandês (que não percebe o porquê da pressa…), o Governo português tomou a decisão
inevitável de nacionalizar duas empresas,
em virtude da situação caótica em que se
encontravam.
A primeira, a TAP, que não sendo inteiramente nacionalizada, o Estado português

assumiu cerca de 72% do seu capital, pagando 55 milhões de euros para expulsar o
acionista americano (quando ele tinha pago
5 milhões para entrar na administração da
TAP…), comprometeu-se a investir 1,2 mil
milhões de euros na companhia, para que
ela possa continuar a funcionar e abrir um
concurso internacional para encontrar os
melhores gestores para esta companhia aérea, que se quer “de bandeira”!...
Ouvidos os comentadores de todos os
espetros políticos nacionais e conhecidas
todas as dificuldades das diversas companhias aéreas internacionais, percebem-se
duas conclusões: o Governo português tomou as decisões possíveis e adequadas à
situação atual e a TAP deve voltar a ser privatizada o mais rapidamente possível.
Neste “poço sem fundo” dos dinheiros
dos contribuintes (tal como o Novo Banco/
antigo BES e outros), começo a sentir um
mau “odor” nas decisões de “salvamento”
de algumas empresas, sem que se perceba
o que é que de mau antes aconteceu, assim
como a culpabilização dos eventuais culpados por estes fins de história. Bem certo que
a pandemia que nos tem afetado traduziu-se num desastre económico para as companhias de aviação, mas a TAP tem tido,
ao longo dos anos, sucessivos problemas
financeiros, antes desta crise acontecer,
e não vi ninguém colocar um ponto final
neste sugadouro de dinheiros públicos! Se
ela tem que continuar a ser uma companhia
“de bandeira”, face às responsabilidades
do Estado português para com as suas co-

munidades e os PALOPs, é um assunto que
me ultrapassa e sobre o qual não teço grandes considerações, embora constate que
a maioria dos nossos emigrantes (por ser
muito mais barato) utilizam as companhias
aéreas low cost para viajar, não havendo
qualquer apelo patriótico que os demova!...
Por outro lado, para os milhões que
agora vão ser investidos sem um plano de
reestruturação aprovado, hesito em saber
como e por quem vai ser gerida a TAP. Se
tem de ser por altas figuras do mundo da
aviação internacional (a ganharem altas
remunerações e prémios), é preciso juntar
tais despesas e passar pela vergonha pública de que o país não tem gente habilitada
para o fazer ou, pela forma como certos setores políticos liberais condenam a gestão
das empresas nacionalizadas por parte do
Estado, por falta de confiança e isenção dos
seus gestores, mais parece que são todos
um bando de salteadores!...
A pagar pelo Estado aos seus eventuais
proprietários está igualmente a decisão do
Governo português em nacionalizar inteiramente uma das maiores empresas de produção do setor elétrico nacional, a Efacec.
Uma empresa de alta tecnologia, rentável e
com mercados assegurados, que começou
a ter dificuldades financeiras a partir do
momento em que a sua proprietária Isabel
dos Santos (filha do antigo Presidente de
Angola) começou a ser abalada por diversos escândalos financeiros, entre os quais
ser acusada de ter comprado esta empresa com dinheiro “desviado” da Sonangol,

empresa petrolífera angolana. Agora resta
saber quem são efetivamente os donos da
empresa a quem o Estado terá de pagar as
indemnizações devidas pela nacionalização, embora se apresentem desde já como
credores, os bancos que têm facilitado os
empréstimos à empresa e o próprio Estado
angolano e depois privatizá-la novamente.
Não vá o Estado “comê-la”!...
A terminar esta semana agitada está a
decisão do Governo britânico em exigir que
os seus residentes que viajem de férias para
Portugal, quando regressarem, sejam obrigados a ficar 14 dias de quarentena no seu
país, porque Lisboa e Vale do Tejo passa por
um grave surto infecioso de Covid-19.
Face ao descalabro do setor turístico algarvio, onde os muitos milhares de ingleses
passam este período estival e são proprietários das suas habitações, o Governo português reagiu, acusando de discriminatória esta medida, por parte dos “amigos da
Velha Aliança”, que nos causarão imensos
prejuízos económicos e sociais.
Tendo em consideração a taxa de mortalidade e infeções Covid no UK; a supremacia da saúde pública portuguesa face
a eventuais rendimentos económicos; a
forma como os britânicos desafiam todas
as regras de proteção contra o vírus no seu
próprio país e, por demais, quando vêm divertir-se num país estrangeiro, não sei se a
reciprocidade de tratamento não seria bem
aplicada pelo Governo português aos cidadãos britânicos. A bem da amizade que nos
une, claro!
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E ainda que tivesse o dom de profecia,
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que
transportasse os montes,
e não tivesse amor, nada seria.

Caminhar por Amor
F
Aida Batista
Opinião

Aposto que a maioria de vós teve oportunidade de ver o brilhante desempenho
de Morgan Freeman e Jack Nicholson no
papel de dois doentes terminais no filme
“The Bucket List” que, em português, ficou conhecido pelo título “Antes de Partir”. Estes dois homens, de posição social e condição financeira opostas, mas
unidos pela doença que lhes ditara uma
vida a prazo, decidiram elaborar uma lista
daquilo que gostariam de fazer antes de
partir. De entre as inúmeras vontades, de
que ainda me lembro, estavam: saltar de
paraquedas, percorrer parte da Muralha
da China, visitar o Taj Mahal e viajar até
ao Egito. Já não recordo as outras, mas
todas eram iniciativas que ambos teriam
de experimentar pela primeira vez.

elizmente, e que eu saiba, não fui acometida de nenhuma doença prolongada, mas tenho consciência de que à
medida que a idade vai avançando também
o meu prazo de validade se vai esgotando.
Por isso, embora não me tenha passado
pela cabeça elencar (como agora tanto se
diz) uma lista de vontades a concretizar, a
verdade é que, de vez em quando, falo de
coisas que ainda gostaria de fazer.
Já fui ao Egito, já percorri umas centenas de metros da Muralha da China, já fiz
o salto de paraquedas, e tinha planeado ir à
Índia em abril, não fora a covid-19 dar-me
cabo dos planos. Havia, no entanto, outra
experiência que há muito planeava viver –
ir a Fátima a pé. E fui este fim de semana.
Os que me conhecem - sabendo que sou
um ser espiritual, mas não propriamente
dotada daquela fé que move montanhas -,
estranharão este meu desejo. Nem sequer
me senti impelida por nenhuma motivação especial, a não ser a de ficar a conhecer
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melhor todos os meandros dos caminhos
de quem o faz por pura convicção,ou pelo
desafio de perceber os limites do seu corpo.
Estes passam por sentir: o asfalto a escaldar e a devolver-nos as ondas do calor da
miragem, os pés a inchar e a ganhar a dormência acusada pela menor oxigenação,
as bolhas a ocupar o espaço deixado vago
nos interstícios da pele, as pernas a medir
o peso do cansaço acumulado, as costas a
acusar o movimento da mochila - mesmo
que leve e bem ajustada -, as ancas a denunciar o compasso ritmado do andar, o
caminhar em modo automático como se o
corpo anestesiado pela dor já nada mandasse, a enorme vontade de, no final de
cada percurso, atirar o corpo ao chão e deixar-se estar a fruir da vitoriosa sensação de
triunfo sobre mais uma etapa vencida.
Perguntar-me-ão se valeu a pena, e
eu responderei com um convicto “sim”,
sem necessitar de enumerar todas as ra-

zões que justificaram esta minha jornada de superação. De livre vontade e sem
pruridos, apontarei a que considero ser
a que maior satisfação me deu: ter sido
uma caminhada intergeracional, porque
foi feita com os meus filhos e o neto mais
novo, numa representação triangular de
gerações. Acrescento, no entanto, a solidariedade e o apoio dos que, ao passarem
por nós, afrouxam e nos dirigem palavras
de incentivo, ou uma sonora buzinadela,
como é o caso dos camiões; a sintonia dos
diferentes grupos que, provenintes de variadas regiões e distâncias, se sentem irmanados num projeto comum.
De tudo, porém, o que me marcará para
sempre será a forma como passarei a olhar
e a respeitar os peregrinos que, de ora em
diante, for encontrando. Porque, entre
eles, estarão aqueles que, como eu, não
sendo movidos pela fé, caminharão por
amor: de algo ou de alguém.
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A cultura regional portuguesa tem
ricas tradições e diferenças com muito valor
Augusto Bandeira
Opinião

A Covid-19 veio para ficar por algum
tempo, ninguém sabe por quanto tempo
mais, e muitas coisas precisam de mudar
e ninguém diz nada, nem se preocupa.

Q

ue fim vão ter certos/as associações/instituições?
Ultimamente tenho lido alguns
artigos de opinião e estranho que ninguém
ainda teve a coragem de dizer as verdades.
Li algures algumas deixas de certos diretores de certos clubes a dizer que estavam
bem de saúde económica, mas só alguém
que não sabe a realidade no interior dos
clubes é que não vê que tudo aquilo não
passa de uma lufada de ar a meio termo
para tentar acalmar os sócios, porque na
realidade as coisas não são assim tão fáceis.
Mesmo tendo tudo controlado economicamente, tanto tempo sem receitas as coisas começam a agravar-se, mais tarde ou
mais cedo. Todos ou quase todos sabem
que é verdade e que muita coisa vai mudar
na vida de certos/as clubes/associações.
Ninguém diz nada e ninguém deu o passo
em frente para se começar a arranjar soluções, porque os problemas estão a bater
à porta. Há soluções para se resolver e fáceis. Os clubes não vivem sem patrocínios,
os patrocinadores são os empresários e as
uniões/sindicatos porque as quotas dos
sócios não suportam as despesas - a única
hipótese é arrumar com certas organizações que não fazem nada a não ser festas

para tentar manter portas abertas para um
determinado grupo de pessoas que culturalmente nada traz. Há gestores de algumas casas que não percebem nada - já se
faz de tudo para sobreviver, tudo que nada
tem que ver com a determinada região.
Era agora a altura para os empresários e,
se gostam do seu cantinho e se apreciam a
cultura da sua região, cortar os patrocínios
a este tipo de gestão de eventos que são organizados e que nada, mesmo nada fazem
pela cultura e começar a investir e preparar
o futuro com qualidade, unindo as pessoas
para a famosa Casa de Portugal que tanta falta faz. Comecem a agrupar o que de
bom temos e a fazer o que outros fizeram
em certos países onde existe comunidade,
com um determinado número de emigrantes a viver. Grupos de empresários
unidos salvaram as tradições com casas
em grande onde se ensina o português, se
organizam feiras de artesanato, gastronómicas, etc. - tudo em prol da preservação
da diversidade que o nosso país tem, em
termos de cultura regional, que é invejável
e nós por cá não estamos a fazer um trabalho bem feito porque não há união.
Com todo o respeito pelos que passaram
pela ACAPO, hoje não faz sentido a existência desta organização e a prova está à
vista de todos - temos ACAPO sem direção
e sem qualidade para continuar e não venham pôr paninhos quentes e dizer que é a
salvação. Já nenhum clube tem interesse na
mesma e a pessoa que mais tempo perdeu
a gerir os destinos hoje é olhada de lado,
todos lhe espetam uma faca nas costas e o
querem ver ao longe. Mas, meus caros amigos, não há ninguém para dar continuidade

com o mesmo formato, nem tem conhecimentos para o fazer. Desculpem, mas há
que mudar enquanto existem certas pessoas para abraçar um projeto diferente que
nos vai dar/trazer a salvação. Acabem com
clubes, deixem-se de mentir e avancem
para a diferença onde todos serão grandes
e nada acaba. Não julguem que clube A ou B
vai acabar, vai sim melhorar os seus serviços, têm é que ser unidos e aceitar opiniões
porque tudo ficará melhor em qualidade
cultural. Deixem de colocar a vossa vida
privada em perigo para salvar instituições - muitos já tiram hipotecas em cima
de hipotecas para salvar o que não é vosso.
Acreditem, tudo muda! Porque não mudar
também? Quem muda Deus ajuda. Ou têm
medo de perder um título, de não ficar na
foto? Realmente em certos clubes é mesmo
isso que atualmente está acontecer - pessoas que correram para reaver o seu título
e poder frequentar festas gratuitamente
porque são diretores. Trataram mal outros,
insultaram para poder chegar ao poder, inventaram… só para ficar na foto. Mas, meus
amigos, todo o cidadão comenta isto e sabe
que é verdade, mas ninguém tem coragem
de dizer as verdades, vivemos numa hipocrisia onde, no fundo, a maioria são falsos
uns para os outros. Falam, falam, mas é nas
costas - olhos nos olhos não há coragem.
Toronto não precisa de casinhas, precisa
sim de casa com peso para dar continuidade ao que nos ensinaram. Temos jovens na
comunidade que chegaram recentemente
de Portugal com capacidade para ensinar
a língua portuguesa aos mais pequenos e
ninguém aproveita isso, os mesmos com
um nível cultural acima de muitos e que

me admira da forma como atualmente estão envolvidos. Não percebo porque esses
conseguem muito mais e com qualidade e
deixaram-se levar. Existem pessoas com
capacidade para organizar mostras gastronómicas regionais, mostras de artesanato,
etc., mas não! Ao invés de se unirem e organizarem algo qualitativo andam todos a
remar ao contrário. Que futuro nos espera
em termos de cultura regional? Assumam o
mal e ajudem na construção do local que a
nossa comunidade tanto precisa! É um facto - nem todos podem ser presidentes ou
palestrantes, mas podem ajudar em formas
diferentes, haverá espaço para todos.
Deixo um desafio aos excelentes empresários que a nossa comunidade tem:
unam-se e façam algo como outros colegas
vossos assim fizeram noutros países. Eles
próprios largaram de apoiar instituições
sem valor nenhum e deram as mãos em
prol da cultura regional. É isso que precisamos a curto e médio prazo que cá aconteça.
Para aqueles que não concordam com as
opiniões que eu vou deixando, não enviem
cartas de advogados com ameaças e algumas cartas anónimas para a minha pessoa
como alguns o fizeram, fica-vos muito mal.
Um dia terei o prazer de publicar/desmascarar certos indivíduos que andam no meio
da sociedade e deviam de ter vergonha
porque de cultura pouco ou nada sabem a
não ser dar uns gritos e pouco mais. Há um
ditado antigo que diz “quem diz as verdades não merece castigo” - digam as verdades e aceitem as opiniões dos outros.
Trabalhem com qualidade para o bem da
divulgação da nossa cultura regional.
Viva Portugal.

Rádio Alfa, a emissora dos portugueses em Paris

L

primeira geração, uma geração que se encontra intimamente ligada à Rádio Alfa,
pelo que a emissora deve ter como uma
das prioridades e desafios para o futuro
a sua interligação com os lusodescendentes, de modo a conseguir “fazer um
cruzamento de culturas e tentar direcionar-se para as diferentes expectativas dos
seus diferentes ouvintes”.
Uma outra importante faceta da Rádio
Alfa é a sua dimensão solidária, ainda recentemente expressa nestes tempos difíceis que atravessamos, devido aos efeitos
da pandemia de coronavírus que gerou
num curto espaço de tempo uma crise socioeconómica mundial sem precedentes,
e que também afetou duramente a co-

munidade portuguesa em França. No decurso deste contexto, em meados do mês
passado a emissora promoveu a iniciativa
“Todos juntos”, tendo conseguido através da mesma recolher, junto comunidade lusa na capital francesa, 10 toneladas
de alimentos, 50 caixotes de roupa e mais
de 10 mil euros em donativos para ajudar
compatriotas que neste momento sofrem
os efeitos da covid-19 na região de Paris.
No passado, e sobretudo no presente e
no futuro, a Rádio Alfa continuará a ser
a antena da comunidade portuguesa em
Paris, ou como salientou o Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, no
30.º aniversário da estação, a “Rádio Alfa
é Portugal”.
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venção, a grelha da estação emite programas que dedicam espaços à resolução
de problemas, à promoção da música,
cultura e língua portuguesa, à divulgação
das atividades realizadas pelo meio assoDaniel Bastos
ciativo e à difusão de notícias que visam a
Opinião
informação junto da comunidade portuguesa em França.
No ar desde 5 de outubro de 1987, a RáComo sustenta Carla Laureano, na tese
dio Alfa, uma estação de rádio lusófona
situada em Paris e dirigida à comunida- “A rádio Alfa e a comunidade portuguesa
de portuguesa em França, a maior co- em França: estudo de caso sobre a relação
munidade de portugueses no estrangei- entre média e identidades”, a emissora ao
ro, desempenha um papel fundamental desempenhar um papel importante junna manutenção e promoção da identi- to da comunidade portuguesa em terras
dade lusa em terras gaulesas.
gaulesas, impulsiona a “partilha de uma
ocalizada atualmente em Créteil, identidade cultural portuguesa entre os
é consensualmente reconhecida emigrantes”. Particularmente junto da
como a emissora mais popular dos
portugueses em Paris, para o que muito
contribui o facto de ser a única rádio da
comunidade portuguesa que abrange a
região de França, 24 horas por dia.
Se tivermos em linha de conta que os
dados mais recentes apontam para que
vivam em França mais de meio milhão de
portugueses e que se considerarmos a comunidade contando com os descendentes de segunda e terceira geração o número sobe para quase um milhão e meio,
elevando-a assim à maior comunidade
estrangeira a viver em França, percebe-se que a Rádio Alfa além de emitir para
um enorme auditório, constitui-se como
a voz de intervenção da comunidade portuguesa na Cidade Luz.
Enquanto palco privilegiado de inter-
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ADHD...
What does it
stand for?
Sara Isabel Dias
Opinion

Parenting is a full-time job. At all times,
pieces of our hearts travel with our children. We worry about their health and
safety. We dream about their futures.
But, sometimes things don’t go as we
hope. If you have a child who struggles
with Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), it can be a very frustrating
and often, an isolating experience. If
you have a child with ADHD, you are not
alone. Believe me: I understand and have
experienced it all raising two boys with
ADHD, both diagnosed at the age of six.

P

arenting a child with ADHD has many
difficulties, whether it’s the family
dynamic, mental wellness or simple
tasks. I understand these frustrations too
well. I know what it feels like when you
are talking to a child who immediately
looks away. I understand how challenging
it is when instructions are repeatedly given
and simply not followed.
ADHD is a chronic neuro-developmental disorder, which is thought to affect
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approximately 3–7% of children, with a
higher prevalence amongst males. The
disorder is associated with a number of
problems, including conduct, learning disorders and mental health difficulties. Generally, it is diagnosed on the basis of three
factors: attentional deficits, hyperactivity
and impulsivity. Treatment approaches
include use of stimulant pharmacotherapy,
dietary modifications and supplements,
behavioural interventions and counselling.
Before a child receives a diagnosis of
ADHD, as a parent, our mind cannot help
but think, “what is wrong?” Thus, it begins your child’s experience with daily negative feedback from adults, who cannot
see his PRO-abilities and only experience
frustration with his DIS-abilities. Feelings
of doubt, anxiety, and shame begin to fester within them. My sons have shared hearing the phrases, “Why did you do that?
What is wrong with you? Stop talking. You
are so annoying,” through their childhood.
Their response? To become frustrated with
themselves and lash out at others. Early on,
their self-identity is scarred by something
out of their control.
I’ve lost count of the number of times
teachers, coaches, and other adults have
simply washed their hands of my sons. Often times, it was done without a shred of

empathy. I’d witness the pain in their eyes,
which became internalized hatred towards
themselves. In their mistakes, tears filled
with regret, from their impulsive actions,
which they truly could not help. This is not
to say they are inexcusable or justified in
their behaviour. Like neurotypicals, they
make mistakes and hurt others. But, as
parents, we must consider our response
to their behaviours, so as to come from a
place of compassion and love.
Let us teach our children, ADHD is not a
curse, but a superpower. Magic happens
when you see the true mirror image of
each trait. Look beyond ADHD, you’ll find
a child hoping to be understood and respected. Negative labels are destructive to
everyone, especially to a person who labels
him/herself. Dump those negative labels –
ignore the negative chatter – and see just
how amazing your child is.
Both my sons, aged 15 and 21 today, see
what others don’t see and see so much
more; champion multi-taskers; philosophically deeper than most people; find something they love, do it with passion; out
of the box thinkers; resilient; work well
under pressure; have a photographic memory; compassionate and empathetic.
Embrace your superhero and celebrate
their bright, shining gift. When he grows

PREVENÇÃO

SINTOMAS

A MELHOR FORMA DE PREVENIR A
TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

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

lavar as mãos frequentemente com
água e sabão durante pelo menos 20
segundos
evitar tocar nos olhos, nariz ou boca,
especialmente com as mãos por lavar
praticar o distanciamento social
e fique em casa para evitar ficando
doente ou transmitir a doença a outras pessoas
quando tossir ou espirrar:
o cubra a boca e o nariz com o braço ou
lenços de papel para reduzir a propagação de germes
o

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

limpe e desinfete frequentemente objetos e superfícies em que toque, como
brinquedos, dispositivos eletrónicos e
maçanetas
evitar o contacto próximo com pessoas
que estejam doentes
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up, he’ll never forget who cheered him
on… and who didn’t. That friend that moved on? His loss. That horrible teacher he
had? He’ll still be there in that classroom
unfortunately crushing another child’s
spirit. But your child? Who knows… he
no doubt will be changing the world with
his words, his music, his art, his science,
or even just his smile. And, he will never
forget those wonderful teachers, and true
friends, who saw his beautiful talents and
always had faith in him.
Today, through determination, preservation and hard work, my oldest son is
currently in his last year at University of
Toronto, majoring in Humanities and my
youngest, completed grade nine, both with
honours in addition to achieving their second degree black belt “Kyo San Nim” in
Tae Kwon Doe.
So, before you write off any child with
ADHD, I ask that you consider joining us
on this journey. I ask that you look into
their eyes and see potential, see a work in
progress, see someone who will help you
grow as human being. I ask for your understanding. I ask for your patience. I ask
that you step up to the challenge and help
their light shine bright.
The Mother of Two Boys with ADHD.

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

FEBRE

DIFICULDADE
RESPIRATÓRIA

TOSSE

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

Faça um plano agora que inclui:

Provisões essenciais à mão (que durem algumas semanas) para não precisar de sair de casa caso fique doente.
• Evite fazer compras desencadeadas pelo pânico. Adicione alguns artigos extra ao seu carrinho sempre
que for às compras.
• Renove e avie as suas receitas
médicas.

Soluções alternativas caso fique
doente ou se precisar de cuidar de um
familiar doente. Por exemplo:
• Se tratar de crianças ou pessoas dependentes, tenha um prestador de
cuidados de reserva.
• Fale com a sua entidade patronal
sobre trabalhar a partir de casa, se
possível.
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Eduarda Sousa-Lall was born in New
York but she was always very connected
with the Portuguese culture. Daughter
of a Portuguese father and Italian mother, she grew up embracing both cultures
but the passion of her Portuguese heritage runs strong through her veins. Last
year, it was this passion which led her to
run (and assume) the presidency of Federation of Portuguese Canadian Business & Professionals (FPCBP). However, in the last year the Canadian and
Portuguese economic reality was very
different from today. Re-elected to run
another mandate for the Association,
Sousa-Lall wants to “offer more business and professional oriented events”
to companies and help them to face the
new market. The Virtual Video Conferencing platforms are just an example of
the effort that Federation is making to
help entrepreneurs that are admitting
that it will be hard “to close deals”.

LOCAL

T

he pandemic opened an 8.7 billion
euro hole in public revenue in Portugal, Finance Minister Joao Leão

said last month, predicting a 6.3% deficit
in 2020 and an increase in public debt to
134.4% of GDP from last year’s 117.7%.
In Canada the federal deficit is projected
to hit $343.2 billion this fiscal year - the
projection was released this week by the
Créditos: DR

“You can expect the FPCBP
to be more vocal, visible and connected”

Finance Minister, Bill Morneau.
The direction of FPCBP is the same as
last year, and the president underlines that
they are a team and recognizes the effort

www.mileniostadium.com

that each of them offers to the federation—
Eduarda Sousa-Lall as president; Paulo
Rocha as vice president; Sergio Ruivo as
treasurer; Carla Pereira as secretary. There
are also eight directors (Susy C, Henriques,
Melissa de Simas, Sara Vieira, Amanda Caldas, John Ribeiro, Ana Maria Faria, Eddie
Suliman and Philip Arruda) and two trustes
(Kim Ferreira and Michelle Jorge).
The FPCBP Scholarship Program is the
oldest and largest Scholarship Program of

10 a 16 de julho de 2020

with other lusophone communities.
MS: In 2018 you said that FPCBP needs to
have a stronger position on Portuguese
Associations. But now with the restrictions in the airlines keeping the contact

Services). As well as Canada is seen as a adians are facing unemployment and the
launching point for Portuguese products
NAFTA Agreement.
MS: Businesses are struggling because of

What’s the feedback that you are getting

COVID-19. What is the role of the FPCBP

now from the entrepreneurs?

in times like this?

E Sousa-Lall: As much as entrepreneurs

E Sousa-Lall: Through collaboration and
with one collective voice, the FPCBP will
lobby and advocate for our members and

munity. The president’s advice to the stu- can be difficult to foster new business redents, is to remain proactive, informed lationships and to close deals.

CBP team had set in motion the COVID-19

and optimistic. Speaking to Milénio Stadium, Sousa-Lall promised that in 2021

MS: CETA (Comprehensive Economic

community. To assist businesses, the FPSupport Initiative, whereby members and
sponsors were contacted to offer social

the FPCBP will be “more vocal, visible and Trade Agreement) promised to create a new era between Canada and the
and connected”.

media exposure during the pandemic.

Milénio Stadium: You were recently into force, only 25 percent of EU tariff
re-elected as the president of the FPCBP. lines on Canadian goods were duty-free.

mier Doug Ford said in the last months

European Union. Prior to CETA’s entry

What is the main goal to the next man-

With CETA, 98 percent of EU tariff lines

federal government created a program to

into the US Market because of the new help students to get a job during summer-

encing platforms, the feedback is that it

its kind in the Portuguese Canadian Com-

19

Portuguese Exports (both Products and adian Community based in Canada. Can-

between the two countries will be harder.

have had to rely on Virtual Video Confer-

MILÉNIO | LOCAL

MS: PM Justin Trudeau and Ontario Prethat we should buy products made in
Canada and in Ontario. The Portuguese

community based in Canada has a differdate, and how do you see the future of are now duty-free for Canadian goods.
ent challenge. Should we buy Portuguese
Canada after the first wave of COVID-19? How are the Canadian and the Portuguese
or Canadian products?
companies exploring the potential of this
Eduarda Sousa-Lall (E Sousa-Lall): We
free-agreement trade?
E Sousa-Lall: Buying products Made in
must collectively remain optimistic with
Canada/Made in Ontario will support the
what the future holds after the first wave E Sousa-Lall: With the lifting of restricCanadian Economy. Purchasing products
of COVID-19. The FPCBP will advocate tions through the CETA Agreement, there
Made in Portugal that are not produced in
for our members and community and will has been an increase of trade between
Canada, does not detract from the Canoffer more business and professional ori- Canada and Portugal. Companies that
adian Economy.
ented events, be it virtually or in person, previously experienced a limited quota,

time. What is your advice to this young
people? How can they face the future
with optimism?
E Sousa-Lall: During this unprecedented time, we are faced with challenges,
which has brought about change and
forced innovation. Students will need to
remain proactive and informed and seek
out the Federal Gov’t programs that will
help, support and be beneficial to them.
Albeit the future will be different from the
norm of yesterday, we remain optimistic
with the prospects post COVID-19.
MS: The FPCBP decided to create the
speaker series that has the collaboration
of Ezonetworks and MDC Media Group.
Are these the kind of initiatives that we
need to think about from now on?
E Sousa-Lall: A proud time for the FPCBP
and the team which created the Speaker Series. The Speaker Series addressing
various topics, will be part of the visible online platform moving forward. In
2020-2021, you can expect the FPCBP
to be more vocal, visible and connected
with the community and beyond. The FP-

based on Gov’t restrictions. The FPCBP will have seen an increase in quotas and MS: The FPCBP Scholarship Program is CBP is exploring various collaborations to
enhance and have a greater presence with- new opportunities. Based on feedback,

the oldest and largest Scholarship Pro-

in the LUSO community, also partnering Canada is viewed as a destination for gram of its kind in the Portuguese Can-

support our Business Community.
Joana Leal/MS

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.

leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga
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Chegou o tão esperado verão acompanhado de muito sol e calor, a convidar para momentos de lazer nas muitas e diversas esplanadas que se encontram por toda
parte. Com a entrada na segunda fase da recuperação da economia, desde que se deu o lockdown em março, o Governo Provincial do Ontário e a Câmara Municipal de
Toronto deram luz verde aos restaurantes, com muitas restrições e normas, para reabrirem as suas esplanadas. Para tal, a Câmara de Toronto suspendeu o imposto das
mesmas até 2021 e inclusive está na iminência de implantar o programa CaféTO para facilitar a abertura de novas esplanadas em áreas que antes não eram permitidas
e/ou nem autorizadas e, deste modo, auxiliar os restaurantes e bares fazerem face ao prejuízo verificado durante os últimos meses devido à pandemia. Esta semana o
jornal Milénio Stadium abordou quatro restaurantes da comunidade para saber como estão a lidar com as novas normas e restrições relativas à restauração e outros
pontos considerados imperativos.
Carmo Monteiro/MS

Como estão a lidar com a pandemia?
Isto está mau… não só para nós como para
todos. Estamos a aprender a viver com esta
nova realidade.

A nível financeiro, o investimento está a valer a pena? E qual é o feedback dos clientes?
A Churrasqueira Martins tem que agradecer
a todos os clientes, quer da comunidade portuguesa como de todas as outras, pois graças
a todos estamos a trabalhar razoavelmente
bem. Alguns clientes queixam-se das novas
normas, mas a maioria aceita-as bem.
Que previsão faz para o futuro na restauração?
Olhe, vou-lhe dizer uma coisa… isto vai
ficar mal. Os preços dos produtos subiram
ridiculamente, está tudo mais caro e vão
ficar ainda mais. Francamente, hoje não
abriria um restaurante, mas é o que tenho,
é a minha vida, mas se não tivesse, sinceramente, também não era agora que abria.
para colocar fitas no chão que indicam
por onde as pessoas têm que passar para
a esplanada; colocámos letreiros com as
nossas condições e regulamentos impostos por lei; as nossas ementas passaram
a ser descartáveis; temos dispensadores
sanitários nas entradas e encorajamos os
clientes para sempre que saiam e voltem
para a esplanada ou da mesa que desinfetem as mãos; não temos serviço de bar
e não podem estar mais que duas pessoas
no balcão do take-out; cada mesa recebe
uma lista descartável com os regulamentos assim que os clientes se sentam a quem
pedimos que leiam cuidadosamente; a higienização das mesas é rigorosamente feita antes dos clientes se sentarem e depois
que se forem embora; substituímos os
frascos de sal, pimenta, ketchup, mostarda etc. por pacotes individuais; quando
nos pedem palhas, estas são manuseadas
com uma pinça; como agora as crianças
gados e agora alguns não querem voltar estão limitadas aos seus lugares, ou seja,
porque estão com medo e nós respeita- não podem andar a correr pela esplanamos isso…, mas mesmo assim tentamos da como antigamente, e para fazer face a
esse desafio para os pais, nós temos placeser positivos.
mats (toalhetes de mesa) para as crianças
Que mudanças foram necessárias fazer ou colorirem com marcadores que também
como se adaptaram a esta nova realidade? fornecemos e todos os empregados usam
Nós fizemos o que manda a lei, na espla- máscaras.
nada retirámos mesas para metade da
nossa capacidade e separámos as que fi- A nível financeiro, o investimento está
caram com dois metros entre elas com o a valer a pena? E qual é o feedback dos
máximo de seis lugares por mesa – claro clientes?
que aceitamos grupos maiores, mas têm Nós estamos a fazer de tudo para que os
que ficar em mesas separadas; na par- clientes se sintam confortáveis, que tete fechada tirámos a maioria das mesas nham confiança e se sintam seguros
Créditos: Carmo Monteiro

Que mudanças foram necessárias fazer ou
como se adaptaram a esta nova realidade?
Para nós, a nova realidade a nível de higiene não alterou muito porque para nós
foi sempre uma prioridade, mesmo antes
da pandemia, mas claro que agora ainda
somos mais exigentes! Fizemos um investimento numa esplanada extra e só pedimos a Deus que haja bom tempo e que não
chova, porque senão não podemos estar
abertos e não ganhamos para pagar todo o
investimento que fazemos nas encomen-

das de peixe e carnes frescas, o alugar da
estrutura da esplanada e dos empregados.

Denis Pires
Bairrada Churrasqueira
Como estão a lidar com a pandemia?
Estamos a lidar da melhor maneira possível dentro das normas e circunstâncias como todos os outros restaurantes
e negócios. Nota-se que uma parte dos
clientes habituais ainda não voltaram
porque ainda estão receosos ou porque
ainda estão em casa e por isso têm mais
tempo para cozinhar. Inclusive e infelizmente no início da pandemia tivemos
que dispensar 90% dos nossos empre-

Créditos: Carmo Monteiro

Carlos Martins
Churrasqueira Martins

com o serviço que prestamos. O nosso
investimento nos nossos três restaurantes foi feito a pensar na saúde dos nossos
clientes e mesmo assim ainda não temos
a casa cheia, e, portanto, ainda não está
a compensar e estamos no limite. Desde
que a pandemia começou as despesas não
pararam e estamos a entrar numa fase assustadora e por vezes as pessoas não têm
noção disso. Infelizmente ainda há muitas pessoas que acham só porque temos
um negócio que somos ricos e não é nada
disso, com casa aberta, cheia ou vazia, as
despesas são sempre as mesmas e estamos
a trabalhar e a esforçar-nos para sobreviver como todos, porque algo como estamos a viver altera a vida de toda gente e
de todos os negócios.
Que previsão faz para o futuro na restauração?
Eu prevejo que alguns restaurantes se
vão aguentar, mas no geral vai ser difícil porque depois de fazerem as contas
entre o investimento que estão a fazer e
resultado desse investimento, vão chegar à conclusão que não vale a pena estarem abertos pois é arriscado e se volta
a vir uma nova onda de infetados vai ser
muito difícil recuperar e vai haver quem
não consiga recuperar. Nós tentamos ter
uma posição positiva e queremos acreditar que as coisas vão melhorar, contudo o
futuro é assustador.
Espero que o nosso trabalho árduo seja
recompensado e que fiquemos por aqui
durante alguns anos.
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ta?”, “será que as mesas ainda têm seis
pés entre elas?”, etc… e basta, a qualquer
momento, haver a notícia que uma pessoa ficou infetada com a Covid-19 num
Como estão a lidar com a pandemia?
estabelecimento para fechar os outros
Está a ser muito difícil, devido à Covid-19 todos. Isto é difícil de gerir não só para
e à severidade da situação que está a afe- nós como também para os meus colegas
tar os negócios abertos ao público. Neste na restauração. Acho que passar por esta
momento é difícil lidar com a pandemia nova realidade nunca passou pela cabeça
porque há demasiadas restrições e toda de ninguém.
a gente tem uma opinião diferente. O
nosso dia a dia é passado com medo de Que mudanças foram necessárias fazer
podermos estar a cometer erros e anda- ou como se adaptaram a esta nova realimos constantemente a perguntarmo-nos dade?
“será que fizemos a sanitização corre- Todas as mudanças que estão estipuladas

Carlos Oliveira
Mercado Negro

Daniela da Silva
Kapital Restaurant & Grill
Como estão a lidar com a pandemia?
A adaptação na primeira semana no início
da pandemia foi complicada e difícil, porque tivemos que mudar tudo, inclusivamente a maneira como interagimos com
os clientes e isso ainda custou mais. Entretanto já passaram três meses e já estamos
habituados com as novas regras.
Que mudanças foram necessárias fazer ou
como se adaptaram a esta nova realidade?
Nós não tínhamos esplanada, mas dado
a autorização de se poder fazer uma, para
ir buscar os empregados que estavam em
casa e porque havia muita procura dos
nossos clientes habituais decidimos fazer este investimento. Nós tivemos muitos telefonemas e mensagens de clientes
a perguntar quando é que íamos reabrir e
não queríamos que eles pensassem que os
estávamos a abandonar… nós queríamos

abrir, mas tínhamos que ter a certa que ia
valer a pena. Neste momento, a esplanada
e o take-out estão a trabalhar bem desde a
primeira semana. Implantámos e seguimos
rigorosamente todas as regras de higienização impostas pelo Governo. Também já
estamos preparados caso deixem abrir os
restaurantes - retirámos algumas mesas e
as outras já têm a distância obrigatória entre elas e instalámos alguns separadores em
acrílico.
A nível financeiro, o investimento está a valer a pena? E qual é o feedback dos clientes?
O investimento está a valer a pena. Nós estamos a ter uma boa resposta dos clientes
desde a primeira semana, não só dos clientes habituais como novos, que são aqueles
que vão a passar na estrada e reparam na
esplanada e que depois decidem parar.
		
Que previsão faz para o futuro na restauração?
Estamos positivos e, como todos, queremos
continuar abertos a servir os nossos clientes e a comunidade.

planada com 100 ou 50 pessoas, a equipa
das mesas é a mesma e que mais uma vez
agrava os custos. Eu não posso reduzir
os empregados porque depois isso vai-se
refletir na qualidade do nosso serviço… e
para nós é importante manter a qualidade. As pessoas gostam de vir aqui porque
é uma experiência diferente, pela maneira como servimos a comida. Outro fator
muito importante e que é muito desmotivador que é o preço dos produtos, tudo
aumentou muito!
Em relação ao feedback dos clientes… temos clientes que não estão preocupados
com a Covid-19 e são muito flexíveis, temos clientes que nos pedem para usar as
máscaras, temos clientes que não compreendem as regras, em particular o facto
das mesas não poderem ter mais que seis
pessoas… temos de tudo um pouco. Mas
ainda faltam aqueles clientes que gostam
A nível financeiro, o investimento está de apreciar bons vinhos ao som de múa valer a pena? E qual é o feedback dos sica e de estar no meio do barulho, esses
ainda não estão a frequentar os restauclientes?
Claro que estamos contentes por estar- rantes, porque sabemos que no fundo tomos de volta e a trabalhar, mas é difícil dos temos um pouco de medo de apanhar
e está a ser um desafio aguentar com os a Covid-19.
encargos financeiros. Neste momento
“está ela por ela”. Só está a valer a pena Que previsão faz para o futuro na resporque tenho a casa aberta e isto a fazer tauração?
dinheiro para fazer face às despesas, coisa Para já temos as esplanadas até fins de
que não fiz durante alguns meses quando agosto… a pergunta é: caso isto continuar
isto começou. O que muitas pessoas não como está agora, o que vamos fazer deentendem é que, e é um fator muito im- pois? O meu restaurante só tem capaciportante, abrimos todos os dias de manhã dade para 50 pessoas, se tiver que reduzir
sem saber como vai estar o tempo… todos para metade, eu não posso manter a casa
os dias os empregados telefonam-me a aberta e fecho o Mercado Negro… e não
saber se podem vir trabalhar de manhã deve ser só o meu caso, há muitos restauou à tarde e só respondo depois de olhar rantes pequenos como o meu. Penso que
para o céu. Não importa se tenho a es- seja este o futuro da restauração.
pela lei. A nossa esplanada tem licença
para 105 pessoas, mas agora só podemos
receber metade da capacidade e para
isso tivemos que tirar as mesas e as outras estão distanciadas entre elas com os
seis pés. O nosso dia começa por desinfetar tudo e repetimos esse processo sempre que alguém chega e quando sai. As
ementas agora são descartáveis, tivemos
que reformular a lista de vinhos e agora
está em capas de plástico que têm que ser
desinfetadas sempre que forem usadas
por um cliente, etc. São muitas normas,
pequenos detalhes que acarretam custos
que não tínhamos antes. As pessoas não
têm noção o quanto custa usar a máscara
durante horas ao sol e que por causa do
uso excessivo de produtos de higienização estamos a ganhar infeções e irritações
cutâneas nas mãos, que é muito doloroso.

Créditos: Carmo Monteiro
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Proposed class-action against Skip the Dishes
moving forward after Supreme Court’s Uber ruling
A proposed class-action lawsuit against
Winnipeg-based food delivery service
Skip the Dishes can now move forward
through Manitoba courts, after the Supreme Court of Canada reached a decision last month in a similar case involving an Ontario Uber Eats driver.

T

he lawsuit, filed by former Skip the
Dishes courier Charleen Pokornik in
Manitoba’s Court of Queen’s Bench
in summer of 2018, argues the company
misled its drivers by classifying them as
independent contractors rather than employees, allowing it to avoid labour laws
covering minimum wages, paid sick leave
and other benefits.

Pokornik and her lawyers were seeking
class-action certification, but the court
process was put on hold last year after
the Supreme Court agreed to hear a case
brought forward by Uber Eats driver David Heller. Like Pokornik, Heller argues
Uber has violated the rights of its drivers
by misclassifying them as independent
contractors. He is also seeking class-action
certification. The Supreme Court decision, released on June 26, doesn’t deal with
whether or not Uber drivers are employees
or independent contractors.
Instead, it determined that drivers can
seek legal recourse through Ontario’s court
system, rather than going through an arbitration process mandated by Uber and ba-

sed in the Netherlands.
In July 2018, days before Pokornik filed
her statement of claim, Skip the Dishes
changed its contract with drivers, requiring them to go through arbitration instead of the courts to resolve disputes. The
new contract also stipulated that any action must be brought individually, and not
as part of a class.
Now that the Supreme Court has ruled in
the Uber case, the Skip the Dishes case is
set to move to a case management hearing
in mid-September, says a lawyer representing Pokornik’s class-action application.
“The impact of the Supreme Court decision will be a matter of debate between
the parties on the Skip the Dishes action,

because the facts, of course, are not identical,” Paul Edwards said.
“But what … we’re grateful for, is the
Supreme Court has engaged in this issue,
and the issues arising from the gig economy, which affects so many people in
this country.” A spokesperson for Skip the
Dishes declined to comment, as the case is
before the court.
If the court decides that Skip drivers are
in fact employees and not private contractors, the company could be required to pay
drivers retroactively for lost wages, overtime, vacation pay and more.
CBC/MS
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that it is still working to determine the
exact cause of the deaths. “Our fact-finding investigation is in the very early stages,” spokesperson Andy Watson said in
an email.
Narrow escape for survivors
Guests at the downtown Prince George
Econo Lodge who managed to escape say
they narrowly escaped injury or worse
and that it was screams, rather than alarms, that alerted them to the danger when
a fire, the RCMP is now calling suspicious,
broke out shortly before 9 a.m. PT.
Smoke and flames could be seen pouring out of three suites, and at least one
wing appears to be heavily damaged.
Guest Cody Walker said he was awakened by the smoke in his second-storey
room and had to jump off the balcony to
save himself.
“I opened the front door and flames
came bursting at me and [I] fell on my
back and I kicked the door shut,” he said.
“So I picked up all my stuff ... and jumped
off the balcony, held onto the edge, then
did a tuck and roll. It was about 15 to 18
feet.”
A reporter on the scene also saw an
elderly man emerge from the motel two
hours after evacuations started.
The fire has shut down Highway 16
(Victoria Street), the main thoroughfare through town.
Crews from all four of the city’s fire
Three people are dead following a susCMP said the deceased were found
RCMP spokesman Cpl. Craig Douglass
inside the building around 12:30 said the fire appears to be suspicious, but stations were involved in tackling the
fire, and at least one ambulance was on
picious motel fire in Prince George Wepm, approximately three-and-athe cause has yet to be determined.
the scene, as well.
CBC/MS
-half hours after the fire started.
dnesday (8) morning.
The B.C. Coroner’s Service also said

3 dead following suspicious motel
fire in Prince George

R
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Lares privados lucram
enquanto residentes morrem
Peter Ferreira
Opinião

T

rês das maiores empresas privadas de
casas de repouso de Ontário devem
pagar até $59 milhões aos acionistas
neste trimestre, apesar das centenas de
mortes de COVID-19 nas suas instalações.
Chartwell, Sienna e Extendicare são três
das maiores empresas de cuidados de longo prazo com fins lucrativos da província e
também estão entre as mais afetadas pela
pandemia de coronavírus.
Segundo o Toronto Star, as três empresas
pagaram mais de $1,5 mil milhões em dividendos (quantia que um acionista recebe
sobre os lucros realizados) na última década.
Mas uma nova análise dos perfis corporativos das três empresas mostra que as
três grandes empresas de enfermagem devem pagar até $59 milhões por trimestre.
A Sienna Senior Living tem um valor de
mercado de $634 milhões e um preço das
ações de $ 9,01. Isso deixa a empresa com
cerca de 70,3 milhões de ações, enquan-
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Enquanto vivemos as nossas vidas,
questionamos o que é verdadeiro ou
falso antes de aceitá-lo como um facto.
Ao pesquisar para este artigo, encontrei
informações que atestam que os acionistas dos principais lares privados de
Ontário poderiam levar para casa $59
milhões apesar das mortes por COVID-19.

to a empresa estabeleceu um dividendo
anual de $ 0,94 por ação. A este ritmo, a
empresa pagaria cerca de $65,8 a $66,1
milhões por ano em dividendos - ou entre
$15,7 e $ 16 milhões por trimestre.
Sienna é a proprietária da Altamont Care
Community, onde 53 residentes morreram de COVID-19 antes da administração
da casa receber o auxílio dos militares canadianos. Segundo o Global News, estima-se que 300 residentes tenham morrido nas instalações de Sienna desde o início
da pandemia. Enquanto isso, a Extendicare possui um valor de mercado de $498,57
milhões, um dividendo definido de $0,48
por ação e cerca de 85 milhões de ações,
segundo a SEIU. Isso deixa um pagamento anual de cerca de $40-41. 04 milhões

- ou um pagamento trimestral de $10,26 a
10,35 milhões aos acionistas da empresa.
A 14 de maio, a empresa anunciou os
resultados do primeiro trimestre do período encerrado em 31 de março, com um
dividendo declarado de $10,7 milhões. De
acordo com o Huffington Post, a empresa
enalteceu os fundos especiais COVID-19
de vários governos como parte do motivo
de seu aumento nas receitas de 2020, apesar de pelo menos 80 pessoas terem morrido nas instalações da empresa desde o
início da pandemia
Na última década, informou a Star, a
Extendicare pagou $440,5 milhões em
dividendos. Enquanto isso, as residências
da Chartwell têm um valor de mercado de
$1,97 mil milhões, cerca de 213,8 milhões

de ações e um dividendo a prazo de $0,61.
Isso soma um dividendo anual de cerca de
$129,9-130 milhões - ou dividendos trimestrais de cerca de $32,5 milhões.
No mês passado, Chartwell foi proclamado réu num processo de ação coletiva
liderado pela família de uma mulher que
morreu numa de suas instalações, alegando que a negligência da empresa levou
a “mortes evitáveis e sofrimento desnecessário”. Como Extendicare, Chartwell
observou uma queda na receita devido a
maiores despesas operacionais e menor
atividade de “mudança” seria parcialmente compensada pelo apoio do Governo num
comunicado de imprensa de junho de 2020.
Pagar aos acionistas corporativos milhões e milhões de dólares no meio de
uma pandemia, enquanto residentes e
trabalhadores estavam a morrer, é simplesmente insensível. Eles poderiam ter
usado esse dinheiro para contratar mais
funcionários, comprar equipamentos de
proteção individual, melhorar a infraestrutura ou dar um aumento permanente
aos trabalhadores mal remunerados. O
sistema no Canadá precisa de uma revisão
completa, com a necessidade de padrões
e licenças nacionais para garantir que os
idosos canadianos recebam os cuidados
que merecem.
Seriamente, a maioria dos canadianos
ficariam chocados ao ver os lucros e dividendos pagos aos milhões trimestralmente quando as próprias casas e os idosos que
moram lá precisam desse investimento.
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Federação preocupada com “exclusão” dos
pescadores de terra dos Açores nos apoios
A Federação das Pescas dos Açores
(FPA) manifestou-se esta quarta-feira (8)
preocupada com o facto de os pescadores de terra não estarem incluídos no
regime de apoio à cessação temporária
da atividades de pesca no arquipélago,
na sequência da pandemia.

O

Governo dos Açores decidiu criar
apoios suplementares para a cessação da atividade da pesca no arquipélago, como forma de reforçar o rendimento
dos profissionais do setor, na sequência dos
impactos da pandemia de covid-19.
“Dada a importância destes apoios nos

rendimentos dos pescadores que tenham
sido afetados pela pandemia covid-19, a
FPA apela ao Governo Regional que analise
a Portaria divulgada em 30 de junho e que
seja encontrada uma solução que inclua estes pescadores”, defende a Federação, num
comunicado enviado à agência Lusa.
A Federação das Pescas destaca que
“concorda” com o apoio proporcionado por este novo regime, disponibilizado
“neste período difícil para os pescadores
e armadores”, mas lamenta que este “não
abrange todos os trabalhadores da pesca”.
“Os que realizam a sua atividade em ter-

Protesto pede “carreira justa”
para técnicos superiores de
diagnóstico e terapêutica dos Açores
Cerca de 40 técnicos superiores das
áreas de diagnóstico e terapêutica manifestaram-se esta quarta-feira (8) em
frente da Assembleia dos Açores, na
Horta, protestando contra a “falta de
vontade política” do Governo Regional
para rever e descongelar as carreiras.

O

s técnicos superiores das áreas de
diagnóstico e terapêutica (TSDT)
protestaram por uma “carreira justa” e por um tratamento semelhante aos
colegas da Madeira e do Continente.
Na manifestação esteve presente o vice-presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde (STSS), Fernando Zorro,
que destacou a “falta de vontade política”
do Governo Regional para encetar negociações sobre a carreira destes profissionais.
“O Governo Regional, na teoria, está disposto a negociar, mas na prática não negoceia”, afirmou o sindicalista à agência Lusa.
Fernando Zorro destacou que na região
existiu um “cuidado especial” em relação a
algumas carreiras, como o caso dos professores, mas que em relação às dos TSDT o executivo liderado pelo socialista Vasco Cordeiro “não mostrou a mínima sensibilidade para
perceber as injustiças tão gravosas”.
“Quem entrou no dia 01 de julho a trabalhar aqui na Região Autónoma dos Açores vai ganhar o mesmo e vai ter as mesmas condições do quem está há 20 anos na
profissão. Em lado nenhum isso acontece”,
exemplificou.
O sindicalista referiu que na Madeira e
no continente o descongelamento contem-

plou 1,5 pontos, reivindicação que querem
ver estendida aos Açores.
“Outra questão gravosa é que temos uma
carreira com três categorias, em que a categoria topo nem sequer está preenchida e
cerca dos 97% dos profissionais, quer nos
Açores, quer no continente, estão na base
da carreira”, acrescentou.
Segundo Fernando Zorro, o STSS manifestou ao Governo açoriano “margem para
negociar com toda a tranquilidade”, tal
“como foi feito na Madeira”, “sem tumultos sociais”.
O sindicalista referiu que existiram algumas reuniões com a secretária da Saúde,
Teresa Luciano, mas que se “traduziram
numa mão cheia de nada”.
Zorro avançou que o Governo Regional
já marcou uma reunião com aquele sindicato para 31 julho, por videoconferência:
“Curiosamente não percebemos porque é
que esta reunião não surgiu antes para tentarmos resolver o problema desses profissionais”, declarou.
Os protestos decorrem no Faial, em São
Miguel, na Terceira, em São Jorge e em
Santa Maria, e são acompanhados por uma
greve daqueles profissionais, que ronda os
“100% de adesão”, segundo o sindicato.
Nos Açores estão “a trabalhar na função
pública cerca de 380 profissionais” técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que estão atualmente “em oito” das
nove ilhas do arquipélago, de acordo com
a mesma fonte.
AO/MS

ra estão excluídos de tal apoio”, lê-se no
comunicado da Federação das Pescas dos
Açores, presidida por Gualberto Rita.
As tarefas realizadas por estes pescadores de terra, salienta a Federação, “consistem em preparar os materiais necessários e
transportá-los para bordo, procedem a operações de iscagem da embarcação, realizam
diversas operações de preparo e conservação dos aprestos de pesca, descarregam o
pescado e efetuam serviços de conservação”
e ainda limpam a embarcação.
Para a Federação das Pescas dos Açores,
“a regulamentação da medida de apoio cofinanciada pelo PO MAR 2020 não se enquadra naquilo que é a realidade da pesca
nos Açores, dado que existe um elevado
número de trabalhadores da pesca que excutam a sua atividade em terra”.
“Dada a importância destes apoios para
os rendimentos dos pescadores, a FPA vem
apelar ao Governo Regional que analise
este Regime de Apoio à Cessação Temporária das Atividades de Pesca de forma a
abranger todos os trabalhadores do setor
da pesca”, defende.
Durante a apresentação da iniciativa,
numa conferência de imprensa, o secretário regional do Mar, Gui Menezes, explicou
que esta medida de cessação de atividade
da pesca “destina-se a todos os segmentos de frota, sendo que o apoio financeiro
em causa terá a forma de subvenção não
reembolsável, proporcional, e de acordo
com o segmento de frota e das artes utilizadas e o rendimento obtido em lota por
cada embarcação”.
Segundo o governante, esta medida foi
trabalhada em articulação com a Federação das Pescas e a Associação de Comerciantes de Pescado dos Açores, e prevê
apoios financeiros a paragens temporárias
facultativas por um período máximo de
paragem de 60 dias.

www.mileniostadium.com

“Para já, lançamos amanhã (9) um aviso
de abertura de candidaturas no valor global de 750 mil euros, prevendo-se que seja
lançado um segundo aviso com o mesmo
montante de apoio”, adiantou na altura
Gui Menezes, lembrando que esta medida
“serve para apoiar os armadores e pescadores, no caso em que uma embarcação
tenha de suspender a sua atividade por
questões sanitárias”.
Esta cessação temporária facultativa
da atividade da pesca é cofinanciada pelo
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos
e das Pescas (FEAMP), tendo a União Europeia autorizado, de forma excecional e
devido aos impactos da pandemia, uma
“flexibilização das regras e dos critérios,
relativamente ao financiamento da cessação da atividade da pesca”.
De acordo com as regras agora definidas,
as paragens da atividade da pesca devem
ter uma duração mínima de 15 dias consecutivos cada, mediando entre elas, desde
que facultativas, um período não inferior a
cinco dias consecutivos, ao passo que o período máximo de proposta de paragem, por
candidatura, é de 30 dias.
“As candidaturas poderão ser feitas no
Balcão 2020 e o pagamento do apoio, correspondente a cada período de paragem, é
feito pelo IFAP ao armador da embarcação
imobilizada, em duas prestações: uma primeira correspondente a 75% da compensação financeira; e uma segunda prestação,
correspondente aos restantes 25%, após a
apresentação, pelo armador, de documento comprovativo do pagamento aos tripulantes, das respetivas compensações salariais”, explicou Gui Menezes.
Já o pagamento aos tripulantes será calculado em função do número de dias de
paragem da embarcação, tendo como referência o ordenado mínimo regional.
AO/MS

Açores duplicam comparticipação para
apoiar aquisição de produtos regionais
O Governo Regional introduziu alterações ao Programa de Apoio à Restauração e Hotelaria para a aquisição
de produtos açorianos com o selo
“Marca Açores”, no âmbito das medidas para combater os impactos da
pandemia de covid-19 na atividade
económica.

A

medida, através da vice-presidência do Governo Regional,
prevê que “os estabelecimentos
de restauração e hotelaria dos Açores
podem beneficiar de um apoio financeiro de 10% nas despesas efetuadas
com a aquisição de produtos” com o selo
“Marca Açores”, informa uma nota do
executivo açoriano.
No caso de produtos regionais com
certificação comunitária ‘Indicação
Geográfica Protegida - IGP’, ‘Denominação de Origem Protegida – DOP’,
‘Denominação de Origem Controlada
– DOC’ ou ‘Artesanato dos Açores’ este
apoio financeiro “é majorado em 40%”,
segundo a mesma nota, acrescentando
que “o apoio financeiro não pode exceder anualmente o montante de cinco mil
euros por estabelecimento e de 15 mil

euros por empresa”.
O Governo dos Açores explica ainda
que “são reforçadas, deste modo, as taxas de comparticipação previstas neste
programa de apoio, passando de 10%
para 20% na aquisição de produtos”
com o selo ‘Marca Açores’.
Relativamente “aos produtos abrangidos por denominações de reconhecimento comunitário, bem como o artesanato certificado dos Açores, a taxa de
comparticipação passa de 14 para 28%”,
adianta.
O Governo Regional salienta que “esta
medida transitória abrange as aquisições de produtos efetuadas entre 1 de
abril e 31 de dezembro de 2020”.
“Com esta ajuda adicional procura-se apoiar os setores da restauração e
hotelaria, bem como o setor produtivo
e, paralelamente, estimular a utilização
e incorporação de produtos açorianos,
em especial os que detêm o selo ‘Marca
Açores’, na gastronomia açoriana, contribuindo para uma mais fácil recuperação desta atividade”, diz ainda o Governo Regional.
AO/MS
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Ponta do Sol considera
a interrupção da época balnear
um “Defraudar de Expetativas”
A Câmara Municipal da Ponta do Sol informou em comunicado que fez chegar
terça-feira (7) um ofício ao vice-presidente do Governo Regional da Madeira,
Pedro Calado, sobre a intenção do executivo madeirense proceder à reparação
da proteção marítima da praia da Vila da
Ponta do Sol, lamentando a pretensão
de executar a obra em plena época balnear e o facto de a autarquia não ter sido
auscultada sobre o assunto.

O

executivo desta edilidade considera
esta intervenção necessária, no entanto julga que a altura pretendida
para a sua realização não é a mais adequada,
uma vez que a Ponta do Sol está em plena
época balnear. “Aliás, o executivo considera
lamentável que esta intervenção não se tenha realizado aquando do temporal ocorrido em março de 2018, sendo que a Câmara
Municipal houvera alertado na altura o Governo Regional para a situação em questão”,
refere a autarquia em comunicado.
Tendo em conta o contexto atual da pandemia e os impactos económico-sociais
causados, Célia Pessegueiro considera que
“a interrupção deste ciclo da época balnear
representa um prejuízo e um defraudar das
expectativas de todos aqueles que veem

neste período do ano a possibilidade de recuperar da grande quebra de rendimentos
provocada pela pandemia da Covid-19”.
A Câmara Municipal alerta ainda para o
grande investimento realizado pela autarquia
no desassoreamento do interior do enrocamento da praia, na regularização do calhau e
em todas as outras exigências para a classificação de praia de banhos, sendo que a intervenção que o Governo Regional pretende realizar agora, pela movimentação dos antiferes,
poderá colocar em causa a qualidade da água
balnear da praia da Vila da Ponta do Sol.
Ainda que se diga que os trabalhos decorrerão num período que se estima curto,
cerca de uma semana, a intervenção “acabará por afastar os visitantes da Ponta do
Sol e prejudicará toda a atividade comercial
e turística do concelho, já bastante afetada
pela pandemia, com o encerramento forçado e a falta de turistas na Região”, refere
ainda a mesma nota.
Foi neste sentido que a Câmara Municipal da Ponta do Sol enviou um ofício a Pedro Calado, a solicitar que os trabalhos de
intervenção no reperfilamento do enrocamento sejam reprogramados para o final da
época balnear, a partir de 10 de setembro.
JM/MS

Santa Cruz inicia
vigilância de incêndios
O Município de Santa Cruz, através do
Serviço Municipal de Proteção Civil, deu
início ao Plano de Observação e Deteção de Incêndios Florestais – PODIF,
cujo objetivo é “realizar a vigilância e
patrulhamento das zonas do concelho
mais suscetíveis de risco de incêndio,
bem como ações de sensibilização à população sobre os incêndios florestais e
comportamentos a adotar” explica a autarquia em nota de imprensa.

não autorizadas.
A CMSC informa ainda que “é proibido a
realização de fogueiras e queimadas de 1 de
abril a 31 de outubro de cada ano”. “Antes
de efetuar uma queimada deve sempre informar os bombeiros e adquirir a respetiva
licença na Câmara Municipal”, acrescenta.
“Apelamos a que estejam em alerta e que
informem as autoridades: caso detetem
lixo ou mato denso acumulado próximo
e acordo com a mesma nota, o patru- das habitações, se notarem a presença de
lhamento será efetuado por colabo- pessoas com comportamentos de risco e se
radores do Município de Santa Cruz avistarem o início de um incêndio florestal, ligue de imediato para o 112 ou para os
devidamente identificados.
Durante o dia de terça-feira (7) foram Bombeiros da área”, conclui.
detetadas duas ocorrências de queimadas
JM/MS

D

Recomendações da Saúde não evitam
abraços à chegada ao aeroporto
‘Salud’, brindava um passageiro que viajou do outro lado da linha.
de França para a Madeira e que foi recebiEntretanto, uma guia dizia para outra:
do com uma banana, uma garrafa de água “se não tem máscara, não fales com eles.
e uma pequena garrafa de vinho Madeira.
Recusa-te!”. Quisemos saber se tem haisivelmente satisfeito por estar de vido muito incumprimento por parte dos
férias na Região, o passageiro, que turistas que nos visitam. A guia, que não se
chegou integrado num grande grupo identificou, garantiu que não. Mas afiançou
de amigos, fez o teste na Região e seguiu de que são os alemães os mais respeitadores.
“Ontem, uma holandesa tirou a máscara
autocarro para uma unidade hoteleira. Mas
e disse que não a usava porque estava case este estava visivelmente alegre, um casal,
lor. Então recusei-me a falar com ela. Hoje,
menos jovem, que também vinha de França aconteceu outra vez com um senhor que
para a Madeira, estava chateado.
tirou a máscara assim que acabou de fazer
Tudo porque as autoridades regionais o teste à covid. Alertei-o que tinha de a conão aceitaram o teste negativo feito há mais locar. Ele disse que estava calor. Respondi
de uma semana. Claro que homem e mu- que se está calor para ele, também está calher tiveram de repetir o teste, para triste- lor para mim!”, contou. Mais à frente, um
za do casal, que esbracejou e ainda tentou grupo de jovens, que falava por vezes em
contra-argumentar. Também triste estava português, outras vezes em francês, ia mua mulher, amiga, que os aguardava há mais dando a posição da máscara quase a cada
de uma hora. Havia a certeza que os amigos minuto. Umas vezes, encaixava a máscara
do continente, mas que viviam em França, no queixo, outras vezes, na cara, mas com
vinham já com o teste feito e negativo. “E o nariz de fora. E havia vezes que a máscara
agora? Temos de ter muito cuidado!”, dizia servia de bandolete.
JM/MS
ela, em voz alta, ao telemóvel, para alguém
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António Costa

Situação em Portugal é “estável” e reuniões no Infarmed continuam
O primeiro-ministro assegurou que as
reuniões com epidemiologistas no Infarmed vão continuar, mas que a seguinte
não foi marcada porque a situação pandémica no país está estabilizada e não
há informação relevante nova para partilhar.

A

explicação foi transmitida por António Costa no final de uma reunião
com a presidente da Câmara da
Amadora, Carla Tavares, em que também
estiveram presentes a ministra da Saúde,
Marta Temido, e o secretário de Estado dos
Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro,
que é também o coordenador do Governo
para a região de Lisboa e Vale do Tejo para
o combate à covid-19.
Questionado pelos jornalistas se vão aca-

bar as reuniões no Infarmed, onde participam o Presidente da República e representantes de partidos, entre outras entidades,
para partilha de informação sobre a evolução da covid-19 em Portugal, o primeiro-ministro negou o fim dessas reuniões e
admitiu que uma nova possa ter lugar até
ao final deste mês.
Depois, justificando a razão de não se saber a data da próxima reunião com os epidemiologistas, António Costa observou que
o Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa, “explicou bem” ao fim da manhã
de quarta-feira (8) o que se está a passar,
adiantando, a este propósito, que, em termos de evolução da pandemia da covid-19,
“o país encontra-se numa situação estável”.
“Há uma informação já muito partilhada
e há dois estudos importantes que estão a

decorrer: Um do Instituto Nacional de Saúde Pública centrado na medição do nível de
imunização; outro liderado pelo Instituto
de Saúde Pública da Universidade do Porto
para medir a especificidade das cadeias de
transmissão, designadamente na região de
Lisboa. Até esses estudos estarem concluídos, em princípio no final do mês - salvo
haja uma alteração significativa que justifique -, não está prevista nenhuma nova
reunião”, declarou.
Neste ponto, António Costa classificou em
seguida como “úteis” as 10 reuniões já realizadas no Infarmed e salientou que “é fundamental a prática de fiabilidade dos dados,
total transparência e partilha dos dados com
todos os responsáveis políticos”.
O chefe de Governo considerou ainda
que o modelo de intervenção aplicado na

Amadora no combate à covid-19, baseado
em equipas multidisciplinares e com ações
direcionadas em termos de terreno, “foi
um bom exemplo”, sendo agora “replicado” em outras zonas da Área Metropolitana
de Lisboa.
“Ninguém pode afrouxar as medidas de
proteção individual, de higiene e de proteção respiratória até haver vacina - e a vacina estar disponibilizada universalmente.
Até não haver vacina, ou não haver tratamento, o vírus continua a andar por aí”,
advertiu. António Costa rejeitou depois a
ideia de que a pandemia da covid-19 exija
sempre novas medidas, defendendo, pelo
contrário, “a necessidade de haver paciência e persistência na aplicação das medidas
já no terreno”.
JN/MS

Covid-19

Cerca de 200 alunos do ensino superior recorreram a auxílios de emergência ou pediram pela primeira vez bolsas de estudo desde que começou a
pandemia de covid-19, anunciou esta
quarta-feira (8) o ministro Manuel Heitor no parlamento.

“

Entre março e o final de junho foram submetidas e devidamente
processadas 141 novas candidaturas” a bolsas, disse o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Manuel
Heitor, durante a audição parlamentar
que está a decorrer na comissão de Educação e Ciência.
Segundo contas do ministro, estas 141
bolsas representam um aumento de 0,1%
do total das candidaturas recebidas du-

rante todo o ano letivo.
Outros 54 alunos do ensino superior
recorreram aos auxílios de emergência,
ou seja, apoios financeiros que são atribuídos de forma excecional e pontual
para responder a necessidades económicas graves.
Este apoio pode ser dado a bolseiros,
no sentido de reapreciar o valor atribuído, mas também a alunos que não estavam abrangidos por esta ajuda, mas,
devido a problemas financeiros, podem
recorrer a qualquer momento.
“Parece-me que as bolsas de que falou
são uma ínfima parte e que vai ser necessário muito mais”, alertou a deputada
Bebiana Cunha, do PAN, durante a audição parlamentar.
A pandemia de covid-19 obrigou a uma

paragem da atividade económica desencadeando uma crise financeira sem precedentes. O aumento do desemprego e a
redução do rendimento de milhares de
famílias são já duas das consequências
conhecidas e os estudantes do ensino superior não ficaram de fora desta crise.
As instituições de ensino superior tiveram este ano cerca de 71 mil bolseiros e o
ministro lembrou alguns dos mecanismos
que têm sido criados pelo Governo para
reduzir a incerteza de capacidade financeira entre as famílias mais carenciadas.
Os alunos carenciados que terminam
o secundário mantêm o direito à bolsa
quando chegam ao ensino superior, assim como os estudantes do ensino superior quando mudam de ciclo de estudos.
JN/MS
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Duzentos alunos do superior pediram
bolsas ou auxílio de emergência

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Manuel Heitor
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Saúde

Utentes desesperam para marcar
consulta nos centros de saúde
Agendamento obrigatório cria constrangimentos no acesso. Ficaram 15 mil
diagnósticos de cancro por fazer em
três meses.

A

mas sem sucesso. “O doente estava habituado a aparecer à porta do centro de saúde
e a ser atendido, agora não pode ser assim”,
realça a especialista. O objetivo é manter as
salas de espera com o mínimo de doentes
para evitar o risco de contágio da covid-19.
Assimetrias regionais
O problema da falta de centrais telefónicas que registem a entrada das chamadas,
e permitam a sua devolução, já foi reportado à tutela há muito mas pouco adiantou.
Rosa Ribeiro nota que também há unidades
de saúde, sobretudo as de cuidados de saúde personalizados (o modelo de gestão dos
centros de saúde mais antigo),com linhas
que não permitem a ligação dos gabinetes
para o exterior, o que obriga os médicos a
pedirem aos telefonistas para contactarem
os doentes.
“A pandemia mostrou assimetrias regionais e locais e diferenças de liderança”,
admite Diogo Urjais, presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar (USF-AN).
Quando o pedido de marcação é rececionado no centro de saúde, o médico devolve
a chamada ao doente - se for doença aguda,
no próprio dia - para perceber se é necessária uma consulta presencial ou se pode resolver a questão por telefone. “Chegamos a
fazer 50 telefonemas por dia, o que é uma
loucura”, conta Rosa Ribeiro.
Tempo que dificulta a recuperação da
atividade perdida nos últimos meses. Segundo o bastonário da Ordem dos Médicos,
entre março e maio, ficaram por realizar
3,45 milhões de consultas presenciais face
ao mesmo período de 2019. Miguel Guimarães admite que as consultas não presenciais subiram muito (mais 1,9 milhões
no período), mas considera que “umas não
substituem as outras” e incluem os contactos de vigilância dos casos suspeitos e ativos de covid-19.

s novas regras ditadas pela pandemia
estão a dificultar a vida aos utentes
que querem marcar consulta nos
centros de saúde. Desde maio que quem
precisa de uma consulta tem de a marcar
antes de se deslocar à unidade, mas muitos doentes estão a ficar sem resposta. Há
centenas de telefonemas que ficam por
atender por incapacidade das linhas e “os
secretários clínicos passam o dia a ouvir reclamações”. A marcação por email funciona melhor, mas não serve a população mais
idosa. Na área do cidadão do Portal SNS, há
centros de saúde sem datas de agendamento disponíveis.
“Os doentes têm razão de queixa quando
dizem que ninguém atende. A maioria dos
centros de saúde não tem central telefónica, tem duas ou três linhas, que quando
estão ocupadas dão sinal de chamada. Por
isso, a sensação de que ninguém atende”,
explica Rosa Ribeiro, dirigente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e médica
de família no Alto Tâmega e Barroso.
Para Rui Nogueira, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), o impacto das consultas
por fazer é enorme. Olhando só para o cancro, em três meses, terão ficado por realizar
cerca de 15 mil diagnósticos, estima. Por
outro lado há cerca de um milhão de doentes crónicos que precisam de seguimento e
que só agora estão a ser recuperados.
E como se recuperam estes doentes? A
FNAM entende que são precisos mais médicos, listas de utentes mais pequenas e um
programa de recuperação de consultas em
atraso. O bastonário também quer um plano excecional de recuperação. E avisa que
os 38 milhões de euros anunciados para a
Telefonema diário para doentes em casa é
recuperação não vão chegar.
excessivo
Doentes ficam à porta
A norma da Direção-Geral da Saúde que
Em Braga, há relatos de desacatos pro- obriga as equipas de saúde familiar a livocados à porta dos centros de saúde por gar diariamente para os casos suspeitos e
falta de resposta às chamadas. Em Vila do doentes assintomáticos ou com sintomas
Conde, e um pouco por todo o país, os cen- ligeiros que estão em vigilância no domicítros de saúde não deixam os utentes passar lio está a ser contestada pelos médicos de
da porta sem marcação prévia. No caso da família. “É excessivo” e “redundante”, diz
doença aguda, as unidades estão a receber Rui Nogueira, da APMGF. “Os doentes fidoentes, mas sempre que possível com um cam fartos e até nos insultam”, corrobora
agendamento prévio.
Rosa Ribeiro, da FNAM. “É desnecessário e
O JN questionou a Administração Central sobrecarrega os profissionais”, nota Diogo
do Sistema de Saúde e a tutela sobre o re- Urjais, líder da USF-AN.
JN/MS
gresso à normalidade nos centros de saúde,

Carlos Teixeira
Managing Partner

Back Office
Accounting
Bookkeeping
Estate Planning
Corporate Life Insurance
Private Pension Plans
Retirement Options
Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes
Corporate Financing
Corporate Debt Solutions
TORONTO
416-535-8846
1015 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)
HAMILTON
219 Main St. W.

416-535-8846

Pickering/ Ajax
Coming soon

416-535-8846

Brampton/ Halton
Coming soon

416-535-8846

Richmond Hill/ Markham 416-535-8846
Coming soon
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Audição

Maioria dos partidos opõe-se a Centeno como governador do BdP
A maioria dos partidos opõe-se à designação de Centeno para governador
do Banco de Portugal (BdP), o que pela
lei não impede o Governo de o nomear,
uma vez que a posição do parlamento
não é vinculativa.

O

ex-ministro das Finanças Mário
Centeno foi esta quarta-feira (8)
de manhã ouvido na comissão de
Orçamento e Finanças, no âmbito da sua
indigitação pelo Governo para o cargo de
governador do BdP. A audição no parlamento é obrigatória antes da nomeação
formal pelo executivo, contudo, a posição
do parlamento (que irá elaborar e votar um
relatório) não é vinculativa.
Na terceira ronda de perguntas a Centeno, os partidos focaram as suas intervenções sobre as suas posições quanto à ida do
ex-ministro para governador.
Pelo PS, Fernando Anastácio recusou a
ideia de que há uma maioria no parlamento
contra a nomeação de Mário Centeno para
o BdP e afirmou ainda que estudos de opinião indicam que a maioria dos portugueses o considera a pessoa adequada.
Em resposta, o PSD, por Duarte Pacheco,
disse que o Governo pode manter a indigitação de Centeno para o cargo, uma vez
que o parecer do parlamento não é vinculativo, mas que “não é verdade” que haja
uma maioria parlamentar de apoio à ida
do ex-ministro das Finanças para o banco
central.
O deputado social-democrata questionou ainda Centeno sobre se “se sente confortável para aceder a essas funções, sabendo que a maioria dos grupos parlamentares
Prohibition
tilessocial essa
tiles - Portuguese
- 4.9 x 6.pdf
não está de
acordo
com
indigitação
ea1
sua eventual nomeação”.

Pelo BE, Mariana Mortágua explicou que
há várias maiorias que se formam face a
diferentes matérias relativas ao governador do Banco de Portugal, afirmando,
por exemplo, que não há maioria sobre as
incompatibilidades do cargo de governador (referindo-se ao projeto de lei do PAN
sobre as novas regras para nomeação do
governador) e que não sabe se há maioria
para que seja vinculativa a posição do parlamento na nomeação do governador (o BE
é a favor, disse).
“Os partidos têm diferentes posições sobre nomeação, processo legislativo, regras
de nomeação, e têm todo o direito de ter
posições diferentes. Mas não é possível dizer que a nomeação de Mário Centeno para
governador do BdP tenha o apoio maioritário da Assembleia da República”, afirmou a
deputada bloquista.
Em 15 de junho, Mariana Mortágua considerou que Mário Centeno não tem “condições políticas” para ser governador do
BdP e que o primeiro-ministro não deverá
nomeá-lo se a sua proposta não obtiver um
apoio maioritário no parlamento.
Já sobre conflitos de interesses, a deputada do BE disse que “o conflito de interesses por natureza está entre reguladores e
regulado, entre público e privado, não entre interesse público e interesse público”.
Pelo PCP, Duarte Alves afirmou que o
partido defende que o BdP tenha um papel
soberano, sem obedecer ao Banco Central
Europeu (BCE), e que o governador corresponda a esse papel, pelo que a indigitação
de Centeno “por si só não cumpre” os princípios que os comunistas defendem.
28/04/2020
20:52:37
“Continuaremos
a ter um BdP dependente do BCE, continuaremos a ter audito-

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

ras e as grandes consultoras que trabalham
para os bancos a fazer as auditorias, em vez
de ser o BdP a ter meios próprios para as
fazer. Continuaremos a ter um BdP que se
demite de qualquer papel para impedir a
concentração bancária e a captura da banca nacional pelo capital estrangeiro, um
BdP preocupado com a rentabilidade da
banca, mais do que com interesse do Banco
de Portugal e dos consumidores”, afirmou.
Pelo CDS-PP, Cecília Meireles considerou que há “uma indiscutível maioria”
contra a nomeação de Centeno, mas também “uma maioria factual que através das
suas votações” viabilizou a ida de Centeno
para governador.
“É normal que haja partidos confundidos, eu fico surpreendida é que não haja
alguém confundido no meio de tantos ‘flic
flac’ e voltas atrás”, disse a deputada, numa
referência ao BE.
Já anteriormente Cecília Meireles tinha
acusado o BE de mudar de posição, afirmando que, se nenhum partido tivesse alterado posições, a nomeação de Centeno
seria incompatível, o que levou a protestos
de Mariana Mortágua.
Pela Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo anunciou uma providência cautelar para que seja impedida a nomeação de
Centeno como governador antes da conclusão do processo legislativo parlamentar
iniciado pelo PAN sobre o tema.
Quarta-feira (8), na audição, o PAN mostrou-se contra a nomeação de Centeno,
considerando que terá conflitos de interesse em dossiês fundamentais da sua função.
“Mário Centeno desvalorizou completamente os conflitos de interesse que irão
ocorrer. Portanto, das duas uma: perante

decisões e deliberações fundamentais sobre dossiês estruturantes da economia portuguesa ou Mário Centeno irá incumprir o
código de consulta do Banco de Portugal
ou estará sempre de mãos atadas pedindo
escusas nas suas deliberações e posições”,
disse André Silva no fim da audição, em declarações aos jornalistas.
Também o Chega, por André Ventura,
manifestou a sua posição contra Centeno
como governador.
Em 25 de junho, o Governo comunicou
ao presidente da Assembleia da República
a proposta de nomear o ex-ministro das
Finanças Mário Centeno para governador.
A escolha de Centeno foi polémica pelo
facto de poder passar quase diretamente do
Ministério das Finanças (onde foi ministro
até junho) para o BdP e, em 9 de junho, foi
mesmo aprovado no parlamento, na generalidade, um projeto do PAN que estabelecia um período de nojo de cinco anos entre
o exercício de funções governativas na área
das Finanças e o desempenho do cargo de
governador.
Contudo, em 17 de junho, a esquerda parlamentar (PCP e BE, sendo já sabido que PS
era contra) demarcou-se da intenção do PAN
de estabelecer esse período de nojo e, em 25
de junho, o parlamento suspendeu por quatro semanas a apreciação na especialidade do
projeto do PAN até chegar o parecer pedido
ao BCE, no mesmo dia em que o executivo
comunicou oficialmente a sua escolha.
O atual governador do BdP, Carlos Costa,
terminou na quarta-feira (8) formalmente o
segundo mandato à frente do banco central
(onde está há 10 anos), mas irá manter-se em
funções até à tomada de posse do sucessor.
JN/MS

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

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

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

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

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

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

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

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com

416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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Sinistralidade

Portugal reduz mortes na estrada
em 46% em abril, acima da EU
As mortes por acidente rodoviário nas
estradas recuaram 36% na União Europeia em abril, e em Portugal desceram
46%, devido às medidas de confinamento ligadas à covid-19.

D

e acordo com um relatório preliminar do Conselho Europeu para a
Segurança dos Transportes (CEST),
divulgado esta quinta-feira (9), em comparação com a média dos três anos anteriores,
as mortes na estrada recuaram 36% em 25
dos 27 Estados-membros.
Portugal apresentou 16 mortes por acidente rodoviário em abril, uma quebra de

46% face à média 2017-2019, respeitando
esta taxa a óbitos ocorridos no local do acidente ou durante o transporte para o hospital.
De acordo com o relatório, Chipre
(-100%, 0 mortes), Itália (-84%, 10), Bélgica (-68%, 24), Espanha (-63%, 30 mortes) foram os países que apresentaram as
maiores reduções em abril, face à média
histórica.
O CEST é uma organização independente
sem fins lucrativos com sede em Bruxelas,
dedicada a reduzir o número de mortos e
feridos nos transportes na Europa.
JN/MS

Educação
Professores de Educação Especial pedem
mais horas de apoio no próximo ano
Quase 90% dos professores de Educa- aumentar tutorias, coadjuvações, equipas
ção Especial pedem o reforço das horas multidisciplinares e apoios.
de apoio direto aos alunos no próximo
ano letivo por o regime de ensino à dis- Máscaras para alunos com surdez
tância ter provocado a estagnação ou
regressão das suas competências.
No questionário, os professores alertam
um questionário realizado pela Fe- que no próximo ano com todos os alunos
deração Nacional de Professores de regresso às escolas os equipamentos de
(Fenprof), entre a última semana de proteção individual não podem limitar-se
maio e primeira de junho, 88,5% dos do- à distribuição de máscaras e álcool-gel. Há
centes que responderam (384) defenderam atividades desenvolvidas com alunos com
que os alunos precisam de “apoios acres- pouca autonomia e, por isso, consideram
cidos”. Para cerca de dois terços (66,9%) imprescindível a disponibilização de batas
serão necessárias mais horas de apoio do- (65,5%), luvas (62,6%) e viseiras (52,8%).
cente direto, assim como mais horas de te- E até de toucas, óculos e fatos de proteção
completa apesar de em “menor percentarapias (59,5%).
gem”, refere o comunicado da Fenprof.
Os alunos abrangidos pela Educação InNo caso de alunos com surdez, 13,7%
clusiva integram o grupo - tal como os alualertam que professores e alunos devem
nos do Pré-Escolar, 1.º e 2. ciclos e sinaliusar máscaras transparentes por causa da
zados como de risco de maus tratos - dos Língua Gestual Portuguesa.
que devem manter-se prioritariamente em
Se a pandemia forçar nova fase de ensino
regime presencial se a evolução da pande- à distância, mais de metade dos docentes
mia voltar a forçar o fechar as escolas no (56,8%) defende que estes alunos devem
próximo ano letivo. Nas orientações apre- receber novos equipamentos informátisentadas pelo ministro da Educação, na se- cos adaptados “às suas características” mana passada, recorde-se, Tiago Brandão 38,2% considera que os professores devem
Rodrigues prometeu o reforço do crédito receber material idêntico para trabalhar
horário das escolas para serem contratados com os alunos à distância.
mais docentes, técnicos e funcionários.
Os alunos com menor autonomia e maioA Fenprof considera de “parcas” as con- res dificuldades de aprendizagem foram os
dições anunciadas pois, em média, estima “mais penalizados” com o ensino à distâna Federação, vão traduzir-se num reforço cia, garante a Fenprof.
JN/MS
de três professores por agrupamento para
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Não perca as novas aventuras de
Diogo Almada, Clara Rodrigues e Teresa Sampaio

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM

29

Apresentador: Manuel DaCosta
Convidados: Augusto Bandeira, Sara Dias
Análise do editorial do Milénio Stadium;
Ponto da situação da pandemia; Ajudar
quem não pode – a missão das organizações
de apoio social em tempo de Covid-19.

Pêpê Rapazote, o conhecido ator de diversas
novelas portuguesas e do cinema e séries de
Hollywood, e Nilton, um dos mais conhecidos
humoristas em Portugal, estarão no It’s
Showtime desta semana.

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

Sex 18h

Dom 17h

Dom 18h30

Destaques do dia, notícias de Portugal, dos
países da lusofonia e ainda economia,negócios,
finanças e curiosidades interessantes.

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

Seg-Sex 7h

Seg-Sex 11h

SÁBADO, 11 DE JULHO
06h00 Musicbox
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Musicbox
11h00 It´s Showtime
11h30 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Glitter Show
14h30 Portugal À Vista
15h00 It´s Showtime
15h30 Caminhos da história
16h00 À volta da Música
com Francisco Tavares
16h30 Caminhos Da Energia
17h00 Estação de Serviço
17h30 Musicbox
18h00 2077 - 10 Segundos para o Futuro
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 Portugal À Vista
20h00 Musicbox
21h00 Here’s The Thing

21h30 Musicbox
22h00 We Need To Talk
23h00
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
04h00
05h00

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

DOMINGO, 12 DE JULHO
06h00 Musicbox
08h00 Caminhos Da História
08h30 Estação de Serviço
09h00 Portugal à vista
09h30 Missa Dominical
10h30 It´s Showtime
11h00 À volta da Música
com Francisco Tavares
11h30 Musicbox
12h00
12h30
13h00
13h30

Here’s the Thing
Imperdíveis
Estação de Serviço
Caminhos Da História

14h00
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
19h30
20h00
21h00
21h30
22h00
23h00
00h00
02h00
04h00
05h00

Camões TV Magazine
Glitter Show
Imperdíveis
It´s Showtime
Musicbox
Here’s The Thing
Espaço Mwangolé
Clube dos Cozinheiros
À volta da Música
com Francisco Tavares
Musicbox
Stella’s Studio
Musicbox
2077 - 10 Segundos para o Futuro
We Need To Talk
Camões TV Magazine
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

SEGUNDA, 13 DE JULHO
06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Nós Por Cá
08h30 Espaço Comunidade

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 Camões TV.
Sun 9pm

09h00
09h30
10h00
11h00
12h00
12h30
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
19h00
19h30
20h30
21h00

Caminhos Da História
Body & Soul
Bem-Vindos a Beirais
Por Tudo e Por Nada
Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
Musicbox
Mundo Mix
Caminhos Da História
Estação de Serviço
Espaço Mwangolé
Glitter Show
Portugal À Vista
Musicbox
Pegado a Si
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
It’s Showtime
Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing
22h00 Camões TV Notícias
22h30 We Need To Talk
23h30 Timeline
00h30 Stella’s Studio

01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

Forgotten Treasures
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

TERÇA, 14 DE JULHO
06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Bem-Vindos a Beirais
11h00 Por Tudo e Por Nada
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Musicbox
14h00 Mundo Mix
15h00 Caminhos Da História
15h30 Nós Por Cá
16h00 Espaço Comunidade
16h30 Portugal À Vista
17h00 Espaço Mwangolé
17h30 Musicbox
18h00 Pegado a Si

24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe
Bell Fibe
- canal
- canal
659659
| 1-866-797-8686
| 1-866-797-8686

19h00
19h30
20h30
21h00
21h30
22h00
22h30
23h30
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

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

A Covid-19 veio impor-nos toda uma nova
realidade - agora, com a chegada do verão,
até uma simples ida à praia tem de obedecer a regras específicas. Veja a cerimónia do
hastear das bandeiras azul, “Praia Acessível”
e “Praia de Qualidade de Ouro” na Praia da
Vagueira, em Vagos - Portugal.

Diane Dupuy é alma do Famous People Players a instituição que fundou em 1974. Nesta
conversa com Manuel DaCost,a Diane Dupuy
fala do momento atual desta organização de
apoio social e educação que, mesmo com
total ausência de apoio do estado, tem desenvolvido o seu trabalho.

Muita animação, juntando a melhor música
para o seu regresso a casa e uma variedade
de informações que não pode perder.

Sab 14h30

Sat 9pm

Seg-Sex 18h

Esta semana vamos descobrir a terapia
do som, conhecida como “sound healing”.
Visitamos o estúdio de Darren Austin Hall,
terapeuta do som e educador espiritual.
Depois iremos até Portugal onde vamos
conhecer mais sobre a terapia com taças
tibetanas.

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

Dom 16h

Seg-Sex 14h

Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
Body & Soul
Caminhos Da História
Forgotten Treasures
Camões TV Notícias
Roundtable
Espaço Mwangolé
It´s Showtime
Body & Soul
Portugal À Vista
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

11h00 Por Tudo e Por Nada

05h00 Nicki Clark Show

12h00 Clube dos Cozinheiros

QUARTA, 15 DE JUlHO
06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Body & Soul
08h30 Portugal À Vista
09h00 Espaço Mwangolé
09h30 Espaço Comunidade
10h00 Bem-Vindos a Beirais

22h00 Camões TV Notícias

QUINTA, 16 DE JUlHO
06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Nós Por Cá
08h30 Caminhos da Energia
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Bem-Vindos a Beirais
11h00 Por Tudo e Por Nada
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Musicbox
14h00 Mundo Mix
15h00 Caminhos Da História
15h30 Espaço Mwangolé
16h00 Timeline
17h00 Forgotten Treasures
17h30 Musicbox
18h00 Pegado a Si
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais
20h30 Espaço Comunidade
21h00 Here’s The Thing
21h30 Wisdom of Wealth

12h30 Imperdíveis
13h00 Musicbox
14h00 Mundo Mix
15h00 Here’s The Thing
15h30 Wisdom of Wealth
16h00 Roundtable
17h00 Stella’s Studio
17h30 Musicbox
18h00 Pegado a Si
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais
20h30 Portugalà Vista
21h00 Caminhos Da História
21h30 It´s Showtime
22h30 Timeline
23h00 Portugal À Vista
23h30 Body & Soul
00h00 Camões TV Magazine
02h00 We Need To Talk
03h00 Musicbox
04h00 Out There

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

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

Um espaço de informação para lhe dar a
conhecer tudo o que se passa no país e
no mundo.
Sempre em português e sempre na
Camões TV!
Seg-Sex 19h

22h00
22h30
23h00
23h30
00h00
01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

Camões TV Notícias
Forgotten Treasures
Portugal À Vista
Espaço Comunidade
We Need To Talk
It´s Showtime
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

SEXTA, 17 DE JUlHO
06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Body & Soul
08h30 Portugal À Vista
09h00 Gente Com História
10h00 Bem-Vindos a Beirais
11h00 Por Tudo e Por Nada
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Musicbox
14h00 Mundo Mix
15h00 Here’s The Thing

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

15h30 Espaço Comunidade
16h00 Nós Por Cá
16h30 Forgotten Treasures
17h00 Body & Soul
17h30 Musicbox
18h00 Roundtable
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais
20h30 Wisdom of Wealth
21h00 Caminhos Da História
21h30 It´s Showtime
22h00 Camões TV Notícias
22h30 Timeline
23h30 Forgotten Treasures
00h00 Here’s The Thing
00h30 Wisdom of Wealth
01h00 Stella’s Studio
01h30 Transparências
02h00 We Need To Talk
03h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show
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Covid-19

OMS cria comité independente
para avaliar resposta a pandemia
A Organização Mundial de Saúde (OMS)
anunciou esta quinta-feira (9) a criação
de um painel independente para avaliar
a sua atuação e resposta face à pandemia da covid-19.

vembro e o definitivo em maio de 2021, durante a Assembleia Mundial da Saúde.
O Painel Independente para a Resposta
e Preparação de Pandemias irá concretizar
a resolução aprovada pelos Estados-memdiretor-geral da OMS, Tedros Ghe- bros da organização durante a sua últibreyesus, afirmou que a ex-primei- ma assembleia geral, em que se defendia
ra-ministra da Nova Zelândia Helen “uma avaliação independente e completa
Clark e a ex-Presidente da Libéria Ellen das lições aprendidas com a resposta saniSirleaf vão presidir ao comité, que deverá tária internacional à covid-19”, afirmou.
apresentar um relatório preliminar em no“Precisamos de olhar para o desem-

O
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penho dos nossos sistemas nacionais de
vigilância e resposta, como partilhámos
informação com as nossas comunidades,
se ganhámos a sua confiança, como liderámos, se a nossa arquitetura global de
saúde é adequada”, declarou Tedros Ghebreyesus.
A pandemia “não está controlada na
maior parte dos países, está a piorar”,
salientou, apontando os mais de 11,8 milhões de casos já comunicados à OMS e
as mais de 544 mil pessoas que morreram
com covid-19, cujo contágio “ainda está a
acelerar, com uma duplicação do número
total de casos nas últimas seis semanas”.
“Durante anos, muitos de nós avisaram
que uma pandemia catastrófica de uma
doença respiratória era inevitável. Não
era uma questão de ‘se’, mas de ‘quando’.
Mesmo assim, o mundo não estava preparado. Os nossos sistemas não estavam
preparados. As nossas comunidades não
estavam preparadas. As nossas cadeias de
fornecimento entraram em colapso. Está
na altura de fazer uma reflexão honesta”,
defendeu.
A dimensão desta pandemia, apontou,
“merece claramente uma avaliação à altura”, considerou o diretor da agência das
Nações Unidas.
“Este não pode ser mais um comité de
elite que produz um relatório para ser posto na prateleira”, salientou Ghebreyesus.
Helen Clark e Ellen Sirleaf deverão escolher os outros membros do painel, a
partir de sugestões feitas pelos Estados-membros, que terão reuniões mensais
para acompanhar o trabalho.
Em novembro próximo, durante a Assembleia Mundial da Saúde, o comité
apresentará um relatório preliminar e
em maio deverá “apresentar um relatório
substancial sobre as conclusões”.
JN/MS

Polinésia
Ninguém avisou
recluso que já devia
ter sido libertado
há cinco anos
Um recluso de Samoa passou quase
cinco anos a mais na prisão porque
nem ele, nem as autoridades, deram
conta que as duas sentenças a que
foi condenado deviam ter sido cumpridas simultaneamente e não de forma consecutiva.

S

io Agafili, de 45 anos, só descobriu
o erro na semana passada, quando
compareceu em tribunal por outros assuntos e o juiz reparou no caso.
A defesa alega que foi violado o direito
à liberdade e que o lesado vai pedir uma
indemnização.
“Ninguém me avisou quando é que
a minha sentença na prisão iria terminar. Perdi a conta dos dias atrás das
grades, só sabia que tinha de cumprir o
meu tempo”, revelou Sio Agafili.
Agafili foi condenado por roubo a sete
anos de prisão efetiva, em novembro de
2008. Um mês depois, em dezembro,
foi novamente condenado, por outros
crimes, a cinco anos de prisão. As duas
sentenças deveriam ter sido cumpridas
em simultâneo e ter saído em liberdade
em dezembro de 2015.
JN/MS
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Job sites from Oshawa all the way to London
We are looking for hard working, skilled restoration workers
with experience in any of these categories

CONCRETE RESTORATION
WATER PROOFING
BALCONY RESTORATION
SWING STAGE
WINDOW INSTALLATION
MASONRY REPAIRS
CAULKING
UNDERGROUND GARAGE RESTORATION
SEND RESUME TO careers@brookrestoration.ca

|

brookrestoration.ca

|

www.mileniostadium.com
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Trump retira oficialmente
EUA da OMS

Eslovénia

Estátua de Melania Trump na
sua terra-natal foi queimada
A peculiar estátua em madeira de Melania Trump perto de Sevnica, a sua cidade
natal, na Eslovénia, foi queimada no dia
4 de julho, data em que os EUA assinalam a independência do Reino Unido.

S

egundo Brad Downey, o artista norte-americano radicado em Berlim, que a
produziu, a obra foi vandalizada e removida no dia seguinte. O escultor espera
que a estátua abra um diálogo sobre a situação política nos EUA.
A estátua, que representava a primei-

ra-dama dos EUA vestida com um casaco
azul, semelhante ao que usava na tomada
de posse de Donald Trump e com uma mão
apontada para o céu, recebeu várias críticas
quando foi inaugurada em julho de 2019.
Moradores classificaram a obra como
uma “desgraça”, reclamando que mais
parecia a personagem “Smurfette”, da
banda desenhada Smurfs.
A estátua foi destruída no mesmo dia em
que o presidente dos EUA fez um discurso
contra quem vandaliza ou destrói estátuas.
JN/MS

A administração Trump notificou o Congresso e as Nações Unidas de que os
Estados Unidos se estão a retirar formalmente da Organização Mundial da
Saúde.

O

presidente norte-americano retirou oficialmente os Estados Unidos
da Organização Mundial de Saúde
(OMS), que acusa de má gestão da pandemia do novo coronavírus.
“O Congresso recebeu a notificação de
que o Presidente retirou oficialmente os Estados Unidos da OMS em plena pandemia”,
escreveu, no Twitter, o senador democrata
Robert Menendez, membro da comissão
senatorial dos Negócios Estrangeiros.
O início do processo de saída, também
avançado pela agência de notícias Efe, que
cita um funcionário da Casa Branca, só

acontecerá dentro de um ano. “O aviso da
saída dos Estados Unidos, que se tornará
efetiva a 6 de julho de 2021, foi enviado ao
secretário-geral da ONU [António Guterres], que é o depositário da OMS”, disse a
fonte à Efe.
Críticas à atuação da OMS
Em fins de maio, Trump anunciou que
terminava o relacionamento entre os Estados Unidos e a OMS, que acusou de ser
inapta na gestão da pandemia de covid-19.
O presidente norte-americano alegou que
a OMS não soube responder de forma eficaz ao seu apelo para introduzir alterações
no seu modelo de financiamento, depois
de já ter ameaçado cortar o financiamento
norte-americano a esta organização das
Nações Unidas, acusando-a de ser demasiado benevolente com o Governo chinês.
JN/MS

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

Conhecemos melhor o ator e encenador

Marcantónio Del Carlo
Percebemos o que é o Teqball com o NEGE Nova Estrela da Gafanha da Encarnação
Içamos com toda a segurança a
bandeira azul na Praia da Vagueira
Damos uma espreitadela no
Espaço Mwangolé de Francisco Pegado
Ajudamos a ajudar quem mais precisa no

Food Banks of Canada
Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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África lança consórcio para
supervisionar ensaios sobre vacina

ÁFRICA

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana
(África CDC) anunciou na quinta-feira (9)
o lançamento de um consórcio para supervisionar os ensaios clínicos da vacina
para a covid-19 a decorrer em África.

Pandemia está a atingir a
velocidade máxima em África
O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana,
John Nkengasong, diz que a pandemia
está a atingir velocidade máxima em
África, apelando para o uso generalizado de máscaras.

O

número de mortos em África devido à covid-19 subiu esta quinta-feira (9) para 12206. De acordo
com o Centro de Controlo e Prevenção de
Doenças da União Africana (África CDC), o
número de infetados subiu, no mesmo dia,
para 522.104, mais 14018 em 24 horas. O
número de recuperados também aumentou - 254.361, mais 9293.
A África Austral regista o maior número
de casos (233.016) e contabilizava, na quinta-feira (9) 3724 mortos, a grande maioria
concentrada na África do Sul, o país com
mais mortos e mais infetados em todo o
continente, com mai de 220 mil casos e
mais de 3000 vítimas mortais.
“Cruzamos o número crítico de 500 mil
casos. A pandemia está a atingir a velocidade máxima e, por isso, gostaria de fazer um
apelo ao continente: temos de ser corajosos, arrojados e deliberados na implementação de medidas de saúde pública de forma generalizada”, disse John Nkengasong.
O diretor do África CDC, que falava esta
quinta-feira (9), a partir de Adis Abeba, no
encontro semanal com jornalistas, apelou
para o uso generalizado de máscaras.

“Temos de aumentar o uso de máscaras em todos os países. Máscara, máscara,
máscara”, disse numa analogia com a recomendação da Organização Mundial de
Saúde de “testar, testar, testar”.
“Desde a semana passada, houve um aumento de 24% de novos casos, o que significa cerca de 100 mil novos casos e uma
média de 14 mil casos por dia comparando
com a média diária de 11 mil casos na semana passada”, adiantou. A taxa de letalidade
é de 2,3%.
África do Sul (42%), Egito (15%), Nigéria
(6%), Gana (4%) e Argélia (3%) são responsáveis por 71% de todos os casos registados em África.
De acordo com o África CDC, foram feitos no continente 5,7 milhões de testes,
8,6% dos quais deram positivo.
Cerca de 80% dos testes foram realizados
em apenas 11 países: África do Sul, Marrocos, Egito, Gana, Etiópia, Uganda, Quénia,
Maurícias, Ruanda, Nigéria e Senegal.
O diretor do África CDC adiantou que,
através da plataforma de compras online
da União Africana, foram comprados 1,4
milhões de testes, a que se deverão juntar
1,3 milhões doados pelo Governo alemão.
“Serão 2,7 milhões de testes e com a sua
distribuição chegaremos muito perto da
meta de alargar a testagem para 10 milhões
que estabelecemos em abril”, disse.
JN/MS
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A União Africana estabeleceu, através
do África CDC, um consórcio para supervisionar os ensaios clínicos sobre
a vacina para a covid-19, o CONCVACT",
disse John Nkengasong, que falava a partir
de Adis Abeba, no encontro semanal com
jornalistas para abordar a progressão da
doença no continente africano.
De acordo com este responsável, o consórcio pretende "juntar todo o conhecimento existente no continente sobre a
vacina para atuar de maneira coordenada
e assegurar que os ensaios clínicos são conduzidos de forma apropriada".
Por outro lado, acrescentou John Nkengasong, o consórcio irá permitir ao África
CDC relacionar-se com os fabricantes de
vacinas em todo o mundo para "identificar
os principais candidatos a fazerem ensaios
clínicos no continente" e participar "nas
discussões" lideradas pela Aliança Global para as Vacinas (GAVI) para "negociar
a posição africana no desenvolvimento e
acesso à vacina".
"Queremos assegurar à população que
os ensaios clínicos da vacina são feitos no
continente da forma mais apropriada e segura", disse. De momento, apenas a África
do Sul e o Egito estão a participar em ensaios clínicos para a vacina de covid-19 e,
para o diretor do África CDC, um continente de 1,3 mil milhões de pessoas "merece
que mais de dois países participem".
A criação do consórcio é um resultado
da conferência virtual sobre o papel de liderança de África no desenvolvimento e
acesso à vacina para a covid-19, realizada
em junho. A conferência foi organizada
pelo África CDC e presidida pelo Presidente em exercício da União Africana e chefe
de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa,
que, na altura, sublinhou a necessidade
de "apoiar a contribuição de cientistas e
profissionais de saúde africanos". "É extremamente importante que os académicos,
investigadores e o setor privado trabalhem
em conjunto e utilizem todas as plataformas disponíveis para o desenvolvimento
da vacina covid-19", disse, por seu lado, o
presidente da comissão da UA, Moussa Faki

Mahamat, na mesma conferência.
O CONCVACT visa assegurar para o
continente a participação em mais de 10
ensaios clínicos de vacinas em fase avançada, reunindo fabricantes e financiadores
globais de vacinas, bem como organizações
africanas que facilitam os ensaios clínicos.
O objetivo é assegurar que sejam gerados dados suficientes sobre a segurança e
eficácia das vacinas candidatas mais promissoras para a população africana, para
que possam ser lançadas com confiança em
África, uma vez aprovadas.
O consórcio será copresidido pelo diretor do Centro de Controlo e Prevenção de
Doenças da União Africana (África CDC),
John Nkengasong, pelo diretor do Comité
Consultivo Ministerial para a covid-19 da
África do Sul e pelo diretor-geral do Centro
de Desenvolvimento de Vacinas do Mali
Outros membros do consórcio incluirão
representantes de organizações-chave de
apoio a ensaios clínicos no continente, incluindo a Organização Mundial de Saúde,
The Africa Academy of Sciences Clinical
Trials Community, o Institute Pasteur, o
African Vaccine Regulatory Forum, a African Medicines Agency, entre outros.
"A África deve desempenhar um papel
ativo na garantia de uma vacina eficaz contra a covid-19. Trata-se do nosso futuro e
do nosso desenvolvimento", sublinhou
John Nkengasong.
NM/MS

Afreximbank lança plataforma digital
para fomentar comércio em África
O Banco Africano de Exportações e
Importações (Afreximbank) anunciou
na quinta-feira (9) o lançamento de
uma plataforma digital, que nomeou
de Mansa, com informação sobre os
parceiros africanos disponíveis para
trocas comerciais dentro e fora do
continente.

presidente do Afreximbank, Benedict
Oramah, durante a apresentação da plataforma digital, no Cairo.
Para o presidente do Afreximbank, esta
plataforma digital “é uma grande contribuição para suprir o défice de financiamento que existe em África” e vai servir
como “o referencial para a plataforma de
cumprimento da ‘due dilligence’”.
stamos a criar o acesso à informaA Mansa, cujo nome é um tributo ao
ção sem que as empresas tenham antigo rei do Mali Mansa Moussa, que terá
de estar envolvidas num processo viajado a Meca em 1324 com toneladas
que custa muito dinheiro, estamos a re- de ouro, pretende ser o “repositório priduzir os custos de ‘compliance’ [cumpri- mário” de informação sobre as empresas
mento das regras para trocas comerciais] africanas, as pequenas e médias empresas
e a abrir as portas de África ao comércio e as instituições financeiras, explicou o
financeiro internacional”, comentou o banqueiro.

E

O presidente do Afreximbank salientou
que esta plataforma eletrónica “vai fornecer informação abrangente para acabar com a avaliação subjetiva dos clientes e eliminar o risco percecionado, mas
muitas vezes injusto, sobre a realização
de negócios com parceiros africanos”.
Além da informação sobre as empresas, a começar por todos os clientes do
Afreximbank, o Repositório Mansa terá
também informações sobre a economia
africana, o ambiente de negócios, o clima de investimento e várias informações
úteis para os investidores, assumindo-se
como “a principal fonte de informação
para investir em África”.
A direção da Mansa inclui representan-

tes dos bancos centrais africanos, o Banco
de Desenvolvimento Africano, o Banco
Central dos Estados Africanos e o Banco
da Reserva Federal de Nova Iorque, entre
outros analistas e peritos legais.
A ‘due dilligence’ é um processo de investigação que os investidores internacionais são obrigados a fazer não só para
conhecer as empresas com as quais vão
fazer negócio, mas também para garantir
aos acionistas e reguladores que todos os
procedimentos legais estão a ser cumpridos e que as empresas que vão receber o
investimento são idóneas.
NM/MS
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sempre censurou as medidas de isolamento social impostas pelas autoridades
regionais desde a chegada da pandemia
ao país sul-americano, que impedem
que as pessoas saiam para “ganhar a
vida” e que “o Brasil avance”.
Na sua mensagem de quarta-feira
(8), Bolsonaro destacou que o Governo
central criou meios para preservar empregos e que não se dedica apenas a “retardar o contágio”, como fizeram alguns
líderes regionais.
“O nosso Governo atendeu a todos
com recursos e meios necessários. Mais
ainda, criamos meios para preservar
empregos e auxiliamos com cinco parcelas de R$ 600,00 [cerca de 100 euros]
um universo de 60 milhões de informais/invisíveis [prestadores de serviço
em contrato de trabalho]”.
Embora permaneça isolado no Palácio
da Alvorada, Bolsonaro continua a governar e disse estar melhor após iniciar
tratamento com cloroquina, substância
cuja eficácia contra a covid-19 não foi
cientificamente comprovada e que tem
sérios efeitos colaterais.
“Para aqueles que vão contra a hidroxicloroquina, mas não dão outras
alternativas, lamento informar que sou
muito bom em usá-la e com a graça de
Deus vou viver ainda mais”, garantiu na
mesma mensagem divulgada nas redes
sociais.
JN/MS
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“

Nenhum país do mundo fez como
o Brasil. Preservamos vidas e empregos sem espalhar pânico, o que
também leva à depressão e à morte”, escreveu Bolsonaro em sua conta na rede
social Twitter.
O chefe de Estado acrescentou que
“o combate ao vírus não poderia ter um
efeito colateral pior do que o próprio vírus”, insistindo nas críticas às medidas
de distanciamento social impostas pelos
governos regionais para tentar impedir
a proliferação da pandemia.
As considerações do presidente brasileiro ignoram o facto de o país ser o segundo do mundo com o maior número
de vítimas e casos confirmados da covid-19, apenas atrás dos Estados Unidos
da América, continuando a posicionar-se como um dos focos globais da pandemia na América Latina.
O presidente brasileiro é um dos poucos líderes mundiais que considera que a
covid-19 é uma simples “gripe” que não
oferece perigo, exceto para a população
com mais de 65 anos ou para quem sofre
de doenças crónicas.
Por esse motivo, o líder brasileiro

Paciente com sida no Brasil pode ser
o primeiro curado só com medicação

Bolsonaro infetado
com covid-19
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro,
disse esta terça-feira (7) que está infetado com o novo coronavírus, um dia
depois de relatar sintomas e realizar um
teste num hospital militar, em Brasília.

Créditos: DR

N

Um paciente com o vírus da imunodeficiência humana (VIH) em São Paulo,
Brasil, pode ser a primeira pessoa curada usando apenas medicamentos e sem
recorrer a transplantes agressivos de
células estaminais, segundo um estudo
apresentado na terça-feira (7).

O

s resultados do estudo, sobre os
quais os próprios investigadores
pediram cautela sobre qualquer
conclusão precipitada, foram revelados no
âmbito da 23.ª Conferência Internacional
da Sida (Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida), que se realiza esta semana de
forma virtual devido à pandemia da covid-19, mas que originalmente teria lugar
em São Francisco, nos Estados Unidos.
De acordo com um artigo publicado na
revista ‘Science’, o paciente em causa tem
35 anos e foi tratado durante anos com uma
combinação de antirretrovirais e nicotinamida, um tratamento que foi interrompido em março de 2019 e que, desde então,
o VIH continua sem ser detetado tanto no
seu ADN (ácido desoxirribonucleico - material genético), quanto no RNA (ácido ribonucleico).
A aparente ausência do VIH no sangue
do denominado “paciente de São Paulo” 15

35

BRASIL

Bolsonaro diz que nenhum país preservou
vidas e empregos como o Brasil
O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, garantiu esta quarta-feira (8)
que nenhum país do mundo preservou vidas e empregos como o Brasil
sem espalhar o pânico na população,
durante a pandemia provocada pelo
novo coronavírus.
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meses após o término do tratamento leva a
crer que o paciente poderá ter sido curado,
embora os próprios responsáveis pelo estudo alertem que não dispõem de resultados
definitivos suficientes, e que não passou o
tempo necessário para se poder confirmar
essa possibilidade. A investigação foi liderada por Ricardo Diaz, da Universidade Federal de São Paulo no Brasil.
Até ao momento, sabe-se que apenas
duas pessoas foram oficialmente curadas da
sida, doença provocada pelo VIH: Timothy
Ray Brown, conhecido como “o paciente
de Berlim”, e Adam Castillejo, conhecido
como “o paciente de Londres”.
Ambos foram submetidos a operações
cirúrgicas muito complexas e agressivas,
como parte de tratamentos contra o cancro, que envolveram o transplante de medula óssea com células estaminais resistentes à infeção pelo VIH, o que permitiu que
os seus corpos criassem novos sistemas
imunológicos livres da sida.
Apesar do sucesso desses dois casos, trata-se de cirurgias muito complicadas, extremamente caras, e que envolvem perigos
para o paciente, tornando impraticável o
seu uso em larga escala.
JN/MS

uma comunicação via Facebook,
Bolsonaro confirmou o resultado
positivo do teste e adiantou que fez
uma radiografia e que o pulmão “estava
limpo”.
O presidente já havia informado os
apoiantes que estava com febre e dores no
corpo e, por isso, decidiu fazer o exame.
“Todo o mundo sabia que mais cedo ou
mais tarde [o vírus] ia atingir uma parte
considerável da população (...) Eu, se não
tivesse feito o exame, não saberia do resultado. E ele acabou de dar positivo”, declarou o presidente brasileiro.
“É preciso ter cuidado, sobretudo a população mais idosa, mas sem entrar em pânico. A vida continua”, disse Bolsonaro em
resposta a uma pergunta de um jornalista
sobre que mensagem quer passar à população brasileira.
Bolsonaro disse ainda que seguirá o protocolo médico, que vai despachar por videoconferência e não deve receber pessoas
no seu gabinete para evitar a transmissão
da doença para.
Os medias locais noticiaram que pelo
menos cinco ministros que têm contacto
direto com o presidente brasileiro fizeram
o teste depois de este ter apresentado os
primeiros sintomas, no domingo passado.
A primeira-dama, Michelle Bolsonaro,
também realizou o teste esta terça-feira (7)
de manhã, disse ainda o chefe de Estado.
O embaixador dos Estados Unidos no
Brasil, Todd Chapman, também realizará

o teste porque teve contacto pessoal com
o presidente brasileiro no passado sábado
(4), durante um evento em comemoração
ao 4 de julho, data da independência norte-americana.
A Associação Brasileira de Imprensa
(ABI) criticou o presidente do Brasil, Jair
Bolsonaro, por ter anunciado que contraiu
a covid-19 num encontro presencial com
jornalistas, colocando a vida destes profissionais em risco.
Em comunicado, a ABI frisou que “mesmo informado de que estava infetado com a
covid-19, o presidente Jair Bolsonaro continua agindo de forma criminosa e pondo
em risco a vida de outras pessoas”.
O órgão que representa profissionais
da comunicação social avaliou que o chefe de Estado brasileiro terá violado duas
vezes o Código Penal ao “praticar, com o
fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de
produzir o contágio” e também agir contra “a vida ou a saúde de outrem a perigo
direto e iminente”.
Avaliando que Bolsonaro praticou sucessivos comportamentos que “vão além
da irresponsabilidade e configuram claros crimes contra a saúde pública”, a ABI
anunciou que enviará uma notícia-crime
(comunicação que alguém faz à autoridade pública da infração penal) ao Supremo
Tribunal Federal (STF) contra o Presidente
brasileiro.
O Brasil é o país lusófono mais afetado
pela pandemia e um dos mais atingidos no
mundo, ao contabilizar o segundo número
de infetados e de mortos, depois dos Estados Unidos.
JN/MS

1

79
LB

PREMIUM
PEACHES

AVACADOS

1

99
EA

5

PACK

3

99
EA

ANTARCTICA
GUARANÁ

1

49
LB

FRESH
CHICKEN
DRUMS

4

99

12

LB

99
LB

LIMIANA
TURKEY

CASTELÕES
CHEESE WHEEL
WHOLE

6X

330ML

SAVE $3

PER POUND

JULY 6 - 12

3

2/ 00

3

99
EA

FABRIDOCE
CAVACAS 90G

IMPORTERS OF QUALITY EUROPEAN PRODUCTS

RENOVA MEGA
SINGLE PAPER
TOWELS

3

49
EA

FOLLOW US

UBAYA
TAPIOCA 500G

TAVORA FOODS

Suplemento
Desportivo

30ª jornada: Estará o enguiço quebrado?
Inês Barbosa
Opinião

Nesta jornada, o Benfica enfrentou o
Boavista com algumas novidades: a
primeira foi Nélson Veríssimo, o novo
treinador das águias, e as outras foram
Rúben Dias e Seferovic.

A

o minuto 13 (e ainda dizem que é
número de azar…) deu-se, literalmente, o choque que os encarnados
necessitavam para acordar do estado de
transe em que estavam há já alguns meses.
Depois do cruzamento de Gabriel, Helton
Leite e André Almeida correram na mesma
direção e nenhum deles se desviou. Resultado, o guardião dos axadrezados larga a
bola, e o lateral direito do Benfica não desperdiçou a oportunidade, desbloqueando o
marcador.
As ocasiões de golo viriam, a partir deste
momento, a multiplicar-se: Gabriel assistiu,
novamente, para o segundo golo da noite,
que desta vez teve a assinatura de Pizzi (31’).
Cerca de 10 minutos depois, o Boavista
viu um golo anulado por fora de jogo de
Dulanto - mas nem isso fez tremer este (ao
que tudo indica) rejuvenescido Benfica,
que respondeu com o terceiro golo, marcado por ninguém menos que... Gabriel!
O Boavista reduziu a desvantagem aos 64’,
por Dulanto, recorrendo a uma das grandes
fragilidades do clube da Luz - as bolas pa-

radas. Esperemos pelos próximos capítulos
para ver se o enguiço encarnado realmente
foi quebrado… Nunca fiando!
O líder do campeonato, o F.C. Porto, também venceu (e bem) o Belenenses. Foi uma
goleada bem expressiva: cinco golos sem
resposta, quatro deles marcados na segunda
metade do encontro, que restabeleceram a
vantagem de seis pontos sobre o Benfica.
Os dragões assumiram o controlo da
bola, mas as oportunidades foram surgindo de ambos os lados. Apesar dos Azuis do
Restelo até estarem, até então, a ser mais
perigosos, foram os “Azuis do Dragão”
quem conseguiu chegar efetivamente ao
golo: Otávio colocou o esférico na cabeça
de Tiquinho Soares e o brasileiro fez o primeiro da noite.
Aos 58’ foi a vez de Marega rematar cruzado e fazer o 2-0. Aos 72’, Luis Díaz rendeu
Corona, sofreu falta dois minutos depois e
conseguiu uma grande penalidade, convertida por Alex Telles. Ainda que o Belenenses não desistisse - ainda enviou uma
bola ao poste aos 78’ -, foram novamente
os dragões a chegar ao golo aos 82’, por intermédio do estreante Fábio Vieira, na cobrança de um livre direto. Já em período de
compensação, Luis Díaz fez o 5-0 final.
Mas há mais vida para além do Benfica e
do F.C. Porto, obviamente!
No jogo inaugural desta 30ª jornada assistimos ao duelo insular, entre Santa Clara
e Marítimo, onde os madeirenses levaram
a melhor - um golo de de Xadas (71’) deu a
vitória à equipa de José Gomes, que assim

vê a manutenção mais perto. Nota ainda
para Marco, guarda-redes dos açorianos,
que aos 41’ fez a melhor defesa da jornada
depois de “voar” e negar, com uma palmada, um tento quase certo de Rodrigo Pinho.
Em Setúbal, num duelo de aflitos, o visitante Paços de Ferreira conseguiu virar o
resultado e vencer o Vitória de Setúbal que
não tem feito jus ao nome - já não vence
há 12 jornadas seguidas! Os sadinos foram
para intervalo a vencer, com golos de Mathiola aos 27’ e Pirri aos 45+5’, mas os castores deram a cambalhota no marcador no
segundo tempo, através de Douglas Tanque
(47’), Marracás (61’) e Denilson Júnior (71’).
Também o Vitória SC e o Famalicão foram felizes fora de casa: o primeiro deslocou-se a Portimão e com um golo de Bruno
Duarte, aos 67’, travou a recuperação que a
equipa algarvia vinha a apresentar na luta
pela manutenção. Já o Famalicão voltou às
vitórias - apesar de ter jogado, a partir do
minuto 71, com 10, devido à expulsão de
Toni Martínez - com um único e grande
golo de Fábio Martins, terminando a ronda
com 48 pontos, em quinto lugar, ultrapassando o Rio Ave, que na visita a Barcelos
ficou com um grande galo. Também aqui
um golo solitário do central Rodrigo, aos
39’, foi suficiente para dar a vitória ao Gil
Vicente que, com 36 pontos e com quatro
jornadas por disputar, fica com a manutenção praticamente assegurada.
Por outro lado, o já despromovido Desportivo das Aves continuou igual a si próprio, sem conseguir vencer. Na partida

que assinalou a estreia de Artur Jorge no
comando técnico do Braga, a equipa minhota goleou a turma de Vila das Aves, por
4-0. Os golos, que foram marcados por
Rui Fonte (49’), Ricardo Horta (54’), Abel
Ruiz (83’) e Paulinho (90+4’), reforçaram o
quarto lugar do Braga, que terminou a ronda com 53 pontos.
O Moreirense - Sporting, para além de
ter encerrado esta jornada, marcou ainda o
ponto final na série vitoriosa dos leões. De
visita ao reduto da equipa de Moreira de Cónegos, o Sporting voltou a recolher as garras
e não conseguiu ir além de um empate sem
golos. De facto, faltou garra a estes leões,
que entraram bastante tímidos em campo e
permitindo uma maior audácia por parte da
equipa de Ricardo Soares - destaque para o
pontapé de bicicleta de Filipe Soares.
A primeira real oportunidade do Sporting só surgiu no minuto 37, quando Coates
foi quem saltou mais alto, em resposta a um
pontapé de canto, mas, de cabeça, atirou
por cima da baliza de Pasinato.
Nem a expulsão de Halliche aos 51’ - que
depois de perder a bola recorreu à falta para
travar Gonzalo Plata -, foi “suficiente” para
os leões desbloquearem o marcador. Instalaram-se no meio-campo adversário, mas
oportunidades, essas, foram muito poucas.
Faltavam apenas 20 minutos para os 90
quando o guardião do Moreirense fez a
primeira defesa da noite depois de Andraz
Sporar rematar já no interior da área da
equipa anfitriã.
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30ª JORNADA

F. C. Porto goleia Belenenses SAD e mantém
seis pontos de vantagem para o Benfica
O F. C. Porto goleou (5-0), no passado
domingo (5), o Belenenses SAD na 30.ª
jornada da Liga, recuperando em grande
estilo a vantagem de seis pontos para o
Benfica no comando do campeonato.
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om golos de Soares (31 minutos), Marega (58), Alex Telles (75, de grande
penalidade), Fábio Vieira (82) e Luis
Díaz (90+2), os dragões mantiveram a liderança confortável na prova, numa altura
em que faltavam quatro jornadas para o final, enquanto a formação comandada por
Petit acabou a 30ª jornada em 14.º lugar.
Para este encontro, Sérgio Conceição
promoveu apenas uma alteração no onze
do F. C. Porto. Em relação ao duelo com o
Paços de Ferreira, na ronda anterior, registou-se o regresso de Sérgio Oliveira - cumpriu um jogo de suspensão - para o lugar
de Danilo. O capitão dos dragões ficou no
banco de suplentes.
Por outro lado, o Belenenses SAD fez
uma ‘revolução’ na equipa titular. Foram
sete as alterações feitas por Petit, com destaque para o regresso de Ricardo Ferreira,
que não era titular na I Liga há mais de dois
anos e meio, e para as ausências de Licá e
Casierra.
A partida iniciou-se com o F. C. Porto a
assumir o controlo e cedo a mostrar a vontade de chegar ao golo. Aos 11 minutos, Sérgio
Oliveira esteve perto de inaugurar o marcador, com um remate forte à baliza, mas Koffi
defendeu sem grandes dificuldades.
A formação lisboeta, apesar da pressão
dos anfitriões, conseguiu responder e, aos
13 minutos, teve o primeiro lance de perigo. Após um cruzamento para a área dos
dragões, Edi Semedo apareceu solto, mas
cabeceou ao lado.
O ascendente do F. C. Porto acentuou-se
cada vez mais e isso desarmou por completo o desempenho adversário. Aos 31 minutos, um minuto depois de Uribe ter caído
na área, ficando todo o banco do F. C. Porto
a pedir grande penalidade, mas com o ár-

bitro a mandar o jogo prosseguir, Soares
inaugurou o marcador.
Corona tentou fazer o drible na área, mas
rematou, de seguida, contra Nuno Coelho.
O lance continuou e Otávio cruzou para a
área, permitindo ao brasileiro cabecear
sem oposição e fazer o golo inaugural.
O F. C. Porto ainda voltou a marcar antes
do intervalo, por intermédio de Uribe, mas
o árbitro, depois de consultar o videoárbitro (VAR), invalidou o golo.
Para o segundo tempo, manteve-se a
tendência de superioridade do jogo por-

tista e o golo não tardou em aparecer. Aos
58 minutos, Corona isolou Marega, que, na
cara de Koffi, rematou cruzado para o segundo tento, não dando qualquer hipótese
de defesa ao guardião.
Com um jogo de apenas um sentido, os
portistas voltaram a marcar, desta feita através de uma grande penalidade, aos 75 minutos. Show fez falta sobre Luis Díaz e o árbitro
prontamente assinalou o castigo máximo,
que foi concretizado por Alex Telles.
Aos 78 minutos, o Belenenses SAD ainda
teve oportunidade de reduzir a desvan-

tagem, com Pina a cabecear para a baliza,
mas a bola foi travada pelo poste.
Fábio Vieira, que tinha entrado poucos
minutos antes, fez o quarto golo do encontro e estreou-se a marcar de dragão ao peito. O jovem jogador bateu um livre e enganou o guarda-redes que contava que a bola
passasse por cima da barreira.
Já em tempo de compensação, Luis Díaz
aumentou para 5-0 e fechou a contagem
para o F. C. Porto.
JN/MS

Guarda-redes do Belenenses SAD
testa positivo à covid-19
Um dos guarda-redes da equipa lis- plicou o caso.
boeta testou positivo à covid-19. O
“Hoje, às 6.30 horas da manhã, fomos
anúncio foi feito em conferência de im- acordados e informaram-nos que havia
prensa, após o jogo com o F. C. Porto. um caso positivo de covid-19. Foi imeBelenenses SAD apresentou-se diatamente isolado, era um guarda-reno Estádio do Dragão sem guar- des. Temos três guarda-redes que podem
da-redes suplente. Koffi assumiu ser utilizados, o quarto está lesionado e
a titularidade e André Moreira, titular na não pode jogar até ao fim da época. Trouxemos os três que podem ser utilizados.
jornada anterior frente ao Tondela e conSoubemos que um dos guarda-redes
vocado por Petit, subiu ao camarote do
não podia jogar, porque tinha testado
Dragão e não surgiu na ficha de jogo.
positivo. Mais tarde, fomos informados
Em conferência de imprensa já depois que outro guarda-redes não podia jogar
do duelo, o conjunto lisboeta informou, porque foi decidido o isolamento. Este
sem revelar nomes, que um dos três segundo guarda-redes é o André Moguarda-redes testou positivo ao novo reira. Soubemos, fomos informados que
coronavírus e, por essa razão, o clube ele tinha de estar isolado. Como tal, não
decidiu colocar outro dos guardiões em poderia jogar. Trouxemos os três guarisolamento.
da-redes que podiam jogar. Só tínhamos
Além de Koffi, titular no passado do- hoje um guarda-redes disponível para o
mingo (5), André Moreira, João Monteiro jogo. Esta noite e durante o dia de amae Filipe Mendes, lesionado, são os outros nhã, vamos solicitar à Liga autorização
guarda-redes do plantel. O presidente do para inscrever outro guarda-redes. Só
Belenenses, Rui Pedro Soares, confirmou temos o Koffi”, explicou.
JN/MS
que André Moreira testou negativo e ex-
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Boavista vai ter equipa na Liga
Revelação na próxima época
O Boavista anunciou, no passado domingo (5), que vai ter uma equipa de sub-23
a competir na Liga Revelação na época
2020/21, visando “consolidar o crescimento sustentado através de “uma clara
aposta na formação”.

E

m comunicado partilhado no Facebook, os axadrezados explicam que
aquela prova se enquadra nos objetivos de permitir “a evolução e valorização
desportiva” dos futebolistas, “constituindo
também uma fonte de recrutamento para a
equipa principal”.

“A aposta do Boavista neste escalão traduzir-se-á num projeto estruturante de
médio e longo prazo”, afirma ainda o clube
portuense.
A Liga Revelação surgiu em 2018/19, por
iniciativa da Federação Portuguesa Futebol, com a intenção de potenciar um “novo
espaço competitivo para a afirmação de jovens futebolistas” e de jovens árbitros.
A edição desta época foi dada como terminada a 8 de abril, devido à pandemia de
covid-19. Na altura, o Rio Ave liderava a
prova.
JN/MS
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Lito Vidigal é o novo treinador
do Vitória de Setúbal
será Lito Vidigal a assumir o comando,
ele que já treinou os sadinos na temporada passada.
Trata-se, por isso, de um regresso a
uma casa que bem conhece. Recorde-se
que Lito Vidigal estava livre desde que
epois da saída de Julio Veláz- foi demitido pelo Boavista em meados
quez foi Meyong quem orientou de dezembro do ano passado.
JN/MS
a equipa na derrota contra o Paços de Ferreira, mas até ao final da época

Gorado o desejo de poder contar com
Renato Paiva, treinador do Benfica B
que não foi libertado pelos encarnados, o Vitória de Setúbal, sabe o JN,
virou-se para Lito Vidigal.

D

Vitória de Guimarães vence em
Portimão e aproxima-se dos
lugares europeus
O Vitória de Guimarães venceu (1-0), no
passado sábado (4), no estádio do Portimonense, na 30.ª jornada da Liga, aproximando-se dos lugares de apuramento
para as competições europeias.

núltimos classificados, a primeira derrota desde a retoma do campeonato, após
a suspensão devido à pandemia de covid-19, em seis jogos.
O Vitória de Guimarães ocupava o sétimo
m golo marcado pelo avança- lugar da Liga na 30ª jornada, com 46 pondo brasileiro Bruno Duarte, aos tos, enquanto o Portimonense era 17.º clas67 minutos, foi suficiente para a sificado, em zona de despromoção, com 27.
equipa minhota impor aos algarvios, peJN/MS
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Gil Vicente vence Rio Ave e dá passo
importante rumo à permanência

U

Braga goleia Desportivo das Aves
na estreia de Artur Jorge

O Famalicão subiu no passado domingo (5) ao quinto lugar da Liga, ao
vencer por 1-0 no estádio do Tondela,
que se manteve perto da zona de despromoção, na 30.ª jornada.

ferioridade numérica, devido à expulsão
do espanhol Toni Martínez.
O Famalicão subiu ao quinto lugar
do campeonato no final da 30ª jornada, aproveitando a derrota (1-0) sofrida
m golo marcado pelo avançado pelo Rio Ave frente ao Gil Vicente, que
Fábio Martins, aos 55 minutos, foi custou aos vilacondenses a descida ao
suficiente para os famalicenses sexto posto, enquanto o Tondela era 15.º
se imporem num confronto entre duas classificado, em igualdade com o Vitóequipas que tinham passado ao lado do ria de Setúbal, 16.º e primeira equipa
êxito nas três rondas anteriores, apesar acima da zona de despromoção.
JN/MS
de ter jogado desde os 71 minutos em in-
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Famalicão vence em Tondela e
sobe ao quinto lugar da Liga

O Gil Vicente venceu (1-0), no passado apesar de ter atuado em inferioridade nudomingo (5), na receção ao Rio Ave, na mérica desde os 54 minutos, devido à expulsão de Rúben Fernandes.
30.ª jornada da Liga.
O Rio Ave caiu para o sexto lugar, com
m golo do defesa brasileiro Rodri- 47 pontos, depois de ter sido ultrapassado
gão, aos 39 minutos, foi suficiente pelo Famalicão, que venceu na deslocação
para assegurar o triunfo da equipa a Tondela, enquanto o Gil Vicente recupede Barcelos - que tinha vencido apenas um rou o tranquilo 11.º posto, com 36.
JN/MS
dos seis encontros anteriores na prova -,

O Sporting de Braga impôs-se, no passado sábado (4), por 4-0 na receção ao
lanterna-vermelha Desportivo das Aves,
na 30.ª jornada da Liga, que marcou a
estreia de Artur Jorge no comando técnico dos arsenalistas.

A

pós um nulo ao intervalo, os golos
dos avançados Rui Fonte (49 minutos), Ricardo Horta (54), Abel Ruiz
(83) e Paulinho (90+3) proporcionaram
uma estreia positiva a Artur Jorge, que ocu-

pa até ao fim da época o lugar de Custódio
Castro, cuja saída foi anunciada na passada
quarta-feira (1) pelo clube minhoto.
Nesta 30ª jornada, o Braga, que tinha
vencido apenas um dos cinco jogos disputados desde a retoma do campeonato, consolidou o quarto lugar, com 53 pontos, e
ficou a dois do Sporting, terceiro colocado,
com menos um jogo, enquanto o Aves, já
despromovido ao segundo escalão, manteve-se na 18.ª e última posição, com 14.
JN/MS
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31ª JORNADA

O Rio Ave venceu (2-1), esta quinta-feira 90+1.
(9), na receção ao Portimonense na 31.ª
Com esta vitória, o Rio Ave, que luta por
jornada da Liga, com o golo do triunfo a um lugar nas competições europeias, subiu
surgir já em período de descontos.
provisoriamente ao quinto lugar, com 50
m Vila do Conde, o Portimonense pontos, enquanto o Portimonense, primeiadiantou-se no marcador com um ra equipa em zona de despromoção, está
golo de Ricardo Vaz Tê, aos 6 minu- em 17.º, com 27 pontos, a três de Vitória de
tos, mas o Rio Ave deu a volta ao marca- Setúbal e Tondela.
JN/MS
dor com golos de Mehdi Taremi, aos 35, de
grande penalidade, e de Filipe Augusto, aos

E
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Benfica empata em Famalicão
e adia festa do F. C. Porto.

A equipa encarnada empatou (1-1), fundo das redes.
esta quinta-feira (9), frente ao FamaliNa segunda metade, o Famalicão checão no Minho na 31.ª jornada da Liga gou ao empate por Guga, após uma ase impediu que o F. C. Porto fizesse a sistência de Fábio Martins.
festa do título.
Com este resultado, o Benfica está a
Benfica chegou à vantagem ain- oito pontos do líder F. C. Porto, que esta
da na primeira parte, por Pizzi. quinta-feira (9) venceu o Tondela. Os
Cervi cruzou para Seferovic re- dragões estão a um ponto do título.
JN/MS
matar e Defendi evitou o golo. O médio
aproveitou a recarga e encostou para o

O
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Canto direto dá vitória ao Rio
Ave frente ao Portimonense

F. C. Porto mais perto do título
após vitória em Tondela
Golos de Danilo, Marega e Fábio Vieira
permitiram esta quinta-feira (9) ao F. C.
Porto vencer 3-1 em casa do Tondela,
resultado que deixa os dragões cada vez
mais próximos de assegurar o título nacional.

N

a 31.ª jornada da prova, o F. C. Porto
desbloqueou o resultado na segunda metade, com os tentos de Danilo
(47 minutos), Marega (64) e Fábio Vieira
(90+5), este de grande penalidade, tendo
o Tondela ainda chegado a reduzir aos 2-0,
quando Ronan, na conversão de outra
grande penalidade, fez o tento de honra da
sua equipa.
O F. C. Porto mostrou, desde o início, a
sua superioridade em campo e nos primeiros minutos Manafá e Marega levaram perigo à baliza do Tondela.
Com o jogo a disputar-se, maioritariamente, no meio-campo do Tondela, Babacar Niasse foi protagonista em quatro
momentos (16, 26, 30 e 45+2), ao defender
remates de Sérgio Oliveira (26) e Alex Telles (16, 30 e 45+2).
O Tondela também protagonizou alguns
momentos perigosos. Richard Rodrigues fez
um cabeceamento cruzado (14), que passou
ao lado do poste esquerdo de Marchesín, e,
aos 28 minutos, Jonathan Toro fez o primeiro remate perigoso da equipa beirã, com a
bola a passar por cima da barra.
O marcador foi inaugurado no início da
segunda parte (47), na sequência de um
canto marcado por Alex Telles, em que
Danilo cabeceou para o fundo da baliza de

Babacar Niasse.
Os dragões continuaram a mostrar superioridade na segunda parte e chegaram ao
2-0 com naturalidade, num lance em que
Marega se isolou e concretizou o segundo
golo para o F. C. Porto (64).
A grande oportunidade para o Tondela
surgiu aos 73 minutos, numa grande penalidade cometida por Uribe sobre Jonathan
Toro. Um lance que o árbitro, Fábio Veríssimo, confirmou no videoárbitro (VAR) e
que Ronan aproveitou para diminuir a desvantagem no marcador (77).
O Tondela ganhou novo fôlego com as
três substituições seguidas junto dos 70 minutos e o jogo ficou mais equilibrado, com
a equipa beirã a tentar igualar o marcador,
mas a linha defensiva dos ‘dragões’ não facilitou.
Aos 87 minutos, um remate perigoso de
Richard Rodrigues passou rente ao poste
esquerdo de Marchesín e, um minuto depois, os ‘auriverdes’ voltaram a ter uma
oportunidade com a marcação de um livre
junto da grande área, mas o remate de Xavier bateu na barreira contrária.
O jogo não terminou sem uma grande penalidade na grande área do Tondela,
após entrada de Philipe Sampaio sobre Marega. Um lance que Fábio Veríssimo confirmou no VAR e que deu oportunidade a
Fábio Vieira de marcar o terceiro golo.
O F. C. Porto, com esta vitória, deu mais
um passo rumo à conquista do título, contando agora 76 pontos, mais oito do que o
Benfica, que empatou 1-1 em Famalicão.
JN/MS
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O Marítimo ganhou, esta quarta-feira
(8), no Bessa, ao Boavista, por 1-0,
na abertura da 31.ª jornada da Liga, e
deu um passo importante para garantir a permanência.

O

avançado camaronês Joel Tagueu, aos 28 minutos, marcou o
golo que garantiu o triunfo dos
insulares, frente a um adversário que
terminou a partida reduzido a nove elementos, devido às expulsões de Fabiano, aos 44, e Paulinho, aos 90+2.
JN/MS
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Marítimo
vence
no Bessa
e dá passo
na luta pela
permanência

O

iraniano Mohammadi, aos quatro
minutos, de grande penalidade,
marcou o único golo do jogo para a

equipa já despromovida ao segundo escalão, com o Vitória de Setúbal, que estreou o
técnico Lito Vidigal, a desperdiçar um penálti ainda na primeira parte.
Depois de 11 jogos sem vencer, o Aves
regressou às vitórias (a quinta na Liga),
enquanto o V. Setúbal, que não vence há
13 jogos, e somou a quinta derrota consecutiva.
JN/MS
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Aves vence e complica
contas ao V. Setúbal
O Aves derrotou esta quarta-feira (8) o
Vitória de Setúbal, por 1-0, em jogo da
31.ª jornada da Liga portuguesa, e somou o quinto triunfo na prova, aumentando a série negativa de resultados da
equipa sadina.
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DESDE 2016…
SOMOS CAMPEÕES!

Já passaram quatro anos, mas na memória de todos quantos viveram intensamente aquele dia 10 de julho de 2016, parece que foi ontem. As emoções fizeram
transbordar um país que não cabe nas suas fronteiras. O tão desejado título de campeão europeu chegou quando já poucos acreditavam. Portugal alcançou
a sua maior glória no futebol e ajudou um povo, que tentava ainda sobreviver, tristemente, aos dias do jugo da austeridade imposta pela Troika, a recuperar a
alegria e o orgulho em ser português.
Hoje, exatamente quatro anos depois, deixamos aqui as marcas que ficaram impressas na história de vida de alguns dos nossos colegas da MDC Media Group.
São afinal relatos de um momento de imensa felicidade, provavelmente, iguais aos seus e aos meus. Há quatro anos, de certeza que todos chorámos e gritámos
com todas as forças - Viva Portugal!
Madalena Balça/MS

Paulo Perdiz

bola”. Recordo o grito de um amigo - “...mete o Éder lá para a frente!!! “- passado 10
minutos... Éder passou de um ‘patinho feio’ a herói nacional ao marcar o maior golo da
Eu vivi a conquista do Europeu de França 2016 com lágrimas de alegria e de espanto.
história de Portugal. Não houve coração nem fígado que aguentasse. Das poucas ou quase
Aquele levantar da taça pelas mãos do nosso capitão, ainda hoje me dá arrepios. Nada a
nenhumas coisas boas que a Covid trouxe foi que Portugal passou a ser campeão europeu
ver como o que sucedeu em 2004, quando perdemos o Euro em casa com a Grécia. O Éder
mais tempo.
foi o herói em campo e eu fui um dos muitos heróis num bar com os amigos “doentes da

Catarina Balça

aquando do apito final. Saí pelas ruas de Toronto a buzinar, feliz e a achar-me a maior,
como se tivesse sido eu a vencedora - mas não foi assim que nos sentimos todos? Porque
Há quatro anos vivia pela primeira vez a vitória de Portugal no Campeonato da Europa
quando um de nós vence (ainda por cima estando nós longe de “casa”), vencemos todos
fora de Portugal e fora da Europa. Foi talvez também a primeira vez que senti uma sene gritamos ao mundo que somos Portugal. Que assim seja sempre, como nos casamentos:
sação de orgulho pelo meu país de uma forma eufórica e emotiva. A cada golo as minhas
nos bons e nos maus momentos.
pernas saltavam a acompanhar os berros exagerados, por isso dá para imaginar como foi

Inês Barbosa

Valeram-nos as grandes defesas de “São Patrício” e o herói inesperado, Éder, que fez
com que a palavra “golo” ecoasse por todo o mundo! Um grito de vitória que tínhamos
Foi há exatamente quatro anos que, em casa dos meus sogros, nos preparávamos para guardado dentro de nós há tanto tempo… Mas parece que quem “sofre” sempre alcança!
assistir à final do Euro 2016. Uma partida onde os franceses testaram a nossa saúde car- Hoje, enquanto segundo campeão europeu mais longo da história - graças ao adiamento
díaca, nos deixaram com metade dos cabelos e unhas e nos fizeram descontar a raiva no da prova motivado pela pandemia que vivemos - celebramos, como podemos, esta grande vitória que jamais se apagará da nossa memória! Viva a nossa seleção! Viva Portugal!
mobiliário...
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Carmo Monteiro

gritos e lágrimas, mas desta vez de felicidade, saltei para o colo do meu marido… foi surreal!!! Os últimos minutos do jogo foram agoniantes. E depois do apito, foi uma explosão
Recordo-me vivamente do dia 10 de julho de 2016… e quem é que não se lembra? Para
de emoções e mais lágrimas! Depois juntámo-nos a uma das muitas festas em Toronto.
mim foi um presente de mister Fernando Santos por ter acreditado na vitória da seleção
Nós fomos até à St. Clair que mais parecia uma rua qualquer em Viseu do que Toronto!
portuguesa desde a partida de Portugal rumo a França, quando muitos se riram da minha
Nunca tinha visto tantos portugueses juntos, fora de Portugal.
convicção. Vi o jogo em casa com o meu marido e quando começou o jogo, estava muito
nervosa e ansiosa, afinal estávamos a jogar contra a “nossa eterna rival” França e eles Ainda hoje quando imagino aquele momento, sorrio emocionada e se revejo as imagens,
estavam a jogar “em casa”. O jogo mal tinha começado e o melhor do mundo, o CR7, saiu arrepio-me, é como se estivesse a viver novamente aqueles minutos com direito a todas
em lágrimas do campo lesionado, eu chorei com ele, mas se eu acreditava, nesse preciso as emoções e lágrimas de felicidade!
momento acreditei de tal forma, inexplicavelmente, que a taça ia ser nossa. Quando Éder
A seleção, Portugal e todos nós há muito que merecíamos um “final feliz”!!!
pega naquela bola e de uma forma muito estranha passa por dois defesas e remata – eu
nem pestanejei!!! Entre o choque e a euforia, saltei pelas costas do sofá e entre pulos, Obrigada Quinas!

David Ganhão

walked into town, unpleasantly surprised when it became clear that we had a long wait
ahead of us. While I began my penance and trudged back to the car, my family waited
Our 2016 family vacation to Portugal was full of fun and interesting experiences—Sunfor a taxi—only greeted by the occasional bird and the honking of horns and flags waving
day, July 10 was no different. The plan was simple—a drive to Lisbon for breakfast, folpast. It was an extremely slow few hours.
lowed by lunch with my wife’s aunt before driving back to our home-base in Nazaré to
“Hi, I’ll take your bags and by the way, Ronaldo was just injured and taken off the field.”
watch the Euro 2016 Final.
A pleasant greeting from our taxi driver… not sure if we should tip him.
The day started with an early stroll along the Tagus river before making our way to eat
warm pastéis de Belém sprinkled with cinnamon. Lunch was perfect— our children Noah Five hours later and we are back in Nazaré to see Portugal go into extra time. We found
and Maya met cousins of theirs for the first time and Isabel’s tia made Bacalhau com Broa a spot to stand and watch the final minutes—right behind a group of tourists who were
de Milho accompanied by good wine, good conversation, coffee, dessert and it was time painted in red, white and Les Bleus, obviously here to cheer on the enemy. “Cerveja,
to make the 90-minute drive back to Nazaré.
por favor,” I had waited all day to say those words. As I took my first sip, Eder scored
the winning goal and Portugal erupted. The man who was sitting quietly in front of me
Traffic was light on the A8 as most of Portugal was already sitting on patios drinking
turned around to congratulate us with a strong hug and a kiss on each cheek.
Sagres and plotting the Seleção’s strategy. I would make a quick stop for fuel and soon we
When the game ended, the party started in Nazaré and everyone made noise chanting
too would be sipping beer on a patio.
“CAMPEÕES” into the wee hours of the morning—everyone but me. I was busy worryAs I left the Área de Serviço near Torres Vedras, I noticed our car losing power and “hicing about the damage I had done to the car (and more importantly my wallet). When I
cupping” down the highway—I quickly passed my fuel receipt to Isabel and asked her to
rounded up the family to go home, Maya curiously looked at me and asked, “Why do you
confirm I had filled up with diesel. “It says gasolina simples.” Crap. Once I realized what
have French flags painted on your cheeks?” Turns out that mon ami marked me with his
was happening I panicked as my wife tried to keep me calm. “Don’t worry, just pull
kisses—sneaky.
over.” Another stroll ensued, but this time we were like castaways abandoning ship. We
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ALEMANHA

Bayern conquista 18.ª Taça da Alemanha e alcança a dobradinha

N

o Estádio Olímpico de Berlim, o
austríaco David Alaba inaugurou o
marcador aos 16 minutos, num livre
direto superiormente executado, e Serge
Gnabry dilatou a vantagem dos bávaros,
aos 24, dando sequência a um bom passe de
Joshua Kimmich.
No segundo tempo, o polaco Robert Lewandowski fez o terceiro golo do Bayern, aos
59 minutos, beneficiando de um erro monumental do guarda-redes Lukas Hradecky,
mas Sven Bender alimentou a ténue esperança dos farmacêuticos, aos 63.
O inevitável Lewandowski viria a bisar,

aos 89 minutos, chegando aos 51 golos na
presente temporada, antes de Kai Havertz
atenuar o desaire do Leverkusen, aos 90+5,
na marcação de uma grande penalidade.
Depois de ter arrecadado o oitavo título seguido de campeão da Alemanha, o Bayern de
Munique revalidou o troféu na Taça, alcançando a segunda dobradinha consecutiva e a
13.ª da história do clube.
Conquistados estes dois troféus, a equipa comandada por Hans-Dieter Flick vira a
mira para a Liga dos Campeões, na qual vai
receber o Chelsea, em agosto, na segunda
mão dos oitavos de final, após ter vencido em
Londres, por 3-0.
O conjunto da Baviera procura vencer
o segundo triplete (campeonato, Taça e
Champions), algo que apenas conseguiu em
2012/13, sob o comando do treinador Jupp
Heynckes.
JN/MS

Créditos: DR

O Bayern de Munique, recém-consagrado octocampeão alemão, conquistou no
passado sábado (4) a 18.ª Taça da Alemanha e alcançou a dobradinha, depois
de uma vitória por 4-2 sobre o Bayer Leverkusen.

Leroy Sané abandona City e assina pelo Bayern de Munique até 2025
prensa alemã, Leroy Sané poderá ter
custado cerca de 50 milhões de euros, aos
quais os media britânicos acrescentam 10
por objetivos.
“É um jogador excecional, que provou
as suas qualidades ao longo dos últimos
O jovem de 24 anos assinou um con- anos, nomeadamente na seleção alemã. O
trato de cinco anos, até 30 de junho nosso objetivo é reunir os melhores jogade 2025, e começará a preparar a dores alemães no Bayern e a contratação
época 2020/21 em Munique na próxima de Leroy sublinha esse objetivo”, afirmou
semana”, indicou em comunicado o clube o ‘patrão’ do Bayern Munique, Karl-Heinz
que recentemente assegurou o oitavo títu- Rummenigge.
Por seu lado, Sané, que só tinha mais um
lo alemão consecutivo.
Os bávaros não anunciaram os mon- ano de contrato com os citizens, disse cotantes envolvidos, mas, segundo a im- nhecer o técnico do Bayern, Hansi Flick,

O futebolista internacional alemão Leroy
Sané, que alinhava no Manchester City
desde 2016/17, assinou um contrato de
cinco anos com o Bayern de Munique,
anunciou o clube alemão de futebol.

Créditos: DR

“

da “seleção nacional de sub-21” e ter com
ele “uma boa relação”.
“Quero conquistar o maior número possível de troféus com o Bayern e a Liga dos
Campeões [que os bávaros não vencem
desde 2012/13] é a prioridade absoluta”,
disse o jovem de 24 anos, que nunca ganhou
a principal prova continental de clubes.
Leroy Sane, que quase não jogou na época 2019/20 devido a lesão, atuou as últimas
cinco temporadas no Manchester City,
que, em 2016, o ‘descobriu’ no Schalke 04,
clube em que fez a formação.
JN/MS

INGLATERRA

Um golo aos 90+3 minutos ditou, esta
quarta-feira (8), a segunda derrota seguida do Wolverhampton, treinado pelo
português Nuno Espírito Santo, na visita
ao Sheffield United, por 1-0, na 34.ª jornada da Liga inglesa.

D

epois da derrota caseira diante do
Arsenal (2-0), na ronda anterior, os
“wolves” voltaram a ceder pontos
na prova, fruto de um golo do central irlandês John Egan, na sequência de um canto.
O Wolverhampton não só perdeu a
oportunidade de igualar o Manchester
United no quinto lugar e de pressionar os
“red devils”, como ainda viu o Sheffield
United aproximar-se na classificação.
A equipa comandada por Nuno Espírito Santo mantém-se no sexto lugar, com
53 pontos, a dois do Manchester United,
mas agora tem apenas um de vantagem
sobre o Sheffield United, sétimo colocado, que voltou a confirmar a candidatura
a uma vaga europeia.
Os internacionais portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo

Jota foram titulares nos “wolves”, enquanto Rúben Vinagre, Bruno Jordão e Daniel
Podence não saíram do banco de suplentes.
No topo da classificação, o Manchester City, que vinha de um desaire com o
Shouthampton (1-0), voltou aos triunfos,
ao aplicar uma mão cheia sobre o Newcastle (5-0). O conjunto orientado por Pep
Guardiola, que teve o internacional luso
João Cancelo no “onze”, chegou ao triunfo
com tentos do brasileiro Gabriel Jesus (10
minutos), do argelino Riyad Mahrez (21),
do espanhol David Silva (65) e de Raheem
Sterling (90+1), sendo que, pelo meio, o
central argentino Federico Fernández ainda apontou um autogolo (58).
O internacional português Bernardo
Silva foi lançado no segundo tempo.
O Burnley continua empenhado em intrometer-se na luta pelas competições europeias da próxima época, tendo somado a
terceira vitória nos últimos quatro jogos,
ao bater por 1-0 o West Ham, graças a um
golo de Jay Rodríguez, aos 31 minutos.
JN/MS
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“Wolves” somam segunda derrota seguida na Premier League
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BRASIL

Neymar usado como exemplo da “ganância” no Brasil
de ativista que usa os mais variados meios
para alertar para a situação no país onde
nasceu, cresceu e se deu a conhecer.
Desta vez, e em entrevista ao “The Guardian”, o ex-internacional brasileiro apontou
o dedo à mentalidade enraizada para expliuninho Pernambucano foi um ex-jo- car os grandes problemas no Brasil e usou
gador, agora é diretor desportivo do Neymar como exemplo da “ganância” que,
Lyon, mas acima de tudo é uma das vo- segundo ele, é ensinada e cultivada.
“No Brasil somos ensinados a importarzes mais críticas do que se passa no Brasil e
do presidente Jair Bolsonaro, uma espécie mo-nos apenas com dinheiro, eu próprio fui

Créditos: DR

Juninho Pernambucano critica o sistema brasileiro e o racismo no país, e
defende que o futebolista Neymar só
se mudou para o PSG “por dinheiro”: “é
isso que aprendemos”.

J

ensinado a ir para onde me pagassem mais,
é a maneira brasileira. Vejam o Neymar, ele
foi para o PSG apenas por dinheiro e o PSG
deu-lhe tudo o que ele quis. O Brasil tem
uma cultura de ganância e de sempre querer
mais dinheiro. É assim que somos ensinados e é isso que aprendemos”, disse Juninho
Pernambucano.
JN/MS

Jorge Jesus e o Flamengo não conseguiram garantir, desde já, a conquista do
título carioca, ao perderem na final da
Taça Rio com o rival Fluminense.

O

jogo foi decidido no desempate por
pontapés da marca de grande penalidade, depois de uma igualdade
a um golo ao fim dos 90 minutos regulamentares, não tendo havido lugar a prolongamento.
O ‘Fla’ foi a perder para o intervalo, depois de Gilberto ter dado vantagem ao Fluminense à passagem do minuto 37, ainda
chegou ao empate no segundo tempo, já

no quarto de hora final, com um golo de
Pedro, aos 78 minutos, mas teve menos
pontaria no desempate por penalties, acabando batido por 3-2.
O triunfo teria garantido, desde logo,
para além da conquista desta Taça Rio,
referente à segunda volta do Campeonato
Carioca, a conquista do título de campeão
do Rio de Janeiro, visto que o Flamengo
tinha já vencido a Taça Guanabara (referente à primeira volta).
Assim, a decisão definitiva do Campeonato Carioca fica adiada, com Flamengo
e Fluminense a voltarem a medir forças
numa ‘finalíssima’ a duas mãos. A primei-

ra terá lugar a 12 de julho e a segunda a 15.
“Primeiro, quero dar os parabéns ao
Fluminense. Fez um golo de ressalto e, depois, jogou para ir aos penáltis, pensando
que poderia aí ser superior, o que aconteceu. Não ganhou por sorte, pois foi competente nas grandes penalidades”, disse
Jorge Jesus.
À televisão do Flamengo, o técnico luso
lembrou ainda que a sua equipa “dominou, praticamente, o jogo todo, sobretudo
a segunda parte, em que marcou um golo
e criou várias oportunidades, enquanto o
Fluminense quase não criou perigo”.
SAPO/MS
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Flamengo de Jorge Jesus derrotado pelo Fluminense na final da Taça Rio

ITÁLIA

Ronaldo marca, mas Rafael Leão desequilibra o clássico
mas seis minutos, já na segunda parte,
deitaram tudo a perder.
Ibrahimovic reduziu, de grande penalidade, Kessie empatou e Rafael
Leão, sete minutos depois de ter sido
lançado, consumou a reviravolta do AC
abiot fez um golaço, Cristiano Ro- Milan, antes de Rebic desfazer as dúvinaldo também marcou, mas um das quanto ao vencedor (4-2).
Depois da derrota da Lazio (2-1 com o
dos heróis do AC Milan-Juventus
Lecce), a Juve podia ficar com 10 pontos
foi outro português: Rafael Leão.
No clássico do Calcio, esta terça-fei- de vantagem para o segundo classificara (7), a Juventus teve dois golos de do, mas desperdiçou a oportunidade e a
vantagem e parecia bem encaminhada diferença mantém-se nos sete pontos.
JN/MS
para consolidar a liderança da Serie A,

Créditos: DR

A Juventus teve dois golos de vantagem sobre o AC Milan, antes de consentir a reviravolta (4-2). Rafael Leão
assinou o terceiro golo dos “rossoneri”.

R

ESPANHA

Barcelona vence dérbi e atira Espanhol para a 2.ª Liga
Com este resultado, o Barça manteve a
segunda posição, reduzindo para um a diferença para o comandante Real Madrid, que
recebe hoje, sexta-feira (10), o Alavés. Já o
Espanhol viu confirmada a despromoção à
2.ª Liga espanhola no campo do rival.
Nos outros encontros, na luta pelo acesso
direto à fase de grupos da Liga Europa, o Ges duas equipas ficaram reduzidas a 10 tafe perdeu em casa (3-1) com o Villarreal e
já no decorrer do segundo tempo, na viu o adversário aumentar para quatro ponsequência das expulsões de Ansu Fati tos a vantagem no quinto lugar.
Por seu lado, em Sevilha, o Betis (13.º) dere Pol Lozano, ambos com vermelho direto
no espaço de três minutos. Logo de seguida rotou o Osasuna (11.º), por 3-0.
JN/MS
(56), Suárez fez o único golo da partida.

A
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Um golo do uruguaio Luis Suárez garantiu
ao Barcelona a vitória no dérbi da cidade
frente ao Espanhol, por 1-0, em jogo da
35.ª jornada da Liga espanhola, conduzindo o adversário para a segunda divisão e
reduzindo para um ponto a desvantagem
em relação ao líder Real Madrid.
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Sporting sagra-se pentacampeão
nacional de ténis de mesa

Rui Costa vence contrarrelógio da Prova
de Reabertura do ciclismo português

O Sporting sagrou-se, no passado domingo (5), campeão nacional de ténis de
mesa masculino pela quinta vez seguida, ao vencer por 3-0 o Toledos, na segunda mão da final do campeonato, no
Centro de Alto Rendimento de Vila Nova
de Gaia.

O português Rui Costa (UAE Emirates) venceu, no passado domingo (5),
o contrarrelógio da Prova de Reabertura do ciclismo português, que voltou à competição em Anadia, Aveiro,
após meses de suspensão devido à
pandemia de covid-19.

D

epois de, na véspera, terem batido
os açorianos por 3-1, na primeira
mão, os leões voltaram a superiorizar-se ao adversário e consumaram a revalidação do título nacional, o 37.º do historial do clube de Alvalade.
O Sporting arrecadou o terceiro troféu
nacional da temporada, uma vez que já ti-

nha conquistado a Taça de Portugal e a Supertaça.
Diogo Carvalho deu o primeiro ponto
da final ao Sporting, ao bater Énio Mendes por 3-1, com os parciais de 11-3, 11-3,
5-11 e 11-5.
No segundo jogo, o nigeriano Aruna
Quadri deu a volta a um primeiro parcial
negativo (5-11) e acabou por bater Diogo
Silva por 3-1, antes de Bode Abiodun superar Boboye Oyenyan por 3-0 e confirmar o
penta do emblema de Alvalade.
O modelo da final deste ano não incluiu jogos de pares, devido à pandemia
de covid-19.
JN/MS

C

om um tempo de 28.10 minutos,
o campeão do mundo de fundo
em 2013 e um dos corredores do
WorldTour presentes, de 33 anos, foi
o melhor ao longo do percurso de 22
quilómetros, a partir do Velódromo de
Sangalhos, num exercício individual

que marcou o regresso das corridas em
Portugal.
Rafael Reis (Feirense) foi segundo
classificado, a três segundos, enquanto o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC
Porto) acabou no terceiro lugar, a 22.
O ‘top 10’ ficou completo, por ordem da classificação, com Ivo Oliveira
(UAE Emirates), Ricardo Mestre (W52FC Porto), Tiago Machado (Efapel), Rui
Oliveira (UAE Emirates), o espanhol
Alejandro Marque (Aviludo-Louletano),
Joaquim Silva (Miranda-Mortágua) e
Joni Brandão (Efapel).
JN/MS
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Manchester City pode receber
o Real Madrid nos oitavos
da Liga dos Campeões

O Manchester City pode receber o Real
Madrid nos oitavos de final da Liga dos
Campeões após o anúncio feito no passado domingo (5) pelo Governo britânico, de um regime de exceção à quarentena obrigatória para alguns desportos.

F

ace às restrições impostas devido à
pandemia de covid-19, existia a possibilidade de o desafio, agendado para
7 ou 8 de agosto, ser disputado em solo
português, nomeadamente nas cidades do
Porto ou de Guimarães, assim como as restantes três partidas dos oitavos.
Contudo, segundo revelou no passado
domingo (5) o secretário da Cultura britânico, Oliver Dowden, eventos internacionais de futebol, golfe ou Fórmula 1 estão

fora do regime obrigatório de quarentena
que vigora no Reino Unido.
Na primeira mão, os citizens, equipa na
qual alinham os internacionais portugueses
Bernardo Silva e João Cancelo, venceram
em Madrid, por 2-1.
A 17 de junho, a UEFA anunciou que a
Liga dos Campeões, suspensa em março
devido à pandemia de covid-19, seria definida através de uma inédita final a oito
a realizar em campos neutros, em Lisboa,
nos estádios da Luz (Benfica) e José Alvalade (Sporting), de 12 a 23 de agosto.
Os jogos dos quartos de final serão de 12 a
15 de agosto, enquanto as meias-finais realizar-se-ão a 18 e 19, e a final a 23.
JN/MS
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Roland Garros só vai ter cerca
de 60% dos espectadores

A edição de 2020 de Roland Garros, reprogramada para 27 de setembro a 11 de
outubro devido à pandemia covid-19, vai
receber de 50 a 60% da lotação habitual,
anunciou na passada quinta-feira (2) a
Federação Francesa de Ténis (FFT).

litar que se respeitem as medidas de segurança sanitárias para evitar a propagação
do coronavírus.
Os bilhetes, que serão colocados à venda
em 16 de julho para o público em geral, vão
permitir que 20 mil pessoas se desloquem
O número de espectadores admitidos a Roland Garros para assistir às primeiras
no estádio será entre os 50 e os 60% da rondas. O número de espectadores será licapacidade habitual”, indicou a FFT, mitado aos 10 mil para as finais.
assinalando que essa redução vai possibiJN/MS

“

643 Chrislea Rd. Unit 6,
Vaughan, Ontario L4L 8A3

(905) 856-5599
Info@olympictrophies.com
www.olympictrophies.com

TROPHIES, PLAQUES, MEDALS, AWARDS & GIFTWARE | CORPORATE, ACADEMIC, ASSOCIATION, SPORT, CUSTOM

10 a 16 de julho de 2020

MILÉNIO | DESPORTO

47

Créditos: DR

www.mileniostadium.com

Fernando Alonso vai regressar à Fórmula 1 em 2021
O anúncio foi feito pela Renault, num comunicado de imprensa publicado esta
quarta-feira (8). O piloto espanhol de 38
anos sai assim da reforma para assinar
um contrato de dois anos com a marca
francesa.

nando Alonso está de volta à pista e com a
equipa em que teve tanto sucesso. A saída
de Daniel Ricciardo para a McLaren potenciou o regresso pela terceira vez à Renault.
“A Renault é a minha família, as minhas
melhores memórias na Fórmula 1 com os
epois de ter abandonado a Fórmula meus dois campeonatos do mundo, mas
1 em 2018, referindo que já não era agora olho para o futuro. É com orgulho e
uma opção atrativa para ele, Fer- emoção que regresso à equipa que me deu

D

Alessandro Zanardi operado
pela terceira vez

uma chance de começar a minha carreira e
agora me dá a oportunidade de regressar ao
mais alto nível”, referiu Alonso, no comunicado da Renault.
Alonso será companheiro de Esteban
Ocon, piloto francês de apenas 23 anos.
Esta é uma parceria que interessa à Renault, visto que o objetivo é “construir uma
equipa em torno de dois pilotos comple-

mentares, combinando experiência e juventude, e juntar os seus valores e talento
ao serviço deste projeto”, pode ler-se no
comunicado.
Fernando Alonso foi campeão mundial
de Fórmula 1 pela Renault em 2005 e 2006.
Ao todo, venceu 37 Grandes Prémios e esteve no pódio 97 vezes.
JN/MS

Valtteri Bottas dá primeira
vitória da época à Mercedes

O ex-piloto de Fórmula 1 e atleta paralímpico Alessandro Zanardi sofreu
um acidente e teve sérias lesões neurológicas. A cirurgia desta segunda-feira (6), a terceira em pouco mais de
15 dias, durou mais de cinco horas.

profissionais maxilofaciais e de neurocirurgia, visando a reconstrução craniofacial e estabilização das áreas afetadas
pelo trauma relatado”, revelou fonte
médica do hospital de Siena, no qual
está hospitalizado.
Além de uma cirurgia de emergência
atleta paralímpico Alex Zanardi
foi submetido, nesta segunda- no dia do acidente, o bicampeão da Fór-feira (6), à terceira cirurgia na mula Indy e detentor de quatro medacabeça desde o acidente ciclístico sofri- lhas paralímpicas no ciclismo também
do no dia 19 de junho, numa estrada nas foi operado no dia 29 de junho. Até agora, os médicos não informaram exataproximidades de Siena, em Itália.
“Foi uma intervenção realizada por mente quais são as lesões de Zanardi.
JN/MS
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O

O finlandês venceu, no passado domingo (5), o primeiro Grande Prémio da
Fórmula 1 da temporada, na Áustria,
batendo o monegasco Charles Leclerc
(Ferrari), segundo, por 4,257 segundos,
e o britânico Lando Norris (McLaren),
terceiro, por 5,353.

lização de três lugares na grelha e terminou
com mais cinco segundos de penalização
por um incidente com o tailandês Alexander Albon (Red Bull), caindo do segundo
para o quarto lugar.
Com estes resultados, Bottas lidera o
campeonato, com 25 pontos, contra os 18
uma corrida marcada por diversas
falhas mecânicas, o atual campeão de Leclerc e os 16 de Norris, que marcou a
mundial, o britânico Lewis Hamil- volta mais rápida na corrida.
ton (Mercedes), começou com uma penaJN/MS
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Canada sees historic drop
in construction spending
Statistics Canada is reporting historic
drops in construction investment.

T

he national statistics office noted that
investment in building construction
plunged 45.9 per cent this April compared to the previous month.
Previously, the largest national decline
on record for the current series, which
dates back to 2010, was a 3.9 per cent decrease in August 2017.
Both the residential (-49.2 per cent) and
non-residential (-38.8 per cent) sectors
experienced record-breaking declines.
Investment decreased in all provinces and
territories, with Ontario (-$3.2 billion) and
Quebec (-$2.5 billion) reporting the largest
declines.
Statistics Canada added that public
health measures put in place to slow the
spread of COVID-19 severely impacted the
construction industry in April as the largest
provinces in the country halted work at all
non-essential construction sites.
“It’s not terribly surprising. It’s hard
to identify any category of construction
where you would be terribly optimistic,”
said Alex Carrick, chief economist for ConstructConnect.
Carrick added he believes many of the
changes happening can be summed up
with three words: congestion, mobility
and preferences.
He explained the world is working to
avoid congestion to prevent infection,
which is impacting people’s personal lives
and professional environments. Mobility has decreased in the sense that some
borders are closed and physical travel has
been discouraged, but Carrick noted that
COVID-19 is proving one can work from
almost anywhere without a punishing
commute.
This has in some ways freed up one’s
mobility. In addition to forced behavioural
changes, peoples’ and businesses’ preferences could begin to shift, which also impacts construction. All three can be seen
impacting all areas of the construction sector, said Carrick.
For example, he explained, before
COVID-19 office demand was high due to
the growing tech industry in major cities.
“Now a lot of those workers have been
sent home and they have been getting by
just fine,” said Carrick, who added tenants

On the other hand, Carrick explained
are subletting to save money or looking
into staggering days departments are at the warehouse spaces have flourished, but
office. “This does not augur well for the of- more so in the U.S. This is especially true
for data centres which, he noted, can techfice construction industry.”
nically be built almost anywhere.
The travel sector of construction –
airports, hotels and motels – is in dire
“This does not augur well straights. Carrick said that air traffic has
plummeted, leaving questions about mafor the office construction jor airport expansions. Airlines are laying
off employees, cutting back on flights and
industry” analysts expect one of the major airlines
in the U.S. to collapse. When people don’t
travel, they don’t stay in hotels or rent
Alex Carrick - ConstructConnect
cars. And when people don’t rent cars,
fewer cars are being purchased.
“The repercussions go on and on and
Retail spaces are also seeing shifts.
on,” said Carrick. “People are talking
“Everyone is buying stuff over the interabout a ‘V’-shaped recovery and I am havnet,” he said.
ing trouble seeing it. There are a whole lot
Carrick noted that non-store sales (onof landmines out there.”
line) have shot up 31 per cent in the U.S.
He said eventually stimulus money will
and similar trends are happening in Canada.
run out, late rent will come due and with
Many major outlets are shutting stores or
immigration – a backbone of the country’s
mall locations leaving hollowed out spaces.
GDP growth – slowing, the outlook is tough.

LOCAL 183
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“That has been one of our hidden treasures,” said Carrick on immigration. “But
with nobody going anywhere and immigration slowing down that’s a problem.”
Carrick also said infrastructure spending may not look the same as it has during
other economic crises.
“In the past I have always been a big proponent of spending on infrastructure, but
this is not a normal recession and I don’t
know if that is the way to go,” said Carrick.
“China is launching its big infrastructure
spending, but it is spending in new ways on
labs, data facilities and their 5G network.
If we are going to have a program, that’s
probably what we should be doing.”
He added that pouring money into airports, roads and transit could be risky as
how people will behave going forward is
still uncertain.
“To some degree the economies that
could come out the best will be the ones
who keep their debt within a manageable
range,” he said.
DCM/MS
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Paz, amor e liberdade
Vista da cidade e Golden Gate

Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Para a minha geração, a cidade de San
Francisco, na Califórnia, evoca flores no
cabelo, paz, amor e total liberdade. A
geração jovem dos anos 1960 e 1970 sonhava viver na cidade dos “hippies”, da
música e da livre expressão sexual. Foi
ali que, em 1978, Gilbert Baker criou a
bandeira arco-íris, símbolo do movimento LGBT e, em junho desse mesmo ano,
se realizou a primeira San Francisco Gay
Freedom Day Parade.

E

stive várias vezes em San Francisco, e verifico que a cidade, apesar de
tanta mudança ao longo das décadas,
continua a despertar um interesse especial,
sendo usada como cenário de muitos filmes
e séries televisivas. Por isso, o mundo todo
conhece a ponte Golden Gate (o postal ilustrado mais procurado), a controversa Pirâmide Transamerica, a colorida Chinatown,
o Fisherman’s Wharf, as colinas por onde
circulam os elétricos, as casas com as “bay
windows”, o bairro Haight Ashbury, onde
os “hippies” se aglomeravam, e o bairro
Mission.
A primeira vez que visitei a cidade, sentia-me em Portugal. A nossa ponte pênsil 25 de
Abril faz lembrar a “Golden Gate” pela cor e
estrutura que são iguais. As casas brancas, o
céu azul, a baía, os elétricos a subir as colinas
– tudo me lembrava a cidade de Lisboa.
San Francisco é, naturalmente, muito
diferente em outros aspetos. A imigração
chinesa, nos anos da corrida ao ouro em
1848/1849, foi em números elevadíssimos.
A Chinatown, estrategicamente localizada
no centro, é prova visível da sua importância na cidade. Comer e fazer compras no
bairro chinês é quase da praxe: centenas de
restaurantes, lojinhas de roupa, alimentos
e toda a espécie de quinquilharia dão cheiros, sons e cores inconfundíveis a essa zona
da cidade. A arquitetura de templos, hotéis

e instituições sino-americanas é asiática,
e contrasta com a modernidade de outros
edifícios na Baixa da cidade.
Caminhar no centro obriga a subir e descer – se Lisboa tem sete colinas, San Francisco tem 55 –, é divertido andar de elétrico
e observar com vagar os bairros que atravessamos. Transitam por zonas nobres com
edifícios luxuosos, hotéis históricos, museus
e galerias de arte mas também por bairros
étnicos– o italiano e o japonês por exemplo
-, e vão até às famosas docas, – o “Fisherman’s Wharf”.
Nesse cais turístico todos os restaurantes servem a famosa “clam chowder” em
“sourdough bread” (ensopado de ameijoas
em pão de fermento), e há centenas de lojas
de “souvenirs”. Chama a atenção a colónia
dos leões marinhos que se espreguiçam ao
sol; do cais, avista-se perfeitamente a prisão-ilha de Alcatraz, que nunca me interessou visitar, e, na Praça Ghirardelli, o edifício
da antiga e famosa fábrica de chocolates foi
transformado em boutiques, com roupas,
adereços e objetos de design e qualidade superior.
Atravessar de carro a ponte Golden Gate
até ao outro lado é gratificante. Há, frequentemente, um nevoeiro sobre a baía
que transforma a paisagem em algo ainda
mais belo e misterioso. Vislumbram-se as
margens verdejantes, as mansões dos mais
endinheirados com vista privilegiada para a
água e a brancura da cidade como pano de
fundo.
No envelhecido bairro “hippie” Haight
Ashbury as moradias vitorianas de artistas
famosos, meio degradadas, foram transformadas em lojas de roupas usadas, discos e de
todo o tipo de artefactos a lembrar o famoso
“verão do amor de 1967” que atraiu 75 000
jovens à cidade. Há agora nas ruas jovens a
mendigar, outros drogados, alguns artistas
a atuar - uma mistura de sonhadores e jovens sem rumo a apontar para um passado
distante.
O bairro Mission, o mais antigo da cidade,
onde fica a Mission Dolores - nome dado à
Missão de San Francisco, estabelecida em
1776 -, é hoje um lugar na moda, o bairro
mais “trendy”, com casas de arquitetura

antiga, murais de arte urbana, bares com
música ao vivo. Com um ambiente alegre
sul-americano, onde predominam os mexicanos, remete para as raízes latinas da cidade de Sanfran, como é chamada carinhosamente pelos locais.
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AMBIENTE
Paulo Gil Cardoso
Opinião

O fitoplâncton corresponde a um quarto da parte vegetal do nosso planeta.
Existem cerca de 5.000 espécies destas
microalgas, sendo que aproximadamente 300, se em grande concentração, podem alterar a cor das águas dos mares
ou rios.

Terra Viva

Blooms
Marés coloridas
“Dependendo das espécies fitoplanctónicas envolvidas, podem diferenciar-se
vários tipos de blooms prejudiciais, vulgarmente designados por HABs (Harmful Algal Blooms). De entre estes, distinguem-se os produzidos por: (I) espécies
produtoras de toxinas, que podem ser
introduzidas na cadeia alimentar, provocando perturbações gastrintestinais, neurológicas e amnésicas. Estes blooms só
raramente produzem alterações da cor da
água do mar; (II) espécies não tóxicas que
se desenvolvem em grande concentração,
conduzindo à alteração da cor da água do
mar e que, em casos extremos, na fase
final do bloom, ocasionam condições de
diminuição de oxigénio responsáveis pela
morte de peixes e invertebrados; (III) espécies não tóxicas, mas prejudiciais para
invertebrados e peixes, que provocam da-

nos ou colmatagem das brânquias (Hallegraeff et al., 1995).”
Acrescento que no site do Instituto Português do Mar e Atmosfera (www.ipma.pt)
existe informação em tempo real sobre a
permissão de apanha de bivalves e toxinas
presentes na costa e enseadas portuguesas.
Situações de Blooms têm sido mais frequentes e de escalas maiores do que em
tempos passados: veja-se o caso de em
junho de 2019 no Algarve, onde uma gigantesca “maré vermelha” levou a Autoridade Marítima Nacional à interdição de
banhos nas praias entre Faro e Vilamoura durante vários dias, por ser potencialmente perigosa para a saúde pública. Neste caso em concreto não havia risco para
contacto com a pele, no entanto a ingestão
de água, de peixe ou bivalves poderia levar
a gastroenterites.

Créditos: DR

C

erca de 40 espécies têm a faculdade
de poder produzir toxinas capazes
de provocar a morte de alguns animais e podem provocar riscos para a saúde
humana.
Existe uma crença popular sobre as alturas do ano em que as ingestões de bivalves podem provocar sérios desarranjos
intestinais e mesmo a morte. Crença popular: moluscos com casca só podem ser
comidos em meses com “R” - não estará completamente errada esta ideia com
centenas de anos, uma vez que os meses
com “R” são os meses mais frios e os sem
“R” os meses de verão no hemisfério norte, sendo no verão que o fitoplâncton tem
mais dinoflagelados, que são uns seres microscópicos fotossintéticos responsáveis
pela produção de toxinas. Porém, para
além dos meses que a crença popular refere, devido às alterações climáticas e de
ecossistemas, atualmente poderão surgir
toxinas noutras épocas do ano.
“Bloom” é o nome que se dá a uma grande concentração de células de fitoplâncton,
não significando que todos os blooms sejam
prejudiciais a outros seres marinhos, antes
pelo contrário - a maior parte são favoráveis
à vida de peixes, mariscos e bivalves, apenas
alguns tipos de fitoplâncton poderão ser nocivos quando em elevada concentração.
O Instituto de Investigação das Pescas e
do Mar (IPIMAR) fornece a seguinte informação relativamente a espécies nocivas:

Outro exemplo de Blooms gigantescos
foram os ocorridos em 2019 no Golgo do
México. Os estados do Louisiana e da Florida foram os mais afetados por uma alga
azul-verde que provocou a morte de milhões de peixes e levou ao encerramento de
praias durante vários dias.
De acordo com a NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), com
base nos registos e observações ao longo de
anos, os Blooms nocivos têm aumentado
em frequência e intensidade devido às alterações climáticas e poluição marinha, levando à degradação dos ecossistemas marinhos e, por consequência, ameaçando a
saúde pública e as economias costeiras que
têm por base as pescas e o turismo.
Inverter o aquecimento global e reduzir
a destruição de ecossistemas naturais – já
ontem era tarde!
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Uma língua saudável deve ser limpa, de
cor rosada e relativamente lisa - para a
termos e mantermos com este aspeto devemos ter uma boa higiene oral, fazendo
uma limpeza de dentes e língua pelo menos duas vezes por dia.

Língua inchada ou muito vermelha

Pontos brancos ou língua
totalmente branca

Feridas, bolhas ou lesões

Se não se tiverem magoado (mordido
a língua, por exemplo) ou comido algo
muito quente ou picante, uma língua
inchada e/ou muito vermelha pode ser
sinal de falta de vitaminas, mais concreVejam então agora alguns exemplos de si- tamente de ácido fólico e vitamina E, B2,
B3 e B-12.
tuações a que devem estar atentos!

A nossa língua pode tornar-se branca
quando existe um crescimento excessivo
de bactérias e fungos na nossa boca - isso
faz com que a sujidade e as células mortas fiquem presas entre as papilas que se
encontram inflamadas, provocando o
aparecimentos destas “placas” brancas
e mau hálito.
Esta situação acontece, normalmente,
quando não fazemos uma higiene bucal correta ou quando o nosso sistema
imunitário está enfraquecido, indicando
deficiência de ferro ou biotina. Apesar
disso, pode também ser um sintoma de
outros problemas tais como a candidíase
oral (uma infeção que se não for tratada
pode afetar outras áreas da boca, como
a garganta, as amígdalas, e as gengivas),
líquen plano (uma doença autoimune), leucoplasia (uma doença crónica,
mais recorrente em fumadores, podendo também estar relacionado, em casos
mais graves, com cancro da boca) ou
sífilis (uma doença sexualmente transmissível).

Consultem um médico se notarem que na
vossa língua existem nódulos ou bolhas
irregulares, úlceras e/ou feridas que não
saram. É um sinal preocupante, podendo
indicar a presença de inflamação, infeção
ou até mesmo cancro.
Língua castanha e “cabeluda”
Parece coisa de filme, mas não é! Ou melhor… tendo em conta que a língua ganha
este (mau) aspeto por conta de uma severa falta de higiene, talvez seja melhor
acreditarmos que só acontece mesmo na
ficção!
Mas atenção: pessoas que tomam muito
café e/ou chá ou que tomam medicamentos com bismuto também podem ver
uma alteração na cor da língua!
Ah, e quanto ao “cabeluda” - o que realmente acontece é que as papilas aumentam de tamanho e acabam por ficar com
uma aparência semelhante a pelos!
Ondas

Quando a língua está inchada pode ganhar
a marca dos dentes, ficando ondulada nas
laterais. O importante aqui é descobrir a
Dá-se este nome a uma língua que possui
razão do inchaço - as razões podem ir de
lesões avermelhadas com contornos irdesidratação até alergias, ATM ou defiregulares e um pouco salientes, que pociência do Qi do baço.
dem “migrar” de um local para outro da
nossa língua - é uma condição benigna
e não contagiosa, também apelidada de “Rugas” na língua?
glossite migratória benigna ou eritema
É verdade! A nossa língua não escapa ao
migratório. Estas lesões não compropassar dos anos, e também ela envelhemetem o paladar, mas podem provocar
ce, criando uma espécie de “rugas” que,
uma sensação de queimação em deterpor norma, não causam dor. No entanto,
minados momentos, bastando contudo
caso não seja feita uma boa higienização
não ingerir alimentos quentes, salgados,
da boca, o risco de infeção fúngica aupicantes ou ácidos para atenuar este sinmenta, o que poderá causar fortes dores
toma.
e ardor. Uma outra causa para surgirem
Acredita-se que pode ter um carácter he- estas marcas na língua é a colocação inreditário e estar associada a doenças como correta de próteses dentárias!
Podemos saber mais do que aquilo que ser uma região sensível do nosso corpo, asma, rinite alérgica, psoríase e ainda a
imaginamos acerca da nossa saúde ape- ela é capaz de nos “alertar” para algo que deficiências nutricionais e elevados níveis
Inês Barbosa/MS
nas por olharmos para a nossa língua - por possa estar, eventualmente, menos bem. de stress.
Créditos: DR

Língua geográfica

Saúde na ponta
da língua

O mundo mudou e você também
Adriana Marques
Opinião

É chegada a hora de descortinar o futuro e vislumbrar um novo amanhã. E,
ao mesmo tempo, resgatar nossas vontades e sonhos, pequenas centelhas
que foram sendo apagadas pela pressa
em conquistar cada vez mais coisas e
status ao longo do tempo. É chegada
a hora de deixar para trás tudo aquilo que, ilusoriamente, nos preenchia e
que, com o passar do tempo, resultou
apenas num imenso vazio na alma.

A

era que estamos vivendo, essa pandemia maluca que afetou o mundo
inteiro, nos mostrou a nossa fragilidade e quão delicada e preciosa é a vida
para se perder tempo com coisas que não

nos acrescentam em nada. A impressão
que se tem é que estávamos no modo automático, acreditando que a vida fosse
eterna. Vivíamos num ritmo frenético,
sempre pensando e planejando o amanhã
com a certeza de que ele existiria. E a pandemia nos obrigou a parar, nos forçando
a permanecer em casa e conviver conosco
mesmos.
Nas redes sociais é comum ver pessoas literalmente surtando com o fato
de ficarem enclausuradas e perderem a
convivência do trabalho e dos amigos.
Muitas se distraem (ou se consolam)
consumindo uma quantidade maior de
bebidas alcoólicas. Reportagens mostram as lixeiras abarrotadas de garrafas
de vinho e latinhas de cerveja. São algumas das reações frente a essa situação inusitada para nós.
Mesmo com a flexibilização da quarentena, ainda estamos assustados e
frustrados diante do desmoronamento
de muitos dos nossos planos. Estamos

com medo de não haver mais o amanhã.
O mundo mudou. E não é só o fato de
agora usarmos máscaras ou de muitas
empresas perceberem que trabalhar de
casa é mais eficiente e produtivo. Estamos vivenciando mudanças profundas
em diversos aspectos da vida e é inegável que, agora, temos novas maneira de
olhar para ela. E, com isso, a chance de
refazer nossas expectativas.
É hora de reajustar o nosso ritmo, desacelerar, buscar nossa essência, descobrir o que realmente importa nessa
jornada. O momento pede para usarmos
mais o “eu te amo”, “eu te perdoo” e o
“ me desculpe”. E, mais importante que
dizer isso aos que estão à nossa volta, é
direcionar essa energia afetiva para nós
mesmos, como uma das condições do
resgate dos nossos sonhos e desejos esquecidos. Somos seres criativos e realizadores. Uma ideia, um trabalho, um
negócio, não necessitam serem inéditos
para serem implementados. A manei-

ra de conduzi-los sempre será única e
é isso que os valoriza. Usemos essa experiência de perdas coletivas para nos
motivar a ajudar aqueles que não têm
os mesmos privilégios que nós e apenas
lutam pela sobrevivência sem tempo
para essas reflexões. O ato de ajudar o
outro nos permite sair da nossa “bolha” e enxergar de perto as mazelas que
muitos sempre enfrentaram não apenas
nesse momento.
É chegada a hora de questionar: o que
estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Qual o significado de tudo isso?
E de reavaliar o que realmente importa
para vivermos no curto espaço de tempo da nossa existência. Parece que a
quarentena ampliou o tempo. É hora de
agarrar essa oportunidade que o tempo
nos oferece e reinventar nossas ações,
inclusive a nós mesmos, todos os dias.
Hora de nos inteirarmos da realidade
nua e crua que a pandemia evidenciou
e vivermos um novo presente.

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 08h00 às 09h30

domingo das 09h30 às 10h30

sexta das 18h00 às 19h00

domingo das 11h00 às 12h00

domingo
quinta das
das19h00
09h30àsàs21h00
10h30

domingo das 12h00 às 13h00

domingo das 17h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda
segunda aa sexta
sexta
das
21h00
à
01h00
das 21h00 às 5h00

sábado das 19h00 às 20h00

sábado das 20h00 às 21h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

terça das 17h00 às 18h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

sábado e domingo
das 13h00 às 17h00

A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA
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O produto foi constituído com base em
relatos de cientistas que tiveram experiências fora do planeta, com alguns a
afirmar que o espaço possui uma “sensação metálica doce” enquanto outros
confirmam que os odores eram similares
a “bife frito, metal quente e até soldagem
de motos”. Com inúmeras sugestões que
iam, também, de “ferrugem” lunar até
“framboesa e rum”, o material projetado
por Steven Pearce passou a ser um mistério durante anos, até que foi revelado a
O nascimento da fragrância espacial
pedido da Lei da Liberdade de InformaDesenvolvido inicialmente para facili- ção, iniciando, assim, a sua fabricação em
tar o treino de astronautas e técnicos em massa.
missões espaciais, a essência foi projetaCom os possíveis nomes de “A Space Eauda para familiarizar os colaboradores da
-de-ssey”, “Elon’s Musk” e “Space Scent
NASA com as sensações transmitidas pelo
Juice”, a companhia optou por Eau de
espaço, sugerindo um momento mais
Space, certamente mais sugestivo e fácil
realista de viagem à órbita.
de lembrar.
do, e garantimos os direitos de lançamento exclusivo deste produto. A nossa
equipa é composta pelas melhores experiências de moda, tecnologia, design e logística - todas com o desejo de aumentar
o CTEM através da educação experimental”, descreve a campanha no site. “Eau
de Space é o nosso primeiro lançamento
de produto sob esta importante iniciativa, e esperamos que haja muito mais.”

FYI
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-Kika

Lançado misteriosamente em 2008 por
Steven Pearce, um cientista de alimentos e diretor da Omega Ingredients, um
perfume com essência sideral foi projetado, em parceria com a NASA, para poder reproduzir fielmente o cheiro sentido
por técnicos e investigadores da agência durante as suas missões na Estação
Espacial Internacional. Apesar da ideia
estranha, especialmente para leigos,
que pensam sobre as possibilidades dos
odores existentes além da órbita terrestre, o produto ganhou contornos comerciais e evoluiu em escala, sendo oficialmente colocado no mercado.

A divulgação do Eau de Space está a ser
amplamente realizada numa campanha
no Kickstarter, que já arrecadou quase
400 mil dólares americanos, de mais de 8
mil financiadores, desde que foi publicada, a 19 de junho. É possível qualquer pessoa adquirir o produto e colaborar com a
nova iniciativa dos técnicos da NASA, que
prometem entregar uma amostra do espaço para cada um dos participantes da
campanha, apesar de não estarem vinculados com a distribuição do perfume.
“Fizemos uma parceria com perfumistas
premiados, alguns dos melhores do mun-

Créditos: DR

EAU DE SPACE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

ESTATE LAW TRUSTS REAL ESTATE
WILLS

CORPORATE TAX PLANNING
Falamos Português

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

bilhetes à venda em liveacasinha.pt e bol.pt
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Kika

MANSÃO NOVA

A casa possui uma sala de estar com um plano
aberto e uma sala de jantar com tetos de madeira abobadados e ainda uma cozinha muito
moderna. No espaço exterior, apresenta um
espaço coberto para lazer e uma zona à parte
que pode ser utilizado como escritório.

Três anos depois do seu tumultuoso divórcio, Depp e
Heard voltam a encontrar-se em tribunal devido ao
processo que o ator abriu contra o jornal por difamação. Com a boca e o nariz coberta por um lenço e óculos de sol, Johnny Depp, de 57 anos, entrou no tribunal
pela entrada principal, enquanto Amber Heard, de 34,
também com o nariz e boca cobertos por um lenço,
entrou no local pelas traseiras, de mão dada com a sua
irmã, Whitney, e a sua advogada, Jennifer Robinson.
O ator censura o tabloide britânico e o seu proprietário, News Group Newspaper, que deu como certo que
ele teria agredido a sua ex-mulher, num artigo publicado em abril de 2018. Prevê-se que o julgamento
dure três semanas e além dos depoimentos de Heard
e Depp, também serão ouvidas a cantora francesa Vanessa Paradis e a atriz americana Winona Ryder, ex-companheiras do ator.

Longe dos relvados, David Beckham tornou-se empresário. Atualmente conta
com uma empresa de óculos e uma marca
de whisky, além de ter a sua própria equipa de futebol, o Inter Miami. Agora, o antigo atleta inglês pretende dar cartas em
mais um campo, neste caso nos desportos
virtuais.

É O AMOR...

Beckham investiu 25 milhões de libras
(cerca de 27 milhões de euros, o que corresponde aproximadamente a 40 milhões
de dólares canadianos) para criar o clube Guild eSports, que irá competir em
videojogos da FIFA, Fortnite e Rocket
League. O antigo jogador do Real Madrid
transpõe assim os seus conhecimentos de
futebol para o terreno online, uma forma de competição que tem cada vez mais
adeptos.
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GRÁVIDA

“Ao longo da minha carreira tive a sorte
de trabalhar junto a alguns dos melhores
jogadores e pude ver a paixão e dedicação que requer trabalhar a esse nível. Sei
que essa determinação estará presente
nos atletas do eSports e na Guild temos a
visão de criar um novo padrão, apoiando
esses jogadores no futuro”, afirmou David
Beckham em comunicado.

JOGOS ONLINE

Mesmo estando a viver um ano atípico e
com tantos constrangimentos, Carolina
Carvalho, de 25 anos, só tem motivos para
sorrir. Depois de dar vida à cantora das
Doce, Helena Coelho, no filme Bem Bom,
com estreia prevista para novembro, a
atriz já regressou às gravações de Golpe de
Sorte, foi novamente escolhida para protagonizar uma campanha internacional da
Tezenis e prepara-se para lançar uma linha de roupa em nome próprio. No campo
pessoal, também não poderia estar mais
feliz. Juntos há aproximadamente dois
anos e meio, Carolina e David Carreira
saíram desta quarentena mais apaixonados e unidos, provando que este namoro é
muito mais do que uma paixão passageira.

OLYMPIA LIGHTNING BOLT

Carina Caldeira está a passar uma fase de
grande alegria. Grávida do primeiro filho, a
apresentadora está a viver estes dias ao máximo. E tem mostrado essa felicidade com
quem a acompanha nas redes sociais.

“Quero desejar à minha namorada um feliz aniversário e quero que
saibas que estou feliz por poder passar este dia especial contigo. Desejo-te muita felicidade e continuarei a dar o meu melhor para te
colocar um sorriso no rosto”, começou por escrever o velocista jamaicano, revelando em seguida o nome da filha.

Recentemente, partilhou uma fotografia em
que surge a posar com orgulho enquanto exibe o ventre já proeminente. “Eu jurava que
não ia ser daquelas que tirava fotos com a mão
na barriga ”, diz, em tom de brincadeira.

“Agora começámos um novo capítulo com a nossa filha Olympia
Lightning Bolt e eu estou ansioso por saber o que o futuro nos trará,
mas acredita que serei o pilar desta família. Gosto muito de vocês.
Feliz 21º aniversário”, concluiu.
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Usain Bolt está de parabéns! O campeão olímpico foi pai pela primeira vez no passado dia 17 de maio. Esta terça-feira, dia 7 de julho,
o atleta aproveitou o aniversário da companheira, Kasi J. Bennett,
para felicitá-la pelos seus 21 anos, mas também para revelar pela
primeira vez o nome e as primeiras imagens da filha que têm em
comum.

😂
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A atriz e cantora de 50 anos Jennifer Lopez,
em conjunto com o seu marido Alex Rodriguez, adquiriram uma propriedade situada
em Encino, na Califórnia, que, segundo a revista Variety, lhes custou cerca de 1,4 milhões
de dólares. A casa tem aproximadamente
1475 metros quadrados e possui três quartos
e duas casas de banho, o que descarta a opção de ser uma casa para 6 pessoas, a contar
com os filhos de Jennifer Lopez com o seu ex
Marc Anthony. A revista Variety adianta que
a propriedade pode ser um local para negócios ou até para familiares e amigos.

Acusado pelo The Sun de ser um marido violento com
a sua ex-mulher, Amber Heard, o ator Johnny Depp
levou o jornal britânico a tribunal. Depois de o processo ter estado parado devido à pandemia, começou
finalmente esta terça-feira, dia 7, em Londres, o julgamento, que tem uma ampla lista de testemunhas.

Créditos: DR
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TRIBUNAL

O ex-desportista pretende iniciar as competições no outono, pelo que já se encontra a recrutar jogadores profissionais, que
formarão uma equipa juvenil, além de
procurar patrocinadores para apoiar este
seu novo negócio, já que pretende alcançar um valor de 100 milhões libras. A sede
da equipa está localizada em Londres e
tem como presidente executivo Carleton
Curtis, figura conhecida do setor.
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Palavras cruzadas

Sudoku
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O objetivo do jogo é a colocação de números de 1 a 9 em cada um dos quadrados
vazios numa grade de 9×9, constituída
por 3×3 subgrades chamadas regiões. O
quebra-cabeça contém algumas pistas
iniciais. Cada coluna, linha e região só
pode ter um número de cada um dos 1
a 9. Resolver o problema requer apenas
raciocínio lógico e algum tempo.

9
9

4

Jogo das 10 diferenças

4
3
6

7
9
9. Sustentar-se ou mover-se no ar por
meio de asas ou algum meio mecânico
10. Espécie de saco estofado para encosto,
assento etc.
11. Submeter (algo, alguém ou a si mesmo)
à ação de encanto, feitiço ou magia; enfeitiçar
12. Compartimento (em trem, navio) com
cama(s), para uma ou mais pessoas
13. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir
14. Aquele que não crê em Deus ou nos
deuses
15. Instrumento constituído por lâmina
cortante presa a um cabo

Caça palavras
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Culinária por Rosa Bandeira

Cataplana de Tamboril
Ingredientes: Massa

Modo de preparação:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocar o tamboril e as gambas na cataplana.

800 gr de tamboril
8 gambas
12 amêijoas
1/2 pimento vermelho
300 ml de vinho branco
2 folhas de louro
3 dentes de alho
1 cebola
Pimenta branca q.b.
700 gr batata às rodelas
Salsa
1,5 dl de azeite
3 tomates maduros

Noutro recipiente refogar levemente a
cebola, o alho com o azeite, o pimento
e os tomates e colocar tudo em cima das
batatas, do tamboril e das gambas. Regar
depois com o vinho branco.
Levar ao lume durante 15 minutos. Cinco minutos antes de retirar do lume abrir
a cataplana e meter as amêijoas. Deixar
cozinhar.
Quando estiver pronto decorar com salsa e servir.
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Dicas
1. Aquele que tem dignidade; honrado,
digno
2. Amar excessivamente
3. O que é próprio e peculiar a alguém ou a
alguma coisa
4. Impresso que acompanha medicamento e contém informações sobre ele
5. Peça de couro, tecido, plástico etc. que
reveste internamente a sola do sapato
6. Que dura um ano; que corresponde a
um ano
7. Especialidade médica que trata das
doenças ligadas ao envelhecimento
8. Exercer ação restritiva sobre; conter,
regular

www.mileniostadium.com

CARNEIRO 21/03 A 20/04
A influência de Marte dar-lhe-á
energia, entusiasmo e agilidade
suficiente para que possa repensar os seus
projetos a evoluir.
O amor e a paixão marcarão a sua semana.
Se estiver solteiro/a, irá deslumbrar com a
energia luminosa que estará ao seu redor!

TOURO 21/04 A 20/05

10 a 16 de julho de 2020

LEÃO 22/07 A 22/08

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A semana será de sucesso mas
Sentir-se-á bem consigo e esse sentente não esquecer a organização
timento transmitirá boas vibrações
das suas finanças.
a quem o/a rodeia. Se tiver oportunidade,
faça umas pequenas férias e relaxe!
Se estiver numa relação, sentirá vontade
de iniciar novas aventuras em conjunto… A influência de Marte de Vénus irá estimular
Porque não descobrir novos lugares e ati- o seu lado afetivo, e a sua companhia será
vidades? Deixe-se levar!
bastante requisitada.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Irá sentir o peso de Saturno retróA influência de Mercúrio e Marte
grado, que lhe pedirá para rever um
fará com que seja um pouco precipitado/a e esta atitude poderá levar a um projeto que precisa de ser consolidado para
conseguir alguma estabilidade financeira.
erro de avaliação.

Será claro que tipo de pessoa quer na sua
vida e a semana será propícia a encontros
promissores. Se estiver numa relação sentirá uma imensa cumplicidade com a sua
cara-metade.

Mantenha a tranquilidade e tente pacifi- Reforce os seus laços familiares e, para agracar algumas ações, por parte de colegas ou dar a todos, não hesite a alterar alguns dos
familiares, que poderão tentar testar a sua seus hábitos… Não desanime!
paciência.

Estará um pouco autoritário/a
mas a influência de Marte trar-lhe-á algum entusiasmo e boa vontade.
Desejará aprofundar as suas relações e alguns temas pendentes serão esclarecidos
no seio familiar.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Sentir-se-á empolgado/a em defender alguns temas e poderá perder a paciência com pessoas que têm ideias
contrárias às suas… Respire fundo!

Sentir-se-á pouco reconhecido/a
pelas responsabilidades que tem.
Saia da sua zona de conforto sem medos,
para se sentir realizado/a.

Estará com uma maior predisposição para A influência de Marte e Vénus trar-lhe-á
relacionamentos amicais do que amorosos. momentos alegres. Se estiver solteiro/a,
Não permita atitudes possessivas e relativi- será o momento certo para um encontro.
ze os conflitos.
ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Soluções
14
15 F A C A 5
T
C
11 E N C A N
U
L
10 A L M O
I
L
12
1 H O
C
A
13 C A M A
B
3 A T
I
N
7 G E R I A T

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

O momento não será o melhor no
que toca aos negócio pois não terá os
melhores reflexos. Tente manter-se focado/a
e destacar-se.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
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PEIXES 20/02 A 20/03

Não deverá esquecer o conforto
Lutará arduamente para se afirMercúrio poderá provocar-lhe ale bem-estar. Com a influência de
mar profissionalmente mas tamgum lapso de memória e alguma
dificuldade de concentração, mas tudo irá bém para melhorar as suas condições de Mercúrio, os seus planos de férias serão
favorecidos.
acabar por se clarificar e as ideias surgirão. trabalho.
Terá necessidade de alterar a sua maneira
de ser, pois sente que algumas pessoas abusam da sua boa vontade… Tente relaxar!

Irá brilhar! O seu dinamismo e vontade Embora esteja na defensiva no que diz resde aproveitar a vida será contagiante e peito a relações, poderá ter uma grande
surpresa.
arrastará consigo os seus familiares.

10% of all June sales
will go to ForEva Strong

Shop online at donvalleyhealthfood.ca
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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.

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão

Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.
Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com

Ajude-nos a ajudar!
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

Leão D’Ouro
Restaurante português localizado no 920A
Dundas Street West em Mississauga procura
empregados de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant located at
920A Dundas Street West in Mississauga is
looking for experienced waiters & waitresses.
JULIO SANTOS (905) 566-5326

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

Empresa de jardinagem precisa de pessoas,
com e sem experiência, para instalação de
pedra natural e interlock.
Contacte Carlos 416-821-2698

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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3000 Woodchester Drive, Mississauga | 905-828-2221 | applewoodauto.com

*Offer available from July 1 to July 31, 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 July 31, 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 July 31, 2020, excluding: Chevrolet: Spark LS, Corvette, Camaro ZL1, Colorado 2SA; GMC: Canyon 2SA. Contracts will be extended accordingly. See dealer for details.

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

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 Dufferin)
remaxultimate.com

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS

ruiramos.ca
416-616-5484

FERNANDO FERREIRA

JUST LISTED!
640 Sauve St - 201

Eglinton and Dufferin

Keele and Hwy 401

Woodbridge

TWO STORY DETACHED

soldbygil.com
416-427-7645

danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

Asking $568,000. Great location! Corner unit with 1107 sq ft of living space.
Best value in town, 2 bedroom with 2 full
baths. Over sized locker located next to
the parking spot, well maintained with
laminate throughout, oversize kitchen
with floating island and an open concept
design. Master has en suite with triple
door closet. Private balcony with views of
green space and pond. Close to all amenities, parks, schools, transit and go train.
Pleasure to show.
JUST LISTED!
7 Juniper Isle Rd, Kawartha Lakes

Semi-detached

D
L
O
S

Casa separada de um lado. 3 Quartos e
3 casas de banho.
Pedem $817 000
CUSTOM BUILT HOME

Quer uma habitação mais pequena?
401 – Trafalgar
Linda casa (3.100 pés quadrados), num
lote de 100 x 400 pés.
4 quartos e 4 casas de banho.

Asking $649,000. Perfect for outdoor
lovers. Nested in a private setting, approximately 1.8 Acres. Home features
renovated 4 bedrooms, renovated 3
baths, open concept vaulted ceilings,
over sized kitchen with detailed granite 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.

Queen e Dovercourt

63 Ennerdale Rd

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 1185 The Queensway Ave
that is fully renovated from top to bottom.
Condomínio na Queensway. ApartamenThree bedrooms with a basement apartto em open-concept com um quarto, uma
1
Well maintained
income
property
with
3
5
ment and a detached double car garage.
1
casa-de-banho. Com muita luz natural e
self $
contained units. Upper level features
3 bedroom, kitchen, generous family Please call me for more info or to schedule melhoramentos impressionantes! Aproa private viewing.
veite e explore as várias amenidades.
room, extra bath and bedroom in attic!

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.

Detached bungalow on a 25 foot lot, Lote 50 x 120 Feet
great for investment or to renovate.
Lote enorme. Imagine todas as possiTwo bedrooms on a premium lot.
bilidades. 3 quartos renovados, duas
Please call me for more info or to schedule casas-de-banho, entrada separada
a private viewing.
para o basement e uma garagem separada de 2.5 carros.
Scarlett and Eglinton

D sking
SOL
ra
ove
0
0
,0

fernandoferreira.ca
416-528-4724

2 quartos, grande sala, cozinha e sala
de jantar, 2 casas de banho, varanda,
maquinas de lavar próprias. 5 electrodomésticos—tudo novo.

