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EDITORIAL

Com o amenizar 
das restrições do 
c o n f i n a m e n t o 
têm-se retomado, 
lentamente, as via-
gens. As restrições 
das viagens deri-

vado à Covid terão um impacto económico desastroso nas 
cidades e países que se prolongará por vários anos. Muitos 
países, e as suas economias, dependem do turismo como 
uma das principais indústrias para manter o seu bem-estar. 
A edição desta semana do Milénio Stadium examina as impli-
cações criadas pela Covid na indústria das viagens e os seus 
efeitos psicológicos da impossibilidade de viajar livremente 
para os seus destinos favoritos. 

Têm sido feitos grandes sacrifícios para trazer o país de volta 
a uma aparente normalidade e, portanto, e, assim, retornar 
à liberdade de que geralmente gozávamos. Enquanto Ontário 

segue para a fase 3, Toronto continua sob as restrições da fase 2 das 
medidas de emergência. Toronto não está a respeitar os requisitos 
impostos pelos especialistas médicos no que concerne à utilização 
de máscara e distanciamento social. Enquanto Ford parece sugerir 
que apenas 2% da população não age de acordo com as regras, a 
realidade é que ao andarmos pela cidade vemos que a falta de co-
laboração é muito superior a esse número. As gerações mais novas 
não parecem preocupar-se com os outros. Que vergonha!

Quanto mais tempo as regras forem ignoradas, mais tempo irá 
demorar para o país e o mundo se abrirem àqueles que querem e 
que precisam de viajar. Apesar de ser compreensível que as viagens 
internacionais sejam restritas, nenhuma província deveria fechar 
as suas fronteiras aos cidadãos canadianos. Ao permitir que os cida-
dãos viajem e explorem o Canadá, os benefícios económicos ajuda-
rão a trazer de volta a austeridade a este país e a familiarizar os ca-
nadianos com a beleza desta grande terra. Um relatório do Tourism 
Canada e do Toronto Board of Trade relatava que em 2019 a visita de 
28 milhões de turistas a Toronto gerou $10.5 B na atividade econó-
mica, que juntamente com outras atividades económicas germina-

ram 20% do Produto Interno Bruto do Canadá e, portanto, eviden-
ciando-se como um importante centro económico a nível mundial. 
A perda de 2020, devido à pandemia, não é facilmente recuperável, 
demorará anos a ser recuperada, a não ser que os cidadãos deste 
país apoiem as suas próprias economias de turismo. 

As férias invocam imagens de relaxamento e a recarga temporá-
ria da nossa saúde mental. Normalmente, procuramos isto fora do 
nosso país, mas porquê? O Canadá é um país com milhares de áreas 
magnificas para serem visitadas e exploradas, por isso tirar “férias 
em casa” deve ser a preferência durante um futuro próximo. Este 
planeta é a nossa única casa, descobrir áreas diferentes do mundo 
dá-nos uma sensação de euforia e memórias que enriquecem as 
nossas vidas. Este ano, faça isso no Canadá. 

Ao pensar em férias, vem-me à lembrança a música California 
Dreaming. Mas quem quer ir? Por isso, vou fazer a mala e deixá-
-la num canto do quarto até poder tocar a música de John Denver 
“Leaving on a jet plane” (Indo embora num avião privado). Como 
cantava Jim Croce “If I could save time in a bottle, the first thing I 
would like to do, is to save everyday, ‘till eternity passes away, just 
to spend time with you” [Se pudesse guardar tempo numa garrafa, 
a primeira coisa que iria fazer, era guardar todos os dias, até ao fim 
da eternidade, apenas para passar tempo contigo]. Estou a guardar 
o meu tempo, por isso mãe espera por mim. 

Visite Ontário e encontre estes locais incríveis: 

• Cheltenham Badlands – Caledon 
• Cyprus Lake Grotto, Bruce Peninsula National Park
• Flower Pot Island – Tobermory 
• Decew Falls – St. Catharines 
• Ouimet Canyon Provincial Park 
• Bonnachere Caves - Eganville
• Webster Falls - Hamilton
• 1000 Islands - Grananoque
• Elora Quarry – Elora
• La Cloche Mountains – Northern Ontario 

Conduza um pouco e aproveite a beleza da nossa província. 
Sr. Covid por favor vá de férias para um local que ninguém quei-

ra visitar.

Vá de férias Sr. Covid

Versão em inglês P. 15

Manuel DaCosta
Editorial

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

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

PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the 
most expensive drug in the world. We are begging our community and 
anyone willing to help donate. Any donation makes a di�erence and will get 
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication. 
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CAPA

A pandemia de COVID-19 alterou os pla-
nos de muitos portugueses que estavam 
a aguardar pelo verão para desfrutar 
das suas aguardadas férias na terra na-
tal. Embora as restrições continuem em 
vigor, agora é mais fácil viajar quando 
comparado com os últimos meses du-
rante o pico da primeira vaga de CO-
VID-19.  João Ferreira é proprietário da 
Dundas Travel & Tours, uma agência de 
viagens localizada em Toronto que viu a 
maioria das suas reservas serem cance-
ladas.  

O empresário contou ao Milénio Sta-
dium que as pessoas continuam as-
sustadas e informa que desde que 

reabriu vendem poucos bilhetes. “Tivemos 
90% de cancelamentos de viagens para 
Portugal e reabrimos há duas semanas, 
mas os próprios familiares em Portugal são 
os primeiros a não aconselharem viagens. 
E com o novo surto de COVID-19 em Lisboa 
ficou ainda pior. A comunidade portuguesa 
que reside em Ontário está envelhecida e 
tem doenças crónicas e o facto de pertencer 
a um grupo de risco também faz aumentar 
os receios. Os portugueses estão a cancelar 
as férias em Portugal, sobretudo os açoria-
nos. Os madeirenses continuam a viajar, 
talvez porque não houve nenhum óbito na 
região devido à COVID-19”, disse.

O empresário lamenta que os apoios fe-
derais sejam pouco atrativos para a indús-
tria do turismo que continua a acumular 
prejuízos. “Infelizmente os empréstimos 
até $40,000 não chegam para fazer face às 
despesas. Fui obrigado a ir às poupanças 
e vou tentar ativar o Canada Emergency 
Commercial Rent Assistance. Os funcioná-
rios tiveram que ir para casa durante a pan-
demia e desde que abrimos não estamos a 
conseguir vender bilhetes”, contou.

Ferreira compreende que os clientes es-
tejam ansiosos e prefiram que o dinheiro da 
passagem lhes seja devolvido ao invés de 
receberem um voucher, mas sublinha que 
neste caso a decisão é da transportadora 
aérea. “A maioria dos nossos clientes es-

tão a pedir reembolsos, já recebi inclusive 
ameaças verbais, mas a partir do momento 
em que entregamos o dinheiro das passa-
gens às transportadoras a responsabilidade 
já não é nossa. Tanto a Air Transat, como 
a TAP e a Azores Airlines estão a optar por 
emitir vouchers e neste momento a TAP é a 
transportadora que está a processar os vou-
chers mais rápido. Mas o problema é que 
toda a indústria mundial está em crise e os 
pedidos dos clientes estão a entrar todos ao 
mesmo tempo”, explicou.

A indústria está a tentar adaptar-se à 
nova realidade e Ferreira acredita que 
agora é seguro viajar para Portugal. “É 
muito importante que não entrem em pâ-
nico porque os aviões e os aeroportos estão 
a realizar desinfeções regulares, tanto no 
Canadá como em Portugal. Na minha opi-
nião é seguro viajar para Portugal desde 
que a pessoa cumpra com as novas regras 
que são impostas pelas autoridades, mas o 
cuidado também tem que partir dos pas-
sageiros”, adiantou.

Em Portugal existem regras diferentes 
de acordo com a região e Açores e Madei-
ra pedem a realização de um teste negativo 
à COVID-19 nas últimas 72 horas antes do 
embarque. O teste tem que ser realizado 
em laboratórios certificados pelas auto-
ridades nacionais ou internacionais, mas 
em Ontário o agente de viagens revela que 
parecem existir atrasos na realização dos 
testes. “Segundo alguns dos meus clientes 
os resultados em Ontário demoram entre 
três e quatro dias úteis. Talvez se os labo-
ratórios processassem os testes mais rápido 
mais pessoas poderiam viajar. Mas o facto 
do Canadá impor uma quarentena obriga-
tória no regresso também não ajuda porque 
algumas pessoas não se podem dar ao luxo 
de tirar um mês de férias”, informou.

A agente de viagens Nellie Pedro ven-
de excursões em grupo e desde março até 
agosto praticamente todos os clientes can-
celaram as viagens. “Tivemos 100% de 
cancelamentos em seis meses, tínhamos 
viagens programadas para a China, Dubai, 
Portugal, Madeira (Festa da Flor), Açores 

(Festa do Senhor Santo Cristo em S. Miguel 
e Sanjoaninas na Terceira), mas foi tudo 
cancelado e as próprias festas também aca-
baram por ser canceladas. Foi complicado, 
mas agora é mais seguro viajar porque os 
aviões melhoraram os filtros de ar e os ae-
roportos estão a investir mais em desinfe-
ção”, avançou ao nosso jornal.

Agentes de viagens preocupados 
com quarentena obrigatória

Nellie Pedro já está a fazer novos agen-
damentos, mas foi obrigada a mudar al-
guns critérios de forma a evitar surpresas 
desagradáveis. “Em setembro vamos aos 
Açores com um grupo de 30 pessoas - nor-
malmente são 50, mas devido à COVID-19 
reduzimos a dimensão do grupo. Assim 
podemos praticar a distância física nas des-
locações em autocarros. Todos os veículos 
têm o selo Covid free, um certificado cria-
do para garantir segurança aos passagei-
ros. Para além disso só aceito pessoas que 
tenham teste negativo à COVID-19 aqui em 
Ontário, que usem máscara e que tenham 
até 75 anos no máximo. Com pessoas mais 
idosas é muito arriscado e o seguro de via-
gem não cobre COVID-19 em nenhum país 
porque a pandemia é mundial”, informou.

A agente lamenta que a hotelaria açoria-
na tenha aumentado os preços ao invés de 
incentivar o turismo e diz que a Azores Air-
lines precisa de concorrência. “Ainda não 
recebi os valores da hotelaria em Portugal 
Continental, mas nos Açores as dormidas 
estão mais caras. E os hotéis estão vazios, 
o que não faz sentido nenhum. Um hotel na 
região, independentemente da ilha, agora 
custa cerca de €140, mais ou menos $200 
canadianas, mas antes da pandemia ronda-
va os $100. Há países com campanhas mais 
económicas. A nível de viagens falta apoio 
político para fazer concorrência à trans-
portadora aérea açoriana, os bilhetes têm 
que ser mais acessíveis”, sublinhou.

Nellie Pedro aplaude a decisão do Go-
verno Federal de ter alterado os critérios 

para permitir que empresas com menos 
faturação possam candidatar-se a um em-
préstimo de $40,000 sem juros durante 
dois anos, mas garante que o turismo não 
vai aguentar se o Canadá não acabar com a 
quarentena obrigatória no regresso ao país. 
“Estamos à espera que no final deste mês o 
PM Justin Trudeau anuncie que a quarente-
na já não é obrigatória. Até para mudar de 
província no Canadá temos que fazer qua-
rentena, mas a indústria está a pressionar 
o Governo e acredito que seja apenas uma 
questão de tempo até eles cederem. As re-
gras têm que mudar senão o setor não so-
brevive. As empresas aéreas deviam exigir 
um teste negativo à COVID-19 a todos os 
passageiros e o Canadá podia abrir mais ex-
ceções e permitir que os canadianos viajas-
sem para destinos onde existem menos ca-
sos ativos de COVID-19 sem que tivessem 
que cumprir quarentena”, sugeriu.

Nellie Pedro defende que a fronteira dos 
EUA com o Canadá deve manter-se fecha-
da para viagens não essenciais e revela que 
está a notar uma nova tendência em rela-
ção aos amantes de cruzeiros. “Infelizmen-
te os casos de COVID-19 nos EUA estão fora 
de controlo e abrir a fronteira pode provo-
car um aumento de casos aqui no Canadá. 
Mas as pessoas querem viajar porque já não 
aguentam estar fechadas em casa, e de uma 
forma geral até aceitam as novas regras 
porque compreendem que é por razões de 
segurança. As pessoas que costumavam fa-
zer cruzeiros agora estão a comprar viagens 
em grupo”, revelou. 

O Governo canadiano, à semelhança de 
outros governos, está a incentivar os ca-
nadianos a explorarem o seu próprio país 
ao invés de fazerem férias no estrangeiro. 
Um estudo da Leger and the Association 
for Canadian Studies conduzido em julho 
avança que 72% dos canadianos não se 
sente à vontade para voar desde que algu-
mas transportadoras aéreas decidiram aca-
bar com a distância física nos voos e 85% 
dos entrevistados admite que não vai viajar 
para fora do país até ao final do ano.

Joana Leal/MS

Como a COVID-19 mudou 
os planos para as férias
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Worldwide, the tourism sector is one of 
the most affected by the pandemic. In 
Canada the situation is no different, with 
tourism being a large economic slice of 
the country. 

How will this problem be handled? 
Where should Canadians go for va-
cation this summer? 

We had the opportunity to speak with 
Christopher Bloore, Director, Communi-
cations and Media Relations for Tourism 
Industry Association of Ontario (TIAO), to 
understand how this crisis is affecting them 
and what do they expect from the future. 

Milénio Stadium: With Canada having its 
borders closed, as a measure to prevent the 
spread of the virus, what will the summer 
be like in the country in terms of tourism?
Christopher Bloore: The impacts of 

COVID-19 on the Ontario tourism indus-
try are both politically and geographic-
ally specific – the largest impact being 
the closed US border to Northern Ontario. 
There is certainly a shift toward hyper-lo-
cal tourism across Ontario, and we are 
seeing many benefits to that, as tourism 
businesses are able to pivot to a new mar-
ket, albeit at a very reduced operating cap-
acity. However, for many northern tour-
ism operators and resource-based tourism 
in the Northern regions of the province, up 
to 100% of their visitors in the summer are 
from the US. At TIAO we are focused on 
ensuring that the tourism businesses that 
are able to re-open have the regulatory 
support, and the economic required. And 
we are continuing to highlight the need for 
additional support for operators who have 
lost their entire summer.

MS: Canadians have been advised not to 
leave the country for non-essential trav-
el. Do you believe that the percentage of 
visitors will be offset by domestic tourism?

CB: Prior to COVID-19 the tourism indus-
try in Ontario was growing exponentially, 
and the international visitor economy was 
a significant part of that growth. While we 
cannot predict the future, we are working 
with many provincial ministries to ensure 
that when we can safely re-open the bor-
ders, we will have the necessary contact 
testing and tracing in place to re-build the 
international visitor economy. We hope 
that the rise of domestic tourism within 
Ontario will also continue, as people begin 
to explore the province in which they live 
in new ways.

There was no other industry hit as hard as tourism

Christopher Bloore

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

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

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

Temos o nosso pátio aberto!
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CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

1560 Bloor St W, Toronto

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa) 
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permanente, ofertas de trabalho podem resultar 
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Your #1 Choice to Portugal

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

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

MS: Where should Canadians spend their 
holidays if they want to be safe? Which 
destinations are recommended?

CB: Ontario, Ontario and Ontario! The On-
tario tourism businesses that are re-open-
ing in Ontario are implementing best-prac-
tices in their operating procedures. We are 
proud to represent an industry that is con-
tinuing to prioritize the safety and health of 
their staff, and all visitors, while showcas-
ing everything our province has to offer. 
Destination Ontario, the official market-
ing arm of Ontario continues to showcase 
what is out there for people to enjoy.
MS: Knowing that tourism has an import-
ant weight in the Canadian economy, what 
can the country expect from this crisis 
generated by the pandemic?
CB: Prior to the historic shutdown of the 
industry, tourism in Ontario represented 

more than 400,000 workers and over 
200,000 businesses, with a GDP contribu-
tion of $36 billion, and an annual tax rev-
enue of $5 billion; tourism in Ontario has 
a greater economic impact than forestry, 
mining, and agriculture combined.
This growth was a benefit not only to the 
tourism businesses and workers, but to 
the communities and people that directly 
benefited from the tax revenue and com-
munity infrastructure.
I think we will see a very serious loss of the 
contribution the visitor economy makes to 
municipal and provincial tax bases, com-
munity infrastructure, jobs, and the way 
it contributes to vibrant communities.  We 
proud to represent a resilient and power-
ful industry, and we know that what is lost 
now will be recovered and re-built, but we 
certainly do not want to downplay how 
just how significant the role of tourism is, 
and the losses incurred by the temporary 

shutdown of vibrant industry.
MS: What is the outlook for employers and 
employees linked to the tourism sector? 
Are there high levels of unemployment? 
How would you characterize the economic 
situation of these companies?

CB: In terms of job loss, there was no other 
industry hit as hard as tourism.. The full 
impact remains to be seen; however, we 
know that our sector has to date lost more 
than 18 B in revenue, and as of May 2020, 
an estimated 240,000 tourism and hospi-
tality workers in Ontario have lost their 
jobs. Others are working reduced shifts or 
returning to work in a vastly changed en-
vironment.
We are incredibly proud of the work that 
our partners at the Ontario Tourism Edu-
cation Corporation (OTEC) ARE undertak-
ing to support tourism workers who have 
been laid off or experienced drastically re-

duced hours. We are involved with Tour-
ism Skills Net Ontario and the Tourism and 
Hospitality Emergency Response program 
they have developed.
It is hard to predict the future, but what we 
do know is that this pandemic has ushered 
in the largest disruption to interactive ser-
vice work we have ever seen. The tourism 
businesses that are able to re-open and that 
are eligible are relying on the Canadian 
Emergency Wage Subsidy (CEWS) to sus-
tain portions of their workforce. For many 
tourism businesses they are operating so 
far below their capacity, or they are not 
open, it becomes a serious concern of tak-
ing on insurmountable debt levels. We are 
hearing from tourism businesses that they 
will require economic aid into 2021 in order 
to remain economically viable.

Catarina Balça/MS
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O turismo em Portugal, tal como na 
maior parte do mundo, tem sido vio-
lentamente abalado pela pandemia que 
ainda (e por tempo indeterminado) nos 
assombra. Neste setor, vive-se com an-
gústia a procura de soluções para os 
turistas que não desistem de visitar e 
conhecer culturas diferentes. Acontece 
que não são muitos aqueles que arris-
cam ser turistas este ano e por isso o 
impacto negativo neste meio é cada vez 
mais evidente.

A Portugal Green Walks é uma em-
presa que literalmente nos guia os 
caminhos pelo norte do país, num 

turismo seguro, tranquilo e muito bonito, 
mas que enfrenta, também ela, uma fase de 
desassossego.

Tivemos a oportunidade de falar com 
Paulo Lopes, diretor executivo da Portugal 
Green Walks, para percebermos como está 
a ser lidar com a crise pela qual todos passa-
mos, mas que o turismo sente bem de perto.

Milénio Stadium: O setor turístico é um dos 
mais afetados quando falamos do impac-
to económico da pandemia. Como é que a 
Portugal Green Walks está a enfrentar o 
tempo que estamos a viver?

Paulo Lopes: Com alguma apreensão uma 
vez que os nossos clientes são, na grande 
maioria, estrangeiros que desejam fruir ao 
longo de uma a duas semanas de caminha-
das da beleza das nossas áreas rurais, da 
nossa hospitalidade, gastronomia, clima 
ameno, segurança e de uma boa relação 
qualidade/preço.

Isto para dizer que o nosso negócio está 
completamente parado desde março e a 
equipa de 12 pessoas está em lay-off. A par-
tir de agosto o Governo vai implementar 
um outro plano que prevê a retoma gradual 
do trabalho, mas no nosso caso vai ser algo 
muito reduzido uma vez que as expetativas 
de ainda termos algum movimento em se-
tembro/outubro já foram desfeitas com os 
níveis de cancelamentos que temos tido.

Como estamos a enfrentar isto tudo? Re-
duzindo os custos ao máximo. Fechámos 

um dos dois escritórios, vamos incremen-
tar o teletrabalho, cancelámos investi-
mentos e lamentavelmente vamos ter de 
despedir algumas pessoas no final do ano. 
É a única forma de garantir a sobrevivência 
tentando não nos endividar.

Na tentativa de ver o copo meio cheio, 
incrementámos os contactos com os ope-
radores internacionais para dar a conhecer 
as nossas propostas, na expectativa de que 
em 2021 possamos vir a trabalhar com eles. 
Estamos a preparar o lançamento de mais 
quatro programas de caminhadas pelo 
norte de Portugal, em zonas mais remotas 
apostando na sustentabilidade das comu-
nidades locais. Estamos também a mudar 
toda a nossa estratégia de comunicação por 
forma a impulsionar as vendas para 2021.

Não vamos baixar os braços, mas temos 
que ser realistas e, neste momento, o futuro 
é uma grande incógnita!

MS: Que garantias podem dar aos even-
tuais clientes de que as férias que propor-
cionam são seguras?

PL: Caminhadas nos Parques Naturais ou 

em zonas rurais de baixa densidade, longe 
de multidões e em modo self-guided são a 
melhor garantia de umas férias seguras.

A Portugal Green Walks, e todos os seus 
parceiros envolvidos nos programas que 
oferece, têm o selo Clean & Safe (https://
www.portugalgreenwalks.com/clean-an-
d-safe-certification/) e cumprem com as 
normas de segurança exigidas pela Direção 
Geral de Saúde.

Todos estamos conscientes da importân-
cia destas medidas de segurança e distan-
ciamento social. Espera-se também que os 
clientes sejam responsáveis.

MS: Como tem visto o facto de vários go-
vernos europeus terem excluído Portugal 
da lista de destinos seguros para férias?

PL: Com alguma perplexidade uma vez que 
se está a levar em consideração apenas um 
indicador (número de casos por 100 mil ha-
bitantes) que não reflete a realidade do país. 
Não se leva em consideração onde é que os 
focos ocorrem, o número de mortes, o nú-
mero de internados e a capacidade do Servi-
ço Nacional de Saúde para dar resposta.
Por outro lado, há países que deixaram de 
testar e isso cria uma visão distorcida da 
realidade. Não há critérios homogéneos e 
assistiu-se ao vale tudo para beneficiar de-
terminadas regiões turísticas.

MS: O turismo interno vai chegar para ga-
rantir trabalho neste verão?

PL: Claro que não. Os portugueses nunca 
foram suficientes para “animar” o setor 
do turismo. A começar pela baixa percen-
tagem dos portugueses que fazem férias e, 
dos que fazem, muitos ficarem em casas de 
familiares, ou seja gastam pouco. Com a in-
certeza económica que se avizinha parece-
-me mais prudente esperar para ver.

MS: Como perspetiva o futuro não apenas 
da Portugal Green Walks, mas do turismo 
de uma forma geral?

PL: O turismo de uma forma geral alimen-
ta-se de sonhos e confiança. O medo e a 
insegurança são tudo aquilo que pode des-

truir o setor do turismo. Daí entender que 
o nosso futuro está intimamente ligado à 
descoberta de uma vacina que seja eficaz 
contra a covid-19. Sem isso vamos con-
tinuar com os focos aqui e ali, com confi-
namentos e desconfinamentos e sobretudo 
com a incerteza que mina o planeamento 
de férias futuras.
Se o 2020 está perdido, por agora encara-
mos o 2021 com algum otimismo face às re-
servas que vão sendo feitas, mas tudo pode 
mudar de um momento para o outro. Sobre 
o turismo em geral, penso que a reinven-
ção passará muito por todos aqueles locais 
icónicos, que atraiam multidões de turis-
tas, resorts, mega eventos ou mega con-
certos… Não sei, é cedo para perspetivar o 
futuro do turismo, mas pelo impacto que 
provocou em todo o planeta e pelas ondas 
de choque que abanaram os alicerces de to-
das as sociedades, este pode ser um ponto 
de viragem para termos, e praticarmos, um 
turismo mais sustentável e responsável. 
Haja essa vontade em cada um de nós.

MS: Que conselhos/desafios faz a quem 
ainda está sem saber se este ano vai gozar 
as suas férias em Portugal?
PL: Como disse anteriormente, os focos 
ativos em Portugal estão bem delimitados e 
controlados. O setor do turismo preparou-
-se durante meses para receber os turistas, 
implementando em toda a sua cadeia pro-
cedimentos e regras de segurança.
As praias são vigiadas para garantir que 
não excedem a sua capacidade máxima. O 
turismo rural no interior de Portugal tem 
excelentes opções se pretende privacida-
de. Os restaurantes diminuíram a sua lota-
ção… E depois tem as nossas caminhadas, 
100% seguras e tranquilas (www.portugal-
greenwalks.com).
Dado que o Canadá não tem restrições de 
voos com Portugal eu diria que este será um 
excelente ano para descobrir o nosso país 
de uma forma segura e muito mais tranqui-
la. Basta todos nós respeitarmos as normas 
de segurança e distanciamento social.

Catarina Balça/MS

Portugal Green Walks
Os caminhos do turismo

Paulo Lopes, diretor executivo da Portugal Green Walks
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If you’ve been thinking of walking the Camino de Santiago chances are 
you’ve come across words like Jacobeo, Jacobean year or Jubilee. Felt a bit 
confused with all the information? Don’t worry, we’ll explain you everything!

First, let us go back to 1122: that’s when the Pope Calixtus II gave the Dio-
cese of Santiago de Compostela the authority to grant full forgiveness of 

all sins to those pilgrims who visited the tomb of the apostle in the years in 
which July 25th, Saint James Day, fell on a Sunday. That happens every 6, 5, 
6 and 11 years (a total of 14 times in every century) and such a year is con-
sidered a Holy Year or Jacobean year or, simply, Jacobeo. The next such year 
will happen in 2021.

WHAT IS THE JACOBEAN 
Year in Santiago De 
Compostela?portugalgreenwalks.com

• visit the cathedral of Santiago de Compostela.

• say a prayer (at least the Our Father, the Apostle’s Creed and a 

prayer for the intentions of the Pope). It is also recommended 

to attend Mass.

• within the 15 days before or after visiting the cathedral pil-
grims should go to confession and communion.
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960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
(647) 748-0960    PioneersGallery.ca

As one might expect, during Holy Years the Camino de Santiago experiences a substantial in-
crease in the number of pilgrims. It’s important to make your booking as soon as possible to 
guarantee your place.

The Jacobeo officially begins with the opening of the Holy Door by the 
archbishop of Santiago on the afternoon of December 31st the year 
before. Symbolizing the hardships of the Camino, the archbishop will 

hold a silver hammer and he will knock three times on the wall covering the 
Holy Door, in the Plaza de la Quintana. This is the door which pilgrims trad-
itionally use to enter the temple and it will remain open during the whole of 
the Jacobeo. 

As we mentioned above, in the Jacobean year it is possible to obtain a 
full plenary indulgence (also known as “The Jubilee”), which means the 
forgiveness of all sins up to that point in the person’s life. The plenary in-
dulgences are, understandably, one of the strongest reasons why pilgrims 
choose to walk the Camino in a Holy Year. To be granted plenary indulgence 
pilgrims must complete several steps:
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Fica para o ano que vem
As férias são uma época em que as pessoas querem viajar, relaxar, encontrar-se com 
familiares e amigos, estar fora de casa e conviver, mas a COVID-19 mudou os planos a 
muitos. O verão é uma das alturas preferidas dos emigrantes para visitar Portugal e os 
que residem em Ontário, no Canadá, também não são exceção. Se por um lado há quem 

tenha receio de viajar por causa dos riscos de transmissão de COVID-19, por outro lado 
há quem não se pode dar ao luxo de tirar um mês de férias devido à quarentena obrigató-
ria de 14 dias que o Canadá impõe aos seus habitantes depois de regressarem de viagem. 
Esta semana o Milénio Stadium ouviu um grupo variado de pessoas, de diferentes faixas 
etárias, e de uma forma geral todos tiveram planos de férias alterados por causa do novo 
coronavírus.

Quais são os seus planos para férias este ano?
Os meus planos de férias este ano deram 
uma volta completa, como para a maio-
ria de nós! Gosto de visitar a família e os 
amigos durante os meses menos popu-
lares para férias, porque são mais calmos 
e serenos e assim tenho mais tempo para 
aproveitar e rever todas as pessoas. Mas 
este ano tinha planeado viajar no início de 
julho para ser madrinha de casamento da 
minha melhor amiga de liceu – caso para 
dizer que o casamento não aconteceu e 
foi adiado para julho de 2021. Por isso, os 
meus planos para ir a Portugal devem fi-
car em suspenso, pelo menos para já, com 

muita pena minha, mas a segurança e a 
saúde estão em primeiro lugar. 
Está a pensar visitar Portugal ou tem receio 
de viajar com a COVID-19?
Se eu tivesse oportunidade de ir a Portugal, 
planearia para dezembro – mês de Natal, 
dos meus anos, de mais convívio pessoal. 
Mas tudo dependerá da situação em volta 
da COVID-19 tanto cá como lá. Se os núme-
ros dispararem com o tempo mais frio, não 
recomendo que ninguém viaje, mesmo que 
a vontade e as saudades sejam enormes. Eu 
sei bem o que é precisar do carinho familiar 
e estar longe sem possibilidade do contacto 
com aquilo que precisamos. Mas com espe-
rança, força e boa energia, tudo se conse-
gue. Virá a altura para retomarmos o tempo 
perdido, por enquanto os encontros vir-
tuais vão preenchendo os nossos corações.

Como é que a falta de férias o/a afeta a nível 
psicológico?
Qualquer interrupção na nossa rotina cau-
sa mudanças no nosso estado de espírito e 
bem-estar. Penso que a tortura psicológica 
se prende mais em saber que não “podemos 
ir de férias” pelos motivos presentes por-
que é como uma imposição e não devido 
a falta de tempo ou de dinheiro. O não sa-
ber o que o amanhã nos traz, o não poder 
controlar os resultados desta crise de saúde 
mundial, o facto de colocar sonhos, dese-
jos, planos em pausa tem consequências 
irreversíveis para o ser humano – porque 
não é natural. A única opção é trabalhar em 
métodos de adaptação e levar a vida dia a 
dia sem grandes planos para já. Portugal 
fica à nossa espera, e com o espaço criado 
na demora da vista, mais amor teremos 
para levar e oferecer!

Marlene Araújo
Assessora de comunicação

Joana Leal/MS

Quais são os seus planos para férias este ano?
Este ano as férias estão muito incertas. Tenho 
uns dias marcados para descanso na primei-
ra semana de agosto, mas acho que vou ficar 
por casa. Também tenho mais umas semanas 
para o final de setembro, mas essas com espe-
rança de talvez poder viajar para fora do país.
Está a pensar visitar Portugal ou tem receio 
de viajar com a COVID-19?
Este ano gostava de poder visitar Portugal, 

quase todos os anos passo lá uma ou duas 
semanas de férias porque é lá que os meus 
pais vivem a maioria do ano. Mas no ano 
passado a minha mãe teve um problema de 
saúde e os meus pais acabaram por vir para 
o Canadá. Por isso agora não há tanta ur-
gência, mas sou sincera, tenho tantas sau-
dades da minha terra e do bem-estar que 
sinto quando estou lá.
Como é que a falta de férias o/a afeta a nível 
psicológico?
Para mim é absolutamente necessário tirar 
férias, devido à responsabilidade da minha 
profissão. Quem lida com o público sabe 

que é preciso desligar do dia a dia de vez 
em quando. Quando voltamos de férias es-
tamos com as baterias carregadas e temos 
mais força para lidar com novos desafios. 
Vivemos num mundo muito complexo, 
tanto a nível profissional como familiar e é 
difícil ter sempre energia. Confesso que não 
sei como algumas pessoas são capazes de 
nunca tirar férias e descansar só aos fins de 
semana durante todo o ano! Eu sei que não 
sou capaz, começo a ficar irritada e sem 
paciência. Para além de não ser saudável 
também não é bom para quem está à minha 
volta. Por isso é que sempre que posso re-
servo uns dias para descansar. 

Lena Barreto
Bancária

Quais são os seus planos para férias este ano?
Este ano estava no itinerário ir a Portugal 
- tinha dois casamentos e um batizado - e 
ir à Grécia. Mas, devido à COVID-19, os 
eventos foram adiados e este verão deci-
di não viajar para fora do país. Tenho al-
gumas pequenas viagens planeadas para 

conhecer algumas áreas do Ontário que 
ainda não conheço.
Está a pensar visitar Portugal ou tem re-
ceio de viajar com a COVID-19?
Não tenho receio de viajar, mas como os 
eventos foram adiados, talvez tente ir 
a Portugal na altura do Natal quando as 
coisas estiverem mais calmas. O verão 
em Portugal não vai ser igual com todas 
as restrições e precauções que temos nes-
te momento.

Como é que a falta de férias o/a afeta a ní-
vel psicológico?
Para mim, pessoalmente, afeta-me bas-
tante. Sempre gostei de viajar, é uma 
forma de terapia e nunca fui de tirar dias 
de férias à toa só para estar em casa. Sin-
to necessidade de conhecer sítios novos, 
culturas novas. Quando regresso de férias 
venho com outra energia para enfrentar 
mais uns meses de trabalho antes de pla-
near a próxima aventura!

Kátia Caramujo
Administrativa
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VOX POP
Quais são os seus planos para férias este ano?
Gosto muito de ir a Portugal todos os anos 
e ainda em janeiro estive lá. Se tudo correr 
bem em agosto vou passar um mês de férias 
em Portugal. Gostava de passar três dias em 
S. Miguel, nos Açores, para revisitar os pon-
tos turísticos habituais e estar com alguns 
amigos. Depois sigo para o Continente e vou 
passar os meus dias entre Setúbal, Lisboa e 
Leiria. A minha terra natal é Caldas da Ra-
inha, mas como tenho casa na Sobreda da 
Caparica passamos muito tempo na praia da 
Fonte da Telha, em Almada. Vou revisitar 
amigos e família e quero muito visitar a mi-
nha mãe que tem 93 anos. Os lares de idosos 
ainda têm restrições nas visitas, mas mesmo 
sem lhe poder dar um abraço ou um beijo 
gostava de vê-la nem que fosse ao longe.

Está a pensar visitar Portugal ou tem receio 
de viajar com a COVID-19?
Eu tenho diabetes e problemas cardíacos, 
mas por enquanto desta vez não estou 
mais ansioso do que em relação às outras 
vezes que viajei. Compreendo que a rea-
lidade mudou e que agora temos de ter 
cuidados redobrados com a COVID-19, 
mas julgo que se formos cuidadosos não 
corremos riscos. Comprei muitas másca-
ras N95 e vou levar luvas e desinfetante 
comigo na cabine e na bagagem de po-
rão. Sempre fui uma pessoa beijoqueira e 
confesso que é difícil manter a distância 
física das pessoas, mas compreendo que 
temos que nos habituar. Cada um de nós 
tem de cumprir com a sua parte, só assim 
é que vamos travar a transmissão deste 
novo coronavírus. Vou viajar pelo Toron-
to Pierson Airport que está com restrições 
desde junho e antes de embarcar vou fa-
zer o teste à COVID-19. 

Como é que a falta de férias o/a afeta a nível 
psicológico?
Se não conseguisse ir de férias acho que 
ia ter um desgosto muito grande. Gosta-
va muito de voltar a ver a minha mãe, a 
possibilidade de não a voltar a ver com 
vida é devastadora. Ainda por cima sou 
filho único, sou a sua única família di-
reta. Mas ir de férias a Portugal é mui-
to importante, sobretudo com um clima 
tão frio como o que temos aqui no in-
verno no Canadá. A luz de Portugal faz 
bem à nossa saúde e ajuda-nos a regres-
sar com as energias repostas.  E quando 
vou a Portugal mato sempre saudades 
de lugares e de pessoas, ainda que agora 
seja muito diferente. A ideia de estarmos 
aqui fechados sem podermos viajar as-
susta-me muito. E para além disso tam-
bém matamos saudades das nossas raízes 
e da nossa comida portuguesa. 

Jorge Ribeiro
Aposentado

Quais são os seus planos para férias este ano?
Este ano as férias vão ser todas elas passadas aqui 
no Canadá. Acho que ainda é cedo para viajar 
para outras partes do mundo. Estas serão férias 
em curtos espaços de tempo. Ainda a semana 
passada fomos passar alguns dias de repouso à 
região de Niagara-on-the-Lake que muito ado-
ramos e nunca nos cansamos de visitar.

Está a pensar visitar Portugal ou tem receio 
de viajar com a COVID-19?
Não, na realidade não estamos a pensar pas-
sar férias este ano em Portugal. Na nossa opi-
nião a situação está ainda um pouco insegura 
em relação ao conter da epidemia COVID-19. 
Pela mesma razão não iremos a Cuba que eu 
e a minha esposa tanto adoramos para ir de 
férias e que todos os anos caprichamos em 
visitar pelo menos uma semana.
Como é que a falta de férias o/a afeta a nível 
psicológico?

Férias são férias e não nos podemos dei-
xar afetar psicologicamente pelo que está a 
acontecer à nossa volta nestes tempos. Mais 
cedo ou mais tarde tudo voltará à normali-
dade, é preciso acreditar e ter esperança. 
O Canadá é lindo e temos muita coisa aqui 
para ver, visitar e fazer férias. Evitaremos a 
todo o custo qualquer viagem aos Estados 
Unidos, pois a situação por lá é caótica. Mas 
juro que temos muitas saudades do mar. Do 
cheiro da maresia, muitas saudades mes-
mo. Fica para o ano que vem.

Armando Viegas
Aposentado

Quais são os seus planos para férias este ano?
Este ano vou passar as férias em casa e no 
cottage do meu primo perto de Bancroft, 
em Ontário. 
Está a pensar visitar Portugal ou tem receio 
de viajar com a COVID-19?
Tinha planeado férias em Portugal duran-

te junho passado, mas a COVID-19 não o 
permitiu.  Na realidade ainda tenho receio 
de contrair o vírus, mas mesmo que não 
fosse esse o caso, com a necessidade de fa-
zer isolamento por 14 dias no regresso, iria 
ser muito complicado, visto estar a traba-
lhar a tempo inteiro. 
Como é que a falta de férias o/a afeta a nível 
psicológico?
Eu contento-me com pouco e o meu jar-
dim assim o testemunha.  Pela primeira 
vez estou a conseguir ter flores e vegetais 
que até ao ano passado não se desenvol-
viam tão bem.

AnaBela Taborda
Bancária

Quais são os seus planos para férias este ano?
O meu plano de férias está em suspenso. 
Está a pensar visitar Portugal ou tem receio 
de viajar com a COVID-19?
Em princípio em outubro. Receio não, mas 
precaução sim. 
Como é que a falta de férias o/a afeta a nível 
psicológico?
Sem efeito.

Luis Arruda
Corretor de seguros
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TOBERMORY 
Tobermory é uma vila portuária em Bruce Península, a 3h30 de Toronto. O local é 
famoso pelo Bruce Trail e pelo Grotto – a caverna esculpida pelas ondas da Geor-
gian Bay. Além disso, na mesma zona pode ver a Flowerpot Island, faróis do século 
XIX e vários locais de mergulho onde restam os destroços de naufrágios, e até um 
barco inteiro. 

ESCAPADELA DE VERÃO
Em tempo de pandemia

TOBERMORY

CASCATAS

TOUR VINHOS

FRUTAS E 

FLORES

TOUR VINHOS

VISITA ÀS CASCATAS  
DE HAMILTON 
Sabia que a cidade de Hamilton tem mais de 100 cascatas? Vale a pena tirar o dia 
para se emergir na natureza e aproveitar para fazer um dos trilhos. A Webster 
Falls, Tew Falls e Dundas Peak estão neste momento fechados até setembro. No 
entanto, ainda pode visitar Tiffany Falls, Felker’s Falls, Devil’s Punchbowl, Al-
bion Falls, Chedoke Falls e muitas mais. 

PRAIAS

PRAIAS

PRAIAS
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CAMOESTV.com
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686 

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

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.

TOUR 
DE VINHOS 
Em Ontário, as principais vinhas si-
tuam-se nas zonas do Niagara Falls e 
de Prince Edward County, onde se 
produz Pinot Noir, Chardonnay, Ga-
may e Cabernet Franc, entre outros. 
E pode aproveitar um dia de passeio 
e juntar-lhe a experiência de degus-
tação de vinhos. 
Em Niagara Falls: Southbrook Vi-
neyards, Fielding Estate Winery, 
Thirty Bench, Stratus. 
Em Pince Edward County: The 
Grange, Karlo Estates, Norman Har-
die, Closson Chase. 

PODE COLHER FRUTA E 
FLORES NESTAS QUINTAS
Para quem gosta de flores e quer reviver os velhos tempos de colher a própria fru-
ta, a visita a uma destas quintas pode ser uma boa alternativa para um passeio de 
domingo.  Algumas das quintas mais conhecidas são: Terre Bleu Lavender Farm 
(Lavanda); Andrew’s Scenic Acres (Flores & Fruta); Davis Feed & Farm (Girassóis) 
e Applewood Farm Wine.

IDAS À PRAIA
Nada melhor para um dia de calor do que um mergulho no lago. E pelas indicações 
que temos tido, é seguro ir à praia, desde que seja possível manter o distanciamen-
to social. 
Ficam aqui as nossas sugestões: 
• Woodbine Beach: considerada uma das maiores praias de Toronto, por isso 

manter o distanciamento não será difícil. 
• Scarborough Bluffs Beach: além da praia em Scarborough, ainda pode aprovei-

tar os trilhos e o parque. 
• Sandbanks Provincial Park: Já imaginou uma mistura entre uma praia das Ca-

raíbas e um deserto do Norte de África? É assim que descrevem uma das maiores 
e mais bonitas praias de Ontário. 

• Crystal Beach: em Fort Erie, é conhecida pela água clara. No entanto, poderá 
ficar lotada rapidamente. 
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Pelee Island, praia e bom vinho

Quando visitei o Canadá pela primeira 
vez, no início dos anos 1980, tive opor-
tunidade de conhecer a vila de Leaming-
ton, localizada junto ao Lago Erie. O ob-
jetivo era dialogar com os professores 
da escola portuguesa e ficar a conhecer 
a comunidade que ali se tinha fixado e se 
ocupava, maioritariamente, da agricultu-
ra (cultivo do tomate) e da pesca. 

Apesar dos mais de 300 km percorridos 
de Toronto até lá, e da proximidade 
com o lago Erie, não me apercebi, nes-

sa ocasião, de que me dirigia para o sudoeste 
da província. Só muitos anos mais tarde ouvi 
falar da beleza do Point Pelee National Park, 
em Leamington, e da Pelee Island, localizada 
no ponto mais a sul do Canadá, tendo ficado 
com muita curiosidade de a conhecer. 

Um fim de semana é o ideal para visitar  
esta pequena ilha, que tem 19 km de com-
primento por 6 km de largura. Um espaço-
so “ferry boat”, que sai da doca de Leamin-
gton,  leva cerca de uma hora e meia a fazer 
a travessia. Apesar de ter sido ocupada pelo 
colono inglês Thomas McKee apenas no 
ano de 1788, há provas da presença de tri-
bos nativas Ojibwa e Ottawa naquele lugar 
há mais de 10 000 anos, conforme informa-
ção do Pelee Island Heritage Centre.

A Ilha é particularmente conhecida pelo 
elevado número de espécies de pássaros, 
borboletas e libelinhas, assim como pela 
variedade de flores, plantas e árvores, al-
gumas únicas no mundo. É muito frequen-
tada pelos amantes da caça do faisão, em 
determinadas épocas do ano. Há a opção 
de passear de carro, ou andar de bicicle-
ta, o que é muito mais prático, pois, assim, 
facilmente fazemos pausas para admirar a 
paisagem.

Uma das maiores atrações da ilha são as 
vinhas e o vinho que ali se produz. Graças 
à sua latitude - a mesma das zonas viníco-
las famosas no norte de Portugal, Espanha 

e França - e ao clima propício, o vinho de 
Pelee Island tornou-se conhecido e muito 
apreciado. Durante um passeio, ir parando 
nas adegas para provar os vários tipos de 
vinho produzidos, é obrigatório e bastante 
agradável. As ruínas de Vin Vila, a primeira 
quinta produtora de vinho do Canadá, fun-
dada em 1866, demonstram a importância 
que o cultivo da vinha tem tido naquela re-
gião do país.

Há várias trilhas que se podem fazer - le-
vando-nos uma delas até ao Farol histórico 
-, bem como excursões guiadas a recantos 
escondidos e praias menos frequentadas.  
É um lugar excecional para relaxar, estar 
em contacto com a natureza, tomar banho 
e apanhar sol. Fiquei maravilhada com as 
praias calmas, de areia clara e muitas con-
chas, e água morna. 

No fim de semana em que estive na Ilha, 
a vaga de calor foi tal que dezenas de peixes 
enormes nadavam nas águas tépidas do lago 
Erie, vindo alguns morrer na areia. Segundo 
depois soubemos, foi algo anormal, já que a 
temperatura da água atingira os 29 0. 

Na ilha pode alugar-se casa, ficar em pe-

quenos hotéis ou B&B; optei por um B&B 
pois gosto de conversar com as famílias, 
experimentar pequenos-almoços diferen-
tes e ouvir histórias narradas pelos locais. 
Apenas cerca de 200 pessoas vivem na ilha, 
embora no verão mais de 1 500 a visitem. 

Quando se regressa ao continente, vale a 
pena guardar umas horas para conhecer o 
Point Pelee National Park. Essa península 
cheia de bosques, pântanos e trilhas assi-
naladas proporciona passatempos como 
canoagem, ou, simplesmente, desfrutar 
das praias de areia fina e das zonas de pi-
queniques e lazer.

O Ontário é uma província imensa, com 
uma oferta diversificada de lugares que po-
dem proporcionar ao visitante experiên-
cias de férias cheias de atividades ou a des-
coberta de lugares de grande paz e sossego. 
A escolha é nossa.
Gostaria de ajudar um estudante da U of T  
a ir visitar um país de língua portuguesa?  
Pode fazê-lo com um donativo (tax deductible) 
www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca
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Não admira que a Grécia tenha decidido 
logo no final de maio excluir os turistas 
provenientes de Portugal, quando havia 
já a confirmação do achatamento da 
curva e o pico dos casos já tinha pas-
sado. Por isso, mais do que uma preo-
cupação sanitária, a mensagem que se 
pretendia passar era que a Grécia era 
segura e Portugal não, o que facilmente 
se interpreta como uma forma de des-
viar turistas. Percebe-se a ansiedade. O 
turismo na Grécia representa cerca de 
20 por cento do PIB. Para 2020, as pre-
visões económicas apontavam para um 
crescimento da ordem dos 2,4 por cen-
to, mas agora, por causa da pandemia, 
o país espera uma recessão de cerca de 
10 por cento e um desemprego a rondar 
os 20 por cento.

Por outro lado, se olharmos para a 
atual situação epidemiológica de Es-
panha, vemos a ressurgência de sur-

tos em várias partes do país, depois de um 
período muito difícil com elevadíssimo nú-
mero de casos e mortes. Mas nem por isso 
a Inglaterra deixou de considerar Espa-
nha um país seguro e excluir Portugal dos 

corredores turísticos. A opção é tal forma 
incoerente e incompreensível que prova-
velmente só pode ser explicada pela neces-
sidade de dar trabalho aos aviões da British 
Airways e da Ibéria, cujas companhias se 
fundiram em 2010 para fundar a holding 
International Airways Group.

Neste verão o turismo é uma tábua de 
salvação mirífica, mesmo que não resolva 
os problemas económicos e sociais nem o 
agravamento da situação que se anuncia, 
mas sempre funciona como um alívio e 
como uma forma de ganhar tempo. Ganhar 
tempo é chave na luta contra a pandemia, 
de forma a que se controle o vírus e se en-
contre uma terapia, porque a vacina só para 
mais tarde. Por isso, os países lutam pelos 
turistas internos e externos como forma de 
resistência à crise, ainda para mais depois 
de terem sido feitos tantos investimentos 
para garantir melhor a segurança sanitária.

Já se viu, porém, que não há segurança 
sanitária que aguente o entusiasmo juvenil 
ou as aglomerações espontâneas contra as 
regras estabelecidas, próprio do à vontade 
e descuido da época estival. Mas as perspe-
tivas económicas são tão más, que os países 
estão dispostos a assumir todos os riscos, 
até porque hoje já têm melhores condições 
para controlar os novos surtos.

A verdade é que, segundo os especialis-
tas, mais importante do que o número de 
novas infeções, é a capacidade das auto-
ridades sanitárias controlarem os surtos, 
cercando imediatamente os novos casos, 

seguindo a cadeia de transmissão e isolan-
do os positivos. A verdade é que, nestes 
tempos de pandemia, seja em que país for, 
ninguém se pode esquecer de cumprir as 
normas de saúde pública, o distanciamento 
social e as regras de higiene.

Pelo seu lado, Portugal tem agido com a 
maior transparência, divulgando e atuali-
zando diariamente todos os dados, sem es-
conder nada, o que é fundamental para ge-
rar confiança. Não é o facto de haver novos 
surtos em algumas freguesias na periferia 
de Lisboa que deixa Portugal menos segu-
ro do que qualquer outro país europeu, até 
porque as restantes regiões do continente e 
ilhas têm poucos ou nenhuns casos ativos.

Mas é preciso reconhecer que há uma luta 
pelo turismo que tem sido particularmente 
visível através da imprensa, havendo alguns 
países que repetem até à exaustão notícias 
sobre Portugal, de tal forma que leva as pes-
soas a terem medo de vir de férias.

Numa recente deslocação que fiz a Fran-
ça, percebi a quantidade enorme de de-
sinformação que circula na rádio, jornais e 
televisões, o mesmo acontecendo noutros 
países. São notícias enviesadas, distorcidas 
ou mesmo falsas, que criam perceções er-
radas, com consequências na decisão das 
pessoas irem ou não de férias. Em alguma 
imprensa francesa dizem-se coisas, como, 
por exemplo, que Portugal ponderava fe-
char as fronteiras, que o europeu de fute-
bol podia estar em risco, que Lisboa tinha 
700 mil confinados, que os que vêm de fora 

eram mal recebidos ou que a situação ins-
pirava muitos cuidados.

Depois de uma altura em que Portugal ti-
nha só elogios pela forma como desde o iní-
cio tinha controlado a progressão do vírus, 
assiste-se agora a uma repetição obsessiva 
de notícias relativamente aos surtos que 
surgiram na periferia de Lisboa, em algumas 
zonas fora dos circuitos turísticos, o que tem 
efetivamente desincentivado muitos portu-
gueses emigrados e estrangeiros a irem de 
férias, desmarcando as reservas que tinham. 
É preciso estar atento a este novo fenómeno 
de verão e ao impacto que as notícias mais 
ou menos maldosas têm no estrangeiro.  O 
caso da notícia falsa na edição de 26 de ju-
nho, na capa do El País, a dizer que “Portu-
gal ordena o confinamento de 3 milhões de 
lisboetas” é um bom exemplo.

Com mais ou menos turistas, parece que 
o ano de 2020 já não se salva. A União Eu-
ropeia bem tentou uma concertação razoá-
vel, mas os países decidiram enveredar por 
regras à la carte e critérios duvidosos que se 
arriscam a ter de rever a cada semana que 
passa para serem coerentes. Melhor seria 
que os países procurassem agir de forma 
coletiva, com transparência, solidariedade 
e sem excluir ninguém, que é sempre a me-
lhor maneira de gerar confiança, um dos 
bens mais preciosos nos tempos que cor-
rem. E essa seria também a melhor forma 
de ajudar as pessoas a escolher livremente 
as suas opções de férias de verão.

Paulo Pisco/Deputado do PS

O turismo
em tempos de pandemia
Paulo Pisco
Opinião
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Cristina Da Costa
Opinião

Caro leitor,

Espero-o bem, descontraído e, pelo me-
nos, já mais habituado a idade “viral de 
pandemia“ que atravessamos.

Conte-me de si... se me quiser respon-
der, elaborarei com certeza um arti-
go baseado na sua experiência.  Fica o 

desafio. No final do artigo, deixo-lhe o meu 
contacto.

E em altura de quase, senão já, de férias.  
Como está o seu estado de ânimo?

Resolveu adiar ou ser aventureiro e visi-
tar a família e, porque não, desfrutar de uns 
dias de bem merecido descanso? Ou prefe-
re aguardar por dias melhores ?

E para quem não teve tempo de reparar, 
a pandemia é muito mais desgastante do 
que, propriamente, semana após semana 

de trabalho árduo.
Viajar sem receio. É possível?!  Claro. 

Tomando as devidas precauções. E tentar 
estar o mais tranquilo possível. É que tam-
bém, pouco a pouco, teremos de começar a 
perder este pavor que nos acompanha. De 
que todo e qualquer ser humano é “o ini-
migo”. Então não sairíamos jamais de casa, 
jamais trabalharíamos e por aí em diante.  
Há que ter muito respeito.  Mas não entrar 
em pânico total.

Já lá diz o ditado - “O que é nosso, não se 
põe a porta do vizinho”.

Viajar com precaução. Sempre. Faça o 
teste quantas vezes for necessário. Eu já fiz 
duas vezes. Não por suspeitas, mas sim-
plesmente para descarga de consciência.  
Para saber propriamente o que me rodeia.  
Viajar? Sim, claro. Há que movimentar a 

economia. Essa história de nos isolarmos 
eternamente no casulo também se torna 
complicado. Mas, uma vez mais e por fa-
vor, não leve a minha opinião à risca.  Todo 
o cuidado é pouco.  Mas há que começar a 
olear a economia.  O impacto está a ser de-
vastador. Os prejuízos imensos. Os trau-
mas maiores ainda.

Ficar em casa é prevenção?  Tratar de 
agir com cautela também é prevenção. 
Começar a olear a máquina que nos movi-
menta.  Máquina chamada de mundo. De 
economia global.

Fique bem. Em segurança e, principal-
mente, com muita saúde.

Ah… cá fica o meu contacto - Cristina@
flordesalrestaurant.ca . Disponha. E, por 
favor, utilize para o bem. O mundo precisa 
de bem. O mau, esse, já vem em demasia.

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

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

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

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

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

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

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

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

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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COVID-19
Novel Coronavirus

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

Visit toronto.ca/covid19

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

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

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

As lockdown restrictions are eased, 
travel is opening up, but slowly. The 
economic impact on cities and coun-
tries crested by restrictive travel as a 
result of Covid will be disastrous for 
years to come. Many countries and 
their economies depend on tourism as 
the main industry for economic well-
being. This week’s Milénio Stadium 

examines the implications created by 
Covid on the travel industry and its ef-
fects on mental issues due to the in-
ability to travel freely to favorite des-
tinations. 

Great sacrifices have been made to 
bring our country back to some 
semblance of normalcy and thus 

return to the freedoms usually enjoyed. 
Toronto remains restricted under phase 
2 of the emergency measures while the 
rest of Ontario has moved to phase 3. 
Toronto is not respecting the require-
ments imposed by the medical officers 
of health as it pertains to mask usage 
and social distancing. While Ford may 
suggest that only 2% of the population 
is not complying with the rules, reality 
is that driving around the city shows 
that noncompliance is much higher. 
The younger generations don’t seem to 
care about the rights of others. Shame 
on them!

The longer the rules are ignored 
the longer it will take for the coun-
try and the world to open up to those 
who want and need to travel. While it 
is understood that the international 
travel should be restricted, no province 
should close its borders to Canadian 
citizens. By freeing its citizens to trav-
el and discover Canada, the economic 
benefits will help bring back some level 
of austerity to this country and famil-
iarize Canadians with the beauty of this 
great land. A report by Tourism Canada 
and the Toronto Board of Trade shows 
that in 2010 Toronto’s 28 million tour-
ist visits generated $10.5B in econom-
ic activity which together with other 
economic activity generated 20% of 
Canada’s GDP and thus an important 
economic hub for the world. The loss in 
2020 due to the pandemic is not easily 
recoverable and unless the citizens of 
this country support its own tourism 
economies the negative impact will 
takes years to recover. 

The word vacation conjures images of 
relaxation and the temporary rechar-
ging of our mental health. We generally 
look outside of our country for this, but 
why? Canada is a country of a 1000’s of 

beautiful areas to visit and enjoy, so a 
staycation should be a priority for the 
immediate future. This planet is our 
only home and discovering different 
and unusual areas of the world provides 
euphoric feelings and memories which 
enrich our lives. This year make it Can-
ada. 

Thinking about a vacation the song 
California Dreaming comes to mind. 
But who wants to go? So, I will pack 
my bags and put them in a corner of 
the room until I can play a song by John 
Denver “Leaving on a jet plane”. As Jim 
Croce sang “If I could save time in a 
bottle, the first thing I would like to do, 
is to save everyday, ‘till eternity passes 
away, just to spend time with you”. I’m 
saving my time, so mom keep waiting 
for me. 

Visit Ontario and find these incredible 
places:

• Cheltenham Badlands – Caledon 
• Cyprus Lake Grotto, Bruce Peninsula 

National Park
• Flower Pot Island – Tobermory 
• Decew Falls – St. Catharines 
• Ouimet Canyon Provincial Park 
• Bonnachere Caves - Eganville
• Webster Falls - Hamilton
• 1000 Islands - Grananoque
• Elora Quarry – Elora
• La Cloche Mountains – Northern 

Ontario 

Drive a little and embrace the beauty 
of your province. 

Mr. Covid please take a vacation now 
to a place no one else wants to visit. 

Manuel DaCosta/MS

TAKE A VACATION
MR. COVID
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O primeiro-ministro do Canadá, Justin 
Trudeau, anunciou recentemente em 16 
de julho de 2020 que funcionários do Ca-
nadá e dos EUA estenderão o fecho da 
fronteira entre os dois países até pelo 
menos 21 de agosto, com mais exten-
sões possíveis. A fronteira continuará fe-
chada para todas as viagens não essen-
ciais. As viagens essenciais continuarão 
a ser permitidas e incluem remessas 
comerciais, trabalhadores essenciais e 
trabalhadores estrangeiros temporários. 
O fecho da fronteira (que foi introduzido 
a 18 de março de 2020) deveria expirar 
em 21 de julho.

“Mais uma vez, o Canadá e os Estados 
Unidos concordaram em estender as 
atuais medidas de fronteira por um 

mês até 21 de agosto, e continuaremos a 
trabalhar em estreita colaboração com os 
nossos vizinhos americanos para manter as 
pessoas seguras nos dois lados da frontei-
ra”, anunciou Trudeau.

O anúncio do fecho contínuo da frontei-
ra ocorre quando as taxas de casos Covid 
19 continuam a subir nos EUA, enquanto 
o Canadá tem tido mais sucesso em baixar 
a curva da pandemia e as cidades começa-
ram lentamente a reabrir em todo o país. No 
mês passado, o governo canadiano alterou 
as restrições da fronteira entre o Canadá e 
os EUA, afirmando que os membros ime-
diatos da família de cidadãos ou residentes 
permanentes teriam autorização para en-
trar no país a partir de 9 de junho de 2020. 
O afrouxamento da proibição da fronteira 
é muito limitado e aplica-se apenas a “ci-
dadãos estrangeiros que sejam familiares 

imediatos de cidadãos canadianos e resi-
dentes permanentes e que não possuam 
COVID-19 ou exibam quaisquer sinais ou 
sintomas de COVID-19”.

À medida que a pandemia de corona-
vírus continua a aumentar nos Estados 
Unidos, com mais de 3,7 milhões de casos 
confirmados e um número de mortes que 
ultrapassou 140.000, mais e mais america-
nos estão a pensar em se mudarem para o 
Canadá.

Eles estão preocupados com a taxa de 
mortalidade. Eles estão preocupados com 
o aumento de casos positivos em todo o 
país e estão a olhar para o Canadá como um 
porto mais seguro. Com o número de no-
vas infeções e hospitalizações a subir a sul 
da fronteira, dizem advogados de imigra-
ção de ambos os lados nas últimas semanas, 
que viram um aumento efetivo de ameri-
canos a quererem mudar-se para o norte. 
São americanos que têm cônjuges no Cana-
dá ou que têm noivos ou parceiros, ou que 

têm possíveis reivindicações de cidadania 
canadiana através dos pais.

Enquanto isso, as passagens de fronteira 
terrestre nos EUA estão a aumentar. De 6 
a 12 de abril de 2020, os dados fornecidos 
pela Agência de Serviços de Fronteiras do 
Canadá mostram 107.795 viajantes que 
entraram no Canadá. Durante o mesmo 
período de julho, esse número subiu para 
172.842 viajantes - um aumento de 60% em 
relação a três meses atrás, embora ainda 
haja uma queda de quase 90% em relação 
ao mesmo período do ano passado.

Acredito que a fronteira permanecerá fe-
chada para viagens não essenciais pelo res-
to do ano. Mesmo após a abertura da fron-
teira, acho que essa é uma tendência que 
continuará indefinidamente. Para aqueles 
que não tem conexões familiares, é muito 
mais difícil obter autorização de trabalho 
no Canadá, mas não impossível.

Fronteira com EUA e mais americanos 
a considerarem morar no Canadá

Peter Ferreira
Opinião
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Valorizar os portugueses no mundo

Há sensivelmente um ano foi apresen-
tado na Livraria Lello, um emblemático 
espaço da cidade do Porto e uma das 
mais afamadas livrarias do mundo, o li-
vro “Valorizar os Portugueses no Mun-
do: Por uma visão estratégica partilha-
da 2015-2019”, da autoria de José Luís 
Carneiro, então Secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas.

A obra, que tinha sido já lançada na 
Biblioteca da Imprensa Nacional 
em Lisboa, e que é prefaciada pelo 

ministro dos Negócios Estrangeiros, Au-
gusto Santos Silva, constitui-se como um 
relatório de balanço do mandato entre 
2015-2019 do ex-governante na Secreta-
ria de Estado das Comunidades, estrutura 
governativa que foi no início da atual le-
gislatura assumida pela antiga autarca de 
Alfândega da Fé, Berta Nunes.

O livro inclui cinco capítulos dedica-
dos às áreas de ação e prioridade política 
empreendida pela Secretaria de Estado 
das Comunidades durante o mandato de 
José Luís Carneiro. Nomeadamente, “A 
rede consular do MNE”, “As prioridades 
de política da Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas”, “Iniciativas 
promovidas pela Secretaria de Estado 
das Comunidades Portuguesas em coo-
peração com outras áreas governativas”, 
“Alguns eventos promovidos pela Secre-
taria de Estado das Comunidades Portu-
guesas”, e “As visitas ao estrangeiro e o 
contacto com as comunidades portugue-
sas no mundo”.

Como garante nas palavras de abertu-
ra, com “a profunda convicção de que os 
Portugueses nas comunidades vivem a 
sua relação com Portugal de modo mui-
to especial”, o então governante ao longo 
da obra sintetiza um conjunto de medidas 
políticas que foram delineadas durante 
o seu mandato e que procuraram con-
ferir às comunidades lusas espalhadas 
pelo mundo “uma mais ampla cidadania 
e uma mais forte vinculação a Portugal”.

Além de um original meio de prestação 
de contas do seu mandato, uma práti-

ca que ainda não é seguida por todos os 
governantes, o livro assinado pelo antigo 
Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas tem o condão de recordar-
-nos a importância da Diáspora. Como 
sustenta Manuel Filipe Correia de Jesus 
em “Comunidades Portuguesas – um 
novo enfoque”, estas além “da sua im-

portância cultural, económica e social nos 
respectivos países de acolhimento, susci-
tam uma vasta e complexa rede de rela-
ções bilaterais, multilaterais e até mesmo 
supranacionais, cujo acompanhamento 
não pode ser dissociado da actuação do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros”.

Daniel Bastos
Opinião

O historiador Daniel Bastos (esq.), cujo percurso tem sido alicerçado no seio da lusofonia, na sessão de apre-
sentação em 2019 na Livraria Lello, do livro “Valorizar os Portugueses no Mundo”, do antigo Secretário de 
Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro (dir.)
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Uma imagem da “cartunista” polaca 
Izabela Kowalska-Wieczorek cobre-me 
o corpo. Com o título, que me foi dado 
pelas três fadas que apadrinharam o 
meu crescimento, ganhei um nome no 
meu registo de nascimento. Estou agora 
pronto para sair à rua, sentir a curiosida-
de dos vossos olhares e o calor do toque 
das vossas mãos. 

Sob esta roupagem, escondo palavras 
de cinquenta e oito vozes que ditaram 
a minha existência, dada a conhecer 

no próximo dia 27, às 17 h, nos jardins do 
Palácio de Fronteira. Até lá, é chegado o 
momento de me apresentar, e dar a conhe-
cer um pouco mais de mim, começando 
pela Nota de Abertura, que cumpre o papel 
de cartão de visita.

“Quando somos crianças, contamos os 
anos pelos dedos das nossas mãos, até ao dia 
em que estes deixam de ser uma unidade de 
medida do tempo. A idade passa, depois, a 
ser um traço por cada dia que acrescentamos 
ao nosso viver quotidiano. Sem sabemos ler 
nem escrever o futuro, riscamos o presente 
com rotinas, aprendidas no seio da família, 
para depois as alargarmos a outros núcleos - 
amigos, colegas e conhecidos – seguindo os 

passos dos nossos pais e avós.
Na partilha gregária de vivências comuns, 

fomos envelhecendo, como parte de uma 
geração que tem beneficiado do aumento do 
índice de longevidade traduzido numa cada 
vez maior qualidade de vida. Quando cele-
brávamos a possibilidade de, através do en-
velhecimento ativo, acrescentarmos mais 
vida aos anos, surge uma pandemia que nos 
cataloga como grupo de risco, ditando um 
confinamento que obriga ao corte com to-
dos os afetos intergeracionais. 

E os avós deixaram de poder cuidar dos 
netos e os netos de receber o carinho dos 
avós. Um vazio preenchido com as mais 
diversas aplicações que as tecnologias co-
locaram à nossa disposição, mas que nunca 
conseguiram substituir a canção de ninar, 
o aconchego de um colo, a ternura de um 
abraço ou qualquer outro mimo que só a 
presença física pode dar. 

Os netos interrogavam-se sobre esta 
repentina ausência que tão presente fora, 
até então, nas suas vidas; os avós, a quem 
o convívio foi negado, sentiram-se vítimas 
de um roubo. Roubo de um tempo de cum-
plicidades e intimidades que ficariam por 
viver e deixariam de aumentar o patrimó-
nio de memórias construídas nesta ponte 
de afetos entre avós e netos.

E porque confinamento foi sinónimo de 
isolamento, este era o tempo ideal para re-
fletirmos sobre os danos que estas ruturas 
afetivas causaram a muitos avós que, du-

rante meses, se viram privados da com-
panhia dos netos. A melhor maneira de os 
homenagear seria, através de um conjunto 
de narrativas, recordar a forma como os 
avós – presentes ou ausentes – marcaram 
as vidas de todos nós. 

A rápida recetividade e incondicional 
generosidade dos que foram convidados 
a participar permitiram reunir, em tempo 
recorde, um conjunto de textos que, em 
nossa opinião, mereciam ser publicados. 
Assim nasceu esta coletânea com testemu-
nhos de autores de diferentes origens, ocu-
pações, idades e países, mas unidos pela 

memória que cada um tem de seus avós, 
que pode ser recordada nesta galeria de re-
tratos, emoldurados no que significou para 
eles ser neto ou neta, tanto em Portugal 
como em outros pontos do globo.

 Para além da intensidade dos laços e nós 
dos afetos, estes textos dão-nos também 
retalhos de geografias, tradições nacionais 
e locais, épocas e maneiras de ser e de estar 
no espaço e no tempo. São, por isso, his-
tórias que se completam no conteúdo e no 
prazer da partilha”. 

Depois de me lerem, espero que possam 
dizer: “Tive muito prazer em conhecê-lo!”

MUITO PRAZER 
EM CONHECÊ-LO

Aida Batista
Opinião
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O meu avô diz que um cepo é uma árvore com a memória a descoberto.
- Tina Vallès, A Memória da Árvore

 @JULIEDZEROWICZ

416 654 8048 

JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

JULIEDZEROWICZ.CA

1202 BLOOR STREET WEST

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT

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

PREVENÇÃO
A MELHOR FORMA DE PREVENIR A 

TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

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

evitar o contacto próximo com pessoas 
que estejam doentes 

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

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

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

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

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

portes públicos em horas de menos 
movimento 

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

SINTOMAS 
Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.

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

FEBRE TOSSEDIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

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

SE TIVER SINTOMAS 

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

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

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

CANADA.CA/CORONAVIRUS
o

o

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

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

• Renove e avie as suas receitas 
médicas.

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

pendentes, tenha um prestador de 
cuidados de reserva.

• Fale com a sua entidade patronal 
sobre trabalhar a partir de casa, se 
possível.
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Milhares a viver numa miséria à vista 
de todos. Um homem, que de H grande 
não tem nada, aluga um avião por 230 
mil euros para ir buscar um outro - es-
tava com medo de que algo lhe acon-
tecesse.

Uma senhora que nada mais sabe 
do que gritar num programa da 
manhã, num canal de televi-

são, tem uma oferta de milhões para se 
transferir para outro canal.

Afinal, Portugal é um país rico. 
Isto mesmo só de loucos. No filme “Os 

deuses devem estar loucos” foi tudo em 
redor de uma simples garrafa de Coca-
-Cola que cai algures e ninguém sabia 

como ali chegou… isto era no filme, mas 
o que se passa em Portugal é uma rea-
lidade - país com uma taxa de 24% de 
intensidade de pobreza, onde mais de 
33 mil pessoas foram para o desempre-
go recentemente. Segundo as últimas 
contas são agora mais de 350 mil os 
portugueses sem emprego e quase um 
milhão em regime de lay-off simplifi-
cado. Uma vergonha! Um país onde a 
maioria tem dificuldades em conseguir 
viver, sofrem e lutam para dar algo aos 
seus mais próximos e andam outros a 
gozar com isto tudo. O Estado acaba de 
dar um apoio a algumas empresas de 
comunicação social - a Media Capital, 
dona da TVI, é uma delas, e logo de se-
guida oferece um ordenado milionário 
a uma senhora que nada mais que dar 
uns gritos sabe fazer. Os deuses devem 
estar loucos. Como pode um país como 
Portugal permitir uma coisa deste tipo? 
Será que o Marcelo vai voltar a ligar para 

a Cristina? Não acredito que se tenha es-
quecido dos pobres e dos que trabalham 
horas a fio para sustentar os seus e para 
poderem ter algo em cima da mesa. Por 
fim anda esta escumalha a gozar com a 
cara dos outros. Os deuses devem estar 
loucos. Será que o Governo vai fisca-
lizar atitudes deste tipo? Os dinheiros 
dos contribuintes que foram para ajudar 
milionários deviam ter ido diretamente 
para quem precisa, como instituições de 
caridade, mas mesmo assim bem fisca-
lizado, ou para os que tanto esforço têm 
feito para ajudar durante este período da 
pandemia que nos abalou, mas enfim é 
isto que o povo gosta e apoia.

Os deuses devem estar mesmo loucos. 
Um clube que está na lista dos devedo-
res, com um presidente que deve a Deus 
e todo mundo, nada lhe acontece. Sabem 
porquê? A Justiça não funciona. Se fosse 
alguém que, por razões anormais, tives-
se que desviar algo para matar a fome, a 
Justiça funcionava. Como é o Sr. fulano 
ninguém lhe pode tocar. Assim foi com 
o Salgado… eram beijinhos e abraços de 
todo lado e depois…

Os deuses devem estar loucos: então 
vai alugar um avião por 230 mil euros 
para trazer o príncipe Jesus? Isto não 
tem fundamento num país como Por-
tugal, é mesmo só de loucos. Então o 
senhor tem dívidas de milhões e ainda 
por cima goza com todos? Mas será que 

a Justiça não vê isto? Este senhor vai pa-
gar 25 milhões por três anos mais pré-
mios a um treinador. Os deuses devem 
estar loucos. Teve mesmo que ser um 
jato privado de alcance intercontinen-
tal com capacidade máxima de 16 pes-
soas, com quartos, salas de reuniões e 
outros espaços para o conforto durante 
a viagem? Mas onde chegou Portugal, 
afinal? Os deuses devem estar loucos. 
O povo deve estar mesmo louco, porque 
aumentam-se os combustíveis, aumen-
tam-se os impostos, gastam-se fortunas 
em nada de jeito e que contribua para o 
bem-estar do cidadão, colocam-se os 
amigos e familiares em posições de luxo 
e a ganhar milhares etc., e o zé povi-
nho nada faz? Está tudo bem? Quando 
há uma desgraça todos sabem pedir ao 
emigrante, o pobre ajuda e mesmo esse 
é desviado e está tudo bem? Parece que 
Portugal é um país muito rico e viu-se 
agora com estes últimos acontecimen-
tos, por isso abram os olhos quando vie-
rem pedir donativos para ajudar seja o 
que for - que peçam ao Governo porque 
lá não falta dinheiro.

Os deuses andam mesmo loucos e nós 
vamos na onda e a reboque de todas as 
palhaçadas e de quem nos governa. Que 
os deuses não fiquem loucos por muito 
tempo.

OS DEUSES DEVEM 
ESTAR LOUCOS
Augusto Bandeira
Opinião

EUROPEAN UNION COVID-19 RELIEF PACKAGE

For five days, European heads of state 
and government from 27 member states 
of the European Union have been meet-
ing in Brussels.  This Special European 
Council meeting was an important mile-
stone for the recovery of Europe follow-
ing the COVID-19 pandemic crisis.  The 
proposal took several days of intense 
negotiations and the post-coronavirus 
recovery package illuminated strains be-
tween EU leaders.

At its conclusion, the leaders agreed 
to a establish an €750 billion fund 
to assist European member states to 

recover from the economic impacts of the 
Covid-19 pandemic.  To fund this initiative, 
the European Commission will borrow this 
money from financial markets and will as-
sign €390 billion of the funds as grants to 
those EU countries with the most signifi-
cant challenges while the remainder of the 
money will be distributed in the form of 
loans. 

The leaders at the meeting also agreed 
to a new EU budget of €1.1 trillion for the 
next six years with the equivalent spending 
power of €1.8 trillion.

The 27 member states, joined by Charles 
Michel, president of the European Council, 
and EU Commission President, Ursula von 
der Leyen, worked intensively to broker 
a final deal.  So involved were the summit 
meetings that leaders decided to abandon 
video conferences in favor of in person 
meetings. 

The giant aid package is needed because 
not since the aftermath of the Second World 
War has Europe been so badly damaged 
economically and a collective response 
was needed to the coronavirus calamity. 
There were some fundamental differences 
between member states and a major issue 
was how much latitude should be given to 

recipient states in terms of how the allocate 
the funds provided.  Some countries want-
ed guarantees on political, environmental 
and social reforms and demanded condi-
tions to the rule of law in some states.

Chancellor Angela Merkel of Germany, 
whose nation recently took over the Euro-
pean Union’s rotating presidency, was 
once again a major force at the meetings 
and worked to with other leaders to arrive 
at a deal.

The deadlock was centered around the 
proposal of the so-called “Frugal Four” — 
Austria, Denmark, Sweden, and the Neth-
erlands — which are wary of pooling debt 
with less solvent countries and do not want 
a bailout approved without strict condi-
tions. Countries such as Spain and Italy 
have seen their economies deeply affected. 
Dutch Prime Minister Mark Rutte, was the 
most vocal opponent of the deal in the ab-
sence of concessions. 

Germany Chancellor Angela Merkel 
found herself in the unusual position of 
aligning with Europe’s southern states 
against the Frugal Four, this despite her 
past history of hard-line fiscal prudence 
during the long-running European debt 
crisis. But given Brexit and the United 
Kingdom’s departure from the EU and 
with populist anti-Euro parties on the rise, 
Merkel understood that these are deli-
cate times requiring unity and solidarity 
of member states.  Both French President 
Emmanuel Macron and Chancellor Merkel 
have been the driving force in the rescue 
package process.

In giving their approval to this deal, the 
leaders of the EU have given their approval 
to a plan for that is unprecedented in scale. 

The new Multiannual Financial Frame-
work (MFF) will be in place between 2021 
and 2027 and will implement the recovery 
package to tackle the socio-economic con-

sequences of the COVID-19 pandemic. 
There is also action taken on climate 

change with 30% of the total expenditure 
from the MFF aimed at climate-related pro-
jects to comply with the EU’s objective of 
climate neutrality by 2050, the EU’s 2030 
climate targets and the Paris Agreement.

There were political considerations given 
the enormous amount of money that will be 
spent on the recovery including the fact that 
Italy and France have elections next year 
and it is hoped that this package of solidar-
ity among member states will decrease the 
support of anti-European parties.  This was 
a major step forward for the recovery of 
Europe and hopefully lessons learned there 
can also be replicated in Canada.  

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

Mario Silva
Opinion
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Conhecemos melhor o ator e encenador
Marcantónio  Del Carlo

Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade
em mais um Roundtable

Mergulhamos nas tradições de Viana do Castelo
com o documentário Herança de Flávio Cruz

E voltamos a viver a vida bem portuguesa
de Bem-Vindos a Beirais

Percebemos a vida de
António Ferreira, um dos Calema,

à conversa com Francisco Pegado

In our fast-paced society, full of instant 
gratification, we tend to take many of 
our blessings for granted. At first glance, 
waking up in the morning may not seem 
like one. After all, it is something we do 
every day. I, for one, wake up every mor-
ning at six o’clock, make some coffee, 
get ready and go to work. Sound famil-
iar? But, let us step back from the whirl-
wind of thoughts and happenings of our 
own lives. 

For millions of people, they feel fortun-
ate to even wake up in a bed. The cir-
cumstances may vary, whether it is 

the cards they were dealt or a bad decision. 
But a bed is something that can be made; 
an object simply suited for our comfort and 
rest. What we take for granted is where we 
wake up. You and I wake up in the mor-
ning, full of hope for a better and brighter 
day. As we leave, there is assurance in our 
minds… “This is my home, I will return.” 
This is a privilege.

As human beings, we all long for a place 
to call our own – a home. In this day and 
age, this instinctual desire has morphed. 
What seemed like a step in obtaining the 
life of one’s dreams has become a night-
mare! From the homeless to frontline 
workers, affordable housing has become 
an issue, which has yet to be resolved. 

Recently, my son, Kristian, read the 
memoir of the former New Democratic 
Party House Leader Libby Davies, which 
had been assigned as a book review essay. 
During his readthrough, it became clear 
how influential Davies’ political aspira-
tions affected him. Every hour or so, he 
would come bursting through my door, 
spewing insight, and sharing his thoughts. 
What frustrated him most was the constant 

struggle to establish effective social and 
affordable housing programs. Amongst the 
Canadian cities, Toronto and Vancouver 
suffer gravely from these problems.

According to the Ontario Human Rights 
Commission, housing is a human right. 
Yes, that is correct. It is not a “privilege”, 
as I originally called it. So, why is it that so 
many Canadians continue to suffer from 
the lack of affordable and available hous-
ing? Why are homeless shelters becoming 
places of permanent residence? I believe 
that the government, federal and provin-
cial, has failed to properly address long-

term solutions, preferring to place band-
aids on an ongoing human rights concern.

It may not seem like it, however, this con-
cern has been prevalent even in the present 
day. A few weeks ago, Premier Doug Ford 
announced plans to fast track construction 
on affordable housing around transit lines. 
On the surface, it seems like the Premier 
acted towards the cause. However, faster 
construction does not result in affordability. 
The housing market in Ontario has been 
nothing less than exceptionally expensive. 
This is nothing more than a short-term 
solution if you can even call it that. What 

is required is major policy changes, other-
wise, the poorer will remain the poor. 

Would we work harder to help end 
homelessness if we truly believed people 
had a right to live somewhere? We see 
people on the street and sometimes think 
they don’t deserve a home for a multitude 
of reasons. We might not admit that, but I 
think it happens. Would we say food and 
clothing should be withheld from people 
(even if they made bad choices)? Then why 
are we okay with denying people housing? 
The majority of homeless people are not 
homeless because of addiction or crim-
inal behaviour. Rather, they are without 
housing because of unexpected financial 
burdens that were out of their control.

How can we expect people to turn their 
lives around, if they cannot afford to have 
something of their own? Not just for the 
homeless, let us look at the up and com-
ing generations. Simply, having know-
ledge or being well-versed in an industry 
has become less important. In an experi-
ence-based job market, they traverse from 
job to job, seeking experience. All for what? 
To get their foot in the door, it requires 
more effort than ever before. Generation-
al gripes aside, can we truly say it is due to 
the lack of effort? For them, an entry-level 
position in their respective industry is their 
dream. Which is to say, housing is the pre-
cious object they glance at, but potentially 
can never have.

As individuals, we must recognize the 
privilege to have a home of our own. But 
we cannot stop there. Where some may 
claim blindness to the truth, we must face 
it head on. In our times of need, others 
sought to provide us compassion and sup-
port. It is our time to do the same in any 
way we can. Whether its through provid-
ing active guidance to our future, to lobby-
ing, it is clear something must be done.

I know the concept of ‘housing as a right’ 
might sound controversial and my intent is 
to simply put the idea in front of you, for 
your consideration. 

Sara Isabel Dias
Opinion
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CEOs de 200 empresas canadianas 
prometem apoiar a iniciativa BlackNorth
Os CEOs que representam mais de 200 
organizações canadianas, incluindo três 
dos grandes bancos do Canadá, inscre-
veram-se para apoiar a iniciativa Black-
North contra o racismo sistémico.

A lista de apoiantes foi divulgada se-
gunda-feira (20) e os líderes empre-
sariais canadianos comprometeram-

-se a criar condições para apoiar o sucesso 
dos membros da comunidade negra.

A iniciativa BlackNorth é liderada por 
Wes Hall, presidente executivo e fundador 
da Kingsdale Advisors, que assessoria mui-
tas das grandes empresas de capital aberto 
do Canadá. 

Hall diz que o racismo sistémico anti-ne-

gro precisa acabar porque tem um impacto 
nos negócios, nos funcionários negros e nas 
suas famílias. A apresentação da iniciativa 
foi transmitida online a partir de um tea-
tro em Toronto. Hall afirmou que embora 
seja um empresário negro bem-sucedido, 
ele e a sua família também são vítimas de 
racismo sistémico e contou que quando es-
tava a conduzir para o trabalho onde tinha 
uma teleconferência com o presidente do 
conselho de um dos seus clientes foi para-
do pela polícia porque o seu carro é muito 
bom. O objetivo do grupo é ter pelo me-
nos 3,5% das funções executivas nacionais 
ocupadas por líderes negros até 2025. 

CBC/MS

Ministro das Finanças ouvido 
sobre o escândalo da WE
O ministro das Finanças, Bill Mor-
neau, compareceu esta quarta-feira 
(22) diante de um comité da Câmara 
dos Comuns, que está a investigar 
um acordo para a WE Charity admi-
nistrar um programa de estudantes e 
voluntários que, entretanto, foi can-
celado. 

Morneau pediu desculpas por não 
se recusar às discussões do ga-
binete e votar no acordo, dado 

que as suas filhas têm laços com a WE, 
incluindo uma que trabalha num braço 
administrativo da organização. 

Se o acordo tivesse ido em frente a 
WE teria recebido mais de 43 milhões 

de dólares para administrar um progra-
ma com um orçamento de 912 milhões 
de dólares. 

Morneau e o primeiro-ministro Justin 
Trudeau estão a ser investigados pelo 
gabinete federal de ética por possíveis 
violações das regras de conflito de inte-
resses. 

O Canada Student Service Grant pro-
punha pagar aos estudantes até $ 5.000 
com base no número de horas de vo-
luntariado. Os liberais argumentam que 
a WE era a única organização no país 
capaz de administrar rapidamente um 
programa desta dimensão. 

CP24/MS

O ministro das Finanças, Bill Morneau

O Premier Doug Ford está preocupado 
com o aumento do número de casos 
de COVID-19 em pessoas entre 20 e 30 
anos e diz que alguns jovens parecem 
não estar a seguir os conselhos de saú-
de pública. Desde que a província co-
meçou a permitir que mais empresas 
abrissem, o número de novos casos de 
COVID-19, em pessoas entre os 20 e os 
39 anos, tem vindo a aumentar.

Na última semana, este grupo teve 
em média 68 novos casos por dia, 
o que representa quase metade das 

infeções divulgadas pela província duran-
te aquele período. Em junho, as pessoas 
entre os 20 e os 30 anos, representavam 
apenas 28% de todos os casos ativos em 
toda a província.

Numa conferência de imprensa que de-
correu em Mississauga, Ford admitiu que 
está preocupado com o aumento de casos 

na população mais jovem, sobretudo por-
que mais regiões de Ontário entram hoje 
(24) na terceira fase. Na terceira fase os 
restaurantes e os bares estão autorizados 
a servir refeições dentro dos seus espa-
ços, o que a maioria dos especialistas em 
saúde pública concorda acarretar um ris-
co maior de transmissão. Para além disso, 
na terceira fase Ontário autoriza concen-
trações em grupos, em espaços fechados, 
até 50 pessoas. 

Ford informou ainda que o seu governo 
gastou mais dinheiro em campanhas pu-
blicitárias e educacionais do que qualquer 
outro governo e que os ontarianos têm de 
perceber a mensagem. O Premier disse 
que “existem algumas maçãs podres” e 
que os jovens têm de evitar festas e usar 
máscara sempre que não é possível manter 
a distância física. 

CP24/MS

Ford preocupado com 
aumento de casos em jovens
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O comité do Partido Conservador Pro-
gressista de Ontário expulsou esta ter-
ça-feira (21) Belinda Karahalios de Cam-
bridge, depois da deputada ter votado 
contra o projeto de lei 195.

O projeto está na sua terceira leitura 
e permite ao Governo do Premier 
Doug Ford estender ou alterar al-

gumas ordens de emergência uma vez por 
mês, pelo menos nos próximos dois anos, 
sem consultar o legislador. Num comuni-
cado enviado às redações, o escritório do 

Premier confirmou que Karahalios não já 
não está com o grupo do PC. O comunica-
do explica que a prioridade do Governo é a 
saúde e a segurança de todos os ontarianos 
e o projeto de lei 195 é uma importante peça 
de legislação que protege todos os cidadãos 
durante a pandemia.

Karahalios diz que votou contra o Proje-
to de Lei 195 porque considera um “excesso 
desnecessário de democracia parlamen-
tar”. 

CBC/MS

Partido Conservador expulsou
deputada de Cambridge
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Pais canadianos querem que crianças 
usem máscara na escola
O estudo mais recente sobre a pan-
demia de COVID-19 da Leger e da As-
sociation for Canadian Studies revela 
que quase dois terços dos pais defen-
dem que as crianças que regressem à 
escola no outono, devem usar másca-
ras pelo menos parte do tempo.

Dos entrevistados, 41% acredita 
que as crianças em idade escolar 
devem usar uma máscara en-

quanto estiverem no autocarro ou na 

escola. Outros 21% dizem sim ao uso de 
máscaras, mas apenas quando um alu-
no está fora da aula, durante o recreio, 
almoço ou se estiver no autocarro. 28% 
dos entrevistados defende que o uso da 
máscara deve ser opcional. 

A Leger acredita que o apoio à utiliza-
ção de máscaras na escola pode aumen-
tar à medida que mais regiões adotam o 
seu uso obrigatório.

CP24/MS

Walmart Canadá vai gastar 
$ 3,5 mil milhões em lojas
O Walmart Canadá vai investir 3,5 mil 
milhões de dólares, nos próximos cinco 
anos, para melhorar os serviços presta-
dos nas suas lojas e os serviços online. 
A verba vai permitir alterar 150 lojas e 
construir dois novos centros de distri-
buição. O gigante de retalho diz que o 
investimento vai criar centenas de em-
pregos na construção civil no Canadá 
e estabelecer parcerias com empresas 
canadianas de alta tecnologia.

Iniciativas tecnológicas futuras incluem o 
uso de pagamento com dispositivos mó-
veis, para que os clientes possam pagar 

pelas compras em qualquer lugar da loja. 
A empresa também quer oferecer em 

breve um serviço completo de recolha de 
mercadorias em 70% das suas localizações 
no Canadá. 

As obras, em mais de um terço das suas 
lojas, vão estar concluídas em três anos. 

O Walmart também vai investir 1,1 mil 
milhões de dólares para acelerar o fluxo de 

produtos, construindo dois novos centros 
de distribuição, em Vaughan, na província 
de Ontário.

CBC/MS
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Marcelo já promulgou 
o Orçamento Suplementar
O Presidente da República promulgou o 
Orçamento Suplementar de 2020, “tendo 
em consideração a situação excecional 
vivida”, segundo uma nota divulgada na 
quinta-feira (23).

Na nota publicada no portal da Presi-
dência da República, lê-se que Mar-
celo Rebelo de Sousa promulgou o 

diploma “tendo em consideração a situa-
ção excecional vivida - aliás, circunstan-
ciadamente explicitada nas cartas recebi-
das dos senhores Presidente da Assembleia 
da República e primeiro-ministro -, que 
exige dispor com urgência de alterações ao 
Orçamento do Estado em vigor”.

JN/MS

OE2020

Belém revela cartas de Costa e Ferro 
sobre Orçamento Suplementar
O primeiro-ministro foi consultado 
pelo chefe de Estado sobre um even-
tual pedido de fiscalização da consti-
tucionalidade de normas do Orçamen-
to Suplementar e informou-o de que 
não o iria fazer para evitar um conflito 
com a Assembleia da República.

Esta posição consta de uma carta 
do primeiro-ministro, António 
Costa, de resposta a uma outra 

missiva do chefe de Estado, Marcelo 
Rebelo de Sousa, ambas divulgadas no 
portal da Presidência da República na 

Internet, em anexo à nota que anuncia 
a promulgação do Orçamento Suple-
mentar para 2020.

No final da carta dirigida ao presiden-
te da República, António Costa conclui: 
“Considera o Governo não ser oportuna 
a abertura de um conflito institucional 
com a Assembleia da República em tor-
no do Orçamento Suplementar, pelo 
que não exercerei a minha prerrogativa 
de suscitar, junto do Tribunal Constitu-
cional, a fiscalização da constituciona-
lidade das aludidas normas”.

JN/MS

OE2020

100 dos 800 emigrantes que regressa-
ram a Portugal no último ano com aju-
das do Estado estão a trabalhar no Inte-
rior do país, tendo por isso recebido um 
maior apoio monetário.

Dados do Ministério do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social, avan-
çados à agência Lusa, referem que 

desde que as candidaturas arrancaram, há 
um ano, o Instituto do Emprego e Forma-
ção Profissional (IEFP) recebeu 1400 can-
didaturas ao Programa Regressar, que tem 
como objetivo promover e apoiar o regresso 
a Portugal dos emigrantes, bem como dos 
seus descendentes e outros familiares.

Estas 1400 candidaturas correspondem a 
mais de 3000 pessoas abrangidas, incluin-
do os respetivos agregados familiares. 

Das candidaturas aprovadas, 800 emi-
grantes portugueses já estão em Portugal 
e a receberem os apoios, num total de 3,5 
milhões de euros em apoios.

Entre estes, 100 optaram pelo Interior de 
Portugal e, por isso, recebem mais 25% do 
que os 7.021 euros definidos no programa, 
num total de até 7679 euros.

Um inquérito online aos beneficiários 
deste programa, promovido pelo IEFP em 
janeiro, revelou que 83% dos emigrantes 
optaram por regressar “por motivos fami-
liares ou porque encontraram oportunida-
des de trabalho em Portugal”.

Questionado sobre as profissões dos be-
neficiários do programa, a mesma fonte 
do Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social disse que estas se con-
centram nas ligadas às ciências físicas, 
matemáticas, engenharias e técnicas afins 
(12%), às áreas financeira, administrativa e 
dos negócios (7%), construção (6%), às fi-
nanças, contabilidade, organização admi-
nistrativa, relações públicas e comerciais 
(6%) e às tecnologias de informação e co-
municação (5%).

A maioria (65%) das candidaturas rece-
bidas foram apresentadas por pessoas que 
saíram de Portugal entre 2011 e 2015.

Até 01 de março de 2021, está a decorrer 
o atual período de candidaturas a este pro-
grama, que sofreu algumas alterações em 
fevereiro.

Nessa altura, foi alargado o universo de 
candidatos que passaram a ser elegíveis 
para apoio: além daqueles que têm contra-
tos sem termo foram também abrangidos 
os que começam a trabalhar em Portugal 
com contratos a termo com duração inicial 
de pelo menos seis meses (recebem apoio 
adicional os que vejam os seus contratos 
prolongados até, pelo menos, 12 meses).

Também aumentaram os apoios finan-
ceiros que passaram de 6.582 euros de va-
lor máximo de apoio para 7.021 euros.

JN/MS

100 dos 800 emigrantes que regressaram 
com apoio do Estado estão no Interior
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@carpenters27

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

A equipa e os membros da Carpenters and Allied Workers Local 27 
apoiam todos os seus elementos, independentemente da sua raça! 
Condenamos qualquer ato ou comportamento racista no local de trabalho. 

A discriminação, em todas as suas formas, ameaça o tecido social do nosso país, incluindo os 
locais de trabalho dos membros do sindicato e a comunidade onde vivemos. Dividir as pessoas 
em função da sua raça, religião, origens ou qualquer outro elemento de diferenciação que debilita 
os direitos humanos, serve apenas para enfraquecer os nossos sindicatos e a nossa sociedade. 

O racismo não pode ser tolerado – nem agora, nem nunca!
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.
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Estatuto do Antigo Combatente
aprovado por larga maioria
O parlamento aprovou ontem, quinta-
-feira (23), o Estatuto do Antigo Comba-
tente, uma antiga reivindicação, por lar-
ga maioria, do PS, PSD, BE, CDS, PAN, 
Chega e Iniciativa Liberal, e apenas a 
abstenção do PCP e PEV.

O PCP pediu a avocação de dois ar-
tigos da lei, que permite a sua dis-
cussão em plenário, para que fosse 

criado o acréscimo vitalício de reforma 
para todos os pensionistas que são antigos 
combatentes, mas foi recusado pelos votos 
do PS e do PSD.

O PS, através de Diogo Leão, admitiu 
ponderar uma reanálise da questão no Or-
çamento do Estado para 2021.

O estatuto consagra o alargamento dos 
benefícios às viúvas/os ou cônjuges sobre-
vivos, um apoio especial na saúde, como a 
isenção total das taxas moderadoras, um 
aumento do complemento especial de pen-
são e que se aplica a quem recebe a pensão 
social, por exemplo.

A lei prevê igualmente a possibilidade 
de utilização gratuita de transportes, livre 
acesso a museus e monumentos nacionais.

No texto aprovado prevê-se um suple-
mento de 7% para os antigos combatentes 
com as pensões mais baixas.

O novo estatuto responde a uma antiga 
reivindicação dos deficientes das Forças Ar-
madas, que os retira do decreto-lei 503/99 

e equiparava o seu regime aos dos acidentes 
em serviço e das doenças profissionais.

A lei também prevê um cartão especial 
para os beneficiários, a quem é conferida a 
designação de “Titular de Reconhecimento 
da Nação” e é criado o dia do antigo com-
batente, “celebrado anualmente no dia 09 
de abril, data em que se comemoram os fei-
tos históricos dos antigos combatentes por 
Portugal”.

É ainda criada a “insígnia nacional do 
antigo combatente, símbolo identitário da 
situação de Antigo Combatente das Forças 
Armadas Portuguesas”, um plano de ação 
para apoio aos deficientes militares e outro 
plano de apoio aos antigos combatentes em 
situação de sem-abrigo.

Aos antigos combatentes, “aquando do 
seu falecimento”, é dado o “direito a ser 
velados com a bandeira nacional, median-
te pedido deixado expresso pelo próprio ou 
a pedido do cônjuge sobrevivo, de ascen-
dentes ou descendentes diretos”.

Está ainda previsto o “auxílio do Estado”, 
em molde, a regulamentar, no repatria-
mento, a pedido do “cônjuge sobrevivo, de 
ascendentes ou descendentes diretos”, dos 
“corpos dos antigos combatentes falecidos 
em teatros de guerra, sepultados em cemi-
térios no estrangeiro”.

A lei entrará em vigor no próximo ano, 
com o Orçamento do Estado de 2021.

JN/MS
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Aldeias do Xisto assinalam
o “melhor junho de sempre”

As Aldeias do Xisto conquistaram no úl-
timo mês o “melhor junho de sempre” 
ao nível turístico, fruto da combinação 
entre uma “oferta diferenciadora” e um 
“destino seguro, responsável e persona-
lizado”, disse esta quinta-feira à agência 
Lusa o diretor executivo da rede.

“Face aos outros meses de junho, este 
foi o melhor de sempre. É o resulta-
do de uma conjugação de fatores, que 

vão desde sermos um destino seguro e com 
menor carga populacional, até ao facto de 
termos uma oferta muito diversificada e 
que, ao mesmo tempo, está organizada 
como destino onde as pessoas sentem que 
podem usufruir de uma experiência plena 
e autónoma”, apontou Rui Simão, diretor 
executivo da ADXTUR - Agência para o 
Desenvolvimento Turístico das Aldeias do 
Xisto.

Este responsável especificou ainda que 
os dados relativos a este mês e as reservas 
para agosto também apresentam indica-
dores muito “positivos”, com uma boa 
parte dessa procura a partir de turistas que 
já eram clientes “Aldeias do Xisto”, o que 
comprova a capacidade de fidelização da 
rede.

Lembrando os novos desafios que se co-
locaram ao setor do turismo face à pande-
mia covid-19, Rui Simão salientou o facto 
de a rede ter organizado uma resposta que 
ajuda o turista a poder organizar de forma 
quase autónoma a sua experiência.

“Temos uma «receção Aldeias do Xisto», 
ou seja, um balcão virtual que, assim que a 
reserva é feita, diz ao cliente onde pode ir 
naquela zona, quais os percursos que tem 
ao dispor, os trilhos que pode fazer, os lo-
cais mais atrativos, aqueles que são mais 
ou menos procurados e até as horas a que 
é mais recomendado a sua vista. Estamos 
também ligados à aplicação das infopraia 
para que também possam consultar a in-
formação sobre as nossas praias fluviais”, 
apontou Rui Simão.

Uma estratégia que é divulgada na pla-
taforma de reservas “Book in Xisto” e que 
começou a ser implementada assim que o 
período de confinamento terminou.

Com o mote “Chegou o tempo das Al-
deias do Xisto”, a iniciativa está associada 

à campanha do Turismo do Centro e con-
ta com uma forte aposta nos meios digitais 
(página oficial das Aldeias do Xisto), nas 
redes sociais e motores de busca.

Simultaneamente, as entidades parcerias 
da rede (alojamentos, restaurantes e espa-
ços comerciais) também reorganizaram os 
serviços e ofertas para receberem de forma 
segura e muito responsável os turistas.

Além dos selos “Clean and Safe”, houve 
espaços a criarem serviços de take-away e 
outros que apostaram nos pequenos-almo-
ços entregues à porta do alojamento.

Em vez da reserva por quarto, e à exce-
ção dos hotéis, a maioria dos alojamentos 
passou a trabalhar com a tipologia “casa 
inteira”, com os espaços privados que têm 
piscina e churrasqueira a ter grande procu-
ra.

O perfil das reservas também mudou, 
nomeadamente ao nível do período médio 
de estadia, que passou de duas a três noites 
para cinco a seis noites, com um aumento 
de rentabilidade associada.

“Temos uma política de responsabilida-
de social partilhada em que se apela a que 
os dois lados promovam comportamentos 
seguros porque, mesmo sem necessidade 
de contacto físico, continuamos a ser um 
destino que privilegia uma relação íntima 
com a natureza e com a comunidade local, 
numa lógica do acolhimento personaliza-
do”, destacou.

Argumentos que, nesta altura, têm cati-
vado essencialmente o mercado nacional, 
sendo que também já se regista alguma 
procura dos vizinhos espanhóis, como re-
feriu.

Rui Simão adiantou ainda que o objeti-
vo para o outono é “manter a dinâmica” e 
convidar as pessoas a manterem este desti-
no para as suas “fugas”.

A Rede das Aldeias do Xisto é um projeto 
de desenvolvimento sustentável, de âmbi-
to regional, liderado pela ADXTUR - Agên-
cia para o Desenvolvimento Turístico das 
Aldeias do Xisto, que tem sede na Barroca, 
concelho do Fundão, e que integra 27 loca-
lidades da região Centro, além da parceria 
com 20 municípios e com mais de 100 ope-
radores privados.

JN/MS
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Novas matrículas que não cumprem ao 
milímetro as medidas e o espaçamento 
entre carateres podem valer chumbo 
na inspeção e multas entre os 120 e os 
600 euros.

Com a passagem para a nova série de 
matrículas - formada por dois gru-
pos de letras e outro central de dois 

algarismos - no início do mês de março, o 
modelo tornou-se moda e foram muitos os 
que se apressaram a adquirir as placas com 
o design mais moderno. O problema, expli-
ca o Motor24, é que nem todas cumprem ao 
milímetro os requisitos legais.

O Decreto-Lei que altera o regulamento 
do número e chapa de matrícula, o código 
da estrada e o regulamento da habilitação 
legal para conduzir admite a possibilidade 
de os proprietários dos veículos mais anti-
gos poderem substituir as matrículas, mas 

obedecendo a regras rigorosas estabeleci-
das pelo Instituto da Mobilidade e Trans-
portes (IMT): a disposição dos grupos deve 
ser centrada vertical e horizontalmente e o 
espaçamento entre os carateres está defini-
da ao milímetro - de 20mm entre grupos, 
sem traços separadores, e de 10mm entre 
carateres do mesmo grupo.

Caso o proprietário de um veículo apre-
sente uma chapa identificadora fora da 
norma, está sujeito a contraordenação pu-
nível com coima entre os 120 euros e os 600 
euros, constituindo também motivo para 
não aprovação da viatura numa inspeção 
periódica obrigatória, como está previsto 
no Anexo II do artigo 5º do Decreto-Lei nº 
144/2012.

Confirme que, para a emissão da sua 
nova chapa de matrícula, encontra entida-
de devidamente certificada para o efeito.

JN/MS

Novas matrículas podem valer 
multas e chumbo na inspeção

Estradas

2020 com segundo número mais baixo 
de incêndios nos últimos 10 anos
O número de incêndios ocorridos este 
ano e até 15 de julho situa-se no segun-
do mais baixo dos últimos 10 anos e a 
área ardida regista o quinto valor mais 
reduzido, segundo dados provisórios di-
vulgados esta quinta-feira (23).

O relatório do Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF) 
indica que, entre 1 de janeiro e 15 de 

julho, deflagraram 3383 incêndios, menos 
1907 (menos 36%) do que as ocorrências de 
fogo registadas no mesmo período do ano 
passado, quando tinha ocorrido 5290.

Segundo o ICNF, as chamas consumiram 
9482 hectares (ha) até 15 de julho, entre 
povoamentos (3396 ha), matos (3123 ha) 
e agricultura (2963 ha), uma redução de 
cerca de 6% (menos 702 ha) em relação ao 
mesmo período de 2019.

“Comparando os valores do ano de 2020 
com o histórico dos 10 anos anteriores, as-
sinala-se que se registaram menos 54% de 
incêndios rurais e menos 54% de área ardi-
da relativamente à média anual do perío-
do”, refere o relatório, frisando que 2020 
apresenta, até ao dia 15 de julho, “o segun-
do valor mais reduzido em número de in-
cêndios e o quinto valor mais reduzido de 
área ardida desde 2010”.

O mesmo documento indica também 
que 88% dos incêndios registados este ano 
tiveram uma área ardida inferior a um hec-
tare, tendo ocorrido até à data dois fogos 
de maior dimensão, ou seja, com uma área 
superior ou igual a 1000 hectares, designa-
damente os que deflagraram nos concelhos 

de Aljezur (Faro) e Castro Verde (Beja).
Do total de 3383 incêndios rurais verifi-

cados até 15 de julho, foram investigados 
53% e atribuiu uma causa para 69%.

De acordo com o relatório, até à data, as 
causas mais frequentes são as queimas e 
queimadas (49%) e o incendiarismo - im-
putáveis (20%), representando os reacen-
dimentos 8% do total, num valor inferior 
face à média dos 10 anos anteriores (13%).

Os dados provisórios do ICNF até 15 de 
julho indicam igualmente que o maior nú-
mero de incêndios ocorreu nos distritos 
do Porto (796), Aveiro (266) e Viseu (242), 
mas, em qualquer dos casos, são maiorita-
riamente de reduzida dimensão e não ul-
trapassam um hectare de área ardida).

Por sua vez, o distrito mais afetado pela 
área ardida é Faro, com 2826 hectares, cerca 
de 30% da área total ardida até à data, segui-
do de Beja com 2622 hectares (28% do total) 
e de Viseu com 911 hectares (10% do total).

O INCF sublinha que, até à data, o mês de 
julho é aquele que apresenta maior número 
de incêndios rurais, com um total de 1.324 
incêndios, sendo também julho o que re-
gista maior área ardida com 4915 hectares.

O relatório refere ainda que o valor de 
área ardida real (9482 ha) corresponde a 
60% da “área ardida ponderada”, o que 
significa que a área ardida no ano de 2020 
é inferior à área ardida “expectável” tendo 
em conta a severidade meteorológica veri-
ficada, ou seja, com as temperaturas eleva-
das, vento forte, ausência de precipitação e 
humidade relativa baixa.

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

Seg-Sex 14h

Ana Golja is a Canadian actress and singer. 
She is known for playing Zoë Rivas in the teen 
drama Degrassi: Next Class and Ariana Berlin 
in the TV movie Full Out. Ana has produced 
The Cuban with Louis Gossett Jr. and Gia-
como Giannioti where she also plays the role 
of a young Afghan immigrant named Mina.

Sat 9pmDom 17h

Seg-Sex 11h

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

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Angie Camara e Mario Silva

Análise do editorial do Milénio Stadium; 
Ponto da situação da pandemia; Férias em 
tempo de pandemia – que férias? Onde ir? 
Como vai sobreviver o setor do turismo? 

Marcantónio del Carlo é uma cara bem 
conhecida de todos pelas suas inúmeras 
participações em projetos de teatro, cinema 
e televisão. Conheça mais acerca da vida 
profissional e pessoal deste ator, encenador 
e escritor.

Sex 18h

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

Seg-Sex 7h

Sab 14h30

O Joca fundou o movimento Não Lixes e 
tem um estilo de vida e uma missão que 
traçou para si próprio, em benefício do pla-
neta em que vivemos.

Sabe o que é o Teqball? Não? Então, vai 
ficar a saber tudo sobre este desporto com 
o clube NEGE - Nova Estrela da Gafanha da 
Encarnação. 

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

Seg-Sex 18h

Bem-vindos a Beirais é uma série de 
longa duração, com exibição diária, que 
segue o quotidiano de Diogo Almada, um 
lisboeta que, sofrendo pela vida agitada 
que levava na cidade grande, decide 
mudar-se para o campo na aldeia de 
Beirais, longe destes problemas.

Seg-Sex 10h e 19h30

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

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

O jornalista Victor Correia, que dá voz ao 
programa de rádio Divulgarte, na Camões 
Rádio, é o nosso convidado da semana. 
Teremos o momento musical e o Top 10, 
das mais tocadas no programa de rádio 
Espaço Mwangolé. 

Dom 18h30

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

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com
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Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.

19h00 Camões TV Notícias
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21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox
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22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 29 DE JUlHO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox

 08h30 Portugal À Vista
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Um programa voltado para aqueles que 
curtem a boa música, com os clássicos dos 
anos 80, 90 e 2000, e os hits do momento.

Seg-Sex 14h

Ana Golja is a Canadian actress and singer. 
She is known for playing Zoë Rivas in the teen 
drama Degrassi: Next Class and Ariana Berlin 
in the TV movie Full Out. Ana has produced 
The Cuban with Louis Gossett Jr. and Gia-
como Giannioti where she also plays the role 
of a young Afghan immigrant named Mina.

Sat 9pmDom 17h

Seg-Sex 11h

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

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Angie Camara e Mario Silva

Análise do editorial do Milénio Stadium; 
Ponto da situação da pandemia; Férias em 
tempo de pandemia – que férias? Onde ir? 
Como vai sobreviver o setor do turismo? 

Marcantónio del Carlo é uma cara bem 
conhecida de todos pelas suas inúmeras 
participações em projetos de teatro, cinema 
e televisão. Conheça mais acerca da vida 
profissional e pessoal deste ator, encenador 
e escritor.

Sex 18h

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

Seg-Sex 7h

Sab 14h30

O Joca fundou o movimento Não Lixes e 
tem um estilo de vida e uma missão que 
traçou para si próprio, em benefício do pla-
neta em que vivemos.

Sabe o que é o Teqball? Não? Então, vai 
ficar a saber tudo sobre este desporto com 
o clube NEGE - Nova Estrela da Gafanha da 
Encarnação. 

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

Seg-Sex 18h

Bem-vindos a Beirais é uma série de 
longa duração, com exibição diária, que 
segue o quotidiano de Diogo Almada, um 
lisboeta que, sofrendo pela vida agitada 
que levava na cidade grande, decide 
mudar-se para o campo na aldeia de 
Beirais, longe destes problemas.

Seg-Sex 10h e 19h30

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

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

O jornalista Victor Correia, que dá voz ao 
programa de rádio Divulgarte, na Camões 
Rádio, é o nosso convidado da semana. 
Teremos o momento musical e o Top 10, 
das mais tocadas no programa de rádio 
Espaço Mwangolé. 

Dom 18h30

24 horas por dia, 7 dias por semana. Rogers Cable - canal 672
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Bell Fibe - canal 659
1-866-797-8686 
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MILÉNIO | AUTONOMIAS

O resultado líquido do Novo Banco dos 
Açores, no 1º semestre de 2020, registou 
um valor positivo de 1,4 milhões de eu-
ros, o que face ao período homólogo do 
ano anterior, representa um decréscimo 
de 43,0%.

A informação foi avançada pelo banco, 
através de um comunicado, expli-
cando que este decréscimo está re-

lacionado com um reforço das imparidades 
para crédito no montante de 810 mil euros, 
cujo impacto líquido situou-se nos 564,4 
mil euros, e pelo aumento das provisões 
para imóveis em 717 mil euros.

“O Novo Banco dos Açores continua a 
registar um baixo valor de crédito vencido 
(9,6 milhões de euros) em relação ao total 
do crédito concedido pelo Banco (374,0 mi-
lhões de euros), o que se traduz numa taxa 
de crédito vencido de apenas 2,56%. Acres-
ce que, relativamente ao crédito vencido, o 
Banco apresenta uma excelente taxa de co-
bertura de garantias reais”, revela o banco.

A 30 de junho de 2020 o montante glo-
bal dos depósitos de clientes era de 519,7 
milhões de euros, valor que representa um 
aumento de 38,4% em relação ao mesmo 
período de 2019.

AO/MS

Novo Banco dos 
Açores com resultado 
positivo de 1,4 ME

A empresa de turismo Azores Touch, 
instalada no TERINOV – Parque de 
Ciência e Tecnologia da ilha Terceira 
prevê estender a sua atividade à ilha 
de São Jorge em 2021.

Segundo nota, o objetivo seria fazê-
-lo este ano, mas a pandemia veio 
adiar o plano para o próximo ano.

Fundada em 2017 na ilha Terceira 
por Sérgio Cota, a Azores Touch trata 
de toda a experiência turística, desde 
a entrada até à saía das ilhas Terceira e 
Graciosa.

Depois de receber em 2019 um inves-
timento de cerca de 500 mil euros, atra-
vés do fundo de capital de risco gerido 
pela Portugal Ventures, a Azores Touch 
previa estender o seu raio de ação para 
outra ilha dos Açores.

“Optamos por São Jorge por ser uma 
ilha pouco explorada e com muito po-
tencial neste setor”, refere o promotor, 
citado em nota.

Devido à pandemia Azores Touch 
sentiu a necessidade de adaptar os seus 
serviços e acrescentar outros. Os ser-

viços de gestão de alojamento e anima-
ção turística são agora certificados pelo 
selo Safe&Clean que reconhece a Azores 
Touch como uma empresa do setor do 
Turismo que cumpre as recomendações 
da Direção-Geral da Saúde para evitar a 
contaminação dos espaços.

Para além dos habituais serviços dis-
ponibilizados, como as atividades tu-
rísticas e o aluguer de viaturas, a Azores 
Touch adicionou este ano um serviço 
de team building para empresas locais e 
açorianas que pode incluir quer reuniões 
de equipa, quer atividades turísticas.

“Queremos promover uma aproxi-
mação entre os funcionários dessas em-
presas com atividades fora do local de 
trabalho”, adianta Sérgio Cota.

Com o objetivo de promover os 
Açores como um destino de eleição 
para as férias dos açorianos, a Azores 
Touch está a promover uma campa-
nha válida apenas para residentes nos 
Açores, de 20% de desconto em todos 
os serviços da empresa nas ilhas Ter-
ceira e Graciosa.

AO/MS

Azores Touch prevê instalar-se 
em São Jorge em 2021

Programa de apoio ao arrendamento 
nos Açores prorrogado e majorado
O programa “Famílias com Futuro”, que 
apoia o arrendamento nos Açores, vai 
ser alargado para 15 anos e terá uma 
nova majoração para garantir que a ren-
da não representa uma taxa de esforço 
superior a 30%.

“Das alterações agora propostas des-
tacam-se a possibilidade de o apoio à 
renda passar a contemplar uma ter-

ceira candidatura, ou seja, passam a poder 
usufruir do apoio durante 15 anos consecu-
tivos, o que vai permitir que as famílias que 
se candidataram em 2010 possam usufruir 
de mais cinco anos”, adiantou a secretária 
regional da Solidariedade Social dos Aço-
res, Andreia Cardoso, numa conferência de 
imprensa, em Angra do Heroísmo.

Criado em 2010, por um período de cin-
co anos, o programa, que comparticipa a 
renda de famílias que demonstrem não ter 
capacidade para assumir esse encargo, já 
tinha sido prorrogado por mais cinco em 
2015 e volta agora a ser alargado, numa al-
tura em que 95 famílias estavam em vias de 
perder esse apoio.

“Estamos a falar num primeiro lote de cer-
ca de 100 famílias, que iam nesta fase, uma 
fase complicada para a vida de todos, ver su-
primido este apoio, quando na verdade ainda 
careciam dele”, frisou a governante.

Desde 2010, foram apoiadas 3.762 famí-
lias, num montante global de 20 milhões de 

euros, estando atualmente a usufruir deste 
programa cerca de 1.600 famílias.

“Estamos a falar de uma classe média, 
classe média baixa, em que um ou dois ele-
mentos do agregado trabalham, normal-
mente até os dois, mas com filhos, casais jo-
vens [para os quais], pelo facto de as rendas 
terem um preço muito considerável na re-
gião, a habitação ainda tem um peso acima 
do desejável”, salientou Andreia Cardoso.

Além do alargamento do prazo, a alte-
ração do programa prevê um reforço dos 
montantes atribuídos, com o valor limite 

da comparticipação a passar dos 70% para 
os 75% da renda.

Será ainda criada uma majoração com-
plementar nos casos de rendas que, ape-
sar do apoio, continuam a representar 
uma taxa de esforço superior a 30% do 
rendimento mensal corrigido, em que 
“são deduzidas do rendimento men-
sal bruto percentagens do indexante de 
apoios sociais, que têm a ver com o nú-
mero de filhos”, segundo o diretor regio-
nal da Habitação, Orlando Goulart.

As candidaturas são apresentadas de cin-

co em cinco anos, podendo ser renovadas 
anualmente, mas a percentagem de com-
participação é reduzida, de forma gradual, 
na segunda e na terceira candidaturas.

O novo regulamento prevê um aumento 
das comparticipações da segunda candida-
tura, em média de 27,83%.

“Todas as famílias que se encontram no blo-
co entre o 5.º e o 10.º ano vão ver o seu apoio à 
renda aumentado. Esse aspeto é importante, 
porque no fundo vamos suavizar a curva des-
cendente”, realçou Andreia Cardoso.

O programa passará a ter duas fases de 
candidatura por ano, reduzirá a burocracia 
na renovação anual e dará a possibilidade 
aos beneficiários de mudarem de casa em 
qualquer altura.

O valor do apoio é calculado com base 
nos rendimentos da família, na composição 
do agregado familiar, no valor da renda e 
na localização da habitação.

Os jovens têm uma majoração de 12,5% 
no apoio, as famílias com portadores de 
deficiência de 10%, as famílias monopa-
rentais de 10% e a as famílias residentes nas 
ilhas de coesão igualmente de 10%.

A proposta de alteração do programa 
“Famílias com Futuro” estará em consulta 
pública durante um mês, sendo posterior-
mente aprovada em Conselho de Governo 
e publicada.

AO/MS
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Câmara do Funchal instala 
24 desfibrilhadores na cidade

A Câmara Municipal do Funchal está a 
implementar em todo o concelho um 
programa de desfibrilhação automáti-
ca externa que prevê a instalação de 24 
desfibrilhadores.

O investimento municipal de cerca 
de 55 mil euros pretende dotar os 
espaços públicos do equipamento 

médico que em caso de paragem cardior-
respiratória pode salvar vidas.

O presidente Miguel Silva Gouveia expli-
ca que “o programa, sob o planeamento e 
coordenação técnica do Corpo de Bombei-
ros Sapadores do Funchal (CBSF) e da vali-
dação do Serviço Municipal de Proteção Ci-
vil (SMPC), tem por objetivo a instalação 24 
postos de desfibrilhadores automáticos ex-
ternos (DAE), dos quais três foram instala-
dos nas ambulâncias do CBSF, e os restan-
tes 21 em edifícios camarários e em locais 
que normalmente são de maior afluência 
populacional nomeadamente junto ao Tea-
tro Municipal Baltazar Dias e no Mercado 
dos Lavradores.”

“Tendo em conta que em Portugal as 
doenças cardiovasculares constituem um 
dos problemas de saúde mais graves para a 
população e que os dados dão conta de que 
em ambiente extra-hospitalar, a utilização 
de DAE por pessoal não médico aumenta 
significativamente a probabilidade de so-
brevivência das vítimas, este investimento 
do Município de cerca de 45 mil euros + IVA 
representa um esforço deste Executivo em 
prol da saúde pública de modo a aumentar a 
taxa de sobrevivência em caso de paragem 
cardiorrespiratória”, realça o Presidente.

O DAE é um dispositivo médico eletróni-
co portátil que, manuseado por pessoas 
com formação em suporte básico de vida, 
em situações de paragem cardiorrespirató-
ria, analisa o ritmo cardíaco do sinistrado e, 
nos casos apropriados, aplica uma descarga 
elétrica com o intuito de retomar um ciclo 
cardíaco normal. São equipamentos fiáveis 
e seguros, sendo inexistente a probabili-
dade de administrar uma descarga elétrica 
numa situação não recomendada.

JM/MS
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Funcionários das pescas 
recebem formação certificada
O secretário regional de Mar e Pes-
cas destacou esta terça-feira (21) a 
“importância da formação profissio-
nal” para o “correto manuseamento” 
dos produtos que são consumidos 
pela população.

Teófilo Cunha falava nas instala-
ções da Lota do Funchal, na en-
trega de certificados a oito fun-

cionários da direção regional de Pescas, 
indicando que a “formação profissional 
é um projeto para prosseguir por forma 
a garantir a higiene e segurança ali-
mentar dos bens de consumo”.

Os oito funcionários concluíram 16 
horas de formação profissional, envol-
vendo uma componente prática e outra 
teórica, visando a melhoria das “boas 
práticas de higiene e segurança alimen-
tar nas lotas, postos de receção de pes-

cado e entrepostos frigoríficos”.
O secretário regional de Mar e Pes-

cas, que se fez acompanhar do diretor 
regional de Pescas, Rui Fernandes, e do 
Adjunto do Gabinete, Roberto Rodri-
gues, referiu que “a aquisição de novos 
conhecimentos permite aos funcio-
nários desempenharem as funções em 
respeito pelas normas e pelas técnicas 
legais, garantindo maior segurança aos 
consumidores”.

A formação profissional, certificada 
pela Escola Agrícola da Madeira, foi mi-
nistrada pelo médico veterinário Pedro 
Delgado, que também é Chefe de Divisão 
de Lotas e Mestre em Ciências do Consu-
mo Alimentar, e Maria João Aveiro, téc-
nica superior, que exerce funções de hi-
giene e segurança alimentar desde 2013.

JM/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

3124 a 30 de julho de 2020www.mileniostadium.com



MILÉNIO |  ÁFRICA 24 a 30 de julho de 202032 www.mileniostadium.com

África do Sul perde 39,4 milhões 
euros por dia em receitas no Turismo
O deputado lusodescendente Manny de 
Freitas, na oposição na África do Sul, 
disse esta quarta-feira (22) que o setor 
do Turismo está a perder diariamente 
cerca de 748 milhões de rands (39,4 mi-
lhões de euros) devido à pandemia de 
Covid-19.

“A pandemia do novo coronavírus e as 
medidas de confinamento decretadas 
desde 27 de março tiveram um impac-

to devastador na atividade económica do 
país”, disse o deputado lusodescendente 
do Aliança Democrática (DA, na sigla em 
inglês) na Assembleia Nacional.

Por outro lado, referiu Manny de Freitas, 
que é o “ministro-sombra” do Turismo do 
principal partido da oposição, o setor per-
deu já cerca de metade dos cerca de 750 mil 
empregos (9% do total de postos de traba-
lho no país) que mantinha antes da pande-
mia da Covid-19 eclodir no país, em mea-
dos de março.

“O impacto económico é devastador e 
muito preocupante, porque o nosso Go-
verno está a atuar muito mal ao não deixar 
reabrir o setor”, declarou à Lusa.

“É necessário conter a propagação da 
doença, mas é também urgente reabrir o 
setor porque há inúmeras empresas e ope-
radores turísticos a encerrar a atividade e 
muitas pessoas a ficarem desempregadas 
porque as fronteiras continuam fechadas”, 
adiantou.

A nível interno, referiu Manny de Frei-
tas, “a situação é anda mais delicada por-
que as fronteiras provinciais estão também 

fechadas, o que quer dizer que o turismo 
interprovincial não é permitido”.

Manny de Freitas disse ainda à Lusa 
que instou esta quarta-feira (22) o Gover-
no, no debate parlamentar virtual sobre o 
orçamento especial para a Covid-19, a le-
vantar as restrições das viagens domésti-
cas entre províncias, antes da reabertura 
das fronteiras internacionais, por forma 
a reativar alguns dos principais destinos 
turísticos do mundo.

“A oferta turística aqui na África do Sul 
é muito vasta e variada devido à enorme 
dimensão deste país e o impacto negativo 
no setor vai afetar toda a economia”, subli-
nhou o deputado lusodescendente.

Segundo Manny de Freitas, “a contribui-
ção económica do setor do Turismo para o 
Produto Interno Bruto (PIB) ascendia a 462 
mil milhões de rands (24,2 mil milhões de 
euros) anualmente antes da pandemia do 
novo coronavírus”.

Na hotelaria, a taxa de ocupação decres-
ceu 98% em maio, comparativamente ao 
mesmo período no ano anterior, segundo 
dados divulgados pelo Governo, que apon-
ta para perdas económicas de mais de 4,6 
mil milhões de rands (241 milhões de eu-
ros) nos últimos três meses, no período de 
março a maio deste ano.

O Aliança Democrática ocupa 89 lugares 
do total de 400 mandatos na Assembleia 
Nacional e 11 lugares no Conselho Nacional 
de Províncias, a câmara alta, que é com-
posta por 90 assentos.

Observador/MS

África perde 3,9 milhões 
de hectares de florestas
O continente africano perde, todos os 
anos, 3,9 milhões de hectares de flo-
restas, com todas as décadas, desde 
1990, a serem piores que a anterior, 
alertou o Fundo das Nações Uni-
das para a Alimentação e Agricultura 
(FAO).

De acordo com os dados divulga-
dos, em Genebra, por este or-
ganismo das Nações Unidas, a 

desflorestação reduziu-se substancial-
mente nos últimos 10 anos na América 
do Sul, apesar do aumento do corte ile-
gal de árvores para aumentar o solo des-
tinado à agricultura intensiva.

“A taxa de floresta perdida baixou de 
forma importante na América do Sul 
em quase metade dos anos entre 2010 e 
2020, comparado com o período entre 
2000 e 2010”, lê-se no relatório apre-
sentado, que dá conta que esta região 
perde 2,6 milhões de hectares de bos-

ques e florestas todos os anos.
O planeta tem uma área total de 4.060 

milhões de hectares de florestas, repre-
sentando 31 por cento da superfície ter-
restre, mais de metade das quais está em 
cinco países: Rússia (20%), Brasil (12%), 
Canadá (9%), Estados Unidos (8%) e 
China (5%).

Desde 1990 perderam-se 178 milhões 
de hectares, o equivalente ao tamanho da 
Líbia, um dos maiores países africanos.

Citado pela agência espanhola Efe, 
o coordenador da avaliação feita pela 
FAO, Anssi Pekkarinen, defendeu a ma-
nutenção da atenção mundial sobre este 
tema: “Temos que nos manter atentos 
e preocupados com as florestas, porque 
se a redução continuar ao mesmo ritmo 
dos últimos 20 anos, isso significa que 
vai demorar outros 20 para suster esta 
prática”, alertou.

JA/MS

Covid-19: Luanda pode ter 45 mil 
casos positivos até setembro
Luanda pode ter 45 mil casos positivos 
da Covid-19 até setembro, segundo pro-
jeções apresentadas pela ministra da 
Saúde, durante a conferência de impren-
sa sobre a evolução da situação epide-
miológica no país.

Sílvia Lutucuta explicou que nesta al-
tura quatro em cada 100 pessoas em 
Luanda estão expostas ao vírus SAR-

S-Cov2 e as projeções feitas com base nos 
testes rápidos serológicos dão a possibili-
dade de aumento de mais casos. A ministra 
considera “preocupante” a situação epide-

miológica no país. Por isso, apelou aos ci-
dadãos para terem maior responsabilidade 
para se travar a cadeia de transmissão co-
munitária e evitar mortes.

A ministra informou que as autoridades 
já estão a trabalhar numa nova abordagem 
dos pacientes assintomáticos, olhando para 
as projeções dos próximos dias, para terem 
as equipas preparadas e em condições de 
fazerem a abordagem aos doentes graves, 
críticos e moderados com comorbilidades, 
que são “o grande desafio” por esta altura.

JA/MS

Governo moçambicano prepara visto 
eletrónico para impulsionar o turismo
“O e-visa tem como objetivo melhorar o 
acesso, a promoção e o interesse pelo 
destino Moçambique, incrementar o flu-
xo turístico e atrair investidores”, disse a 
ministra Edelvina Materrula.

O Governo moçambicano vai intro-
duzir vistos eletrónicos (e-visa), de 
forma a impulsionar o turismo e co-

locar, dentro de cinco anos, Moçambique 
como um dos destinos mais atrativos de 
África.

“O e-visa será uma medida de grande 
impacto na economia, pois o turismo pos-
sui uma grande capacidade de geração de 
divisas tendo em conta a sua característi-
ca de prestação de serviço e promoção da 
captação de receitas provenientes do flu-
xo turístico”, disse a ministra da Cultura 
e Turismo, Edelvina Materrula, que falava 
na assinatura do memorando de entendi-
mento entre os ministérios da Cultura, do 
Interior e da Terra e Ambiente.

A cooperação interministerial vai reali-
zar um estudo de viabilidade técnica para 
aferir o sistema de e-visa mais adequado 
e sustentável e posteriormente desenhar, 
instalar e testá-lo conforme as opções viá-
veis indicadas pelo estudo.

De acordo com a ministra, o Plano Es-
tratégico de Desenvolvimento do Turismo 
2016-2025 prevê que o país se torne um dos 
destinos turístico mais vibrantes, dinâmi-

cos e exóticos de África.
“O e-visa tem como objetivo melhorar 

o acesso, a promoção e o interesse pelo 
destino Moçambique, incrementar o fluxo 
turístico e atrair investidores”, disse Edel-
vina Materrula.

O visto eletrónico tem as vantagens de 
reduzir o tempo, poupança de custos, re-
torno de visitantes, receitas e emprego, as-
sim como melhor segurança na tramitação 
dos processos e autorização dos vistos.

O projeto será implementado com o 
apoio da Mozbio 2, do Fundo da Biodiver-
sidade, que tem como uma das componen-
tes contribuir para melhoria do ambiente 
de negócio e o aumento do turismo no país 
através do desenvolvimento e testagem de 
um sistema de e-visa.

O Ministério do Interior, através do 
Serviço Nacional de Migração, será res-
ponsável pela administração, gestão e fis-
calização do movimento migratório nas 
fronteiras nacionais, incluindo o ato de 
conferir a legalidade da permanência de ci-
dadãos estrangeiros no país.

Por seu turno, o Ministério da Terra e 
Ambiente, responsável pela Administração 
Nacional das Áreas de Conservação, fará a 
promoção das áreas de conservação, sendo 
o turismo baseado na natureza uma das in-
tervenções importantes nesta perspetiva.

A21/MS
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Bolsonaro volta a testar 
positivo para covid-19
O Presidente do Brasil, que descobriu 
que estava infetado com o novo corona-
vírus há cerca de duas semanas, voltou 
a testar positivo num novo teste.

“O Presidente Jair Bolsonaro segue em 
boa evolução de saúde, estando a ser 
acompanhado pela equipa médica da 

Presidência da República. O teste realizado 
pelo presidente no dia 21 de julho, apresen-
tou resultado positivo”, refere uma nota 
divulgada pelo Palácio do Planalto, trans-
crita pelo portal “G1”, da Globo.

Bolsonaro anunciou no último dia 7 que 
recebeu diagnóstico positivo para a co-
vid-19, afirmou que cumpriria isolamento 
social para não infetar outras pessoas e pas-
sou a fazer reuniões por videoconferência.

O Presidente brasileiro, de 65 anos, sem-
pre demonstrou ceticismo sobre o perigo 

da doença, que chegou a comparar com 
uma “gripezinha”.

Na terça-feira (21), o chefe de Estado saiu 
da sua residência oficial em Brasília, o Palá-
cio do Alvorada, para conversar com um pe-
queno grupo de apoiantes e fez uma trans-
missão ao vivo na rede social Facebook.

Bolsonaro disse estar saudável e contou 
que pretendia viajar na sexta-feira (24) para 
a região nordeste do país, mas condicionou 
o seu regresso “à normalidade” ao resultado 
do exame divulgado esta quarta-feira (22), 
que atestou que continua com o vírus.

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 (mais de 2,1 mi-
lhões de casos e 81.487 óbitos), depois dos 
Estados Unidos.

JN/MS

Líder indígena do Rio de Janeiro 
morre infetado pelo novo coronavírus
O cacique Domingos Venite, de 68 
anos, chefe da tribo Guaraní Sapukai, 
a maior do estado brasileiro do Rio de 
Janeiro, morreu esta terça-feira (21) 
devido ao novo coronavírus.

A informação foi divulgada pela 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Angra dos Reis, uma cidade loca-

lizada no litoral do Rio de Janeiro.
Venite estava internado no Centro 

de Referência para o tratamento de co-
vid-19, em Angra dos Reis, desde 26 de 
junho, com problemas respiratórios.

A cidade decretou três dias de luto ofi-
cial em memória do líder indígena, que 
morava numa área montanhosa do muni-
cípio, onde vivem 350 famílias indígenas.

A Secretaria Municipal de Saúde de 
Angra dos Reis recomendou que o fu-
neral não fosse realizado conforme os 
rituais tradicionais dos indígenas para 
evitar a propagação da doença, já que 88 
membros da comunidade estão infeta-
dos com o novo coronavírus.

Em 14 de maio, o cacique Messías 
Kokama, considerado o principal líder 
indígena da cidade de Manaus, capital 
do estado do Amazonas, morreu vítima 
de covid-19.

O chefe de Yawalapiti Aritana, de 70 
anos, que vive no Alto Xingú, na Amazó-

nia, foi hospitalizado no passado domin-
go (19) com uma condição respiratória 
grave no município de Canarana, loca-
lizado a 650 quilómetros de distância de 
Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso.

Os resultados dos testes clínicos para 
detetar a covid-19 no cacique Aritana 
ainda não foram divulgados.

Na segunda-feira (20), a Secretaria 
Especial de Saúde Indígena do Minis-
tério da Saúde havia registado 12.050 
casos confirmados do novo coronavírus 
em todas as aldeias do país e 231 mortes.

JN/MS

O Governo brasileiro autorizou esta 
terça-feira (21) um ensaio clínico no 
país para o desenvolvimento de duas 
vacinas contra a covid-19, criadas 
pela farmacêutica norte-americana 
Pfizer e pela empresa alemã BioNTe-
ch.

A autorização foi concedida pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), órgão de con-

trolo tutelado pelo Governo brasileiro, 
e divulgada no Diário Oficial da União.

Em comunicado, a Anvisa refere que 
as vacinas em estudo, designadas BN-
T162b1 e BNT162b2, “são baseadas em 
ácido ribonucleico (RNA), que codifica 
um antígeno específico do vírus Sars-
-CoV-2”. O RNA “é traduzido pelo or-
ganismo humano em proteínas que irão 
então induzir uma resposta imunológi-
ca”, adianta.

Os testes das vacinas da Pfizer e BioN-
Tech preveem a inclusão de cerca de 29 
mil voluntários, sendo 1.000 no Brasil, 
distribuídos pelos estados de São Paulo 
e Bahia. O recrutamento dos voluntá-
rios é de responsabilidade dos centros 
que vão desenvolver a investigação.

O ensaio clínico aprovado é compos-
to por três fases e o Brasil participará na 

terceira.
Os testes aos medicamentos desen-

volvidos pelo consórcio da Pfizer com a 
BioNTech farão parte do terceiro estudo 
para vacinas contra a covid-19 em de-
senvolvimento no Brasil, que também 
está a ajudar a testar um imunizante 
produzido pela Universidade de Oxford 
e a empresa farmacêutica AstraZeneca, 
e outra vacina desenvolvida pelo labo-
ratório chinês Sinovac.

Os testes do medicamento desenvol-
vido pelos cientistas de Oxford come-
çaram em junho no país sul-americano, 
que deverá realizar cinco mil testes em 
voluntários, numa parceria que envol-
ve a organização brasileira Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A vacina da Sinovac, que será aplica-
da em nove mil voluntários, começou 
a ser testada na terça-feira (21) em São 
Paulo. Os testes são coordenados pelo 
Instituto Butantan, uma instituição 
científica que produz vacinas há mais 
de um século.

Metade dos voluntários desta vaci-
na, chamada CoronaVac, receberam 
duas doses do imunizante a partir des-
ta semana, a outra metade receberá 
um placebo.

JN/MS

Brasil autoriza testes de vacinas 

desenvolvidas pela Pfizer e BioNTech

Alckmin é denunciado por falsidade ideológica 
eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Segundo o Ministério Público, ex-go-
vernador de SP recebeu mais de R$ 10 
milhões da Odebrecht em doações de 
campanha não declaradas. G1 tenta 
contato com a assessoria do tucano.

O Ministério Público (MP) de São Pau-
lo denunciou nesta quinta-feira (23) 
o ex-governador de São Paulo, Ge-

raldo Alckmin (PSDB), por falsidade ideo-
lógica eleitoral, corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro pelo recebimento de mais 
de R$ 10 milhões em doações não contabi-
lizadas da Odebrecht.

A denúncia foi feita após força-tarefa 
entre o Ministério Público estadual com a 
Polícia Federal na operação Lava Jato, que 
investiga as doações da empreiteira no âm-
bito eleitoral.

Em nota, o Diretório Estadual do PSDB de 
São Paulo disse que “reitera sua confiança 
na idoneidade do ex-governador” e que no 
fim do processo os fatos serão esclarecidos.

De acordo com a denúncia, Alckmin re-
cebeu R$ 2 milhões da Odebrecht na cam-
panha ao Palácio dos Bandeirantes em 2010 
e R$ 9,3 milhões quando disputou a reelei-
ção, em 2014.

Segundo o MP, essas doações solicitadas 
pelo então candidato não foram registra-
das nas prestações de contas de Alckmin, o 
que configura crimes de corrupção passiva 
e falsidade ideológica. Além disso, o órgão 
afirma que os recursos estavam destinados 
em um primeiro momento ao financia-
mento eleitoral indevido e posteriormente 
à manutenção da influência do grupo em-
presarial junto ao governo.

O MP afirma que os pagamentos foram 
feitos pelo setor de operações estruturadas 
da Odebrecht por meios ilegais, incluindo 
doleiros, para dificultar o rastreamento – 
o que justifica a denúncia por lavagem de 
dinheiro.

Os promotores sustentam que a Ode-
brecht fez os pagamentos para manter in-
fluência junto ao governo Alckmin, e que 
não poderia ter feito doações pois partici-
pou do consórcio para construção da linha 
6-Laranja do Metrô e porque controla a 
concessionária que administra a Rodovia 
Dom Pedro I.

Os R$ 2 milhões repassados em 2010 fo-
ram pagos pela Odebrecht ao escritório de 
Adhemar César Ribeiro, cunhado de Alck-
min, durante a campanha, afirma o MP. Já 
os R$ 9,3 milhões de 2014 foram pagos ao 
então tesoureiro da campanha do tucano, 
Marcos Antônio Monteiro, em 11 repasses.

Alckmin aparecia com o codinome “Be-
lém” em mensagens trocadas entre os par-
ticipantes do esquema.

O ex-governador foi indiciado com base 
em 77 acordos de colaboração premiada 
firmados por executivos e funcionários da 
Odebrecht com a Procuradoria-Geral da 
República, todos homologados pelo Supre-
mo Tribunal Federal.

G1/MS
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Mais de 10 mil profissionais de saúde 
na região africana estão infetados com 
a covid-19, revelou esta quinta-feira (23) 
a diretora regional da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) para África. 

Matshidiso Moeti falava no encontro 
online com especialistas em saúde 
sobre a pandemia de covid-19, 

naquele dia dedicado à forma como os 
profissionais de saúde estão a ser atingidos 

pela doença.
Até ao momento, e apesar de a OMS re-

conhecer dificuldades no registo de profis-
sionais de saúde afetados, estão notificados 
mais de 10 mil trabalhadores de saúde que 
foram infetados com o novo coronavírus.

Sobre estes profissionais, Moeti disse 
que é preciso saber, cada vez com mais 
rigor, como estão a ser tratados os que 
tratam dos outros.

“Os trabalhadores da saúde receiam le-
var o vírus para casa, sofrem pressões psi-
cossociais por trabalharem 24 horas por dia 
e, em algumas comunidades, enfrentam o 
estigma e a discriminação”, disse.

De acordo com esta responsável da OMS 
para a região africana, neste continente um 
dos maiores desafios na proteção dos tra-
balhadores da saúde tem sido a escassez 
global de equipamento de proteção indivi-
dual (EPI).

Isso mesmo corroborou Jemima Dennis-
-Antwi, uma especialista internacional em 
saúde materna e obstetrícia, oriunda do 
Gana, para quem “é altura das autoridades 
se aperceberem que qualquer paciente é 
um potencial infetado com covid-19”.

Para esta médica, os fatos de proteção 
individual são um verdadeiro desafio para 
os profissionais de saúde, não só pelas di-
ficuldades que o seu uso acarreta, como 
também ao nível do acesso a este material.

No Gana, que contabilizava na quinta-
-feira (23) 28.989 infetados e 153 mortos, 
os profissionais de saúde com a covid-19 
ascendem aos 2000, disse.

“Os profissionais têm de proteger os 
doentes, a eles próprios, e aos seus familia-
res”, prosseguiu, alertando para os riscos 
que o confinamento aumentou ao nível da 
violência doméstica e também no controlo 
das doenças crónicas.

Individualmente, defendeu, a aposta 
tem de continuar a ser na aplicação dos 
protocolos de prevenção, como lavar as 
mãos com regularidade.

A ministra da Saúde do Burkina Faso, 
Leonie Claudine Lougue, que participou 
igualmente neste encontro online, subli-
nhou o “papel fundamental dos profissio-
nais de saúde no combate à doença” desde 
que os primeiros casos foram registados 
neste país, a 09 março.

“Desde então, a segurança dos profissio-
nais de saúde passou a ser uma prioridade” 
para o Governo do Burkina Faso, país com 
1065 infetados e 53 mortos devido à co-
vid-19, segundo dados de quinta-feira (23).

Por seu lado, o ministro da Saúde e da 
População da Serra Leoa, Alpha Wurie, 
mostrou-se confiante na recuperação dos 
infetados e explicou a importância das li-
ções que o combate ao vírus do Ébola para a 
luta contra o novo coronavírus.

Este país sofreu um surto de Ébola entre 
2014 e 2016 e registou os primeiros casos 
de covid-19 relativamente mais tarde que 
muitos outros países: a 31 de março. Na 
quinta-feira (23) contabilizava 1727 casos e 
66 mortos.

Segundo Alpha Wurie, os profissionais 
de saúde naquele país estão a ser alvo de 
grande cuidado, mas seis já morreram de-
vido à covid-19.

Tal como nos encontros anteriores sobre 
a pandemia em África, Matshidiso Moe-
ti defendeu uma frente comum contra a 
doença, apelando à solidariedade para com 
os países com menos meios.

Em África, até dia 23 de julho, foram in-
fetadas 771.160 pessoas e 16.432 morreram 
devido à doença.

JN/MS

Mais de 10 mil profissionais de saúde 
em África infetados com covid-19
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Ex-embaixador do Vaticano em 
França julgado por abuso sexual
O ex-embaixador do Vaticano em Fran-
ça, Dom Luigi Ventura, vai ser julgado 
por agressões sexuais, em Paris, a 10 de 
novembro.

Visado pelas queixas de quatro homens, 
dos quais três o acusam de contactos 
sexuais, o antigo núncio apostólico 

italiano, que nega os factos, viu a imunida-
de diplomática levantada pela Santa Sé em 
julho de 2019, o que tornou possíveis even-
tuais processos judiciais neste caso.

No final do inquérito, a procuradoria de 
Paris enviou uma intimação ao bispo, de 
75 anos, para ser julgado por um tribunal 
criminal de Paris, afirmou o Ministério Pú-
blico citado pela agência francesa France-
-Presse (AFP), que avança a notícia.

“Vai ser presente a audiência. Ele estava 
à espera desta audiência para defender a 
sua honra e inocência”, declarou o advo-
gado de Luigi Ventura, enfatizando que o 
seu cliente “participou espontaneamente 
na investigação e aceitou a audiência e o 
confronto”.

Por seu lado, Jade Dousselin, advogada 
que defende um dos queixosos afirmou que 
a ida a julgamento “é uma vitória”.

“A procuradoria valida o que dissemos 
desde o início e reforça as vítimas na sua 
abordagem à denúncia e no fato de que a 
impunidade não pode perdurar”, afirmou.

O caso surgiu em fevereiro de 2019, com 
a revelação da abertura de um inquérito 
pela procuradoria de Paris, no contexto 
de vários escândalos sexuais que afetam a 
Igreja católica.

O presidente da Câmara de Paris já tinha 
denunciado à procuradoria que um jovem 
do executivo municipal se havia queixado 

do toque repetido no núncio apostólico - 
com as “mãos nas nádegas” - durante uma 
cerimónia, em janeiro.

Outros dois queixosos apresentaram-se 
e relataram fatos semelhantes, em 2018. Os 
três homens foram ouvidos pelos investi-
gadores e uma quarta queixa foi apresenta-
da por outro.

Em maio de 2019, o bispo Ventura foi 
confrontado por vários desses queixosos.

Diplomata de carreira do Vaticano, o 
bispo ocupava o cargo de núncio apostólico 
desde 2009 em Paris. Como tal, estava en-
carregado das relações da Santa Sé com as 
autoridades francesas, por um lado, e com 
os bispos franceses, por outro.

Em dezembro, a nunciatura apostólica 
anunciou que o Papa Francisco havia acei-
tado a sua renúncia por “limite de idade”.

JN/MS

EUA oferecem recompensa por 
captura de dois hackers ucranianos

Os Estados Unidos anunciaram esta 
quarta-feira (22) que oferecem dois 
milhões de dólares (1,75 milhões de 
euros) de recompensa por toda a infor-
mação que possa levar à detenção de 
dois “piratas informáticos” ucranianos.

Num comunicado, o secretário de 
Estado norte-americano, Mike 
Pompeo, adiantou que Artiom 

Viatcheslavovitch Radtchenko e Olexan-
dre Vitalievitch Ieremenko são acusados 
de terem vendido informações confiden-
ciais após terem pirateado os computa-
dores dos serviços de segurança da Bolsa 
de Valores dos Estados Unidos.

Os dois hackers (piratas informáticos) 
foram acusados em janeiro de 2019 no 
Estado norte-americano de New Jersey 
por terem roubado vários milhares de fi-
cheiros informáticos dos computadores 
da Securities and Exchange Comission 

(SEC), contendo os resultados trimes-
trais e anuais de várias empresas.

Segundo o Departamento da Justiça, 
os dois “piratas informáticos” revende-
ram depois as informações antes de es-
tas terem sido tornadas públicas.

“Os cibercriminosos não obedecem 
nem respeitam as leis de qualquer país”, 
afirmou Pompeo no comunicado.

Nesse sentido, o Departamento de 
Estado norte-americano oferece um 
milhão de dólares (870 mil euros) de re-
compensa por cada um dos hackers no 
âmbito do programa contra as organiza-
ções criminosas transnacionais.

A recompensa é a primeira que os 
Serviços Secretos, encarregados da pro-
teção de personalidades e que oferece 
a outra metade da soma, propõe para a 
captura de um cidadão estrangeiro per-
seguido pela Justiça norte-americana.
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

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

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

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

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00
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TORONTO REAL ESTATE MARKET UPDATE

PRICES SELLERS

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

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

Apesar de ter terminado empatado, o 
jogo inaugural da 33.ª e penúltima jor-
nada da I Liga do futebol português per-
mitiu que o Rio Ave batesse o recorde 
pontual no seu histórico de participa-
ções nesta competição. Frente ao San-
ta Clara, foram os vilacondenses que 
se colocaram em vantagem aos 23’, por 
intermédio de Taremi. No entanto, Zé 
Manuel (45’) e Fábio Cardoso (69’) inver-
teram o resultado. A cerca de 10 minutos 
dos 90’, Taremi bisou, na marcação de 
uma grande penalidade, e colocou tudo 
novamente em igualdade. 

Numa partida equilibrada, o golo so-
litário de Marco Matias aos 88 mi-
nutos acabou por dar a vitória ao 

Belenenses frente ao Gil Vicente. Os azuis 
beneficiaram, mais tarde, da derrota do 
Portimonense frente ao Paços de Ferreira 
- com apenas mais uma jornada por dispu-
tar, asseguraram a permanência na I Liga.

A vitória dos pacenses também se tradu-
ziu na manutenção da equipa nesta compe-
tição - Bruno Santos abriu o marcador logo 
aos 7’, mas 10 minutos depois Marcelo co-
locou o esférico na própria baliza e empa-
tou o encontro. Valeu o tento Denilson aos 
41’, que voltou a colocar a equipa da casa 
na frente, sendo que este resultado não se 

alterou até ao apito final.
Ainda não foi desta que o Famalicão con-

seguiu carimbar o passaporte para a Euro-
pa: um empate a duas bolas frente ao Boa-
vista adiou a decisão para a última jornada 
do campeonato. Os famalicenses até foram 
para intervalo a vencer por 2-0 (golos de 
Toni Martínez aos 9’ e Fábio Martins aos 
45+1’, de grande penalidade), mas deixa-
ram-se “apanhar” na segunda parte, com  
tentos de Cassiano (62’) e Bueno (72’), este 
último da marca dos onze metros.

Uma vitória na visita ao Marítimo, na 
última jornada, garantirá o quinto lugar à 
equipa de Famalicão. Só dependem deles 
próprios, portanto!

Na terra que viu nascer Portugal, um 
único golo, apontado por Marcus Edwards 
aos 24’, permitiu à turma de Ivo Vieira re-
gressar às vitórias, frente ao Marítimo, de-
pois de, no passado sábado (18), terem visto 
cair por terra o sonho das competições eu-
ropeias. O Vitória SC termina a ronda em 
sétimo lugar,com 49 pontos, enquanto que 
o Marítimo é 12.º, com 38.

Resultado igual em Tondela, que ditou a 
derrota dos visitantes minhotos e que dei-
xou os beirões numa posição ótima para 
alcançarem a manutenção.  A vitória pela 
margem mínima é o reflexo de um jogo 
onde as oportunidades de golo foram escas-
sas - tanto que o golo, marcado por Yohan 
Tavares numa recarga a um cabeceamento 
de Philippe Sampaio após um livre, só sur-
giu aos 74’. 13 minutos depois Filipe Ferrei-
ra foi expulso por acumulação de amare-
los, algo que não impediu os anfitriões de 

segurar o resultado - resultado esse que se 
traduz num passo atrás, por parte do Spor-
ting de Braga, na luta pelo terceiro lugar e, 
consequentemente, por um lugar de apu-
ramento direto para a Liga Europa.

Também o Sporting - que não foi além de 
um empate sem golos frente ao Vitória de 
Setúbal -, deixou esta decisão em aberto. Já 
os sadinos só dependem de si próprios para 
permanecerem na Primeira Liga.

Na partida que marcou a estreia do jo-
vem Tiago Tomás e do médio Francisco 
Geraldes como titulares com a camisola 
do Sporting, os leões viram-se privados da 
sua principal referência ofensiva, Jovane, e 
mesmo tendo o domínio total do jogo não 
conseguiram ser eficazes. 

Na realidade, nos primeiros 45 minutos 
o único momento em que os leões criaram 
algum perigo aconteceu no momento em 
que Nuno Mendes atirou à baliza de Maka-
ridze, mas o remate acabou bloqueado por 
Artur Jorge.

No reatamento, Rúben Amorim lançou 
Vietto para o lugar de Ristovski e ainda que 
os da casa tenham consigo subir linhas, os 
golos continuaram sem aparecer.

Aos 67’, após uma boa combinação entre 
Acuña, Geraldes e Vietto, o camisola 9 re-
mata forte e obriga Makaridze a uma defesa 
a dois tempos.

Já em período de compensação, foi a vez 
do Vitória ameaçar desbloquear o nulo, 
ainda que por consequência de uma falha 
no primeiro terço de construção leonino: 
Acuña atrasa a bola para Maximiano que, 
pressionado por Hachadi, deixa o esférico 
com Wendel, que por sua vez quase entre-
gou de bandeja o tento a Zequinha - faltou 
a pontaria ao avançado sadino.

Bem sabemos que os festivais de verão 

foram cancelados por conta da pandemia… 
Mas o F.C. Porto decidiu dar uma “festa 
privada” e foi lançando êxito atrás de êxi-
to na despedida do Estádio do Dragão, esta 
temporada. Foi, na realidade, a maior go-
leada desta época! 

O primeiro dos seis golos apontados pe-
los azuis e brancos surgiu logo aos quatro 
minutos, por Luis Díaz, mas o Moreirense 
ainda foi capaz de responder e voltar a em-
patar a partida aos 20’, por Fábio Abreu, 
levando as equipas em igualdade para in-
tervalo. No entanto, passados seis minutos 
do arranque da segunda parte começou a 
chuva de golos: Otávio aos 51’, Alex Telles 
aos 56’ de grande penalidade, um grande 
livre direto de Marega aos 61’, e um bis de 
Soares, aos 78’ e 87’ - nota para o espeta-
cular trabalho de equipa que resultou no 
primeiro golo do brasileiro.

No Aves - Benfica assistiu-se, durante 
o minuto inicial, a um gesto simbólico e 
de protesto, em que os jogadores do Aves 
permaneceram estáticos nas suas posições, 
enquanto as águias apenas faziam circular a 
bola. Aos 4’, um passe longo de Pizzi isolou 
Rafa que, na cara de Sheytanov,  não per-
doou. Ainda que o 2-0 estivesse à esprei-
ta em diversos momentos, este resultado 
manteve-se até ao intervalo. Já depois de 
Vinícius ter desperdiçado duas boas opor-
tunidades, Bruno Morais tocou  bola com o 
braço, cometendo grande penalidade. Na 
conversão, Pizzi não vacilou e fez o 2-0, 
tornando-se no melhor marcador desta 
temporada da Liga. Aos 87’, Nuno Verís-
simo troca Pizzi por Gonçalo Ramos, de 
apenas 19 anos, que não poderia ter imagi-
nado uma estreia melhor: em seis minutos 
conseguiu marcar dois golos. Aprendam, 
rapazes!

Inês Barbosa
Opinião

Decisões adiadas
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O Farense, que está de regresso à Liga 
18 anos depois, anunciou esta terça-
-feira (21) ter firmado um acordo com 
os franceses do Lyon que ultrapassa a 
“mera implicação desportiva” e visa a 
criação de sinergias em várias áreas.

“O Sporting Clube Farense e o Olym-
pique Lyonnais firmaram um acor-
do de parceria que visa a criação de 

sinergias de enorme amplitude nas mais 
diversas áreas de ação. Uma aproxima-
ção orgânica entre duas instituições his-
tóricas que se reconhecem em ambição 
e metodologias e que supera a mera im-
plicação desportiva”, refere o emblema 
algarvio, em comunicado.

Segundo o clube de Faro, a parceria 
“ganha sentido tanto pela grande co-
munidade lusófona presente na cidade 
de Lyon”, a segunda maior em França, 
“como pelo próprio símbolo dos emble-
mas e que consagra o espírito de ambas 
instituições: o leão”.

O acordo “não estabelece nenhum 
compromisso obrigacionista, pelo 

que não constitui nenhuma das partes 
como clube satélite da outra”, reforça 
o Farense, sustentando que a parceria 
abrange as áreas da formação, futebol 
sénior, modalidades, treino, marketing 
e comercial.

Este novo projeto está inserido “na 
estratégia de ampliação da rede de si-
nergias” do clube de Faro para os con-
tinentes europeu, africano e sul-ameri-
cano, contribuindo para o “crescimento 
sustentável” de Farense e Lyon.

A ligação entre os dois clubes é re-
forçada pelo facto de o Farense ter de-
frontado o Lyon na única participação 
na então Taça UEFA, na temporada 
1995/96, somando duas derrotas por 
1-0.

O clube de Faro, 2.º classificado da Li-
gaPro à data da suspensão da prova, em 
março, devido à pandemia de covid-19, 
foi promovido à Liga, em conjunto com 
o Nacional, após decisão da direção da 
Liga de Clubes em maio.

JN/MS

O guarda-redes Iker Casillas reuniu, 
esta terça-feira (21), todo o plantel do 
F. C. Porto à mesa numa unidade ho-
teleira de Vila Nova de Gaia para ce-
lebrar a conquista do título nacional 
e acabou por ser surpreendido com 
algo bem exemplificativo da importân-
cia que o espanhol tem para os cole-
gas de equipa.

Os jogadores azuis e brancos ofe-
receram ao ex-companheiro de 
equipa uma medalha de campeão 

nacional, gesto que o deixou bastante 
sensibilizado.

Nas redes sociais, Casillas partilhou 
uma foto da medalha com o mar e o pôr-
-do-sol como pano de fundo acompanha-
do de uma mensagem de agradecimento.

“Vivemos com muita intensidade. Às 
vezes não apreciamos as coisas. Olhas 
para os dois lados e não vês o que tens 
à tua frente. Pára. Observa. Analisa, se 
quiseres. Seguramente irás ver algo. 
Não tenho palavras para agradecer a 
todos os meus companheiros o detalhe 
de me dar esta medalha. Igualmente 
extensivo ao corpo técnico. Parece um 
gesto simples e para mim não o é. @
fcporto”, escreveu o guarda-redes.

Iker Casillas tinha sido convidado de 
honra no estádio do Dragão no encontro 
com o Sporting (2-0), na passada quar-
ta-feira (15), juntando-se à equipa nos 
festejos do título.

JN/MS

I LIGA

Farense faz parceria 
com franceses do Lyon

Plantel do F. C. Porto oferece 
medalha de campeão a Casillas
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O Sporting empatou, sem golos, esta 
terça-feira (21), com o Vitória de Setúbal, 
no Estádio de Alvalade, em jogo da 33.ª 
jornada da Liga.

Os primeiros 45 minutos da partida 
foram muito parcos em situações 
de perigo, pese o maior ascendente 

leonino. Na segunda parte, o encontro não 
melhorou muito de qualidade e salvo uma 
ocasião mesmo a acabar para os setubalen-
ses, pouco mais se viu.

Com este desfecho, o Sporting perdeu a 
oportunidade de carimbar já a presença na 
fase de grupos da Liga Europa, mas basta-lhe 
um empate frente ao Benfica, na derradeira 
jornada, para assegurar o terceiro lugar.

Já para os sadinos o ponto somado pode 
ser determinante na luta pela permanên-
cia, pois subiram ao 16.º lugar, o primeiro 
acima da linha de água, e basta-lhe repetir 
o resultado do Portimonense para empur-
rar os algarvios para a LigaPro.

JN/MS

O Benfica impôs-se, esta terça-feira (21) 
à noite, ao Desportivo das Aves, por 4-0, 
na Vila das Aves, no encerramento da 
33.º jornada da Liga, com golos de Rafa, 
Pizzi e dois de Gonçalo Ramos.

Face às várias rescisões unilaterais de 
contrato de jogadores nos últimos 
dias, Nuno Manta Santos viu-se obri-

gado a chamar seis jogadores sub-23 para o 
“onze” titular.

A partida começou com os jogadores 
avenses a recusarem jogar os primeiros 
60 segundos, sinal de protesto por toda a 
situação surreal que viveram durante a se-
mana, mantendo-se imóveis no relvado e 
com os suplentes abraçados à equipa téc-
nica na zona do banco, enquanto as águias 
recriavam-se com o bola e aplaudiram o 
gesto de protesto.

A partir daí, as águias surgiram melhores 
e marcaram logo aos quatro minutos, na 
sequência de um contra-ataque rápido das 
águias, que deixou Rafa isolado frente ao 
guarda-redes avense, com o VAR a confir-
mar o posicionamento legal do benfiquista.

Até ao intervalo, o Benfica teve uma ou 
outra oportunidade para dilatar a vanta-
gem, mas prevaleceu o 1-0.

Pouco depois do recomeço, aos 52 minu-
tos, Pizzi fez o segundo tento benfiquista na 
conversão de uma grande penalidade.

Aos 87 minutos, Gonçalo Ramos fez o 
terceiro golo das águias, dando o melhor 
seguimento a um livre da esquerda para o 
centro da área.

Já nos descontos, Gonçalo Ramos bisou 
e fechou a contagem em 4-0, um tento va-
lidado pelo VAR.

JN/MS

Sporting cede nulo frente ao Vitória de Setúbal

Benfica vence na Vila das Aves
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Proença: “Haver público nos estádios depende da evolução da covid-19”
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O campeão F. C. Porto despediu-se do 
Estádio do Dragão com uma golea-
da, por 6-1, ao Moreirense, em jogo 
da 33.ª jornada da Liga, com golos de 
Luis Díaz, Otávio, Alex Telles, Marega 
e um bis de Tiquinho Soares.

Antes do início da partida o conjun-
to de Moreira de Cónegos recebeu 
no relvado os novos campeões na-

cionais com a tradicional guarda de hon-
ra. Também o árbitro Carlos Xistra (Cas-
telo Branco), que cumpre o último jogo 
da carreira profissional, também foi ho-
menageado pelos jogadores minhotos.

Começada a partida, bastaram quatro 
minutos para os dragões se colocarem 
em vantagem, com o golo de Luis Díaz.

A reação do Moreirense não demo-
rou muito e Fábio Abreu restabeleceu a 
igualdade, aos 20 minutos. Tendo tido 
outra grande oportunidade logo de se-
guida, mas o guarda-redes Diogo Costa 
desviou a bola da baliza.

Mesmo em cima dos 45 minutos, Ma-
rega falhou uma excelente ocasião para 
fazer o 2-1, mas atirou ligeiramente por 
cima da barra.

Ao intervalo, tudo empatado no Dragão.
Aos 51 minutos, Otávio colocou os 

azuis e brancos de novo na frente do 
marcador, num lance rápido de Marega 
validado pelo VAR.

E nem cinco minutos depois, o late-
ral esquerdo brasileiro Alex Telles, de 

penálti a castigar falta de Pasinato sobre 
Luis Diaz (sancionado pelo VAR), au-
mentou para 3-1.

O quarto tento portista chegou num 
livre direto do avançado maliano Mous-
sa Marega, aos 61 minutos.

Aos 75 minutos, Sérgio Conceição fez 
entrar o guarda-redes Mbaye para este 
se juntar à lista de campeões nacionais.

A mão cheia de golos do F. C. Porto 
surgiu pelo pé de Tiquinho Soares (78), 
após boa jogada de combinação no ata-
que.

O avançado brasileiro dos dragões bi-
sou na partida, aos 87 minutos, e elevou 
a contagem para 6-1.

Até ao apito final o marcador não so-
freu mais alterações.

Finda a partida, o árbitro Carlos Xis-
tra despediu-se dos relvados em lágri-
mas, exibindo uma mensagem dedicada 
aos mais próximos: “Obrigado família e 
amigos”.

Já os dragões, após a habitual roda no 
meio do estádio, regressaram ao bal-
neário, voltando depois um a um, já 
com pinturas faciais, ao relvado para 
serem agraciados pelo presidente da 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional, 
Pedro Proença.

O troféu correspondente à conquista 
do campeonato nacional foi entregue ao 
capitão Danilo Pereira.

JN/MS

F. C. Porto goleia Moreirense no Dragão

C
ré

di
to

s:
 D

R

Um golo de Yohan Tavares garantiu, esta 
segunda-feira (20), ao Tondela, a vitória 
por 1-0 na receção ao S. C. Braga, man-
tendo intactas as aspirações de perma-
nência dos beirões, enquanto os arse-
nalistas comprometeram na luta pelo 
terceiro lugar.

O golo, anotado aos 74 minutos pelo 
jogador francês dos tondelenses, 
permitiu à equipa aproveitar da 

melhor maneira a derrota em Paços de Fer-

reira do Portimonense, concorrente direto, 
com o S. C. Braga a hipotecar quase defini-
tivamente as hipóteses de chegar ao lugar 
mais baixo do pódio.

Com esta vitória, o Tondela mantém o 
15.º posto, mas agora com 33 pontos, mais 
três do que o Portimonense (17.º) e mais 
dois do que o Vitória de Setúbal, 16.º.

JN/MS

Tondela vence Braga e fica mais à tona

Belenenses apresenta queixa-crime 
contra Aves por corrupção

Paços de Ferreira bate Portimonense 
e garante permanência

Rui Pedro Soares, presidente da Bele-
nenses SAD, anunciou esta segunda-
-feira (20) ter apresentado uma quei-
xa-crime por suspeitas de corrupção 
desportiva contra a SAD do Aves, após 
esta ameaçar não se apresentar nos 
dois últimos jogos da Liga.

“Em face do que tem sido público 
desde a passada sexta-feira, com 
toda a comunicação que tem sido 

transmitida pela administração da Aves 
SAD, a Belenenses SAD apresentou par-
ticipação criminal por suspeitas de cor-
rupção desportiva. Este crime tem mol-
dura penal máxima de 10 anos de prisão. 
Entendemos que tudo o que se tem pas-
sado desde sexta-feira passada e que tem 
sido público é contrário aos interesses 
da Aves SAD e por isso entendemos que 
podemos estar perante atos de índole 
criminosa que pretendemos que sejam 
investigados”, começou por referir o di-
rigente dos azuis, avançando: “Nós sabe-
mos que é do interesse da Aves SAD que 
os dois jogos se realizem. É do interesse 
do grupo de trabalho da Aves SAD que 
os jogos se realizem. É do interesse que 
o futebol português que o jogo se realize. 
Entendemos que o que tem vindo a ser 
comunicado desde a passada sexta-feira 
é contrário a todos esses interesses. Po-
demos estar perante indícios da prática 
de um crime de corrupção desportiva”.

A falta de comparência do Aves pode 
baralhar as contas na luta pela perma-
nência e colocar em risco a quase as-
segurada continuidade da Belenenses 
SAD na Liga. Rui Pedro Soares prefere 
não pensar nesse cenário e avançou 
que a equipa só quer vencer o último 
jogo com o V. Setúbal e recordou o que 
já se passou na temporada 2011/12 com 
a União de Leiria, que não conseguiu 
apresentar 11 jogadores de início.

“Há oito anos, em 2012, uma equipa 
apresentou-se com oito jogadores em 
campo. Foi a U. Leiria na última jornada 
em 2011/12. Agora, a Liga não tem con-
dições para prevenir que uma situação 

dessas não voltasse a acontecer. É altu-
ra de repensar muito em relação à Liga, 
em matéria de regulamentos e também 
a necessidade da Liga ter capacidade 
financeira para acorrer a uma situação 
destas. São precisas regras claras e mui-
ta vontade que uma situação destas não 
acontece outra vez. Em 2012 foi o mes-
mo”, salientou o presidente dos azuis.

E uma mudança nos regulamentos para 
evitar situações idênticas é, para Rui Pe-
dro Soares, necessária: “É preciso separar 
o trigo do joio para que as exceções não 
se transformem regra. E é preciso perce-
ber que o futebol profissional em Portugal 
não pode estar à mercê de uma situação 
destas poder acontecer novamente. Te-
mos dois meses até à próxima época e há 
mesmo muito trabalho a fazer. Vamos es-
tar à altura das nossas responsabilidades 
e a Liga também vai ter de estar. Espera-
mos que no imediato seja apontada uma 
data para que este tipo de situação não 
se volte a repetir. Ainda não aprovámos 
o orçamento da próxima época e vamos 
olhar com atenção para que não possam 
existir casos de equipas que entram nos 
últimos meses a entrar em decomposição 
e coloquem em risco a verdade desporti-
va. É fácil de fazer, basta ter vontade”.

Para o dirigente, a “imagem do fute-
bol português já está manchada” e diz-
-se surpreendido por a Belenenses SAD 
ser a primeira entidade a fazer a denún-
cia da situação. Ainda assim, endereçou 
uma mensagem aos avenses.

“Uma mensagem que quero deixar 
ao treinador, aos jogadores, ao depar-
tamento médico, ao presidente do clu-
be, aos adeptos, a todos. A dignidade é 
sempre reconhecida. Nessa equipa da 
U. Leiria que entrou em campo com 
oito jogadores, estava o guarda-redes 
do At. Madrid, o Oblak. Tenho a certeza 
de que é vontade de todos os profissio-
nais do Aves disputarem o jogo. O que 
se está a passar é algo que desestabiliza 
todas as que estão disputar a perma-
nência”, finalizou..

JN/MS
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O Paços de Ferreira derrotou, esta se-

gunda-feira (20), o Portimonense por 2-1 e 
assegurou a permanência na Liga, em jogo 
da 33.ª e penúltima jornada, resultado que 
também possibilita ao Belenenses SAD con-
tinuar no principal escalão.

Os pacenses entraram melhor na partida 
e adiantaram-se aos sete minutos, por Bru-
no Santos, o Portimonense ainda igualou, 
aos 17, com um autogolo de Marcelo, tendo 
Denilson, aos 41, anotado o tento do triun-

fo e que ditou a permanência da equipa da 
Mata Real, bem como do Belenenses SAD, o 
outro conjunto interessado neste desfecho.

Com esta vitória, o Paços de Ferrei-
ra mantém o 13.º lugar, mas agora com 38 
pontos, enquanto o Portimonense continua 
na luta pela permanência, ocupando o 17.º 
posto, com 30 pontos, sendo a primeira 
equipa abaixo da linha de despromoção.

JN/MS
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O treinador publicou uma mensagem 
de despedida do Flamengo na passada 
sexta-feira (17) à noite na sua conta ofi-
cial de Instagram. O agora treinador das 
águias diz que este é “um fim de ciclo” e 
que “chegou a hora de regressar a Por-
tugal”.

É com um vídeo emocionado que Jor-
ge Jesus deixa uma mensagem de 
despedida aos adeptos do Flamengo. 

Em pouco mais de três minutos, o técnico 
português, que assinou pelo clube brasi-
leiro em junho de 2019, mostra o percurso 
feito além-fronteiras. Os jogos, os encon-
tros com adeptos, os treinos e as celebra-
ções são relembrados ao som de “See You 
Again” [Ver-te de Novo] de Wiz Khalifa e 
Charlie Puth.

“Foram 13 meses de uma união perfeita, 
tempo em que fui muito feliz, me senti em 
casa, tivemos conquistas inesquecíveis”, 
escreve o técnico na mesma publicação. 
Jorge Jesus venceu pelo Flamengo a Taça 
dos Libertadores (2019), o Campeonato 

Brasileiro de Futebol (2019), a Supercopa 
do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana 
(2020) e o Campeonato Carioca de Futebol 
(2020).

O treinador português, de 65 anos, volta 
agora ao Sport Lisboa e Benfica, de onde 
saiu no verão de 2015, para treinar o Spor-
ting. Em junho de 2018, o técnico saiu do 
clube leonino e teve uma breve passagem 
pela Arábia Saudita ao comando do Al-Hi-
lal. Um ano depois estava no Brasil.

Na conta de Instagram, Jesus refere que 
a saída do Flamengo “não deixará cica-
trizes, somente lembranças de vitórias e 
títulos” - de recordar que o técnico tinha 
renovado contrato com o clube brasilei-
ro ainda no mês passado. “Fim de um ci-
clo, chegou a hora de voltar a Portugal”, 
acrescenta.

Jorge Jesus assina pelo Benfica por três 
temporadas, onde vai ganhar três milhões 
por época.

JN/MS

O treinador interino do Benfica, Nelson 
Veríssimo, deu as boas-vindas e dese-
jou sucesso a Jorge Jesus, técnico que 
irá assumir o comando do futebol “en-
carnado” na próxima temporada.

O tema do regresso do antigo trei-
nador do Benfica ao clube no 
qual conquistou três campeona-

tos nacionais marcou a conferência de 
imprensa de lançamento da partida com 
o Desportivo das Aves, da 33.ª jornada 
da I Liga, com o técnico encarregado 
de fazer a transição entre Bruno Lage e 
o ex-treinador do Flamengo a garantir 
que a novidade não afetou a atitude dos 
jogadores.

“Antes de mais, dar-lhe as boas-vin-
das [a Jorge Jesus] a uma casa que co-
nhece bem, pois o sucesso dele será o 
de todos os benfiquistas. Quanto aos jo-
gadores, a partir do momento em que a 
notícia se tornou oficial, não notei qual-
quer diferença [na atitude e empenho 
nos treinos], nem o esperava”, garantiu 
Nelson Veríssimo.

O técnico que vai orientar a equipa até 
à final da Taça de Portugal, frente ao F.C. 
Porto, revelou ainda que continua a des-
conhecer o seu futuro no clube, apesar 
da anunciada contratação de Jesus, mas 
assegurou que isso “de momento, não é 
o mais importante” e que as coisas “serão 
faladas” no devido tempo.

Nesse sentido, voltou a falar do “espíri-
to de missão” com que encarou esta eta-
pa da carreira, na qual lhe foi pedido que 
assegurasse o comando da equipa “encar-
nada” no período entre a saída do seu an-
tecessor, Bruno Lage, e a chegada do novo 
treinador, Jorge Jesus, à qual o grupo tem 
reagido “de forma natural”.

“Daquilo que foi a nossa perceção [da 
equipa técnica] relativamente ao dia a dia 
e empenho dos jogadores, não notámos 
qualquer diferença. Obviamente que têm 
essa perceção [das mudanças que a chega-
da de Jesus poderá implicar], mas naquilo 
que são as dinâmicas, não notei nada de 
diferente”, garantiu.

Na passada sexta-feira (17), o Benfica 
confirmou oficialmente, em comunicado 
enviado à Comissão do Mercado de Valo-
res Mobiliários (CMVM), que o treinador 
Jorge Jesus vai regressar em 2020/21 ao 
clube, cinco anos depois de ter saído para 
o Sporting.

Jorge Jesus, que completa 66 anos hoje 
(24), foi técnico principal do Benfica entre 
2009/10 e 2014/15, período em que con-
quistou 10 títulos, nomeadamente três 
campeonatos, uma Taça de Portugal, uma 
Supertaça e cinco edições da Taça da Liga.

O técnico ingressa do Benfica depois de 
rescindir contrato com o Flamengo, clube 
brasileiro ao serviço do qual conquistou 
seis troféus em pouco mais de um ano, in-
cluindo a Taça Libertadores e o campeo-
nato brasileiro.

Jesus começou a carreira no Amora, em 
1989/90, e, depois, passou por Felgueiras, 
União da Madeira, Estrela da Amadora, 
Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, 
Moreirense, União de Leiria, Belenenses e 
Sporting de Braga, antes de chegar à Luz.

Depois de se tornar o mais titulado 
treinador dos ‘encarnados’, que também 
levou a duas finais da Liga Europa, per-
didas para Chelsea (2012/13) e Sevilha 
(2013/14), rumou ao Sporting, tendo pas-
sado ainda pelo Al-Hilal antes de chegar 
ao Flamengo.

JN/MS

Veríssimo dá boas-vindas e 
deseja sucesso a Jorge Jesus
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Jorge Jesus diz que 
“chegou a hora de regressar a Portugal”
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O Belenenses SAD venceu (1-0), no 
passado domingo (19), o Gil Vicente 
na 33.ª e penúltima jornada e deu um 
importante passo na luta pela perma-
nência na Liga.

Na Cidade do Futebol, em Oei-
ras, Marco Matias marcou para 
os azuis, aos 88 minutos, e con-

quistou três pontos que permitem ao 

Belenenses reforçar o 14.º lugar, com 35 
pontos.

O Belenenses SAD, que estava há sete 
encontros sem vencer, interrompeu 
também uma série de três triunfos con-
secutivos do Gil Vicente, que é nono, 
com 42 pontos.

JN/MS

Guarda-redes, de 28 anos, deixa o 
Tondela e chega ao dragão a custo zero. 
Contrato de quatro temporadas

Cláudio Ramos vai ser jogador do F. C. 
Porto para a próxima época, confirmou 
o JN junto de fontes próximas do pro-
cesso. O guarda-redes termina a ligação 
ao Tondela, ao fim de nove temporadas, 
e é um jogador livre, tendo aceite o con-
vite do emblema portista, que lhe ace-
nou com um contrato de quatro tempo-
radas.

A contratação ainda não é oficial, 
até porque o F. C. Porto não se irá pro-
nunciar sobre o mercado até ao final da 

época, mas Cláudio Ramos já não esca-
pa ao dragão. O guardião tinha outras 
propostas sedutoras, nomeadamente do 
campeonato turco, mas a possibilidade 
de cumprir o sonho de representar um 
grande e ter a oportunidade de jogar na 
Liga dos Campeões falou mais alto.

Cláudio Ramos conta com uma inter-
nacionalização e, ao serviço do Tondela, 
fez 103 partidas seguidas na Liga. Agora, 
prepara-se para abraçar o maior desafio 
da carreira.

JN/MS

Belenenses SAD vence Gil Vicente
e fica perto da permanência na Liga

Cláudio Ramos reforça baliza 
do F. C. Porto
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O Vitória de Guimarães regressou, no 
passado domingo (19), às vitórias ao ba-
ter em casa o Marítimo, por 1-0, na 33.ª e 
penúltima jornada da Liga.

Depois de, no sábado (18), terem dito 
adeus ao sonho das competições 
europeias, devido aos empates de 

Famalicão e Rio Ave, os vimaranenses vol-

taram no domingo (19) aos triunfos, após 
duas derrotas consecutivas, graças a um 
golo solitário de Edwards, aos 24 minutos.

O Vitória de Guimarães é sétimo classi-
ficado da Liga, com 49 pontos, enquanto o 
Marítimo, que estava há quatro jogos sem 
perder, é 12.º, com 38.

JN/MS

No final do encontro do passado domin-
go (19) com o Marítimo, que os vimara-
nenses venceram por 1-0, o treinador do 
Vitória de Guimarães confirmou que o 
futuro não vai passar pela cidade berço.

“Temos de ser muito abertos. Há mui-
tos joguinhos à volta do que se diz e 
do que se faz, mas eu estou prepara-

do para isso. Quando não se conseguem os 
objetivos é normal que não haja continui-
dade. Isso não me faz confusão. Respeito a 

decisão das pessoas”, começou por dizer o 
treinador, apontando a saída como o cená-
rio mais provável.

“Provavelmente, a saída do comando 
técnico vai acontecer e aceito-o de uma 
forma natural. Fui profissional, trabalhei 
com dignidade, quis fazer o melhor, mas 
não consegui. Ninguém me pode apontar 
nada. Não conseguimos o objetivo e há in-
satisfação”, concluiu.

JN/MS

Vitória de Guimarães regressa 
às vitórias na Liga frente ao Marítimo

Ivo Vieira confirma saída do Vitória: 
“É normal que não haja continuidade”

C
ré

di
to

s:
 D

R
4124 a 30 de julho de 2020www.mileniostadium.com



MILÉNIO |  DESPORTO

Bola de Ouro não 
será atribuída em 2020
O anúncio foi feito pela “France Foo-
tball”, que explica que não há “condi-
ções justas suficientes” para atribuição 
do galardão.

A revista responsável pela atribuição 
do prémio de melhor jogador do 
mundo, explicou que devido a ser 

um ano excecional, com circunstâncias ex-
cecionais, a Bola de Ouro não será atribuída 
este ano.

A “France Football” refere que nem to-
dos os participantes competiram sob as 

mesmas circunstâncias, visto que certos 
campeonatos começaram ou acabaram 
mais tarde, sendo que alguns nem sequer 
retomaram.

A revista explica que apenas janeiro e fe-
vereiro foram jogados de forma normal, e 
que existiram vários fatores que condicio-
naram a forma como se competiu, nomea-
damente os jogos à porta fechada, as cinco 
substituições e a fase final da Liga dos Cam-
peões a um só jogo.
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Presidente da UEFA 
diz que futebol continuará 
sem público até nova ordem
Aleksander Ceferin, presidente da 
UEFA, garantiu que os jogos de futebol 
vão continuar sem público até “ordens 
em contrário” e considerou que o orga-
nismo reagiu com “bastante sucesso” 
ao cenário de crise provocada pela co-
vid-19.

Em entrevista publicada no site oficial 
da UEFA, o dirigente esloveno frisou 
que não vai correr “nenhum risco” 

com a introdução de espectadores nos es-
tádios, embora deseje que isso seja possí-
vel “o mais cedo possível”.

“Vamos continuar a jogar sem a pre-
sença de público até que exista uma nova 
ordem. Não vamos correr nenhum risco. 
Como todos, eu preferia que os adeptos 
pudessem ir aos estádios, mas não é possí-
vel. Sou uma pessoa otimista e espero que 
isso possa acontecer o mais cedo possí-
vel”, disse Ceferin.

As declarações do presidente da UEFA 
acontecem numa altura em que, por 
exemplo, em França se discute a possibili-

dade de implementar jogos à porta fecha-
da, depois do comportamento do público 
no particular realizado entre o Paris Sain-
t-Germain e os belgas do Waaland-Beve-
ren.

Para já, o Governo francês permite a 
presença de um máximo de 5000 pessoas 
nas bancadas, mas, por causa desse jogo, 
ameaçou fechar os recintos aos adeptos. 
No Parque dos Príncipes, em Paris, vá-
rias imagens televisivas mostraram que 
alguns adeptos não respeitaram as regras 
e as medidas impostas de combate à pan-
demia da covid-19.

Para Ceferin, a UEFA reagiu com “bas-
tante sucesso” ao surto do coronavírus, so-
bretudo com a decisão de adiar o Euro2020 
para 2021. “Esse foi um momento funda-
mental, porque foi uma decisão tomada 
ainda numa altura precoce. Todos os in-
tervenientes entenderam que esse seria o 
caminho e foi gerado um espírito de total 
unidade e solidariedade”, concluiu.

JN/MS
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Aleksander Ceferin, presidente da UEFA

Guarda-redes Guitta renova com o Sporting
O guarda-redes Guitta renovou con-
trato com a equipa de futsal do Spor-
ting e por mais uma temporada, anun-
ciaram os leões, esta segunda-feira 
(20), no site oficial.

O jogador brasileiro, de 33 anos, 
passou as duas últimas épocas na 
equipa de Alvalade, tendo con-

quistado uma Liga dos Campeões, uma 
Taça de Portugal e uma Supertaça nos 51 
jogos que disputou.

“Continuar no Sporting significa con-
tinuar a lutar por títulos e também por 
sonhos. Um deles o campeonato portu-
guês, que ainda não conquistei, e outro a 
segunda Liga dos Campeões consecuti-
va”, disse Guitta, em declarações ao site 
do clube.

O novo contrato do internacional 
brasileiro apareceu um dia depois de o 
Sporting ter também renovado com o 
italiano Diego Cavinato e com o brasi-
leiro Rocha.
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Shop online at donvalleyhealthfood.ca

10% of all June sales
will go to ForEva Strong

O Sporting vai disputar o grupo B 
da fase de grupos da Liga dos Cam-
peões de ténis de mesa, ditou na pas-
sada sexta-feira (17) o sorteio, de-
frontando os russos do TTSC UMMC 
e uma equipa proveniente do play-off.

Os campeões nacionais disputam, 
em novembro, a competição eu-
ropeia, na qual, ao lado dos rus-

sos, estará uma das equipas provenien-
tes de uma ronda preliminar.

Entre os adversários possíveis es-
tão o Muhlhausen (Alemanha), Sokah 
Hoboken (Bélgica), Bóer Taverzo (Ho-

landa), Leka Enea (Espanha), Enfireex 
Ostrava (República Checa), Dzialdowo 
(Polónia), Walter Wels (Áustria) e Pon-
toise Cergy (França).

A temporada europeia 2019/20 foi 
encerrada nos quartos de final, devido 
à pandemia de covid-19, enquanto os 
leões se sagraram pentacampeões na-
cionais frente aos açorianos do Toledos, 
numa final disputada no Centro de Alto 
Rendimento de Vila Nova de Gaia, a 5 de 
julho.

JN/MS

Sporting já tem adversários na Liga 
dos Campeões de ténis de mesa
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“Pesadelo terminou” e 
Jorge Fonseca está de regresso
O judoca está de “regresso” à seleção 
nacional, depois de ultrapassar a co-
vid-19 e não escondeu o alívio pelo “fim 
do pesadelo”.

“Estou de regresso! O pesadelo ter-
minou! Estou de regresso àquilo que 
mais gosto de fazer: Judo”, sintetizou 

o campeão do Mundo de -100 kg em 2019, 
no Facebook.

Jorge Fonseca e Wilsa Gomes (-57 kg) ti-
veram testes positivos para covid-19 a 24 de 
junho, quando a Federação Portuguesa de 
Judo se preparava para iniciar o primeiro 
estágio alargado das seleções, em Coimbra.

“É difícil expressar a alegria que sinto por 
poder voltar a treinar com os meus colegas 
de clube e de seleção. Não foi um combate 
fácil, contra este adversário invisível que 
não se deixa agarrar nem projetar mas, 
com o apoio de todos, venci mais este de-
safio”, congratulou-se.

O judoca do Sporting, de 27 anos, esteve 
três semanas de quarentena em Lisboa e, 
posteriormente, realizou quatro testes que 
deram negativo.

Jorge Fonseca revelou-se “mais deter-
minado e confiante do que nunca, de olhos 
postos nos objetivos” a que se propôs jun-
tamente com a federação e o seu treinador 
Pedro Soares, de quem teve “como sem-
pre, um apoio incondicional”.

“Uma palavra de enorme gratidão para 
os meus colegas e amigos que nunca se 
cansaram de me acarinhar e animar du-
rante este período de angústia e incerteza. 
Com a vossa ajuda, foi mais fácil suportar e 
ultrapassar esta provocação. E o meu pen-
samento estará seguramente convosco nas 
próximas vitórias que anseio alcançar”, 
prometeu.

O campeão mundial de -100 kg expres-

sou ainda a sua “solidariedade a todos 
aqueles que se encontram infetados com 
esta maldita doença”, nomeadamente 
àqueles que “não tiveram a sorte” de pas-
sarem a pandemia como o judoca, assin-
tomático. “Desejo que, com o apoio dos 
nossos incansáveis profissionais de saúde, 
consigais também, todos vós, vencer esta 
luta”, concluiu.

Jorge Fonseca integrou o quinto estágio 
das seleções de judo, de terça (21) até hoje 
(24), novamente em Coimbra.

As provas de judo deverão recomeçar em 
setembro, mês para o qual estão previstos o 
Grande Prémio de Zagreb (18 e 20) e o Cam-
peonato Nacional (26 e 27). Os Europeus de 
Praga, que deveriam ter-se disputado em 
maio, foram adiados para o período entre 8 
e 10 de novembro.

JN/MS
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Os Grandes Prémios O Jogo e Jornal 
de Notícias, em bicicleta, foram remar-
cados para depois das novas datas da 
Volta a Portugal, no mês de outubro, 
segundo um novo calendário publicado 
esta segunda-feira (20) pela Federação 
Portuguesa de Ciclismo.

Segundo o calendário, o prémio O 
Jogo disputa-se a 10 e 11 de outubro, 
antes da corrida do JN, que irá para a 

estrada de 13 a 18 do mesmo mês, encer-
rando a época já depois da prova rainha, a 
Volta a Portugal.

A Federação assumiu a organização da 
prova e apontou como novas datas para o 
evento uma corrida de nove dias, sem dia 
de descanso, entre 27 de setembro e 5 de 
outubro.

No novo calendário, nota para a ante-
cipação dos Nacionais de estrada, para os 
quais a União Ciclista Internacional (UCI) 
tinha apontado, como referência, o fim de 
semana de 21 a 23 de agosto.

Em Portugal, o campeonato vai decorrer 
a 14 de agosto, na especialidade de contrar-

relógio, enquanto a prova de fundo para 
sub-23 está marcada para dia 15 e os corre-
dores de elite discutem o título no dia 16.

Além do campeonato nacional de ram-
pa, nota também para o Grande Prémio 
de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agos-
tinho, marcado para 19 e 20 de setembro, 
dia dos Nacionais de contrarrelógio no fe-
minino, juniores e veteranos.

A FPC publicou ainda novas datas para 
as vertentes de BTT, BMX e ciclocrosse, 
com o nacional de “downhill” a 20 de 
setembro, o nacional de “cross country” 
olímpico a 27 de setembro, o nacional de 
enduro a 25 de outubro e a Taça do Mundo 
de “downhill” de 29 de outubro a 1 de no-
vembro. O campeonato nacional de BMX 
está marcado para 17 de outubro.

Segundo comunicado da federação, foi 
dada prioridade “a corridas individuais, 
de risco baixo, e criaram-se normas es-
pecíficas para a organização de eventos de 
cada uma das vertentes” tendo em conta a 
pandemia de covid-19.

O pelotão de estrada regressou à com-
petição com a Prova de Reabertura, em 

Anadia, vencida por Rui Costa (UAE Emi-
rates), a 5 de julho, depois de ter estado 
sem competir desde meados de março.

Ainda assim, o regresso foi curto, uma vez 
que o Troféu Joaquim Agostinho foi adiado 
para setembro, devido a um caso positivo 

na organização, enquanto a Volta a Portugal 
ganhou nova data após a federação assumir 
a organização, depois de já ter feito aprovar 
um plano de segurança por parte da Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS).

JN/MS

Grandes Prémios 
Jornal de Notícias e O Jogo 
disputam-se em outubro
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Patinadora Ekaterina, de 20 anos,  
salta para a morte de um sexto andar
Campeã de patinagem de origem russa 
atravessava vários problemas de saúde 
e estaria deprimida. Polícia de Moscovo 
descobre nota de despedida no aparta-
mento da atleta.

A campeã mundial de juniores em pati-
nagem artística de 2017 foi encontrada 
morta na sexta-feira, 17 de julho, num 

passeio junto ao prédio onde morava, no 
centro de Moscovo, capital da Rússia. Ekate-
rina Alexandrovskaya, que fez 20 anos a 1 de 
janeiro deste ano, terá saltado de uma janela 
do seu apartamento, situado num 6.º andar.

Relatórios policiais preliminares, ainda 
sem dados sobre a autópsia, sustentam 
que a patinadora pode ter cometido sui-
cídio, “saltando para a morte”, mas “as 
circunstâncias do incidente estão ainda a 
ser apuradas”, disse fonte oficial ao jornal 
russo de grande circulação “Izvestia”.

A agência russa de notícias Tass revelou 
também que no interior do apartamento 
de Ekaterina foi descoberta uma nota de 
despedida escrita à mão - e que continha 
as palavras “eu amo”, mas nada mais se 
sabe sobre essa carta, a não ser que foi re-
digida pela própria patinadora.

Ainda segundo a agência Tass, uma fon-
te da investigação concedeu que “a causa 
preliminar da morte é o suicídio”.

Atravessava fase depressiva

Ekaterina Alexandrovskaya, conhe-
cida como Katia, nasceu na Rússia, mas 
em 2016 obteve a cidadania australiana e 
foi em competições pelo seu país adoti-
vo que conquistou títulos internacionais: 
nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, 
em PyeongChang, na Coreia do Sul, com o 
seu parceiro de patinagem no gelo Harley 
Windsor. A mesma dupla também venceu 
o título mundial júniores de 2017, na com-
petição que juntou as maiores promessas 
da patinagem em Taipei, Taiwan. No seu 

palmarés, conta ainda com dois campeo-
natos australianos de pares, em 2017 e 2018.

Ekaterina, que começou a patinar aos qua-
tro anos de idade e aos 11 já integrava com-
petições federadas, não estaria a atravessar 
atualmente um bom momento. Retirada das 
competições oficiais desde fevereiro, a pa-
tinadora de 20 anos lidava com sucessivas 
lesões que não conseguiu ultrapassar, tendo 
sofrido em janeiro um ataque epilético; o seu 
quadro clínico incluía ainda uma depressão 
que já duraria há cerca de dois anos.

“Arrasados” e “sem palavras”

O atleta australiano Harley Windsor, 
parceiro de Ekaterina desde 2016, e que 

a levou a mudar a nacionalidade de russa 
para australiana, já reagiu à morte da cole-
ga e escreveu na rede social Instagram que 
estava “arrasado com a notícia da morte 
de Katia” e que “os prémios que alcança-
mos durante a nossa parceria é algo que 
nunca esquecerei e sempre manterei perto 
do meu coração”.

Com uma foto sorridente dos dois, pu-
blicada no passado sábado (18), dia a se-
guir à morte da atleta, Harley escreveu 
ainda: “Não há palavras para descrever o 
que sinto. Descansa em paz, Katia”.

Também Ian Chesterman, chefe de mis-
são da equipa australiana que foi aos jogos 
de inverno de Pyeongchang, disse que a 

notícia era “um golpe terrível para todos 
aqueles que conheciam a patinadora”. 
Chesterman acrescentou que “é muito 
triste perder a Katia, que era uma pessoa 
vibrante e talentosa e uma atleta incrível. 
Ela era muito humilde, mas incrivelmen-
te determinada a ser a melhor que poderia 
ser”. E fecha o seu depoimento sublinhan-
do que “este é outro lembrete oportuno de 
quão frágil é a vida humana. Descansa em 
paz, doce Katia”.

Geoff Lipshut, diretor-executivo do 
Instituto Olímpico de Inverno da Austrá-
lia, disse que Ekaterina terá sempre um 
lugar especial na história do desporto aus-
traliano.

“Katia e Harley foram os primeiros 
campeões mundiais de patinagem artísti-
ca da Austrália. Ela adotou este país para 
realizar os seus sonhos desportivos. A 
notícia é demasiado triste, os meus pen-
samentos estão com a família de Katia na 
Rússia, com Harley e com a comunidade 
de patinagem da Austrália”.

Fãs despedem-se no Instagram

A página pública de Ekaterina Alexan-
drovskaya no Instagram, onde divulgava 
regularmente os seus feitos desportivos e 
publicava fotos em poses artísticas, e em 
lazer, com Harley Windsor, é agora o local 
oficial de despedida dos fãs.

Junto à última foto publicada por Katia, 
que é já de novembro do ano passado, uma 
foto noturna tirada na baixa moscovita 
junto à Evolution Tower, uma torre céle-
bre de arquitetura moderna, laminada e 
torcida, em ferro e vidros espelhados, há 
agora centenas de comentários a lamen-
tar a morte da atleta, multiplicando-se 
as bênçãos, pequenas orações e emojis de 
mãos em prece, choro, pequeninas estre-
las e corações.
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O português da KTM garantiu o oitavo 
lugar no Grande Prémio de Espanha, 
prova que marcou o início do Mundial, 
disputado no passado domingo (19) em 
Jerez de la Frontera e que foi conquista-
do por Fabio Quartararo.

Depois de ter partido do 15.º lugar da 
grelha, Miguel Oliveira assinou uma 
excelente recuperação e acabou por 

igualar o melhor resultado de sempre na 
classe rainha do motociclismo, ao cruzar a 
linha de meta na oitava posição, somando, 
assim, os primeiros pontos em 2020 logo na 
primeira corrida. O piloto de Almada repe-
tiu, assim, o feito que havia conseguido no 
Grande Prémio da Áustria de 2019.

Em grande destaque esteve Fabio Quar-
tararo. Depois de garantir a “pole posi-
tion”, o francês da Yamaha conquistou a 
primeira vitória da carreira em MotoGP, 
uma corrida que ficou marcada por uma 
queda aparatosa do campeão do Mundo 
Marc Márquez.

Já depois de um primeiro incidente, que 
o atirou para o 16.º lugar, o espanhol da 
Honda recuperou até terceiro e quando 
atacava o segundo posto voltou a cair, fi-
cando a queixar-se do braço direito.

“O Marc sofreu um grande golpe no bra-
ço e está a fazer um raios-x. Já tomou anal-
gésicos para a dor”, revelou Alberto Puig, 
diretor da equipa Honda.

JN/MS

Miguel Oliveira  
iguala melhor 

resultado  
de sempre  

em MotoGP

A Fórmula 1 anunciou em comunica-
do, na passada sexta-feira (17), que 
duas pessoas testaram positivo à co-
vid-19, depois da despistagem efetua-
da a pilotos, equipas e staff envolvido 
na organização da competição.

“A FIA [Federação Internacional de 
Automobilismo] e a Fórmula 1 con-
firmam que, dos 4997 testes reali-

zados à covid-19 entre 10 e 16 de julho, 
duas pessoas acusaram positivo”, infor-
mou a F1, revelando que as pessoas em 
questão “não fazem parte de qualquer 
equipa, pelo que não existe qualquer 
consequência para as corridas”.

De acordo com a F1, as duas pessoas 
infetadas foram retiradas do contexto de 

competição e estão em isolamento.
A nota divulgada pela F1 surgiu no dia 

em que se realizaram as sessões de testes 
do GP da Hungria, em Hungaroring, a 
terceira prova do Mundial deste ano.

A organização já tinha realizado mais 
de oito mil testes de rastreio ao coro-
navírus antes dos dois primeiros GP da 
temporada, ambos na Áustria, sem que 
tenha surgido qualquer caso positivo.

A pandemia de covid-19 já provocou 
mais de 590 mil mortos e infetou mais de 
13,83 milhões de pessoas em 196 países 
e territórios, segundo um balanço feito 
pela agência francesa AFP.

JN/MS

Dois casos positivos 
de covid-19 na Fórmula 1

Hamilton vence Grande 
Prémio da Hungria
O hexacampeão do Mundo garantiu o 
segundo triunfo consecutivo no Mundial 
de F1 de 2020, dominando a corrida em 
Hungaroring e saltando para a liderança 
do campeonato. Max Verstappen impediu 
a dobradinha da Mercedes, ao resistir ao 
derradeiro assalto de Valtteri Bottas.

Depois de ter sido segundo no Gran-
de Prémio da Áustria e ter vencido 
o GP da Estíria, ambos disputados 

no Circuito Red Bull Ring, Lewis Hamilton 
voltou a mostrar toda a sua superioridade 
na Hungria, apesar de problemas nos pneus 
que teve perto do fim da corrida. O britânico 
foi obrigado a uma paragem extra nas boxes, 
mas a vantagem que tinha sobre Verstappen 
era suficiente para segurar a liderança.

Além disso, com um novo jogo de pneus 
“soft” Hamilton ainda garantiu o ponto ex-
tra da volta mais rápido, batendo, inclusive, 
o recorde da pista na última volta. Versta-
ppen também deu espetáculo. Depois de um 

susto na volta de formação da grelha - che-
gou a danificar a asa dianteira -, o holandês 
recuperou de sétimo até ao segundo posto e 
limitou Bottas ao lugar mais baixo do pódio.

Depois do excelente resultado na qualifi-
cação - terceiro e quarto lugares -, a Racing 
Point voltou a dar cartas na corrida, com 
Lance Stroll a ser o quarto classificado, à 
frente do segundo Red Bull (Alex Albon) e 
do melhor dos Ferrari, o de Sebastian Vet-
tel, que teve de se contentar com o sexto 
posto. O início de época não está a correr 
nada bem para a Scuderia.

No Mundial, Hamilton lidera com 63 
pontos conquistados, mais cinco do que o 
companheiro de equipa, Bottas (58), en-
quanto Verstappen saltou para terceiro, 
com 33. Lando Norris, da McLaren, é quar-
to (26), enquanto Charles Leclerc, que não 
pontuou na corrida do passado domingo 
(19), é o melhor dos Ferrari no Mundial, na 
sétima posição, com apenas 18 pontos.

JN/MS
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New pilot program will help build long-term 
care homes faster in Mississauga
The Ontario government has unveiled 
the Accelerated Build Pilot Program that 
commits to the construction of two new 
long-term care homes in Mississauga, 
Ont. in a matter of months.

The pilot program is part of the go-
vernment’s plan to create new lon-
g-term care beds across the province 

that meet modern design standards, inclu-
ding features such as air conditioning and 
private or semi-private rooms, beginning 
immediately, states a July 21 release.

Working with Trillium Health Partners 

and Infrastructure Ontario (IO), the pro-
vince intends to add up to 640 new long-
-term care beds by 2021. Trillium and IO 
will work together to manage the day-
-to-day construction oversight, monitor 
commissioning and provide timely status 
reporting on progress.

The homes will be built on land already 
owned by Trillium Health Partners in or-
der to overcome land availability and cost 
challenges.

Through a range of accelerating measures 
such as modular construction, rapid pro-

curement and the use of hospital lands, the 
government and its partners are targeting 
completion of the projects in 2021, years 
faster than the traditional timeline, the re-
lease indicates.

“Not only have we recently announced 
a plan to get shovels in the ground faster 
on over 120 long-term care projects in our 
pipeline, we are also exploring innovative 
partnerships to get more beds built sooner 
across the province starting with these two 
pilot projects in Mississauga,” said Ontario 
Premier Doug Ford in a statement.

“The pilot is bold and innovative and 
aims to ensure that more seniors get access 
to modern homes in a fraction of the time,” 
added Merrilee Fullerton, minister of lon-
g-term care. “Between 2011 and 2018, just 
600 beds were added to Ontario’s long-
-term care system — that’s less than one 
bed per home. Our government intends to 
do better to meet the needs of our aging po-
pulation.”
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MILÉNIO |  SAÚDE & BEM-ESTAR

O caráter permanente das cicatrizes que, 
pelas mais variadas razões, vão surgindo 
no nosso corpo podem suscitar diferentes 
reações e afetar negativamente o nosso 
bem-estar. Não raras vezes, as pessoas 
olham para estas marcas como algo ines-
tético, que afeta a sua autoestima, ou até 
como uma lembrança de um aconteci-
mento menos positivo, que as marcou 
para sempre - como, por exemplo, uma 
mastectomia. No entanto, este descon-
forto pode ser ultrapassado se a pessoa 
enaltecer ou até der um novo significado 
às suas cicatrizes! Como? Transforman-
do-as em verdadeiras obras de arte, re-
correndo ao trabalho de um tatuador.

Durante muito tempo os tatuadores 
recusavam-se a tatuar sobre ci-
catrizes pois não sabiam ao certo 

como a pele reagiria a este processo: no 

entanto, sabe-se hoje que não só é possí-
vel fazê-lo como é também seguro, sen-
do apenas necessário que a cicatriz tenha 
pelo menos 12 meses, já que quanto mais 
antiga, melhor será aderência da tinta e, 
consequentemente, da tatuagem.

Mas há um senão: é normal que este 
procedimento seja mais doloroso do que 
quando realizado em pele “saudável” 
visto que esta zona é, naturalmente, 
mais sensível, e também porque pode 
ser necessário realizar mais do que uma 
sessão para a tinta aderir à pele.

Dito isto, vejam agora alguns exem-
plos espetaculares de pessoas que en-
contraram nas tatuagens uma fantástica 
maneira de eternizar a sua superação.

 Inês Barbosa/MS

Tatuar a superação

SAÚDE & BEM-ESTAR
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Um tema recorrente em muitos e varia-
dos âmbitos é  a busca pela perfeição. 
Seja nos meios acadêmicos, profissio-
nais ou mesmo artísticos, ele surge com 
mais ou menos força em algumas pes-
soas. Nota-se que essa busca  as atinge 
de maneira diferente. Há o perfeccionis-
ta, que tenta passar uma imagem com-
pletamente diferente do que é para se 
ajustar ao que idealiza, e há  aquele que 
se frustra com o outro que não corres-
ponde ao seu padrão de perfeição.  

Segundo o cristianismo, somos feitos 
à imagem e semelhança de Deus. 
Em sendo assim, temos delimitado o 

que é certo e errado e portanto, devemos 
atingir a meta da perfeição divina. Não 
podemos errar, não podemos falhar, não 
podemos ter defeitos! Exigimos de nós 
mesmos, o tempo todo, um ser absoluta-
mente sem falhas! Acredito que  a busca 
pela evolução seja importante sim, mas 
representar esse personagem perfei-
to, é muito mais difícil do que ser  uma 
pessoa autêntica ,que não esconde seus 
defeitos! 

Não ser aceito pelo  que você é, é 
algo doloroso! Alguns comportamen-
tos tendem a ser criticados por aque-
les que buscam a perfeição nos outros. 
Pequenas falhas como esquecimento de 

datas, nomes ou coisas do tipo,  atraso 
nos compromissos, não ser um devora-
dor de livros, ou ser uma pessoa  desor-
ganizada tornam-se motivos de altas 
discussões entre o perfeccionista das 
causas alheias e aquele que não se ajusta 
ao modelo ou padrão esperado.  Com-
portamentos que não se comparam, 
por exemplo,  com traição, corrupção, 
falsidade, mas que se enquadram na ca-
tegoria “falhas”. E o pior de tudo é que 
muita gente acaba se mascarando, bus-
cando ser o que não é, para agradar al-
guém ou um grupo. Se esforçar para ser 
o mais perfeito possível, para ser aceito, 
amado ou visto como “normal” perante  
essa sociedade insuportavelmente tea-
tral, é castrar a  personalidade. 

Querer se ajustar a qualquer custo à 
pessoa ou pessoas com quem nos re-
lacionamos pode acabar prejudican-
do a nossa  “fôrma”, e o desperdício 
de energia gerado para interpretar um 
personagem provoca tanto sofrimento, 
que é bem provável que nossa “fôrma” 
fique seriamente avariada. 

Cabe a cada um de nós entender que,  
primeiro, não podemos mudar o outro. 

Segundo, somos um misto de virtudes e 
defeitos, certo e errado, perfeição e im-
perfeição.  Então, voltando ao conceito 
cristão acerca de quem somos nós - à 
imagem e semelhança de Deus-  con-
vém lembrar que uma das principais 
personagens presentes nas escrituras 
cristãs  proferiu a icônica frase: “Amai-
-vos uns aos outros como eu vos amei”. 

Parece que um dos  intuitos desse 
jogo chamado VIDA, é aprender  a amar 
o outro, apesar da sua (e da nossa) im-
perfeição. Como somos seres dotados de 
livre arbítrio, o tempo todo caminha-
mos entre esses dois polos - perfeição 
e imperfeição- e fazemos as escolhas  
baseados em nossas visões de bem e 
mal, certo e errado. Cabe-nos  escolher 
que tipo de  imperfeição consideramos  
aceitável e qual perfeição está dentro 
das nossas possibilidades concretas. E,  
finalmente,  independente das  relações 
que temos e possamos ter ao longo da 
vida, antes de buscarmos a tão sonha-
da perfeição, imprescindível se faz  que 
aprendamos a  amar.

Adriana Marques
Opinião

Tirando as máscaras 
para amar
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MILÉNIO |  AMBIENTE

Um relâmpago pode atingir 20.100ºC, 
aproximadamente quatro vezes mais 
que a temperatura média na superfície 
do Sol que ronda os 5.502ºC.

A parte visível de um relâmpago, 
a sua luz, corresponde apenas a 
uma pequena fração da energia 

produzida por esse fenómeno. Apenas 
9% desta é eletromagnética, cerca de 
90% é dissipada como calor, e cerca de 
1% são ondas de pressão que provocam o 
estrondo do trovão.

O que provoca este espetacular e por ve-
zes assustador evento natural é essencial-

mente a instabilidade electroestática entre 
massas de ar húmido. 

Havendo grandes diferenças de tempera-
tura, bolsas de ar quente são levadas a subir 
na atmosfera em velocidades elevadas e, ao 
atingirem camadas de atmosfera muito mais 
frias, a água condensa muito rapidamen-
te formando pequenos cristais de gelo que 
devido ao seu peso contrariam a subida da 
bolsa de ar quente, havendo, portanto, ar a 
subir, quente, e partículas a descer, geladas. 

Os enormes choques térmicos aliados 
às fricções provocadas pelas velocidades 
contrárias, levam à desestabilização elé-
trica do ar, ionizando-o - o relâmpago 
resulta essencialmente de ionização e ele-
tromagnetismo.

A energia é de tal ordem que a matéria 
passa ao estado de plasma, com tempera-
turas de cerca de 20.000ºC dentro de pe-
quenos canais com cerca de dois a cinco 
centímetros de diâmetro. 

A nível micro, uma quantidade inco-

mensurável de átomos rouba eletrões aos 
vizinhos para compensar os que perde 
pelos choques e fricção provocados por 
uma loucura de velocidades vertiginosas 
em sentidos contrários. Existem raios ne-
gativos e raios positivos, podendo ocorrer 
nuvem-nuvem ou solo-nuvem. Os mais 
frequentes são os negativos, atingindo 
correntes de 30.000 amperes. Apesar de 
mais raros, os positivos podem atingir os 
200.000 Amperes. Em média entre 50 a 100 
raios por segundo acontecem no nosso pla-
neta, que resulta num total de um a três mil 
milhões de raios anualmente - é portanto 
um fenómeno bastante comum. Aconte-
cem cerca de 240.000 incidentes por raios 
por ano no mundo e cerca de 6.000 mortes.

Para o observador de um relâmpago, 
este apresenta-se como uma luz branca 
ou azulada de uma enorme intensidade, 
mas que dura apenas algumas dezenas de 
milissegundos. Essa luz é provocada es-
sencialmente pela temperatura do plasma 

e também da excitação de azoto existen-
te na atmosfera, sendo este o motivo para 
uma cor mais púrpura ou azulada.

Recentes estudos relacionam o au-
mento de poluição com a intensidade de 
tempestades elétricas e com o número de 
relâmpagos. Investigadores da NASA, do 
Goddard Earth Science Laboratories, as-
sim o apontam. A poluição faz com que 
as partículas de água tenham uma menor 
dimensão e logo menos peso, retardando 
assim a condensação e permitindo que es-
tas subam mais na atmosfera levadas nas 
bolsas de ar quente, levando a maiores di-
ferenciais térmicos potenciando assim as 
tempestades elétricas.

Esta relação entre tempestades, aqueci-
mento global, alterações climáticas e po-
luição é por demais consabida. Este intrin-
cado puzzle que é o nosso planeta começa 
a ter peças desajustadas a mais.

Se não cuidarmos da nossa casa, esta 
deixará de ser acolhedora para nós.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Trovoada 
raios e trovões

AMBIENTEAMBIENTE

MOTHER. 

TORONTONIAN. 

MORTGAGE SPECIALIST. 

NATALIE VIEIRA.

#12733 RateShop Mortgages Inc.

FREE, NO OBLIGATION CONSULTATION
MORTGAGESVIEIRA.CA  647-969-5695
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bilhetes à venda em liveacasinha.pt e bol.pt

FYI
-Kika
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FYI
-Kika

Há semanas que vos trago coisas giras e 
diferentes, mas desta vez, no FYI, aposto 
que vão ficar de boca aberta, tal como eu 
fiquei, quando a minha colega Inês Bar-
bosa partilhou comigo estas imagens. 

A maquilhagem é cada vez mais conside-
rada uma forma de arte por muita gente, 

mas quando se trata de obras primas como 
estas, eu fico perplexa! Mimi Choi é a ar-
tista que vos trago hoje – ela é capaz de 
criar ilusões de ótica, estrategicamente 
desenhadas, que merecem falar por si. Por 
isso, vejam as imagens e depois digam-nos 
o que acharam nas nossas redes sociais!
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MILÉNIO |  ENTRETENIMENTO

Ainda sem data prevista para regressar aos palcos, Ana Moura tem 
aproveitado para se dedicar ao seu próximo álbum e para aprender 
a tocar novos instrumentos, como harmónio. Apesar do entusiasmo, 
não esconde a preocupação com as pessoas que trabalham consigo, e 
por isso tomou algumas medidas, como contou à imprensa por oca-
sião do espetáculo de Branko a que assistiu, em Lisboa: “Tenho tido 
imensos concertos cancelados e confesso que me preocupa essencial-
mente as pessoas que trabalham comigo. Há outras famílias que de-
pendem de mim e tento gerir isso da melhor forma: os lucros que vou 
tendo são, na verdade, repartidos pela minha equipa. Meti na cabeça 
que este ano não iria ter retorno financeiro e, felizmente, posso fazer 
isso, porque me preocupei em poupar ao longo dos tempos. Houve 
anos em que não tinha espaço para nada a não ser trabalhar.”
Ainda sem saber se poderá lançar este ano o álbum que está a prepa-
rar, a artista confessa que a fase que vivemos não é nada inspiradora 
para compor: “O que vivemos não é inspiracional, nem mesmo para 
o fado. É impossível não nos sentirmos desmotivados com a fase que 
atravessamos, há uma incerteza constante. Há muita gente a passar 
dificuldades e isso deixa-me preocupada e com uma sensação de im-
potência muito grande. São tempos difíceis.”

Kika

Nicki Minaj partilhou com os seus seguidores 
que está à espera do primeiro filho, através de 
quatro publicações feitas nas redes sociais – 
quatro fotografias suas nas quais se pode ver 
a ‘barriguinha’.  “Amor. Casamento. Gravi-
dez. A transbordar de entusiasmo e gratidão. 
Obrigada a todos pelas mensagens”, escre-
veu a rapper, de 37 anos, na legenda de uma 
das fotografias.
De lembrar que Nicki Minaj é casada desde 
2019 com Kenneth Petty, de 42 anos, que era 
seu amigo de infância.

Sara Sampaio comemorou esta terça-feira 
(21), o seu 29º aniversário, uma data especial 
que a modelo assinalou nas redes sociais par-
tilhando uma fotografia da infância, na qual 
surge a sorrir, sendo possível ver que lhe falta 
um dente. “Ao fazer hoje 29 anos e olhando 
para fotografias como esta, continuo a ques-
tionar-me se deveria cortar a franja”, come-
çou por escrever, numa mensagem divertida. 
“Mas com ou sem franja, o que eu quero é 
nunca perder este sorriso de criança (bem, 
menos o dente que falta). Aqui está o último 
ano dos 20’s! Obrigada a todos pelas mensa-
gens de aniversário”, concluiu.

Esta terça-feira (21), foi dia de festa para So-
fia Arruda. O filho, Xavier, celebrou o pri-
meiro ano de vida, numa festa que juntou 
alguns elementos da família.
Nas redes sociais a atriz partilhou fotogra-
fias deste dia tão especial. “23h59: a esta 
hora ainda estava na sala de parto, acho eu. 
Agora já tenho o bebé na cama e deito-me 
de coração cheio pelo dia tão bem passado. 
Obrigada família por terem aparecido para 
um lanchinho a meio da semana. No fim 
de semana continuamos as comemorações. 
Primeiro aniversário do amor das nossas vi-
das!”, escreveu Sofia Arruda na legenda das 
fotografias.
Xavier é fruto do casamento da atriz com 
David Amaro.

Na manhã de domingo (19), Cristina Ferreira decidiu recorrer às redes sociais para parti-
lhar uma fotografia de grupo da equipa d’ “O Programa da Cristina”. Junto a ela, deixou 
um texto de despedida cheio de emoção:
“Este post é para quem acompanhou o programa da Cristina desde o primeiro dia. Não é 
preciso contar a história porque ao longo de ano e meio ela mostrou-se ao público. Este 
projeto vivia em mim há anos. Porque a televisão que faço vive em mim desde sempre. 
Abri a porta milhares de vezes. Recebi todos da mesma maneira. Do primeiro-ministro à 
história e vida que nunca tinha sido contada. Cada pessoa que ali esteve sentiu a energia 
daquela casa. A minha SIC foi aquela casa. Tenho milhares de fotos que ilustram o que 
ali vivemos, no plural porque sempre foi “nossa”. Mas só esta podia estar aqui. Porque 
tem a minha gente. Os que desde o primeiro dia me deram a mão. Ninguém faz nada so-
zinho. Posso dizer que foram os escolhidos. E os escolhidos por mim nunca deixarão de 
ser meus. Eles sabem que estarão sempre comigo. Eles e mais ninguém. Devo a cada um , 
para o resto da vida, o amor que me deram. Fizemos acontecer. Foi melhor do que imagi-
namos. Porque desde o primeiro dia, do outro lado, estava VOCÊ. Sim, estas palavras são 
para o público que nos amou. Infelizmente, nestas situações, não há lugar a despedidas. 
Mas olhando bem não se diz adeus a algo que não acaba. Porque o coração é o mesmo. E 
o que se segue é só a continuação. ♥ OBRIGADA“

POLÉMICA 
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GRÁVIDA! 

SARA SAMPAIO 

PARABÉNS XAVIER! 
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O rapper Kanye West tem criado bastante polémica nas redes sociais. En-
tre várias coisas ditas, West acusou a mulher Kim Kardashian de contratar 
um médico com o objetivo de o ‘prender’. Numa série de tweets escritos 
pelo músico, na passada segunda-feira (20), pediu a Kim e à sua sogra, 
Kris Jenner, que entrassem em contacto com ele, alegando que o estavam 
a tentar encarcerar. “Kim estava a tentar voar para Wyoming com um 
médico para me trancar como no filme “Get Out”, porque eu chorei sobre 
salvar a vida da minha filha ontem“, escreveu West no Twitter, referin-
do-se aos seus comentários sobre North durante o seu primeiro comício 
de campanha. 
Kanye escreveu ainda, na rede social Twitter, que não permite que os fi-
lhos estejam junto de Kris Jenner, acusando-a de uma espécie de traição, 
em conjunto com o namorado, Corey Gamble. “Se ficar preso como Man-
dela, já sabem o porquê“, escreveu West noutro tweet”, acrescentando: 
“Toda a gente sabe que o filme “Get Out” é sobre mim“.
West abordou também outros assuntos e mencionou a sessão fotográfica 
de Kim para a Playboy, em 2007, declarando que os seus filhos nunca po-
sariam para a revista.
A estrela do mundo da música não se ficou apenas pelos assuntos familia-
res, abordando outras celebridades em vários tweets que desde então têm 
vindo a ser apagados. O rapper escreveu, por exemplo, sobre a editora-
-chefe da Vogue, Anna Wintour: “sempre me mostrou amor, mas quando 
lhe disse que ia para a GAP, ela olhou para mim como se eu fosse louco“.
No seu discurso, West disse ainda que não se importava de perder as elei-
ções, tendo outros princípios como prioridade, como a defesa dos sem-
-abrigo, “Há pessoas sem teto em frente à loja da Gucci. Preocupo-me 
com essas coisas. E estou ao serviço de Deus.“
O músico de 43 anos afirmou que também gostaria de se reunir com Geor-
ge Soros para discutir a construção de casas e com Mark Zuckerberg para 
falar sobre a melhoria da conectividade à internet em África. 
“Política, América, Trump, Biden ou Kanye West não nos podem liber-
tar“, disse West ao público, acrescentando: “A única coisa que nos pode 
libertar é obedecer às regras que nos foram dadas como uma terra pro-
metida.”
Mais tarde na noite de segunda-feira (20), West terminou o seu “discurso” 
no Twitter ao dizer que se ia concentrar apenas na música, não deixando 
claro se iria acabar ali a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos.

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

• 1 kg de lulas
• 8 gambas
• 150 g de bacon
• 8 cebolinhas
• 1/2 pimento vermelho
• 1/2 pimento verde
• 1 limão
• 50 de manteiga
• Piripiri
• Pimenta e sal q.b.

Modo de preparação: 

Depois de amanhadas as lulas cortá-las em 
pedaços e temperar com sal e pimenta. Cor-
tar o bacon em cubos, os pimentos em qua-
drados e as cebolinhas a meio. Intercalar a 
cebola e o bacon e os pimentos com as lulas 
e as gambas.
Regar com o sumo de limão e levar a grelhar.
Depois de grelhadas as espetadas, colocar 
numa travessa com gomos de limão e man-
teiga derretida com piripiri.
Servir com arroz.         
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Espetadas de lulas 
com gambas e bacon
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Dicas
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TAEKWONDO
NATAÇÃO
VOLEIBOL
JUDÔ
BADMINTON

VELA
TÊNIS
TIRO
PENTATLO
BOXE

CICLISMO
ESGRIMA
ATLETISMO
REMO
TRIATLO

CANOAGEM
FUTEBOL
HIPISMO
BASQUETE
HANDEBOL

 1. Dar ou adquirir forma correta ou me-
lhor; consertar(-se)

 2. De pequena estatura; de pouca exten-
são vertical

 3. Aquele que sabe esperar; tem paciência
 4. Que existe há muito tempo
 5. Declaração da testemunha ou da parte 

sobre determinado fato em um pro-
cesso

 6. Recipiente geralmente cilíndrico, usa-
do para beber

 7. Que rodeia ou envolve por todos os la-
dos e constitui o meio em que se vive

 8. Parte exterior da cavidade bucal; o con-
torno dos lábios

 9. Que sofreu um abalo. Que ameaça ruir; 
que não está seguro

 10. Instrumento bastante antigo, compos-
to de cordas estendidas numa moldura 
aberta

 11. Desprovido de beleza, de aparência de-
sagradável

 12. Pequena venda onde servem bebidas, 
algum tira-gosto, fumo, cigarros, balas 
etc

 13. Sustentar-se ou mover-se no ar por 
meio de asas ou algum meio mecânico

 14. Aquilo que possui baixa temperatura
15. Aquele que tem o desejo de ver, experi-

mentar, aprender; bisbilhoteiro

Jogo das 10 diferenças

Palavras cruzadas Sudoku

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira
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MILÉNIO |  HORÓSCOPO

Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

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

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Será o momento certo para rela-
xar e acalmar, cuide do seu corpo 

e da sua mente.

A influência de Marte e Vénus irá providen-
ciar vários e deliciosos encontros com pes-
soas dinâmicas e entusiasmadas. A animação 
será garantida!

LEÃO 22/07 A 22/08 

 A sua cabeça andará inundada com 
alguns problemas, muitos deles 

imaginários. Tente relaxar, fazer caminhadas 
ou ler e afaste-se um pouco das redes sociais.

Os problemas que tem na cabeça impactarão 
o seu dia-a-dia e as suas relações. Aposte nas 
verdadeiras amizades e tente distrair-se.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Todos à sua volta sentirão a energia 
positiva que emana. Se estiver de 

férias evite pensar em trabalho e não con-
sulte os seus emails profissionais. 

Sentir-se-á determinado/a a alcançar aqui-
lo que deseja e isso animará todos os que es-
tão à sua volta. Se estiver solteiro/a poderá 
receber uma mensagem muito doce.

TOURO 21/04 A 20/05

A influência de Marte e Mercúrio fará 
com que se sinta cheio/a de energia 

apesar de ter dificuldades em dormir, em 
consequência de algumas preocupações que 
lhe invadem a mente. Beba um chá e relaxe!

Estará dividido/a entre a necessidade de in-
dependência e o desejo de ter alguém ao seu 
lado. Se estiver solteiro/a aproveite o verão 
para se deixar levar numa nova aventura.

VIRGEM 23/08 A 22/09

A influência de Marte fará com que 
entre em conflito com um colega. 

Valorize as suas capacidades e lute por aqui-
lo em que acredita!

Poderá passar por alguma decepção amoro-
sa e ficar com as ideias um pouco baralha-
das. Não se atarde nisso e procure pessoas 
nas quais realmente poderá confiar.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

A influência de Marte e Mercúrio 
fará com que se sinta um pouco 

desamparado/a. Haverá alguma desorga-
nização à sua volta mas, não lhe caberá a si 
resolvê-la.

Irá deparar-se com algumas responsabili-
dades familiares imprevistas… Mantenha-
-se sereno/a e tente resolver os problemas 
de cabeça fria.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

A sua criatividade e inteligência 
estarão em alta e, tudo o que esti-

ver relacionado com finanças ficará mais 
claro. Se tiver algum projeto em curso, ele 
poderá ser finalmente concluído.

A influência de Vénus fará com que sinta 
uma maior ternura à sua volta. Contudo, 
poderá sentir-se um pouco “sufocado/a” 
por aqueles de quem gosta.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Começará a sonhar com as férias e 
poderá ficar um pouco irritado/a 

com o ritmo lento de alguns dos seus cole-
gas. Respire fundo!

Se estiver numa relação, sentirá um esfor-
ço conjunto para manter um bom clima na 
relação. Aproveite o ambiente apaixonado 
e as declarações amorosas.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A influência de Saturno e Marte 
fará com que sinta alguma frus-

tração. Se estiver a pensar em mudar al-
guma coisa na sua vida, não se preocupe! 
Será capaz de superar qualquer obstáculo.

Irá transbordar de amor mas cuidado com 
pessoas novas que poderão aparecer na 
sua vida pois poderá sofrer alguma decep-
ção. Mantenha-se assertivo/a e firme!

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

A sua vida financeira e profis-
sional será facilitada graças à in-

fluência de Mercúrio.

Estará mais apegado/a à sua família e à sua 
casa e até terá vontade de aumentar o nú-
cleo familiar. Aproveite para visitar os que 
lhe são mais próximos.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Passará por um momento muito 
competitivo e isso obrigá-lo/a-á a 

impor-se. Mantenha a cabeça limpa pois só 
assim conseguirá derrotar os seus adversá-
rios.

A influência da Lua Nova irá fortalecer a 
harmonia dentro da sua família. Se estiver 
solteiro/a sentirá nos seus amigos mais pró-
ximos um verdadeiro porto de abrigo.

PEIXES 20/02 A 20/03

Sentir-se-á repleto/a de dinamis-
mo e brilho… O verão assenta-lhe 

bem e estará rodeado/a de boas energias. 
Com tudo isto, os seus negócios irão de 
vento em popa. 

A influência de Neptuno e Vénus fará com 
que esteja numa atmosfera romântica, mas 
cuidado! Deverá manter a lucidez e a pers-
picácia para impedir que o/a enganem.
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Soluções
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MILÉNIO |  INFORMAÇÃO

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO

TRAS-OS -MONTES
E AL TO DOURO

DOURO
LITORAL BEIRA

ALTA

BEIRA
LITORAL BEIRA

BAIXA

EXTR
EMADURA

RIB
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ALTO
ALENTEJO

BAIXO
ALENTEJO

ALGARVE

MINHO

AÇORES     LM AAD GE UI TRA OR      P C

A

ANA D

HAMILTON

ON IOTAR

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

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

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

Profissionais de Televisão 
Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.

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

M E D I A  G R O U P  I N C

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

Contact: Carlos 416 220 9514

Empresa de jardinagem precisa de pessoas, 
com e sem experiência, para instalação de 
pedra natural e interlock. 

Contacte Carlos 416-821-2698

Este é o momento de nos unirmos. 
De ajudarmos quem mais precisa. 
A MDC Media Group está a promover a recolha de 
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

A nossa tenda está localizada na Camões Square 
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!

ClassificadosClassificados

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
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*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. **Plus HST & Licensing.

3000 Woodchester Drive, Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com

2020 TERRAIN 
DENALI AWD
LEASE FOR $198** BI-WEEKLY, THAT’S LIKE:

$99**

$3,325
1.9% FOR 48 

MONTHS
WEEKLY

INCLUDES
EMPLOYEE PRICE ADJUSTMENTS 
WITH $2,350 DOWN PAYMENT**

LEASE RATE

AT



Just Sold!
91 Bowie Ave

174 Riverview Ave,Woodbridge

GILBERT LOPES
soldbygil.com 
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS 
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  836 Dundas St W (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave W  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Asking $568,000. Solid spacious 2 sto-
ry three bedroom home on a very qui-
et street. Close to all amenities; parks 
schools, shopping, restaurants, stores, 
and public transit. Furnace is 8 years old, 
air conditioner is 9 years, roof 3 months, 
hot water own and electrical was updated.

Spacious home on a quiet, over 2800 
square feet mature & child friendly street 
in the sought after neighbourhood of pine 
grove. This homes boasts a walk-out ra-
vine lot. Rare extra deep lot 

Executive corner unit townhouse! Over 
2000 sq.ft of living space, features in-
clude hardwood in living and dining with 
boxed ceiling with potlights and gas fire-
place. Plenty of natural sunlight through 
out, kitchen is open concept design with 
centre island and large breakfast area 
with walk out to upper deck. 2nd floor fea-
tures hardwood in all bedrooms with up-
dated bath and walk in closet in master. 

JUST LISTED!
10 John Frank Road, Woodbridge 

Eglinton and Dufferin Lansdowne And Dupont

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing. 

Está farto da manutenção da sua 
propriedade? Quer algo mais pequeno 
e que lhe dê menos trabalho? 
Preço:  $519,900
Incrível apartamento de 1 quarto + 
den. Open concept com uma varanda 
grande. Cozinha moderna e com muita 
arrumação. TTC à sua porta. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing.

Preço: $570,000
Apartamento espaçoso de 1 quarto + 
den. Open concept, Cozinha incrível, 
vista espetacular e ótimas instalações. 
A uma curta distância do metro.

Scarlett and Eglinton

Preço: $499,990
Apartamento de 1 quarto com dois lu-
gares de estacionamento. Próximo do 
centro médico e da Igreja portuguesa 
St. Joseph.

Wilson and Dufferin

Oakville

Dufferin Grove 
Condo Townhome

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro 
style kitchen, fireplace in living room, 
finish basement, 5 underground parking 
spots, private terrace, close to restau-
rants, malls, transit, churches, minutes 
away from highway.. **** Extras **** in-
cluded in price, all electrical light fixtures, 
kitchen appliances, washer and dryer, 
all furnishings security monitor ($25 per 
month) a must see!

Casa Nova 
Mississauga – Mineola

3100 pés Casa moderna com 4 quar-
tos, 5 casas de banho, cave acabada 
e tetos altos. 

Casa usada todo ano perto do Casino 
Rama com 4 quartos e 2 casas de banho 
– tudo novo.

130 pés de frente no lago – ice-fishing

Lakefront
Lake St.John

JUST SOLD!

JUST SOLD!


