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Mais um dia da sua vida que o leva para 
a autoestrada às 5h30 da manhã. Con-
duzir para a cidade na 400, na direção 
sul, em luta com os cowboys que ocu-
pam a estrada, com os seus cavalos de 
ferro e sem qualquer respeito pela vida 
ou morte.  O que acontece às pessoas 
quando entram num carro? Ao observar 
a expressão das pessoas vejo os instin-
tos maníacos ou assassinos esboçados 
nas suas caras zangadas, relembran-
do-nos do filme Ben-Hur e as corridas 
de carruagens. Estas observações pes-
soais nada têm a ver com a capa da edi-
ção desta semana do Milénio Stadium, 
exceto que o tubarão pode ser adotado 
para muitos propósitos e os cowboys 
na autoestrada representam um perigo 
e consagram o medo de que qualquer 
um deles nos pode matar a qualquer 
altura. A ilegalidade está a comandar a 
sociedade, ao mesmo tempo que pro-
movemos cortes políticos e as nossas 
estradas são o exemplo perfeito. Meus 
amigos, avizinham-se tempos assusta-
dores em autoestradas ensolaradas.

Com a falsa sensação de um regres-
so à normalidade, a pressão finan-
ceira aumenta e os cidadãos deste 

país têm de recorrer a quaisquer medidas 
disponíveis para sobreviver, sendo que a 
maioria espera que seja uma situação tem-
porária. Uma das indústrias com maior 
crescimento são as instituições financeiras 
alternativas e as casas de penhores. O Mi-
lénio Stadium testou o sistema para avaliar 
o funcionamento interno de um negócio 
que parece pouco controlado e pode ser um 
veículo para lavagem de dinheiro ou ati-
vidades duvidosas. Providenciam serviços 
para acomodar condições desesperadoras 
que afetam pessoas sem opções. O levan-
tamento alternativo de cheques e o recurso 
a casas de penhores onde alguém deixa os 
seus bens às mãos de empresas ganancio-
sas que cobram demais pelos seus serviços, 
nunca é uma boa experiência. Aqui fica a 
minha revelação numa loja de penhores 
chamada Harold’s.
M: Estou desesperadamente a precisar de 
dinheiro e tenho este relógio Rolex que 
posso deixar aqui como depósito de segu-
rança. Poderá avaliá-lo e dar-me o máxi-
mo de dinheiro que puder?
H: O valor do relógio é $5,000 (há dois 
anos paguei $10,000 por ele) e com base 
nesse montante, poderei dar-lhe 60% do 
valor do relógio. Os $3,000 acarretam um 
juro mensal de 24% ou $720 por mês. Se os 

$3,000 não forem pagos no prazo de três 
meses fico com o relógio.
M: Estes juros não são acima daquilo que é 
permitido por lei?
H: Senhor, você é que precisa do dinheiro, 
por isso ou quer ou não quer.
M: Mas senhor, acabei de comprar este re-
lógio por $10,000. Como é que o avaliou? 
H: Sou um profissional, não me pode culpar 
se pagou demais.
M: Obrigado pela sua ajuda, mas vou pro-
curar outras alternativas.

Esta não foi uma experiência fora do nor-
mal, até porque diversos conhecidos já me 
tinham relatado histórias muito piores. São 
muitos os indivíduos que acabam por cair 
nestes esquemas devido às circunstâncias 
desesperantes em que se encontram e os 
tubarões estão a multiplicar-se a ritmos 
alarmantes.

A Joana Leal escreverá sobre o levanta-
mento de cheques e serviços de emprésti-
mos temporários, o que representa outro 
conjunto de desafios para as pessoas sem 
conta bancária. Apesar de providenciarem 
um serviço necessário, o abuso na cobran-
ça por estes serviços requer um maior con-
trolo por parte do Governo.

Com o aumento do desemprego e com as 
empresas a procurarem proteção ao cre-
dor, os tubarões vão-se alimentar da mi-
séria dos cidadãos enquanto estes tentam 
sobreviver. As cerca de 35,000 pessoas que 
levantam cheques no Money Mart pagam 
$2,99 por cheque e ainda, 3% do valor total 
do cheque.

A mim parece-me boa carne de tubarão. 
Versão em inglês P. 7

Carne de tubarão
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Manuel DaCosta
Editorial
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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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Em Toronto existem várias empresas 
onde é possível trocar cheques por di-
nheiro sem ter que ir a um dos tradicio-
nais bancos canadianos. Algumas ofe-
recem até outros serviços financeiros 
como empréstimos, linhas de crédito e 
transferência de dinheiro e de câmbio. 
Mas as comissões são muito diferentes 
da tradicional banca e variam de acordo 
com a empresa.  Esta semana o Milénio 
Stadium foi a quatro destas empresas 
para comparar as comissões que cada 
uma delas pratica. A título de exemplo, 
quando trocamos um cheque por dinhei-
ro as comissões variam entre os 2% e os 
2,9%. Num cheque de $1,000 a Star Re-
mittance cobra 2%, o Cash City 2,5%, o 
Metro Cash 2,75% e o Cash Money 2,9%. 
Dito de outra forma significa que as co-
missões variam entre os $20 e os $32.89. 
A opção mais económica é o Star Remi-
ttance que tem apenas uma localização 
no 1240 na Dundas St West e o mais caro 
é o Cash Money que tem cerca de 20 lo-
calizações em Toronto.

O Star Remittance, que surgiu no mer-
cado em 2005, ao contrário das ou-
tras empresas não oferece emprésti-

mos ou linhas de crédito e aqui se o cheque 
não tem cobertura o cliente tem que pagar 
à instituição uma taxa fixa de $30. Antes de 
criar uma ficha numa destas instituições é 
obrigatório apresentar um documento de 
identificação e fornecer o número de tele-
móvel pessoal. No caso da Cash Money se o 
cheque não tiver cobertura, o cliente e a en-
tidade patronal que emitiu o cheque pagam 
o dobro do montante original declarado no 
cheque. O que significa que no caso de se 
tratar de um cheque de $1,000 a Cash Mo-
ney tem o direito a reclamar $2,000, sendo 
de cada um paga metade. As instituições 
têm que verificar o histórico de crédito da 
empresa que emite o cheque e o processo é 
relativamente rápido.

A Cash City, a segunda opção mais em 
conta, tem uma localização central em To-
ronto no 1122ª na Queensway, mas também 
está disponível em Mississauga, Brampton 
e em outras áreas da GTA. Embora prometa 
na sua webpage que tem as melhores taxas 
da indústria, no grupo de empresas que se-
lecionámos surge em segundo lugar e custa 
mais 5% do que na Star Remittance. Embora 
informem online que as suas comissões co-
meçam em 1.99%, no local a comissão que 
nos foi pedida foi de 2,5%.  Para além da tro-
ca de cheques, a Cash Money também tem 
outros serviços financeiros como emprésti-
mos e transferência de dinheiro e de câm-
bio. A Star Remittance e a Cash Money têm 
marca registada no Financial Transactions 
and Reports Analysis Centre of Canada, a 
agência do Governo do Canadá responsá-
vel por detetar lavagem de dinheiro, finan-
ciamento de atividades terroristas e outras 
ameaças à segurança do Canadá. 

O Metro Cash foi fundado em 2002 e só 
tem uma localização em Toronto, no 1072 

na Bloor St West. Aqui os serviços vão desde 
troca de cheques até transferências inter-
nacionais, mas não há a opção de pedir um 
empréstimo. A empresa está autorizada a 
representar o Western Union, a Ria Money 
Transfer e o Vigo Money Transfer para en-
viar dinheiro para a América Latina e para 
o resto do mundo. Comparativamente com 
as outras empresas a que fomos, o Metro 
Cash tem a terceira taxa mais cara, cerca de 
2,75%, ou seja, cerca de $27,5 que são debi-
tados no cheque que pretendemos trocar. 

A Cash Money tem a taxa mais elevada, 
cerca de 2,9%, o que significa que a empre-
sa cobra $32.89 de comissão na troca de um 
cheque por dinheiro. A empresa tem mais 
de uma dezena de localizações em Toronto 
e também tem outros serviços financeiros, 
como é o caso de empréstimos, linhas de 
crédito e transferências internacionais. 

Empréstimos predatórios
As províncias por todo o Canadá endure-

ceram nos últimos anos as regras que regu-
lam este setor. Os credores do dia de paga-
mento insistem que fornecem um serviço 
essencial, mas têm sido muito criticados 
por explorarem clientes vulneráveis e co-
brarem muito caro pelos seus serviços. 

Nos últimos anos os credores do payday 
foram forçados a reduzir as suas taxas e a 
alterar os seus termos. Em 2016, a provín-
cia de Alberta aprovou uma lei para acabar 
com os empréstimos predatórios e fixou a 
taxa máxima por cada $100 emprestados 
nos $15. A Colúmbia Britânica, em 2017, re-
duziu a taxa máxima permitida de $23 para 
$17 e estendeu o período de reembolso se 
o cliente fizer um terceiro empréstimo em 
dois meses. No mesmo ano, Ontário cortou 
a sua taxa de $21 para $18 e em 2018 reduziu 
o valor cobrado por cada $100 para $15.

O número de credores destas instituições 
que operam no Canadá tem apresentado 
uma tendência decrescente há vários anos, 

em parte por causa da nova legislação. De 
acordo com um relatório da Agência de 
Consumidores Financeiros do Canadá, o 
órgão independente de proteção ao consu-
midor de Otava, este tipo de cliente que se 
desloca a uma destas instituições para con-
trair um empréstimo geralmente não tem 
outra opção e uma grande parte deles tem 
um histórico de crédito mau. Apenas um 
terço tem acesso a cartão de crédito e um 
em cada oito tem uma linha de crédito ban-
cária, de acordo com o relatório de outubro 
de 2016, o último que a agência divulgou na 
sua página. A agência declarou os emprés-
timos do dia de pagamento “uma maneira 
cara de pedir dinheiro emprestado”, mas 
também destaca o seu uso crescente.  Em 
2014, um em cada 25 canadianos usou este 
serviço enquanto que em 2009 o número 
era de uma em cada 50 pessoas. 

A Agência de Consumidores Financeiros 
do Canadá traça o perfil deste tipo de clien-
te. Cerca de 83% vive numa área urbana e 
55% vive em habitação alugada. A nível de 
rendimento familiar, cerca de 70% destes 
clientes tem rendimentos anuais na ordem 
dos $80,000 e só 7% é que tem rendimen-
tos anuais no valor de $120,000. A agência 
alerta que estes são os empréstimos mais 
caros do mercado e sublinha que nem sem-
pre os clientes entendem o custo real do 

empréstimo. 
Os dados da indústria mostram resulta-

dos semelhantes. Em 2014 foram feitos 4,47 
milhões de empréstimos salariais no valor 
de $2,19 mil milhões, entre os membros da 
Canadian Consumer Finance Association. 
Em comparação com 2010, foram apenas 
registados 2,53 milhões de empréstimos 
salariais no valor de $1,21 mil milhões. (ver 
infografia 1e 2)

Embora os tempos fossem bons para a 
indústria no início desta década, a associa-
ção da indústria argumenta que um declí-
nio contínuo nos pontos de venda mostra o 
quanto mudou e como o mercado foi fican-
do mais difícil. 

Uma grande descoberta da agência de 
Ottawa foi o uso habitual - mais de metade 
destes clientes usaram o serviço pelo me-
nos duas vezes num período de três anos e 
um quarto recorreu a este tipo de emprés-
timos seis ou mais vezes. 

A Consumer Protection Ontario alerta 
que que os payday loans são os emprésti-
mos ao consumo mais caros do mercado e 
sublinha que os clientes devem estar devi-
damente informados antes de contrai-los e 
aqui fica um exemplo de quanto pode cus-
tar fazer um ou mais empréstimos.

Joana Leal/MS

Infografia1 - Fonte: Agência de Consumidores Financeiros do Canadá. 

Infografia 2 - Fonte: Agência de Consumidores Financeiros do Canadá. Maioria 
dos clientes não entende que o empréstimo que está a contrair é mais caro do que 
os outros que existem no mercado.

Fonte: Consumer Protection Ontario: Se contrair este tipo de empréstimo em Ontário estes são os valores 
que terá de pagar
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As casas de financiamento alternativo 
não são um elemento novo na socieda-
de e provavelmente já se deparou com 
algum anúncio a tentar aliciar clientes 
para os seus serviços. O que é certo é 
que numa economia cada vez mais frá-
gil, a sua popularidade tem vindo a au-
mentar. A comunidade portuguesa, e 
principalmente os emigrantes ilegais, 
utilizam frequentemente estas casas 
para levantamento de cheques. O Milé-
nio Stadium esteve à conversa com um 
antigo ‘cliente’.

Milénio Stadium: Como é que ficou a co-
nhecer estas casas de financiamento al-
ternativo? 

António Santos: Quando cheguei ao Ca-
nadá, estava aqui a trabalhar ilegalmente. 
Aí pagavam-me a dinheiro, mas tentaram 
convencer-me a aceitar cheque e depois 
trocar nessas casas, como o Cash Money... 
não sei se era para declararem despesas. 
Apesar de não ter aceitado, foi aí que me 
explicaram que essas casas tiram uma per-
centagem do valor do cheque e que como 
eu não pagava impostos, podia ver isso 
como o meu desconto. No entanto, eu já 
recebia menos exatamente por estar aqui a 
trabalhar ilegalmente, por isso nem achei 
que fizesse sentido, mas muita gente não 
tem outra hipótese. No meu caso, continuei 
a receber a dinheiro. 

MS: Quando é que recorreu a essas casas? 

AS: A primeira vez, fui à mais conhecida, 
ao Cash Money. Mas foi uma coisa pontual, 
nessa altura ainda estava aqui com estatuto 
de visitante e precisava de depositar o che-
que do seguro devido a uma despesa médi-
ca. Como não tinha conta no banco, essa foi 
a forma mais rápida de receber o dinheiro. 

MS: Lembra-se do que lhe pediram para 
fazer o levantamento do cheque? 

AS: Pediram-me um documento de iden-
tificação, o número de telefone, a morada e 
que me recorde foi só isso. A percentagem 
que pediram não tenho a certeza, mas acho 
que era 3% do valor do cheque.  

MS: O que acha do valor que cobram para 
as prestações de serviços? 

AS: Achei uma roubalheira, pelo menos 
para quem tenha que o fazer regularmente. 
No meu caso só lá fui uma vez nessa altura, 
mas achei um ambiente que inspira pouca 
confiança. Talvez por não estar habituado, 
nunca vi nada assim em Portugal, nem sei 
se existe. Acho que as pessoas que recorrem 
a esses serviços devem ser principalmente 
pessoas que querem enviar dinheiro para 
outros países porque as taxas são mais bai-
xas, pessoas que estão ilegais, mas acho que 
usam como ultimo recurso, quando não 
querem “deixar rasto” numa instituição 
como um banco ou simplesmente pessoas 
que precisam urgentemente de dinheiro. 

MS: Teve que recorrer a estes serviços 
mais alguma vez? 

AS: Quando me legalizei, além do meu 
trabalho full-time, tinha outro emprego a 
limpar neve numa empresa contratada pela 
Câmara de Toronto. Nessa altura, a empre-
sa pediu-nos o SIN Number e até viram se 
tínhamos registo criminal, mas pagavam 
à nossa equipa de cinco pessoas um único 
cheque em nome de uma pessoa fictícia. 
Depois, um dos nossos colegas tinha con-
ta numa dessas casas de levantamento de 
cheques, onde pagávamos entre 2% a 3% 
do valor, já não me recordo... E trocáva-
mos esse cheque por dinheiro. Naquela 
empresa funcionava assim, fosse legal ou 
ilegal, pagavam sempre dessa forma. Acho 
que por ser uma coisa temporária e estar, 
muito condicionada pelo clima, umas se-
manas íamos outras não era preciso. Sin-
ceramente na altura nem quisemos muito 
saber, aquilo eram só umas horas e desde 
que pagassem tudo bem, para nós era van-
tajoso porque não tínhamos de descontar 
sobre aquele dinheiro, mesmo que pagás-
semos pelo serviço acabava por ser menos 
do que descontar para o Governo. Até por-
que já descontávamos no nosso emprego a 
full-time. 

MS: E recorreu à mesma casa?  

AS: Isto já foi há uns anos, não me lem-
bro do nome, mas sei que é uma casa mais 
pequena e também mais conhecida pela 
comunidade, foi aí que nos disseram que 

a percentagem era mais barata. Um dos 
nossos colegas legais criou lá uma conta, 
com os documentos dele e toda a informa-
ção. Depois a empresa dava-nos o cheque, 
o cheque tinha o nome da empresa e tudo 
certinho, mas o nome da pessoa era fictí-
cio. Depois trocávamos para dinheiro e di-
vidíamos para cada um de nós. 

MS: Acha que essas casas são bem controla-
das pelo Governo? Ou deveriam existir mais 
requisitos para recorrer a estes serviços? 

AS: Para recorrer a estes serviços pedem-
-nos bastante informação e isso também 
era algo que me deixava pouco confortável, 
terem o meu nome, morada, número de te-
lemóvel, até por uma questão de proteção 
dos meus dados. 
Não sei se são controladas o suficiente pelo 
Governo, mas também acho que essas casas 
acabam por ser necessárias simplesmente 
para quem está ilegal e precisa de trocar 
dinheiro. Uma pessoa ilegal se não receber 
em dinheiro, ou tem que se arriscar a meter 
no banco e eventualmente ser penalizado 
pelo Governo ou tem de pagar essa peque-
na percentagem e recorrer a estes serviços. 

MS: Acha que o sucesso dessas casas vai au-
mentar? 

AS: Acho que vai depender da crise, mas 
provavelmente agora com os efeitos do 
vírus vão ter mais clientes. É uma solução 
para quando não há muita escolha. 

Inês Carpinteiro/MS

Uma solução 
para quando 
não há muita 
escolha
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Those who travel through the city will 
often find financial institutions that ad-
vertise easy access to loans, cheque 
cashing, and other services. These ser-
vices are particularly attractive for those 
who shy away from traditional banking 
due to their legal status.

As we to try to understand how these 
services work, we deemed it import-
ant to speak with the Canadian Con-

sumer Finance Association, an organization 
which works with the federal and provin-
cial governments to achieve a regulatory 
framework that protects consumers while 
allowing for a viable industry to continue.

Milénio Stadium: What type of services do 
Canadian Consumer Finance Association 
members offer?

Canadian Consumer Finance Associ-
ation: CCFA members provide a range of 
financial services to Canadians including 
payday loans; installment loans and lines of 
credit; cheque cashing; western union; for-
eign exchange and bill payment services.

MS: A lot of people go for payday loans. 
How does it work?

CCFA: The borrower applies for a loan 
with the lender and provides a pay stub or 
other acceptable proof of income; a bank 
statement and signs a pre-authorized debit 
agreement or post-dated cheque to repay 
the loan on the borrowers next payday.

MS: What kind of fees are applied?

CCFA: The maximum fee for a payday loan 
as set by the Ontario government is $15 per 
hundred borrowed. For example, if a bor-
rower takes out a payday loan for $300, the 
amount they repay the lender on their next 
payday is the $300 loan, plus a $45 fee.

MS:  What type of consumer protec-
tion do you offer?

CCFA: Payday lenders are licensed and 
regulated under specific provincial payday 
loan legislation. Lenders are inspected by 
the Ministry of Government and Consum-
er Services to ensure they comply with 
all applicable laws and regulations. Many 
municipalities also require payday lenders 
to be licensed and conduct inspections. 

MS: Why should people look for help with 
one of your members instead of a bank, for 
example?

CCFA: For many Canadians, a payday or 
installment loan is the only source of cred-
it available to them. Where other financial 
institutions have turned them down, our 
members are there to provide credit to the 

single mother so she can pay her rent or 
feed her kids, or a senior who might need 
a few hundred dollars to pay for medicine 
until their pension money comes in.

MS: We know there’s a lot of online lend-
ers who follow no regulations and put vul-
nerable people at risk, with financial and 
privacy violations. How can this be con-
trolled and what can be done to protect 
those who use their services?

CCFA: The best thing consumers can do is 
find out whether a lender is licensed before 
applying for a loan. Too often we hear stor-
ies of people borrowing from unscrupulous 
operators who aren’t licensed and don’t 
comply with any Canadian laws or regula-

tions. Consumers can go to the CCFA web-
site at www.canadiancfa.com for a list of 
licensed lenders.

MS: Did Covid-19 pandemic increase your 
number of clients?

CCFA: The global pandemic has been ex-
tremely challenging for many businesses, 
including payday lenders. The number of 
loans advanced has dropped dramatic-
ally which coincides with significant job 
losses experienced by many Canadians. 
Our members continue to work with their 
customers who need access to short term 
credit or need to cash severance or govern-
ment assistance cheques.  

Catarina Balça/MS

Different needs, 
different options
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Proteja-se

As seguintes leis (by-laws) COVID-19 de Brampton e as 
recomendações da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) 

continuam em vigor.

Mantenha uma distância de, pelo menos, dois 
metros em relação a alguém fora do seu agregado 
familiar ou círculo social.

2 metros

As máscaras não-cirúrgicas ou coberturas para o 
rosto são obrigatórias em todos os espaços 
públicos interiores.

Lave as mãos frequentemente com sabão e água ou 
use um desinfetante para as mãos.

Os ajuntamentos de grupos não devem ser 
superiores a 50 pessoas no interior e a 100 pessoas 
no exterior.

brampton.ca/covid19

P R O T E J A
O S  O U T R O S

LANÇAMENTO DE AVÓS: RAÍZES E NÓS
um livro organizado por

Aida Batista, Ilda Januário e Manuela Marujo

13 DE SETEMBRO (DIA DOS AVÓS) - 3PM

Casa do Alentejo de Toronto
1130 Dupont Street
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O envio alternativo de dinheiro 
do Canadá para o Brasil
A Brasil Remittance é uma empresa da 
área financeira em Toronto, que presta 
serviços muito dirigidos às necessida-
des da comunidade brasileira residen-
te na Grande Área de Toronto (GTA). 
Apresentando-se como alternativa ao 
sistema financeiro tradicional (bancos), 
a Brasil Remittance, segundo a sua pro-
prietária, Ângela Mesquita, tem como 
mais valia o facto de, por um lado, co-
nhecer bem a realidade do Brasil, e por 
outro, interagir facilmente com os seus 
clientes, falando a sua língua materna. 

Nesta conversa com Ângela Mesquita, 
ficámos a saber como funcionam os 
serviços prestados pela sua empresa.

Milénio Stadium: Como funciona o envio 
de dinheiro para fora do Canadá?
Ângela Mesquita: Trabalhamos com en-
vio de dinheiro direto para qualquer conta 
bancária no Brasil. Basta abrir um cadas-
tro na nossa agência ou pelo nosso site e 
o seu dinheiro será depositado em até um 
dia útil. Fazendo envio antes de 1pm, tem 
chance de entrar até no mesmo dia.

MS: Que taxas são aplicadas?
AM: Nossa taxa de envio é de CAD$10 inde-

pendente do valor enviado. Estamos com a 
promoção no nosso site (50% da taxa) en-
viando por apenas $5.

MS: Quais as condições para quem usa esse 
tipo de serviço?
AM: Depois de abrir o seu cadastro, não 
temos limites para envios. Apenas solici-
tamos documentação para envios altos, se-
guindo as exigências do Banco Central no 
Brasil. Precisamos sempre saber de onde 
vem o dinheiro, para onde vai (motivo da 
transferência), e para quem (qual é o vín-
culo do remetente com beneficiário).

MS: Que vantagens têm os seus clientes em 
fazer as transações de envio de dinheiro 
através de si e não de um banco, por exem-
plo? Quais as diferenças? 
AM: Normalmente envio pelo banco tem 
muita burocracia e pode demorar mui-
to mais tempo. Percebemos também que 
qualquer erro (seja de dados da conta ou 
beneficiário), a correção pelos bancos não 
é tão simples e às vezes tem que passar por 
vários departamentos. Aqui no Brasil Re-
mittance  temos uma equipe que trabalha 
direto com pendências e documentação, 
os quais estão sempre em contato com o 
cliente para agilizar o depósito o mais rá-

pido possível.

MS: Acredita que o facto de conhecer bem 
a realidade brasileira ajuda a que os clientes 
também confiem mais na sua empresa?
AM: Trabalhar com alguém que fale a sua 
língua já deixa os clientes mais tranquilos. 
Somos uma comunidade muito unida e tra-
tamos todos os nossos clientes como parte 
da nossa família. Conhecemos os nossos 
clientes por nome, sua história, sua família 
e por isso conseguimos oferecer um atendi-
mento personalizado.

MS: Tem sentido que a crise, criada pela 
pandemia, já está afetar as pessoas – no 
sentido de diminuírem a quantidade de di-
nheiro que enviam para o Brasil?
AM: Pelo contrário, essa crise tem afetado 
muito a economia no Brasil e por isso as 
cotações para envio estão muito altas. O 
volume de transferências tem aumentado 
muito para aproveitar essas taxas. Também 
temos muitos clientes ajudando família e 
amigos que estão passando dificuldades no 
Brasil. Temos muita sorte de morar em um 
país (Canadá) que está oferecendo muito 
auxílio e suporte durante esta pandemia.

Catarina Balça/MSÂngela Mesquita
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Editorial English version

Another day in life which takes you to the highway at 
5:30 a.m. Traveling to the city on highway 400 South 
fighting the cowboys which occupy the road with their 
steel horses racing forward showing no respect for life 
or death. What happens to people when they get into a 
car? Looking at people’s faces the observance of manic 
or killer instincts sketched on the expressive and angry 
faces reminding you of the Ben-Hur movie and the char-
iot races. These personal observations have nothing to 
do with this week’s Milénio Stadium cover except that 
the shark can be adopted for many purposes and the 
cowboys on the highway pose a danger and enshrine 
a fear that any of them can kill us at any time. Lawless-
ness is taking over society in many ways while we pro-
mote political cutbacks and our roads are a perfect ex-
ample. Scary times on sunny highways my friends.

As the fake perception of returning to normalcy 
continues, financial pressures are on the rise and 
the citizenry of this country has to resort to any 

measures available to survive, which most hope are 
temporary. One of the highest growth industries is al-
ternative banking and pawnshops. Milénio Stadium is 
testing the system to assess the inner workings of an in-
dustry which appears to have lax controls and may be a 
vehicle for money laundering and other dubious activ-
ities. They provide services to accommodate desperate 
conditions affecting people without options. Alternative 
cheque cashing and pawning your treasures to greedy 
companies overcharging for their services is never a 
pleasant experience. Here’s my exposure and story at a 
pawnshop called Harold’s.
M: I’m in desperate need of cash and have this Rolex 
watch that I can leave as temporary security. Can you ap-
praise it and give me all the cash you can?
H: This watch is worth $5,000.00 (paid $10,000.00 two 
years ago) and based on the value I can provide 60% of 
the value of the watch. The $ 3,000.00 carries monthly 
interest of 24% or $ 720.00 per month. If the $ 3,000.00 
is not repaid at the end of three months, I keep the watch.

M: Aren’t these interest rates above what is allowed 
by law? 
H: Sir you need my money so take it or leave it.
M: Sir I just purchased this watch for $ 10,000.00 so how 
did you value it? 
H: I’m a professional and I can’t be blamed if you over-
paid for it.
M: Thank you for your help but will find other alternatives.

This was not an unusual experience as some acquaint-
ances have related much worse stories. Many individuals 
fall for those scams due to desperate circumstances and 
the sharks are multiplying at an alarming rate.

Joana Leal is writing about cheque cashing and tempor-
ary loan services which poses another set of challenges 
for people without bank accounts. While they provide a 
needed service, the abuse of overcharging for these servi-
ces requires tighter controls by governments.

As job lasses grow and companies seek creditor protec-
tion, the sharks will feast on the misery of citizens simply 
trying to survive. About 35,000 people who cash cheques 
at Money Mart each week pay $ 2.99 per cheque plus 3% 
of the cheque total.

Sounds like good shark meat to me.
Manuel DaCosta/MS

Shark meat 
Are you?

MILÉNIO | CAPA

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

SABIA QUE A JACK’S BAKERY 
TEM NOVA GERÊNCIA?
ABERTO DIARIAMENTE 24 HORAS

(416) 651-1780  |  352 OAKWOOD AVE  |   JACKSBAKERY.CA



more info & registration

www.lusoccs.org
info@lusoccs.org

VIRTUAL VOLTA
S U P P O R T  WI T H O U T  BA R R I ER S

A  T R I B U TE  TO  DAV I D  HA RV E Y

2 0 2 0  LU S O

AU G U ST  1 - 3 0 ,  2 0 2 0
wa l k ,  r u n ,  o r  r i d e  yo u r  way
w e e k ly  c ha l le n g es  ▪  p r i z es  ▪  o n li n e  au c t i o n  &  m u c h  m o r e
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Romaria das romarias - assim é conhecida 

a maior romaria de Portugal
Festas da Senhora da Agonia em Viana do Castelo 
pela primeira vez em formato virtual

Os foguetes assinalam, de forma pontual, 
a saída para as ruas de todos os desfiles 
e tradicional cortejo histórico-etnográfico. 
São milhares de pessoas, em pé e senta-
das, que preenchem cada espaço disponí-
vel da cidade para assistirem a tudo.

É assim e eu como vianense e apaixonado 
pela minha cidade, onde passei parte 
da minha adolescência, mais tarde no 

campo empresarial, não podia deixar de dar 
um toque do que de bom tem Viana do Cas-
telo em agosto. Quem vai a Portugal em mea-
dos de agosto e não vai a Viana do Castelo é 
porque não conhece Portugal - celebra-se a 
maior romaria de Portugal, uma semana de 
festas que deixa saudades a quem gosta da 
cultura regional e quem aprecia etnografia e 
folclore. Viana, cidade do amor, QUEM GOS-
TA VOLTA E QUEM AMA FICA. 

Foi em 1744 a veneração de Viana do Caste-
lo à Virgem da Agonia, invocada pelos pesca-
dores para que o mar lhes seja benigno. Desde 
então foi fixado o dia 20 de agosto para as fes-
tas em sua honra. Em 1772 uma portaria régia 
autorizou a realização de uma feira franca na 
cidade - nos dias 18, 19 e 20 do mesmo mês, 
desde então, a romaria da Senhora d´Agonia 
tornou-se numa das mais belas, coloridas e 
grandiosas festas populares de Portugal. São 
vários os cortejos que animam os três prin-
cipais dias de festa acompanhados de muita 
música com as gentes de Viana que vestem os 
mais belos trajes do Minho. 

Cedo começam as alvoradas com Zabum-
bas e Gigantones - cabeçudos e grupos de 
bombos – a anunciar as festas que pela ma-
nhã, bem cedo, têm início na Praça da Repú-
blica. Por outras ruas desfilam as bandas de 
música que saúdam os visitantes, é o desfile 
da mordomia. Acompanhados de foguetes, 
todos estes desfiles passam pelos Paços do 
Concelho para cumprimentar as autoridades 
e todos os representantes da cidade, mas as 
Zabumbas continuam na Praça da Repúbli-

ca, que fazem vibrar os enormes bombos e à 
sua frente desfilam os gigantones, enormes 
figuras que há mais de 100 anos vieram de 
Santiago de Compostela animar a Romaria 
d´Agonia. Um cortejo etnográfico com carros 
alegóricos que recordam os costumes dos tra-
balhos do Minho, da terra e do mar, verdadei-
ro museu vivo de etnografia, um cortejo his-
tórico com lenda e realidades históricas que 
marcaram Viana do Castelo, a Festa do Traje 
que desfila pela Avenida dos Combatentes até 
ao rio Lima, onde se mostra do melhor que há 
na capital do folclore... são coisas que fazem 
arrepiar qualquer visitante.

O dia que marca as festas é o sábado, dia 
do cortejo etnográfico - só na década de 60 
do século passado é que os carros alegóricos 
começaram a utilizar os tratores, até então 
eram puxados por juntas de bois. Na altura 
da “parada”, que depois deu origem ao atual 
cortejo, os carros alegóricos eram construí-
dos e decorados nas freguesias - havia uma 
dedicação e um gosto, uma chieira como as 
gentes de Viana têm, para mostrar os usos das 
suas terras e das gentes das freguesias. Era no 
próprio dia do desfile, pela manhã, que se fa-
zia a decoração. Eram as pessoas da terra que 
os traziam a pé até à cidade!

Este ano, devido à covid-19, doença pro-
vocada pelo novo coronavírus, a comissão de 
festas “vai recriar, através dos meios tecno-
lógicos disponíveis, o que não puder ser vi-
vido nas ruas, para que as pessoas, em casa, 
quer em Viana do Castelo, quer na diáspora, 
possam também viver a romaria”. Temos 
que aceitar o novo formato, com esperança 
que seja só este ano. Tenho a certeza de que 
nenhum verdadeiro vianense vai deixar de 
viver, intensamente, a romaria, em casa, e 
de serem criativos na forma de exteriorizar a 
festa. Deixo um desafio a todos os vianenses 
para durante os dias da festa, especialmente 
os que se encontram por terras canadianas, 
coloquem traje vianense, vistam-se a rigor, 
não deixem passar em claro a maior romaria 
de Portugal.

Este ano a festa é sentida no coração, pena 
é dos que por cá se encontram não lhe darem 
mais valor. Que Nossa Senhora d´Agonia nos 
proteja a todos, seja no mar ou em terra.

Viva Viana do Castelo, capital do folclore.
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Augusto Bandeira
Opinião
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Caro leitor/a,
Muito bom dia e, uma excelente sexta-
-feira para si. Espero-o bem. Desta feita 
vou escrever sobre algo muito, mas mui-
to pessoal.

Quatro anos volvidos sobre o fale-
cimento do meu amigo fiel, o meu 
Lucky que esteve comigo qualquer 

coisa como que 18 anos. Uma vida.
Os tempos passavam e sentia sempre 

a necessidade e um certo vazio de não ter 
um amigo fiel que me amasse incondicio-
nalmente. Não fosse o ano que decorre de 
2020, o mais atípico de todos que conhece-
mos até hoje, resolvi com a ajuda preciosa 
de um colaborador meu, o Adam, procurar 
por um cachorrinho.

Porta fechada atrás de porta fechada e, 
por aqui, nada de haver bebés Jack Russels. 
A opção mais próxima e viável parecia ser 
no país vizinho. Sim os EUA. Loucura total. 
Esta decisão e, devido ao período difícil que 
estamos a atravessar, algo que parecia tão 
“straight forward”, tornava-se um stress 
acrescido. Pois o adiamento do “miúdo” - 
chega hoje, ah não para a semana. E por aí 

adiante...
Volvidos 4 meses. E neste passado do-

mingo, quando já havia perdido a espe-
rança de conhecer o meu “bebé”, o mesmo 
Adam, revirou o mundo e as fronteiras do 
avesso e chegou a minha casa pelas 9 ho-
ras da noite, com a minha filha mais nova, 
numa surpresa total e, após ter tentado 
pela segunda vez e ter viajado as 4 horas 
até à fronteira de Windsor. Com o peque-
nito Ross em mãos. Momento inesquecível. 
Confuso até. Pois já havia perdido a “minha 
fé” de algum dia o ter em mãos.

O Ross que havia percorrido outras 4 ho-
ras desde Ohio até Windsor pelas mãos de 
outro “Anjo da guarda” que se voluntariou 
para o trazer. Nem a Sra. nem o Adam pisa-
ram, nem solo americano ele, nem ela sen-
do americana pisou solo canadiano. Houve 
uma troca onde nem o Ross pisou chão. In-
crível. Milagres existem e o pequenito Ross 
está finalmente em casa. Após tanto stress, 
incerteza e muitas lágrimas. Bem-vindo a 
casa Ross que, entretanto, já é Canadiano :).

Tudo isto para vos dizer (e também re-
lembrar a mim própria), que para além de 
todas as incertezas e barreiras impostas 
pelo universo a cada hora e a cada dia que 
passa…

Não perca a fé!
#terfe #faith
Uma excelente sexta-feira, bom fim de 

semana e cuide -se. Mantenha-se saudável. 
Até breve

#terfe #faith
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Cristina Da Costa
Opinião

Register now at  MississaugaConvention.com
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No conjunto dos vários projetos que têm 
sido dinamizados no campo da emigra-
ção portuguesa destaca-se atualmente 
o projeto “Experiências e expectativas 
de regresso dos novos emigrantes por-
tugueses: reintegração e mobilidades” 
(EERNEP), cujo principal objetivo passa 
por estudar o regresso de emigrantes 
portugueses, com enfoque em países de 
destino dos maiores fluxos de entrada 
nos últimos anos, como o Reino Unido, 
França e Luxemburgo, de forma a po-
der atender às diferenças contextuais 
no processo de tomada de decisão e de 
efetiva experiência de regresso.

Coordenado pelo Instituto Politécnico 
de Leiria, e impulsionado pelos in-
vestigadores Filipa Pinho, José Carlos 

Marques e Pedro Góis, o projeto EERNEP, 
cuja duração prolonga-se até 30 de setem-
bro de 2021, assenta numa estratégia ex-
tensiva e intensiva, com recurso a análise 
documental, entrevistas a informadores 
privilegiados, inquérito (online e presen-
cial) e entrevistas a emigrantes e regressa-
dos recentes. Segundo os investigadores, a 
recuperação da crise económica em Por-
tugal, iniciada após 2015, combinada com 
o lançamento do “Programa Regressar”, e 
as novas crises na Europa, como o Brexit, 
abriram uma expetativa de aumento dos 
movimentos de regresso ao país.

É tendo por base este pressuposto es-
truturante que a investigação procurará 
responder às seguintes questões: 1) Que 
fatores influenciam as intenções e as deci-
sões de regresso dos migrantes?; 2) De que 
forma as crescentes formas de circulação 

permitem ir concretizando e/ou adiando 
os projetos de regresso e contribuem para 
sustentar o desenvolvimento de práticas 
transnacionais entre o país de destino e de 
origem?; e 3) Qual o potencial de mobili-
zação das competências, experiências e re-
cursos destes migrantes para a capacitação 
regional e para a elaboração de estratégias 
de inovação e desenvolvimento regional?

Ainda que, na atualidade, os efeitos da 
pandemia de coronavírus. que gerou num 
curto espaço de tempo uma crise socioeco-
nómica mundial sem precedentes, possam 
entravar a expetativa de aumento dos mo-

vimentos de regresso ao país. O busílis do 
projeto deslinda que o futuro de Portugal 
passa, em grande medida, pela capacida-
de de atração de capital humano da diás-
pora, uma componente fundamental para 
a atenuação do decréscimo populacional 
nacional, para a prossecução de um saldo 
migratório positivo, e para robustecer as 
potencialidades e recursos que contribuem 
para o desenvolvimento sustentado do ter-
ritório nacional. 

Como sustenta Maria Ortelinda Barros 
Gonçalves, no trabalho publicado no início 
da década de 2010, “Emigração, regres-

so e desenvolvimento no Barroso (Portu-
gal)”, acerca do impacto do regresso sobre 
a dinâmica económica concelhia na região 
periférica do interior norte, embora “sen-
do mais agentes de consumo do que de 
investimento, regista-se, entretanto, uma 
introdução clara de novos hábitos, por 
parte dos emigrantes regressados, propor-
cionando uma certa urbanidade local. Os 
ex-emigrantes de faixas etárias mais jovens 
revelam espírito empreendedor, tendo, in-
clusive, feito renascer alguns mercados lo-
cais, gerando emprego e o aparecimento de 
outras atividades”.

Experiências e expectativas de regresso dos novos 
emigrantes portugueses: reintegração e mobilidades

Daniel Bastos
Opinião

 @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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Assim que nos aproximamos da Ilha, ele 
ali está, imponente, à nossa espera, or-
gulhoso por dominar um espaço que ga-
nhou o seu nome - Pico. Todas as ilhas 
dos Açores são designadas por uma cor, 
e a esta coube o cinza, o tom que melhor 
traduz a nudez da vegetação e o domínio 
das rochas vulcânicas. A montanha nem 
sempre se mostra por inteiro, obrigando-
-nos a um jogo de escondidas alimentado 
pelas nuvens que, ora encobrindo o seio, 
ora a cintura, nos convidam à procura dos 
melhores ângulos. Quando a fixamos lim-
pa e luminosa, conseguimos vê-la aqui e 
ali atapetada de castanhos e verdes que 
mascaram a aridez da lava de que é feita. 
Daí a ilusão, expressa em monólogos inte-
riores, de que seria fácil subi-la. 

Aconteceu comigo, desde a primeira 
hora. Olhava-a e interrogava-me, 
interrogava-me e olhava-a, num 

diálogo de dúvidas a que sempre respon-
di ser capaz. O guia, a quem tivera de dar 
o nome e a data de nascimento para efei-
tos de inscrição, não disfarçou a dúvida 
quando soube a minha idade. Tentei tran-
quilizá-lo, invocando, do alto do meu con-
vencimento, as minhas longas caminhadas 
diárias e uma ida recente a Fátima a pé.

No dia combinado, lá estávamos às duas 
da manhã na casa da montanha, prepara-
dos para a subida. Havíamos escolhido o 
percurso da noite, porque queríamos assis-
tir ao romper do sol lá em cima. Por isso, 
além dos bastões, recebemos os frontais 
que, na noite cerrada, nos iluminariam o 
caminho. O guia seguia à frente, passos le-
ves de bailarina que conhece bem o palco 
por onde se move. E nós íamos colocando 
os bastões nos mesmos lugares onde ele 
fixava os seus, pisando as mesmas pedras, 
ganhando o mesmo impulso, numa tenta-

tiva de lhe seguir a cadência da passada. 
Chegados à Furna Abrigo, disse-nos sem 
cerimónia: “Bem, eu não vos quero desilu-
dir, mas este percurso é para ser feito em 20 
minutos e nós já levamos meia hora”. 

Reduzidos a seis pontos luminosos (sete 
com o guia), continuámos a caminhada, ta-
teando com os pés a irregularidade das pe-
dras de lava na escuridão da noite, que nos 
devolviam a leitura do caminho - muito 
agreste e sempre a subir. Os casacos à cin-
tura (que fomos obrigados a despir) eram 
as testemunhas do esforço que a íngreme 
inclinação exigia. A dois terços do percur-
so, aquilo que não desejávamos aconteceu: 
uma inesperada chuva miudinha começou 
silenciosamente a molhar-nos o corpo. 
Vestimos novamente os casacos, assertoa-
dos numa vontade de vencer diretamente 
proporcional ao frio que sentíamos. O guia 
comentava que fora imprevisível, mas que 
às vezes acontecia. E nós, por azar, fize-
mos parte daquele “às vezes” com que a 
montanha troca as voltas a quem a desa-

fia. Chegámos à cratera, momento de lar-
gar mochilas e bastões que ficam à espera 
da descida. Seguem-se os escassos metros 
que faltam até ao Piquinho. Acuso cansaço, 
o ritmo cardíaco acelera, e peço uma pau-
sa para recuperar o fôlego. Espera-me uma 
escalada pura e dura e, se até ali já me so-
correra de ajudas pontuais, dali em diante 
seria o meu neto a valer-me. À minha fren-
te, vai-me dando a mão para, com um im-
pulso forte, me ajudar a subir. Partes há em 
que, literalmente, vou de gatas, agarrada às 
rochas e arrastando-me por cima delas. 

Por fim, a apoteose – o marco final, o 
Piquinho. Lembrei-me do locutor que ter-
mina as entrevistas com a pergunta “O que 
dizem os teus olhos?”, e apeteceu-me per-
guntar “Aida, o que dizem os teus pés?”

Eles dizem-me que a prova foi penosa, 
mas que, a partir de agora, poderei pro-
clamar que, apesar da idade, subi a pulso e 
passo esta estátua erguida do fogo, vergada 
ao deslumbramento com que me seduziu 
desde o primeiro encontro.

O que dizem 
os teus pés?

É mais que uma ilha – é uma estátua erguida 
até ao céu e moldada pelo fogo –, é outro 

Adamastor como o do cabo das Tormentas.

Raul Brandão, As Ilhas Desconhecidas

Aida Batista
Opinião
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camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

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

Mergulhamos no universo e na beleza da pintura de

Vincent Van Gogh

Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable

Visitamos encantados com Cristina Da Costa o maior

jardim oriental da Europa - o Bacalhôa Budha Eden

Conhecemos Luís Gamelas  - o caricaturista

que marca no papel a personalidade de quem desenha

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

Assistimos em Toronto à estreia de Fátima  – o filme 

que retrata uma das histórias mais impactantes da humanidade
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451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1

 Toll Free:  1 .877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com

Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM

If you have ever suspected you are deal-
ing with a narcissist in your life… you 
might have googled the term. Most def-
initions of a narcissist describe some-
one who has an exaggerated need for 
admiration, need for attention, who is 
self-obsessed, who boasts about them-
selves, and is prone to grandiosity in 
every meaning of the word.

The first thing you need to know about 
Narcissistic Personality Disorder 
(NPD) is that it’s a spectrum disorder. 

This means it has a wide, and I mean wide, 
variety of manifestations. Not all people 
suffering from NPD display the same be-
haviours. Some are full of themselves, 
while others take the role of a constant 
victim. Some may be full-blown narcis-
sists, while others might have narcissistic 
tendencies.  Not all boastful individuals are 
narcissists, and not all people with a vic-
tim mentality are included. There truly is 
a wide variety of possibilities and nuances 
to this disorder and it is not gender specific.  

While there are several types of nar-
cissists, what they all have in common is 
“self-enhancement”. Their thoughts, be-

haviours, and statements set them apart 
from others, and this feeling of distinction 
soothes them. Otherwise, they struggle 
with an unstable sense of self, as they find 
it difficult to manage their emotions.

Narcissism is a curse both to the nar-
cissist and to many of the people around 
them. It is a curse to be full of the latent 
insecurities that causes them to feel the 
way they do.  It prevents them from being 
able to fully accept and enjoy other people. 
Instead, they are always busy finding per-
ceived faults with others to make them-
selves feel superior.

The narcissist can be a tragic figure, who 
has usually experienced some defining 
emotional experience at a young age. If you 
are a kind and compassionate person, then 
it is natural to feel empathy for others who 
suffer, including narcissists. Fundamen-
tally, narcissists are trapped emotionally 
at the approximate developmental stage 
level of a three-year-old. As a result, they 
lack the most basic ability to care about 
the feelings, necessities, and perspectives 
of others. However, as adults, they easily 
manipulate people, whether its by making 
people feel pity for them, devaluing others 
or simply rejecting them. They desire to 
control others, particularly those close to 
them, as they always know best and want 
to prevent themselves from feeling threat-
ened in any way. 

Narcissists have an almost unlimited ar-
senal for protecting themselves, asserting 
their dominance and manipulating those 
around them. One of their most destructive 
and commonly used tools is gaslighting. 
This is a form of psychological abuse, in 
which the narcissist systematically under-
mines another person’s mental state by 
leading them to question their perceptions 
of reality. It is like having someone photo-
shop all your memories until you can’t 
trust what you’ve actually experienced.  
It’s definitely a mind-warp that leaves the 
victim questioning what their eyes have 
seen and their ears have heard.  The narcis-
sist uses lies and false information to erode 

the victim’s belief in their own judgment 
and, ultimately, their sanity.

After an abusive incident, the narcis-
sist refuses to take responsibility, blames 
you, or outright denies that the abuse took 
place. He/she may say things like, “That’s 
not what happened. You’re crazy. You 
made me do it.”  It is a concerted effort for 
the narcissist to make the victim depend-
ent on them for knowing and understand-
ing the truth of what is happening.

They consistently assert a self that is 
greater, entitled, and above reproach and 
believe they deserve special treatment. 
Sometimes, they seem generous, however, 
only to get back from others. I have been 
around several narcissists; with whom I 
have had some degree of relationship.  It 
has been an important learning and some-
times painful experience for me.

There is something all narcissists are ad-
dicted to - their narcissistic supply. Narcis-
sistic supply, in a nutshell, is a supply from 
which they feed from their outer layer. For 
some, it will be boasting and putting others 
down, while for others it can be victim-
izing themselves. In any case, they need 
other people who will provide them with 
enough drama to keep their engine going.

Don’t succumb to the need to be that 
person for them anymore.  Detect what the 
narcissist in your life feeds off, and incon-
spicuously cut the supply. Narcissists love 
to prey on those who deem vulnerable, it is 
not about you, it is only about their need for 
control.  Don’t let them dim the light within 
you.  Become dull and they will find another 
victim to feed off. Yes, there will be another 
victim, because a narcissist relies on his 
narcissistic supply to be able to function.

The Curse of Narcissism is real and it is 
present.  If you have not experienced it, 
consider yourself very fortunate. But, be 
aware, as you can never predict when or 
from whom it might come. Remember, 
most people who interact with a narcissist 
never realize it, as they are master puppet-
eers and rulers of deceit and leaders of ma-
nipulation.  

Curse of Narcissism

Sara Isabel Dias
Opinion
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Adam Care
Opinion

Imperialistic Canada 
needs to make changes

As some of you know, in June, Canada 
was denied a temporary seat on the 
United Nations  security council. A tem-
porary position would have had Canada 
for two years seated beside the  perma-
nent members, consisting of the United 
States, China, Russia, the United King-
dom, and  France. It’s a highly sought-af-
ter position, especially by the Canadian 
government. Since the  formation of the 
United Nations at the end of the Second 
World War Canada has held a seat on 
the security council six times (1948-49, 
1958-59, 1967-68, 1977-78, 1989-90, and 
1999-2000).  

Think about that, every decade since 
the forties, Canada held a seat at least 
once.  However,  since 2000 or the 

last two decades, Canada has failed time 
and time again to get that seat, which,  as 
stated, is highly sought after by our gov-
ernment. Prime Minister Harper tried and 
failed, and  now Trudeau has been unable 
to follow in his father’s footsteps. So, what 
has Canada done or not  done in the last 
twenty years to not get that prized seat at 
the table?  

In 2002, Canada joined a  coalition of 
mostly imperialistic nations in attacking 
Afghanistan. It doesn’t matter what your  
view is on September 11th, 2001, that 
event, as unfortunate as it was, didn’t re-
quire Canada’s  attention from a military 
perspective. By joining this borderline il-
legal conflict, which eventually  spread to 
Iraq, Canada began a process of becom-
ing combatants instead of peacekeepers. 
This  conflict, as many have learned since, 
wasn’t about freedom, liberty, or the sec-
urity of  democracy. It was about spread-
ing imperialism and opening up coun-
tries whose markets and  resources were 
off-limits to the west. 

Canadian soldiers, no longer peacekeep-
ers, were accused  of torture by detainees 
in Afghanistan. Since it’s been long-estab-
lished, this was a war for  resources and not 
liberty; even though the world was power-
less to stop it, it took note. A major  strike 
against Canada and its foreign policy. Fast 
forward to 2009, Canada, always playing  
second to its big brother to the south, de-
cided to get its hands dirty on their own. 
Canada took  part behind closed doors in a 
coup d’etat of the democratically elected 
Honduras government. 

Canada helped overthrow a government 
that was transitioning to becoming more 
socialist than  capitalist. The reason why: 
money. Canadian elites and transnation-
al companies had invested a  considerable 
amount of capital in Honduras, for nothing 
more than pure profit. Once those  profits 

became threatened, the action was taken by 
the Canadian government to make changes.  

In the process of all of this, democracy 
was undermined; human rights and en-
vironmental  violations occurred and most 
likely continue to happen today. Justin 
Trudeau also ran for  office on an agenda of 
helping Canada’s Indigenous population, 
which has been overlooked for  so long by 
so many past governments. 

Pipelines are built through their land 
without their  permission; mining occurs 
on their lands without their consent and it 
also destroys the  environment. Many live-
in poverty: some areas have little access 
to education or clean drinking  water and 
food. Trudeau promised change. I’m not 
sure whether he simply lied or can’t make  
good on his promises, but the point is he 
has failed them. Is he that ignorant to be-

lieve the world  can’t see what’s happening 
within our borders? 

Trudeau and his government spent  mil-
lions trying to obtain the council seat. The 
problem for Trudeau is that the world has  
become a much smaller place, and it doesn’t 
forget. It is no coincidence that Canada has 
been  unable to get a seat in the last 20 years, 
the time when Canada became imperial-
istic. Large  portions of the world need a 
voice; it requires actual peacekeepers, not 
governments who  overthrow democracies 
or torture people for profits. 

Canada’s peacekeeping commitment to 
the  world is at a 60-year low. Still, it de-
ploys troops to nations it has vital invest-
ments in, to help  train the police and sol-
diers in these other countries, so that they 
can protect critical assets needed for the 
capitalistic machine to churn. Justin just 

learned you couldn’t just throw money at  
a problem or a goal and expect results. This 
country, before it becomes a nation full 
of  hypocrites, needs to look in the mirror 
and decide what the reasonable Canadian 
values  moving forward are. If it’s good-
will, then it’s goodwill. If it is profiteering, 
so be it, but don’t try  to fool the world 
anymore. These nations are clearly on to 
us. 192 countries vote for the temporary 
member seat on the council. 128 votes are 
needed, Canada in a stunning defeat only 
received 108. It is quite evident as to why. 
Mass movements have begun to take cen-
ter stage, but our population seems to only 
care about the people here, not the mil-
lions who sovereignty Canada has over-
run, so they can keep having everything 
for as cheap as possible. It is time to wake 
up Canada. 
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$279 AT 1.5%

Rediscover the Road
Sales Event

Until August 31st

APR
MONTHLY WITH $0 DOWN FOR 39 MONTHS O.A.C.

• AVAILABLE APPLE CARPLAY ®6

• STANDARD 7” TOUCHSCREEN DISPLAY
• STANDARD BLIND SPOT WARNING 7
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MONTHLY WITH $0 DOWN FOR 39 MONTHS O.A.C.
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• AVAILABLE BOSE ®4 HEADREST SPEAKERS
• BEST-IN-CLASS FUEL EFFICIENCY (NON-HYBRID) 5
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O Partido Conservador (PC) vai a elei-
ções no próximo domingo (23 de agos-
to) e na corrida à liderança estão quatro 
candidatos. Pela primeira vez na histó-
ria do PC concorre uma mulher de uma 
minoria étnica. Leslyn Lewis nasceu na 
Jamaica e emigrou para o Canadá com 
cinco anos. A candidata reside em To-
ronto e é advogada de profissão. Lewis 
cresceu em East York e é a mais jovem 
de seis irmãos. 

Lewis é a única sem experiência políti-
ca. Peter MacKay foi ministro da Jus-
tiça entre 2013 e 2015; Erin O’Toole 

foi ministro dos Veteranos em 2015 e Derek 
Sloan é MP de Ontário em representação da 
área de Lennox e Addington County. Todos 
os candidatos à sucessão de Andrew Scheer 
têm em comum três propostas: reduzir o 
tamanho do Governo, cortar a carga fiscal 
e combater o crime. As principais diferen-
ças surgem ao nível da energia e do meio 
ambiente, das questões sociais e na recupe-
ração económica no pós-pandemia. 

Peter MacKay é o candidato que juntou 
mais dinheiro, quase $3,1 milhões em doa-
ções, segundo o último relatório de arreca-
dação de fundos apresentado pelos candi-
datos à liderança conservadora às eleições 
do Canadá. Erin O’Toole surge em segundo 
lugar com $2,5 milhões, Leslyn Lewis jun-
tou $1,8 milhões e Derek Sloan $ 852.000. 
Leslyn Lewis conseguiu juntar um valor 

elevado para uma recém-chegada à políti-
ca. Até 30 de junho, a batalha pela arreca-
dação de fundos parecia muito mais próxi-
ma, mas nas últimas semanas Peter MacKay 
surgiu na frente com mais 80% de fundos 
do que que Erin O’Toole. Embora O’Toole 
tenha mais doadores do que MacKay, o va-
lor arrecado tende a significar mais do que 
o número de doadores. 

A nível de regiões, MacKay tem vanta-
gem em Ontário, Manitoba e nas províncias 
do Atlântico, talvez devido ao facto da sua 
cidade natal ser Nova Scotia. Já em New 
Brunswick e Prince Edward Island, Lewis 
foi quem conseguiu angariar mais dinhei-
ro enquanto que Erin O’Toole liderou em 
Newfoundland and Labrador. MacKay e 
Lewis estão empatados nos três territórios 
do Norte com $ 12.000 cada. O’Toole é o 
campeão de arrecadação de fundos na Co-
lúmbia Britânica com $375.000 arrecada-
dos e tem uma vantagem maior em Alberta. 
Lewis foi quem juntou mais dinheiro em 
Saskatchewan e no Quebec Erin O’Toole 
surge na frente. 

Este ano, devido à pandemia da CO-
VID-19, a votação vai ser realizada pelo 
correio e cerca de 269, 469 membros vão 
poder votar nestas eleições. Um número 
recorde se tivermos em conta que são mais 
10,000 pessoas do que em 2017, quando 
Andrew Scheer foi eleito. 

Joana Leal/MS

Partido Conservador
escolhe novo líder 
no domingo

Peter MacKay Leslyn Lewis

Erin O’Toole Derek Sloan
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A eleição para a liderança do Partido 
Conservador do Canadá em 2020 será 
realizada através de voto por correio. Os 
boletins de voto devem ser preenchidos 
e recebidos até 21 de agosto. Os resul-
tados devem ser conhecidos este fim 
de semana (dia 23), ficando assim reve-
lada a escolha do sucessor de Andrew 
Scheer. O custo de inscrição de $300.000 
também torna esta corrida pela lideran-
ça na mais cara na política canadiana. 
Apenas quatro candidatos disputam 
agora o controlo do partido: Peter Ma-
cKay, Erin O’Toole, Derek Sloan e Leslyn 
Lewis.

Esperanças para o futuro do 
Partido Conservador do Canadá

A corrida pela liderança conservadora, 
interrompida pelo surto da COVID-19, não 
será a convenção movimentada cheia de 
membros do partido, que é a marca regis-
tada da maioria das corridas pela lideran-
ça. O vencedor será anunciado assim que 

os boletins de voto forem contados e exa-
minados por escrutinadores. Foram cinco 
meses difíceis para a maioria dos canadia-
nos, e politicamente tem sido um período 
especialmente difícil para o Partido Con-
servador.

Embora o Parlamento tenha sido fechado 
por meses devido à pandemia, o primeiro-
-ministro Justin Trudeau tem feito confe-
rências de imprensa diárias, assim como 
alguns dos seus ministros mais importan-
tes. Embora o Parlamento tenha retomado 
as operações reduzidas - uma sessão pre-
sencial uma vez por semana e duas sessões 
virtuais - o palco não é tão grande quanto 
era antes.

Depois de todos os votos das eleições fe-
derais de outubro de 2019 terem sido conta-
dos, o Partido Conservador do Canadá ga-
nhou o voto popular nacional por um ponto 
sobre o Partido Liberal, 34% a 33% - uma 
margem de cerca de 210.000 votos de costa 
a costa. Os liberais ainda conseguiram pre-
valecer na contagem de assentos ganhando 
a votação nas duas maiores províncias do 
Canadá, enquanto os conservadores subi-
ram a pontuação nas províncias do oeste, 
especialmente Alberta e Saskatchewan.

Estamos a entrar no último mês de verão 
no Canadá. No entanto, nada parece nor-
mal. Muitos pais e alunos em todo o país es-

tão a sentir ansiedade COVID com o retorno 
à escola. A fronteira EUA-Canadá perma-
nece fechada para viajantes não essenciais. 
Estaremos a assistir ao playoff de hóquei 
em agosto. E, embora as taxas de infeção 
tenham diminuído consideravelmente no 
país durante os últimos meses de verão, 
o medo de uma segunda onda permanece 
vivo e bem na mente dos canadianos.

A pesquisa de várias fontes sugere que os 
canadianos estão mais propensos a pensar 
que Peter MacKay ou Erin O’Toole são os 
dois principais candidatos à liderança.

Os resultados da corrida à liderança con-
servadora poderiam teoricamente dar aos 
conservadores um modesto impulso nas 
intenções de voto. Ou não. Nas últimas 
duas décadas, vimos solavancos tempo-
rários nas pesquisas de partidos que indi-
caram novos líderes: Thomas Mulcair em 
2012 e Justin Trudeau em 2013, ambos des-
frutaram de aumentos consideráveis nas 
intenções de voto logo após suas respetivas 
nomeações. O mesmo poderia ser dito so-
bre Stéphane Dion em 2006 e Michael Ig-
natieff em 2009.

No entanto, nos anos mais recentes, os 
líderes partidários recém-eleitos tiveram 
pouco efeito sobre o humor dos eleitores: 
nem a chegada de Andrew Scheer para os 
conservadores nem de Jagmeet Singh para 

o NDP (ambos em 2017) aumentaram o nú-
mero de seus respetivos partidos. Embora 
Yves-François Blanchet tenha feito reviver 
o Bloco de Québécois na eleição de 2019, 
a sua nomeação como líder em janeiro de 
2019 não teve efeito imediato sobre as in-
tenções de voto em Quebec.

Incluídas na última pesquisa de Léger es-
tavam as hipotéticas intenções de voto com 
Peter MacKay e Erin O’Toole como líder do 
CPC, e os resultados foram desanimadores 
para ambos os candidatos. “Líder conser-
vador genérico não identificado” obteve 
29% das intenções de voto (contra 36% 
dos liberais). Com MacKay no comando, os 
conservadores alcançaram 28% dos votos. 
Com O’Toole? 26%. Leslyn Lewis e Derek 
Sloan nem foram testados pela Léger.

Embora esses resultados permaneçam 
bastante próximos (e dentro de uma mar-
gem de erro razoável), eles também su-
gerem que há pouco entusiasmo entre os 
eleitores por qualquer um dos candidatos. 
Veremos em breve se o novo líder dos con-
servadores tem efeito nas intenções de voto 
dos canadianos. Os resultados da liderança 
conservadora devem dizer-nos mais sobre 
a probabilidade de uma eleição no outono. 
Veremos.

Peter Ferreira
Opinião

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

A corrida pela liderança 
do Partido Conservador
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Confesso que quando fui convidado para 
escrever sobre este assunto, a minha 
primeira reação foi rejeitar. Pela simples 
razão que o meu entusiasmo, com a elei-
ção para o líder do partido conservador 
federal, é tanto como ver os playoffs da 
NHL, depois dos Maple Leafs terem sido 
eliminados. Como já entenderam é prati-
camente zero. E digo isto como membro 
encartado do partido conservador.

Primeiro, porque nunca entendi a pres-
sa da estrutura do partido em livrar-se 
tão rapidamente do antigo líder An-

drew Scheer.  Está certo que ele fez algumas 
burradas durante a última campanha elei-
toral, mas poderia ter servido para ganhar 
experiência, aprender com os erros e fazer 
melhor para a próxima, e tenho a certeza 
que a culpa de perder não foi exclusiva dele. 

Segundo, eu penso que os resultados 
das últimas eleições não foram assim tão 
maus para os conservadores. Se os leitores 
se lembram, nas eleições de  2015 quando 
o Partido Liberal ganhou com esmagadora 
maioria, e o Justin era considerado o Mes-
sias salvador da pátria , todos os entendi-
dos da política previam uma dinastia libe-
ral para as próximas décadas, ao ponto que 
praticamente ninguém queria a liderança 
do partido conservador, pois estava con-
denado a passar a vida na oposição. Grande 
surpresa em apenas quatro anos, os liberais 
foram reduzidos a um governo minoritário, 
os conservadores aumentaram os deputa-
dos de 95 para 121, e no voto popular ga-
nharam, tendo 220 mil votos mais que os li-
berais. Com estes resultados, a única razão 
pela qual os conservadores não formaram 

governo, resume-se ao facto de os liberais 
não terem cumprido a promessa feita du-
rante a campanha de 2015, de reformar o 
sistema eleitoral.

Eu penso que o partido, infelizmente, 
agiu um pouco como um clube desporti-
vo - quando perde e não se pode despedir 
a equipa inteira, despede-se o treinador. 
Mas a lógica diz que quando se despede um 
“treinador”, é bom que se tenha em mente 
outro melhor para o substituir. E na minha 
opinião, neste momento, nenhum dos can-
didatos ao título será melhor do que aquele 
que foi forçado a sair.

Confesso que no início ainda fiquei um 
pouco entusiasmado, quando vi nomes 
como Pierre Poilievre e Rona Ambrose na 
lista de candidatos, mas um a um foram 
desistindo e agora praticamente vamos ter 
a coroação de Peter Mackay, uma recicla-
gem do Governo de Stephen Harper, já com 
uma certa bagagem, que depois de décadas 
na política federal com aspirações de pri-
meiro-ministro nem se deu ao trabalho de 
aprender a falar francês, o que é essencial 
para um líder federal. Qualquer pessoa que 
acompanha política no Canadá sabe que 
nenhum partido conservador ganha uma 
maioria no parlamento, sem pelo menos 
eleger 20 a 25 deputados da província de 
Quebec, e eu tenho sérias dúvidas que o 
Peter MacKay vai conseguir esse feito.

Outra coisa que temos que admitir é que 
não é fácil ser líder do partido conserva-
dor, por várias razões. Em primeiro lugar, 
o próprio partido está dividido em duas fa-
cões. Uma são os chamados “progressive 
conservatives “ e a outra facão são os cha-
mados “social conservatives”.

Estes grupos, embora parte do mesmo 
partido, tem agendas muito diferentes e é 
necessária muita diplomacia para agradar 
aos dois grupos. O único líder que durante 
o seu reinado soube de alguma forma con-
trolar os dois lados foi Stephen Harper, e eis 

o segredo da sua longa duração na lideran-
ça do partido e primeiro-ministro.

A segunda razão - e talvez aquela que 
afasta muita gente boa e competente de 
querer liderar o partido conservador -, tem 
que ver com o facto do eleitorado canadiano 
ter alergia a eleger governos de direita. Um 
governo conservador, tanto a nível provin-
cial como federal, só é eleito se os liberais 
forem apanhados em sucessivos casos de 
corrupção, e não houver outra alternativa. 
Reparem que num passado recente, nesta 
nossa província, depois do fracasso de David 
Peterson, ainda usamos a alternativa desas-
trosa Bob Rae, e todos sabemos o resultado. 

Pior ainda, quando um governo con-
servador é eleito, no dia seguinte tanto 
os media como os suspeitos do costume 
começam a procurar defeitos e razões, le-
gítimas ou não isso não interessa, o que é 
importante é convencer o eleitorado que 
os conservadores não têm compaixão, só 
governam para os ricos, e vão retirar todos 
os direitos  às mulheres e aos gays. Isto foi 
sistematicamente repetido pela oposição 
durante o tempo que o “lobo mau” Stephen 
Harper foi PM. E apesar de nada disso ter 
acontecido, ao fim de 10 anos a ladainha 
continuava a mesma. Quando não se tem 
argumentos, o mais fácil é acusar o adver-
sário de racismo, homofobia e qualquer ou-
tra fobia que esteja na moda. A maioria dos 
canadianos, especialmente a comunicação 
social, só apontam os defeitos dos conser-
vadores e as virtudes dos liberais.

Se duvidam disto eu deixo aqui alguns 
exemplos.  Depois de quase duas décadas, 
ainda hoje no Ontário se culpa o ex-pre-
mier Mike Harris por tudo o que de errado 
que acontece nesta província,  mas nin-
guém lhe deu crédito pelo facto de ele ter 
herdado uma província à porta da falência 
e ter conseguido levantar a economia do 
abismo, balançar as contas públicas e res-
taurar a dignidade e respeito desta provín-

cia a nível nacional e internacional.
Brian Mulroney, culpado pelos liberais 

por dois grandes pecados que supostamente 
iriam afundar o país, GST e NAFTA. Ironi-
camente, depois dele, já houve décadas de 
domínio liberal e ainda nenhum governo 
cancelou o GST. E com respeito ao NAFTA, 
quando o maluco do Trump o ameaçou can-
celar, o Governo atual quase morrendo de 
susto, demorou mais de um ano a renego-
ciar, tiveram de pedir ajuda a líderes con-
servadores do passado, e o resultado foi um 
acordo muito pior do que aquele “mau” que 
Brian Mulroney tinha assinado. A realidade 
é que sucessivos governos liberais gozaram 
de estabilidade financeira devido a essas 
duas “más” decisões do Mr. Mulroney.

Vou acabar o meu raciocínio com uma 
pergunta: alguém acredita que o atual Go-
verno de Justin Trudeau depois de todos os 
escândalos, incompetência e arrogância 
ainda estaria no poder se fosse o partido 
conservador? Não se esqueçam que uma 
ministra de Stephen Harper se demitiu por 
ter posto na conta do Governo um copo de 
sumo de laranja, no valor de 16 dólares.

Como conservador que sou, desejo o 
maior sucesso ao novo líder seja quem for, 
e muita coragem, que vai ser necessária. 
Depois da incompetência e falta de controlo 
financeiro deste Governo, agora agravado 
por esta pandemia, vai ser necessária gente 
competente e decisiva, pois vão haver de-
cisões difíceis, mas essenciais para levantar 
de novo a economia deste país. Espero que o 
novo líder conservador tenha coragem para 
enfrentar os problemas que vêm aí. É que, 
pelos vistos, a começar pelo ministro das Fi-
nanças que acabou de se demitir, enfrentar 
problemas não está no ADN liberal. Quan-
do tempos difíceis batem à porta mais vale 
ir apanhar sol para aquela vila esquecida no 
sul de França, e o Zé povinho que se lixe.

Fernando Rio
Opinion

Para o futuro líder conservador

Coragem! 
Que é bem 
precisa…
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A VOZ SÉNIOR
Parte 1

Começar a falar sobre os assuntos dos 
seniores (idosos) no momento em que es-
tamos, pensando e vivendo a pandemia 
2020, é importante e necessário. Este gru-
po atravessa momentos muito difíceis.

Quero apresentar um desafio. Existe 
um conceito que não é muito discuti-
do no nosso dia a dia: o modelo social 

de inclusão e deficiência. Este modelo pre-
coniza uma abordagem centrada no cidadão 
sénior, na sua voz, nos seus direitos, ou seja, 
serem o centro de qualquer intervenção e 
contacto que é estabelecido. Ora, quando em 
vez deste modelo adotamos um modelo mé-
dico e patriarcal nas intervenções e progra-
mas para seniores, o conflito surge, porque a 
voz do Sénior é excluída.

O modelo social requer uma participação 
consentida e informada por parte do sénior 
(o consentimento informado será debatido 
numa próxima oportunidade). Daí termos 
uma necessidade de debater o que é o abuso 
de sénior (elder abuse). Atualmente, devido à 
pandemia, os seniores estão mais isolados do 
que antes, agravando os casos de maus-tratos 
e, em alguns casos, levando à morte de senio-
res por violência doméstica. A pandemia só 
permitiu a transparência do que estava acon-
tecendo em casa, ou em lares de idosos. Como 
assistentes sociais, detetamos e sinalizamos 
muitos casos de maus-tratos a seniores.

De acordo com a Associação dos Assisten-
tes Sociais do Ontário, o abuso de seniores 
(Bider Abuse) é “um ato único ou repetido 
ou uma falha em atuar, causando prejuízo 
ou angústia a um sénior - idoso” (2009). O 
abuso pode acontecer no seio de uma relação 
de confiança entre um sénior e outra pessoa, 
seja a pessoa da família, um amigo, um pro-
fissional social ou um profissional de saúde.

O abuso pode ser definido por:

1. Abuso físico, aquele que resulta de um 
contacto físico abusivo, levando a que o sé-
nior sinta dores, tenha ou sofra ferimentos. 
Pode também resultar de uma forma de 
controlo físico ou da toma de drogas ou me-
dicamentos, ou de abuso sexual, ou seja, sem 
consentimento.

2. Abuso psicológico e emocional, que re-
sulta de atos sobre o sénior que contribuem 
para sentimentos de angústia e alteram a sua 
saúde mental. Por exemplo: tratar os senio-
res como crianças, chamar nomes desagra-
dáveis e outras formas de insultos, levam a 
que estes fiquem com menos autoestima e 
com menos confiança em si próprios.

3. Abuso financeiro ou material, refere-se 
ao uso ilegal ou impróprio dos recursos fi-
nanceiros dos seniores. Por exemplo, ven-
der a sua casa ou propriedades contra a von-
tade dos seniores, gastar as suas poupanças 

ou pensões sem o seu consentimento.

4. Abuso por negligência, acontece quando 
a pessoa em que o sénior confia os seus cui-
dados se recusa ou falha em cumprir as suas 
funções, colocando os seniores em situações 
de fragilidade e vulnerabilidade. É impor-
tante notar que este ato pode ser consciente 
ou inconsciente, podendo causar dor física 
ou emocional ao sénior, resultando em abu-
sos múltiplos.

O abuso do sénior é um fenómeno social 
complexo e por isso pode resultar na margi-
nalização dos seniores. À semelhança de ou-
tras comunidades, os seniores portugueses 
podem ser tratados de uma forma diferente 
baseada na sua classe social, raça, género, 
religião, orientação sexual, o seu estatuto 
legal e até devido ao facto de não falar In-
glês. Sabemos que com a idade, os seniores 
ficam mais dependentes das outras pessoas 
e das instituições, por isso é necessário mais 
apoio e mais formação sobre estas questões e 
sobre as condições dos seniores quer ao ní-
vel social, médico e legal para dar resposta 
às necessidades destas comunidades e a fim 
de evitar situações tristes, de isolamento de 
violência sobre os mais frágeis.

Para melhor responder às necessidades da 
nossa comunidade sénior tenho desenvolvi-
do e participado em vários programas, o que 
me levou a implementar o conceito ICARE 

numa casa de repouso em Toronto, o qual 
obteve muita recetividade e apoio. O ICA-
RE tem o sénior com o seu centro e requer 
um STOP: Pare de fazer a sua tarefa e preste 
atenção ao sénior.

Para finalizar, deixo o desafio a toda a nos-
sa comunidade para refletir sobre a situa-
ção dos nossos seniores e utilize o conceito 
ICARE sempre que esteja com seniores: I de 
Inclusion and Involvment (inclusão e envol-
vimento); C de Care, (Carinho), demonstre 
carinho; A de Access (Acesso), pergunte se o 
sénior necessita ou tem acesso. Se não, faci-
lite o acesso, para aliviar o seu problema. R 
de Responsability (responsabilidade), a res-
ponsabilidade é de todos nós; R de Respect 
(Respeito), nada pode ser feito sem respeito, 
a vida e a sociedade que temos foi construída 
pelos seniores; E de Experience (Experiên-
cia), torne o encontro com um sénior numa 
experiência saudável para todos.

Lembremo-nos que não dando a voz aos 
seniores estamos a eternizar a sua margina-
lização. A comunidade que não protege os 
seus mais velhos não se merece.

It is everyone’s responsibility to end Bider 
Abuse.

Ligue para 911 Emergência 
falam português. 

Toronto Seniors, Hot Line. 416 217- 2077 
Elder Abuse Prevention Ontario. 

416-916-6728
José Dias, Social Worker
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Carlos Teixeira
Managing Partner

TORONTO
1015 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)

219 Main St. W.
HAMILTON 416-535-8846

Coming soon
Pickering/ Ajax 416-535-8846

Coming soon
Brampton/ Halton 416-535-8846

Coming soon
Richmond Hill/ Markham 416-535-8846

416-535-8846

Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes

Back Office

Bookkeeping
Accounting

Corporate Life Insurance
Private Pension Plans

Estate Planning

Retirement Options

Corporate Financing
Corporate Debt Solutions

Continuamos a campanha alimentar 
semanal. Esta semana homenageamos 
e agradecemos à Casa Dos Açores do 
Ontário pela sua generosidade em pre-
parar 25 refeições para distribuição aos 
necessitados. 

A preparação da comida desta sema-
na contou com a presença de Aldora 
Cunha que aos 80 anos estava na co-

zinha participando integralmente na confe-
ção das refeições. Mostra que a generosida-
de de espírito se revela em qualquer idade. 

Obrigado Aldora e que Deus a abençoe 
por querer ajudar os outros e que continue 
por muitos anos. Uma série de refeições foi 
distribuída na 24 Shaw St., onde na semana 
passada a Sra. Teresa Santos foi morta. Nós 
a honramos e apresentamos as nossas mais 
profundas condolências à sua família. Gra-
to pelos esforços contínuos de José Dias, 
Luís Miguel de Castro e outros voluntários 
pela sua dedicação inabalável a esta causa. 
A participação da comunidade é bem-vin-
da em qualquer nível. Contate o Milénio 
Stadium para mais informações. Vamos 
ajudar os nossos vizinhos.

English
As we continue the weekly food drive, 

this week we honour and thank Casa Dos 
Açores do Ontario for their generosity in 
preparing 25 meals for distribution to the 
needy. This week’s food preparation in-
cluded the presence of Aldora Cunha who 
at 80 years of age was in the kitchen fully 
participating in the preparation of the food. 
It shows that generosity of spirit reveals it-
self at any age. Thank you Aldora and God 
bless you for wanting to help others and 
may you continue for many years to come. 
A number of meals were distributed to 24 
Shaw St. where this past week Ms. Teresa 
Santos was killed. We honour her and our 
deepest sympathies to her family. Grateful 
for the continuing efforts of José Dias, Luís 
Miguel de Castro and other volunteers for 
their unwavering dedication to this cause. 
The community’s participation is welcome 
at any level. Contact Milénio Stadium for 
information. Let’s help our neighbours.

Manuel DaCosta

Semana do 
Food Drive
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Casa das Beiras aprovou venda do edifício
Foi no passado dia 9 de agosto. A Casa 
das Beiras reunida numa Assembleia 
Geral Extraordinária decidiu, por unani-
midade dos mais de 40 sócios presen-
tes, aceitar a proposta de compra do 
seu edifício. Bernardino Nascimento 
falou com o Milénio Stadium sobre este 
momento histórico do clube e apesar 
de preferir não revelar o valor da venda, 
contou-nos como decorreu este pro-
cesso e o que agora se seguirá neste 
momento histórico da instituição. Um 
tempo de mudança que coincide com 
um tempo de pandemia, embora o pre-
sidente da Casa das Beiras tenha subli-
nhado que uma coisa não tem nada a ver 
com a outra. O “namoro” da empresa de 
construção na tentativa de “conquistar” 
a propriedade do 34, Caledonia Road, já 
tem uns dois anos. Bernardino Nasci-
mento contou-nos a história:

“Fizemos uma Assembleia Geral para 
tratar o mesmo assunto em feverei-
ro, onde foi nomeada uma comissão 

de seis sócios para negociarmos a venda da 
Casa das Beiras. Só que depois aparece-nos 
este vírus em março e ficou tudo cancelado 
até agora. A empresa de construção que nos 
irá comprar o espaço encostou-nos à pare-
de e deu-nos o prazo até o dia 9 de agos-
to para nós decidirmos o que é que íamos 
fazer. Então essa comissão reuniu com a 
Direção e apresentou a proposta. A Direção 
concordou com o teor do negócio e foi en-
tão marcada a Assembleia Geral. A situação 
da pandemia não tem nada a ver com esta 
decisão. A sede é nossa. Foi comprada por 
nós e temos um empréstimo que não tem 
nada a ver com o valor da propriedade. Fe-
lizmente nós temos as contas em dia e con-
tinuamos a fazer o pagamento da hipoteca 
que temos – no valor de 130 mil dólares, o 
que significa que não é nada que nós não 
possamos pagar. O que aconteceu é que esta 
empresa de construção já nos anda a seguir 
há uns dois anos, que nos quer comprar 
para construir um projeto de condomínios 
da Caledonia, desde o local onde está o First 
Portuguese até à St. Clair. É um projeto in-
teressante para a cidade e nós estamos ali 

no meio. Então a empresa que vai construir 
este projeto de 12 andares de condomínios, 
só pode avançar se nós vendermos a nossa 
propriedade. Se nós não aceitássemos eles 
desistiam do projeto. E nós achámos que 
não devíamos impedir a construção de um 
projeto que será bom para a cidade.” 

Claro que o valor da proposta agradou 
à Direção e aos sócios que veem neste ne-
gócio a possibilidade de trabalhar no fu-
turo com melhores condições – “Desde o 
momento que temos uma oferta razoável, 
que nos pode deixar mais confortáveis num 
novo local, porque é essa a ideia – nós sain-
do dali vamos para um novo local, com 
melhores condições, uma coisa mais mo-
derna, com menos trabalho e menos des-
pesas. A nossa Casa atual tem uma cozinha 
no segundo andar o que obriga a um traba-
lho enorme dos voluntários. A subir e des-
cer escadas para servir jantares a 250/300 

pessoas. Esta proposta dá-nos a oportuni-
dade de nos mudarmos para um local com 
um andar só, para que possamos ter me-
lhores condições.”

Para Bernardino Nascimento o melhor 
de tudo foi ter visto a proposta ser apro-
vada por unanimidade – “Agora a parte 
mais interessante é que tínhamos mais de 
40 sócios na Assembleia Geral Extraordi-
nária, que se realizou no passado dia 9, e a 
decisão foi tomada por unanimidade. Mas 
mais uma vez digo que esta decisão não tem 
nada a ver com falta de dinheiro, nem com 
receio do efeito da pandemia. Isto tem vin-
do a ser falado há dois anos.” 

E agora? O que vai acontecer no 
futuro?

Agora é tempo de olhar para o futuro 
e Bernardino Nascimento explicou-nos 
quais serão os próximos passos – “Agora 

acontece o seguinte: o negócio vai ser fina-
lizado em dezembro. A partir daí temos um 
ano e meio para ficarmos ainda no mesmo 
sítio, sem pagar renda, o que nos vai dar 
tempo para procurarmos um local novo. 
Entretanto será convocada uma nova As-
sembleia Geral de sócios onde faremos uma 
atualização de toda a informação sobre este 
assunto e será nomeada uma comissão que 
ficará encarregue de encontrar um novo 
local para a sede da Casa das Beiras.”

O clube e a pandemia

Entretanto Bernardino Nascimento não 
escondeu a preocupação que tem relativa-
mente aos efeitos da pandemia na gestão 
financeira da Casa das Beiras, nos próximos 
meses – “Por enquanto ainda não estamos 
a passar dificuldades, mas se as coisas não 
mudarem e não pudermos fazer os espetá-
culos que fazemos habitualmente na nossa 
sede, onde fazemos dinheiro para as nossas 
despesas, nós vamos ficar forçados a pedir 
mais um empréstimo ao banco para conti-
nuarmos a manter as nossas contas em dia.”

Para o final da conversa ficou a resposta a 
uma pergunta que muitos fazem - será que 
este vírus que trouxe tanta desgraça, pode-
rá trazer um certo consenso em torno da 
constituição de uma Casa de Portugal, onde 
se juntem todas as regiões, cada uma com a 
sua identidade, mas numa casa só?

“Já falámos disso diversas vezes. Eu acho 
que é um bom projeto, concordo com uma 
Casa de Portugal, mas há casas, clubes ou 
centros culturais na nossa comunidade 
com muito historial e de certo valor. E já 
há exemplos na nossa comunidade que 
mostram como essa união pode ser muito 
difícil. Repare uma coisa… nós tínhamos 
o Clube Académico de Viseu, fundado em 
1989 e em 2000 decidimos optar por mudar 
o nome ao clube para Casa das Beiras, para 
assim juntarmos todas as organizações des-
ta região. Essa foi a ideia. Mas houve pes-
soas que não concordaram com o fim do 
Clube Académico de Viseu e que ainda hoje 
não entram na Casa das Beiras.”

Madalena Balça/MS
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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:

É fácil ajudar. Basta vestir roupa confor-
tável e dispormo-nos a fazer um pouco 
de exercício físico. A Volta Virtual Luso e 
o trabalho de apoio social aos cidadãos 
com deficiência da Luso-Charitable So-
ciety merecem. 

A equipa da MDC Media Group jun-
tou-se para fazer parte desta edição 
especial, neste ano marcado pela 

pandemia de Covid-19. A contribuição fi-

nanceira de cada um foi feita na medida das 
suas possibilidades. O que interessa verda-
deiramente é a dádiva, não a quantia.

Para além da caminhada, Stella Jurgen 
dispôs-se a leiloar uma tela da sua autoria 
(que também pode ver na foto). O leilão está 
a acontecer nas redes sociais e o apuro final 
será entregue na íntegra à Luso-Charities.

Nós participámos. E você? Já participou 
ou vai participar?

2020 Luso
Virtual Volta

Equipa MDC Media Group. Fotos: Carmo Monteiro

Em tempos de incerteza há uma certe-
za que temos... O First Portuguese está 
de portas abertas!

O First Portuguese reabriu o centro,  
em julho,  com o Summer Camp, 
aulas de ESL na mesma altura e 

reabrirá o centro de dia para idosos em 
setembro.

Reabrimos seguindo todas as medidas 
de segurança pública, recomendadas pelo 
Ministério da Saúde, mantendo sempre 
a segurança e saúde dos nossos clientes 
como prioridade.

Em relação à Escola de Portugês, tam-
bém esta reabrirá. Sabemos que os pais 
dos nossos alunos tem questões sobre 
quando, como e onde a escola funcionará 

mas esperamos poder contar com o vosso 
apoio e lealdade enquanto aguardamos as 
diretrizes do TCDSB, mantendo a certeza 
de que reabriremos assim que possivel.

Sigam a nossa página do Facebook (@
firstportuguesecanadianculturalcentre) 
ou Instagram (@firstportuguese) para as 
últimas novidades da nossa associação.

Para mais informações por favor con-

tacte (416) 531 9971 ou envie email para 
fpccc@firstportuguese.com

Aproveitamos a oportunidade para 
agradecer aos nossos funcionários, volun-
tários e membros pelo apoio e carinho que 
temos recebidos nestes tempos incertos.

A Direção do FPCCC

Informação à Comunidade

First Portuguese Canadian Cultural Centre
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Parlamento prorrogado até 23 de setembro
O Parlamento foi prorrogado até 23 de 
setembro, o que dá ao governo liberal a 
oportunidade de relançar a sua agenda 
enquanto se recupera de uma contro-
vérsia ética. 

As negociações parlamentares, in-
cluindo comités que investigam o 
envolvimento da WE Charity com o 

programa de apoio financeiro a estudantes, 
estão suspensos. 

O primeiro-ministro Justin Trudeau es-
tava a tentar obter a aprovação da gover-
nadora geral Julie Payette para suspender 
o Parlamento. Payette vai discursar a 23 de 
setembro, na mesma semana em que a Câ-
mara dos Comuns estava programada para 
recomeçar a sua atividade. 

Trudeau disse esta terça-feira (18) aos 
jornalistas que a governadora vai divulgar 
o plano de longo prazo do Governo para 
que o país se recupere da pandemia global. 

O primeiro-ministro explicou que há 
oito meses no discurso do trono não exis-
tiu nenhuma referência à COVID-19 e que 
agora o Governo tem que ganhar a confian-
ça do Parlamento para avançar com o seu 
plano de recuperação. 

Um discurso do trono dá ao Parlamento 
a hipótese de dar um mandato ao Governo 
e de debater o seu plano de gastos antes de 
uma declaração económica ou mesmo de 
um orçamento completo em outubro. 

Muitos governos anteriores usaram a 
prorrogação para iniciar uma nova sessão 
do Parlamento e lançar uma nova agenda 

no meio de um mandato de quatro anos. Os 
liberais passaram todos os primeiros qua-
tro anos sem iniciar uma nova sessão. Mas 
houve casos em que a prorrogação foi con-
troversa e os liberais de Trudeau tinham 
inclusivamente denunciado o abuso da 
prorrogação na sua plataforma de campa-
nha de 2015. 

Em dezembro de 2008, os conservadores 
de Stephen Harper usaram a prorrogação 
para evitar um voto iminente de descon-
fiança dos partidos de oposição. Um ano 
depois, surgiram protestos quando Harper 
prorrogou o Parlamento por dois meses, 
uma suspensão que teve o efeito de encer-
rar um inquérito do comité sobre o trata-
mento de detidos afegãos. 

Jean Chrétien também foi criticado por 

usar a prorrogação em 2002 e 2003. 
Num comunicado, o líder conservador 

Andrew Scheer chamou Trudeau de “co-
barde” e acusou-o de “se esconder” no 
meio de uma controvérsia política. 

O líder do Bloc Québécois, Yves-Fran-
çois Blanchet, disse que Trudeau pode não 
sobreviver porque a prorrogação significa 
que o primeiro-ministro vai estar expos-
to a um voto de confiança na Câmara dos 
Comuns quando os parlamentares votarem 
no discurso do trono. 

O líder do NDP, Jagmeet Singh, disse que 
fechar o Parlamento durante uma crise eco-
nómica e pandémica é errado e referiu que 
os canadianos não deviam ser forçados a pa-
gar um preço pelos escândalos de Trudeau.

CBC/MS

Província diz a Toronto 
para substituir rotas 
com poucos passageiros
Segundo a TTC (a Toronto Transit 
Commission), a rota do autocarro 132 
de Milner, que circula paralela à 401 
em Scarborough, atendia cerca de 
3.600 clientes por dia antes da pande-
mia da COVID-19. 

Os números estão muito longe das 
rotas mais movimentadas de 
Toronto, como o autocarro 29 

da Dufferin onde circulam diariamente 
mais de 27,000 passageiros ou do auto-
carro 52 da Lawrence West com 44.000 
passageiros diários. 

Mas para Asutin Jafri, que é membro 
do grupo de defesa do trânsito TTC Ri-
ders e que cresceu em Scarborough, ro-
tas como a do autocarro 132 são impor-
tantes, porque circulam por ruas mais 
pequenas para transportar passageiros 
de diferentes grupos étnicos e com bai-
xos rendimentos e sublinha que o nú-
mero de passageiros só não é maior por-
que o autocarro passa a cada meia hora. 

O grupo TTC Riders está preocupado 

com as condições que a província exigiu 
à autarquia de Toronto para transferir 
uma segunda tranche de apoio financei-
ro para o TTC. 

Uma das condições impostos pelo 
Premier é que Toronto analise as rotas 
de autocarros com menos passageiros, 
em conjunto com a província e com a 
Metrolinx, para determinar se é viável 
implementar opções de microtrânsito. 

Quer isto dizer que empresas como 
a Uber ou a Lyft vão poder transportar 
passageiros nestas áreas através de uma 
parceria público-privada. Essa é a abor-
dagem adotada por comunidades como 
a cidade de Innisfil, no condado de Sim-
coe, que fica a cerca de 100 km a norte 
de Toronto.  Desde 2017 que a cida-
de optou por subsidiar viagens da Uber 
para residentes em vez de pagar por 
rotas de autocarros. Três anos depois, a 
cidade diz que a solução foi um sucesso e 
que 76% dos residentes estão muito sa-
tisfeitos com este serviço.

CBC/MS

CANADÁ
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Aconselhe-se com quem conhece bem o mercado português

Fernando Martins
support@camil.ca
416 258 8104
1 866 444 1644

CAMIL.CA

CONTINENTE AZORES MADEIRA
INVESTMENTS LTD.

Ford volta a elogiar plano para 
reabrir escolas em setembro

O Premier Doug Ford voltou a elogiar on-
tem o plano para reabrir as escolas de 
Ontário e disse que é o melhor do país. 

A estratégia de Ontário de trazer os alu-
nos de volta às salas de aula em poucas 
semanas tem sido criticada por pais e 

educadores, que estão preocupados com a 
dimensão das turmas, com a ventilação das 
salas e com a eficácia do ensino online. 

Ford percebe o nervosismo dos pais, mas 
sublinha que a província consultou o Si-

ckKids Hospital e o Ministério da Saúde para 
preparar o regresso às aulas em setembro. 

O Premier voltou a reforçar que está 
a seguir as recomendações do Dr. David 
Williams, o diretor médico de saúde de On-
tário, e garante que o financiamento extra é 
suficiente para garantir a segurança dos alu-
nos e dos professores. A província vai gastar 
25 milhões de dólares para aumentar a de-
sinfeção das escolas e 30 milhões de dólares 
para contratar mais funcionários.

CBC/MS

O maior Conselho de serviços policiais 
municipais do Canadá aprovou por unani-
midade 81 recomendações para reformar 
a polícia de Toronto.  O objetivo é comba-
ter o racismo sistémico dentro da organi-
zação e tornar o trabalho da polícia mais 
transparente. 

As recomendações do Toronto Police 
Services Board incluem a utilização 
de câmaras durante o turno, reforço 

do treino para evitar situações de racismo e 
expansão de equipas móveis de crise. 

O autarca John Tory disse recentemente 
que as recomendações significam que a polí-

cia está a reconhecer que o racismo sistémico 
existe na organização e que representa uma 
ameaça à igualdade de direitos e oportunida-
des para as diferentes comunidades étnicas. 

O relatório reconhece que cada vez mais 
pessoas estão a defender um corte no orça-
mento da polícia, mas a organização escla-
rece que não pode impor um corte arbitrário 
no orçamento da polícia porque a falta de 
fundos pode comprometer a capacidade de 
prestar o policiamento exigido pela lei. 

Os agentes da polícia de Toronto vão rece-
ber 2,350 câmaras, um investimento a ron-
dar os $35 milhões de dólares.

CBC/MS

Conselho policial de Toronto 
aprova 81 recomendações para 
combater racismo sistémico
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Azores Burning Summer regressa 
a São Miguel de 26 a 29 de agosto 
com 150 lugares
O Eco Festival Azores Burning Summer 
regressa à Praia dos Moinhos, em São 
Miguel, entre 26 e 29 de agosto, com um 
programa que inclui música e cinema, 
para uma lotação limitada a 150 pessoas.

“Tendo em conta o atual contexto da 
pandemia e numa perspetiva de con-
tribuir para a continuidade da ativida-

de cultural em segurança, a organização do 
Eco Festival Azores Burning Summer deci-
diu realizar a edição de 2020 num formato 
reduzido e altamente restritivo de modo a 
garantir a máxima proteção da saúde pú-
blica”, anunciou a organização do evento, 
em comunicado enviado à imprensa.

Assim, “durante quatro dias, vários ar-
tistas locais irão subir ao palco montado na 
esplanada da Praia dos Moinhos”, com um 
cartaz que inclui os DJ Matti, Nex, Tape e 
Narco Paulo e os concertos de Sara Cruz, 
Funny Caravan Jazz Quartet, Nordela Jazz 
Convention e PMDS.

Está também previsto um ciclo de cine-
ma ao ar livre, por onde passam “Gipsófi-

la”, de Margarida Leitão, “Volta à Terra”, 
de João Pedro Plácido, e “Para-me de re-
pente o pensamento” e “Até que o porno 
nos separe”, de Jorge Pelicano.

A edição de 2020 do Eco Festival volta, 
assim, à Praia dos Moinhos, na freguesia do 
Porto Formoso, em São Miguel, de 26 a 29 
de agosto, com uma lotação limitada a 150 
pessoas, “numa área de 450 metros qua-
drados, com lugares marcados, mesas com 
duas cadeiras, e distanciamento de acordo 
com a lei, incluindo uma distância de qua-
tro metros entre o palco e a primeira fila do 
público”, assegura a organização.

“O posicionamento do festival em 2020 é 
o de incentivar a atividade cultural em se-
gurança, num gesto de solidariedade para 
com todos os artistas e profissionais do se-
tor cultural”, explica o comunicado, acres-
centando que estão a ser acompanhadas 
todas as orientações e que, “caso não exis-
tam condições para a realização do evento, 
o mesmo será ajustado ou adiado”.

AO/MS

O Governo dos Açores afastou o cená-
rio de despedimentos na transportado-
ra SATA com o novo plano de negócios, 
que sucede ao aval de Bruxelas a um 
auxílio estatal e que terá de estar pronto 
nos próximos seis meses.

“A dispensa de recursos humanos não 
está nos nossos planos nem pode es-
tar”, declarou esta terça-feira (18) a 

secretária regional com a tutela dos Trans-
portes, Ana Cunha.

A governante falava em Ponta Delgada 
no dia em que a Comissão Europeia deu 
“luz verde” a um auxílio estatal português 
de 133 milhões de euros à transportadora 
aérea açoriana e abriu uma investigação 
para avaliar o cumprimento das normas 
comunitárias noutros apoios públicos à 
companhia.

Mesmo reconhecendo que “não há pre-
missas tabus” na elaboração do novo pla-
no de negócios da empresa, Ana Cunha diz 
que o despedimento de trabalhadores “não 
está nos planos” do executivo regional, até 
porque os recursos humanos da SATA são 
“um dos maiores capitais do grupo”.

A premissa do plano de negócios a ela-

borar “é tornar o grupo financeiramente e 
economicamente sustentável” e “sem re-
curso a outros auxílios estatais” como o ago-
ra concedido, disse a secretária regional.

Esta realidade, acrescentou, “é nova” 
para a SATA, para diversas outras compa-
nhias aéreas, e também para Bruxelas, “que 
tem de aprovar um sem número de planos 
de negócio de empresas de aviação civil” 
afetadas com a pandemia de covid-19.

O auxílio aprovado é correspondente a 
133 milhões de euros e a Comissão Europeia 
abriu também uma investigação para ava-
liar o cumprimento das normas comunitá-
rias noutros apoios públicos à companhia.

A instituição “abriu uma investigação 
para avaliar se certas medidas de apoio pú-
blico de Portugal a favor da empresa estão 
em conformidade com as regras” comuni-
tárias “sobre auxílios estatais a empresas 
em dificuldade”, indicou a nota de impren-
sa do executivo comunitário.

As dificuldades financeiras da SATA per-
duram desde, pelo menos, 2014, altura em 
que a companhia aérea detida na totalidade 
pelo Governo Regional dos Açores come-
çou a registar prejuízos, entretanto agra-
vados pelos efeitos da pandemia do novo 

coronavírus, que teve um enorme impacto 
no setor da aviação.

Foi devido a tais dificuldades que a Re-
gião Autónoma dos Açores aprovou, desde 
2017, três aumentos de capital na compa-
nhia aérea, para colmatar as carências de 
liquidez.

“As autoridades portuguesas afirmam 
que os aumentos de capital em questão não 
constituem auxílios estatais ao abrigo das 
regras da UE, uma vez que o Governo Re-
gional dos Açores, como único acionista da 
SATA, atuou como um investidor privado a 
operar em condições de mercado”, referiu 
a Comissão Europeia.

São estes apoios públicos que Bruxelas 
vai agora “investigar mais aprofundada-
mente”, visando perceber “se os aumentos 
de capital constituíram auxílios estatais que 
deveriam ter sido notificados à Comissão e, 
em caso afirmativo, se as medidas de apoio 
anteriores satisfazem as condições das 
orientações de 2014 relativas aos auxílios 
estatais de emergência e à reestruturação”, 
concluiu a instituição.

O atual conselho de administração da 
transportadora açoriana tomou posse em 
janeiro e comprometeu-se a apresentar um 

plano estratégico e de negócios até ao final 
do primeiro trimestre do ano, mas a pan-
demia da covid-19 obrigou a uma reavalia-
ção do documento.

Em julho, a SATA sublinhou que “o con-
texto provocado pela pandemia teve um 
impacto muito significativo” e, devido à 
“paragem quase total da atividade, foram 
implementadas todas as medidas possíveis 
ao dispor da gestão, num cenário em que a 
preservação da empregabilidade era fun-
damental”.

Nos próximos seis meses, nos termos da 
regulamentação comunitária, “a SATA irá, 
conjuntamente com o Governo dos Açores 
e a Comissão Europeia, trabalhar no plano 
de negócios que assegure a sustentabilidade 
económica e financeira do grupo e garanta 
os serviços de interesse económico geral no 
transporte aéreo interilhas e com o exterior, 
que reconhecidamente devem ser assegura-
dos”, indica nota do executivo açoriano.

O presidente da SATA, Luís Rodrigues, 
acompanhou a secretária dos Transportes 
na conferência de imprensa realizada em 
Ponta Delgada.

AO/MS

Governo afasta cenário de despedimentos 
na SATA com novo plano de negócio

520 trabalhadores entraram nos 
quadros nos últimos dois meses
O Governo dos Açores revelou que 
nos últimos dois meses um total de 
520 trabalhadores ingressaram nos 
quadros de empresas da região, com 
o executivo a apoiar financeiramente 
estas contratações.

Em nota à imprensa, a vice-presi-
dência do executivo, que tutela 
as áreas económicas e laborais, 

diz que a Medida Extraordinária de Es-
tabilização de Trabalhadores (MEET), 
criada excecionalmente no contexto da 
pandemia de covid-19, “já permitiu a 
integração no quadro das empresas de 
mais 520 açorianos só nos últimos dois 
meses”.

Destes 520 novos contratos de traba-
lho, é referido que “a maioria está liga-
da ao setor dos serviços, com destaque 
para o comércio por grosso e a retalho, 
a construção civil, bem como o aloja-
mento e a restauração e similares”.

A Medida Extraordinária de Estabili-
zação de Trabalhadores desenvolve-se 
em duas vertentes: neste caso, o meca-
nismo em vigor é a MEET - Converter, 
que visa apoiar e incentivar a alteração 
de contratos de trabalho a termo certo 
em contratos de trabalho sem termo, ou 

seja, a integração nos quadros das enti-
dades empregadoras.

Esta medida contempla a atribuição 
de um apoio adicional no montante de 
seis mil euros por cada trabalhador que 
esteja contratado a termo certo e que 
seja integrado no quadro, sendo que o 
apoio total do Governo dos Açores no 
caso dos 520 trabalhadores é superior a 
três milhões de euros.

“Temos conseguido nos Açores man-
ter o nível do emprego. Mas, mais im-
portante que isso, como demonstra 
esta medida, além de manter, permite 
também assegurar um emprego mais 
estável, dando maior segurança e esta-
bilidade aos trabalhadores nas empre-
sas”, diz o vice-presidente do executivo 
regional, Sérgio Ávila, citado na nota 
enviada às redações.

De acordo com dados recentes do 
Serviço Regional de Estatística dos Aço-
res (SREA), a taxa de desemprego na 
região no 2.º trimestre de 2020 foi de 
4,9%, inferior em 2,3 pontos percen-
tuais relativamente ao trimestre ante-
rior e de 3,3 pontos em relação ao tri-
mestre homólogo, mesmo com o atual 
contexto de pandemia.

AO/MS
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O grupo parlamentar do Partido Socia-
lista da Madeira (PS-Madeira) promo-
veu, na manhã de quarta-feira (19), no 
Largo das Palmeiras, no Porto Santo, 
uma conferência de imprensa onde 
destacou a importância da atribuição 
de mobilidade, durante os meses de 
verão, na dinamização do comércio 
local após os efeitos nefastos da pan-
demia.

O deputado Miguel Brito, porta-voz 
do grupo, e, declarações à comu-
nicação social, começou por dizer 

que “neste momento, é inevitável não 
falarmos de recuperação económica que 
deve ser implementada no Porto Santo”.

Desta feita destaca a posição do partido, 
referindo que “o grupo parlamentar do 
Partido Socialista considera que foi funda-
mental a atribuição do subsídio social de 
mobilidade nestes três meses de verão”, 
elevando a importância deste mecanismo 
de apoio no papel dinamizador que está a 
ter na economia local do Porto Santo.

Lembrou que esta medida foi “uma pre-
missa e uma bandeira de campanha do PS”, 

e defende que “está é uma ferramenta fun-
damental para que houvesse uma aposta no 
turismo interno de modo a fomentar uma 
maior dinamização da economia local”.

No entanto, lamenta o facto do PSD, em 
sede de comissão especializada, ter alte-
rado o conteúdo da proposta, depois da 
mesma ter sida aprovado por unanimida-
de em plenário. A proposta do PS defen-
dia assim a atribuição do subsídio de mo-
bilidade, nas viagens entre ilhas, durante 
todo o ano, sem prazos estipulados, mas 
o PSD alterou essa mesma proposta, sen-
do que apenas estará a vigorar durante o 
presente ano.

“Em sede de comissão especializada 
alteraram a proposta e agora, neste mo-
mento, temos uma proposta que será 
aplicada apenas e somente no ano 2020”, 
disse, referindo assim que “para o próxi-
mo ano, os madeirenses deixarão de po-
der contar com a atribuição do subsídio de 
mobilidade durante o período de verão”.

Miguel Brito aproveitou a ocasião para 
abordar as fragilidades ao nível da Saúde 
de que o Porto Santo padece. O parlamen-

tar diz mesmo que “em matéria de saúde é 
premente discutir que futuro terá a unida-
de o centro de saúde do Porto Santo, pois o 
edifício encontra-se numa zona de risco”.

“Atualmente estamos a discutir o novo 
plano da orla costeira e é urgente que o 
Governo Regional defina o que quer fa-
zer com o Centro de Saúde do Porto San-
to, porque o porto-santenses não podem 
ficar sem acesso a cuidados médicos”, 
acrescentou.

Miguel Brito aponta ainda que é urgente 
“delinear uma estratégia para as listas de 
espera”, referindo que “trazer a EMIR ao 

Porto Santo de uma forma intermitente 
não resolve os problemas da população”.

O deputado porto-santense no que toca 
à Educação, apontou um “ato discrimi-
natório” do Governo Regional em rela-
ção aos alunos que frequentam a Escola 
Dr. Francisco Freitas Branco, pois “são os 
únicos, na Região, que não têm ao seu al-
cance uma refeição ao almoço”, uma vez 
que a escola não dispõem de um serviço 
de refeitório.

“É premente definir uma estratégia que 
trate os alunos todos por igual”, concluiu.

JM/MS

PS destaca importância do subsídio 
de mobilidade para o Porto Santo

SRS24 madeira já conta com 
mais de 11.000 atendimentos
A Linha SRS24 Madeira (800 24 24 20), 
que está sob a tutela do Serviço Re-
gional de Proteção Civil (SRPC)¸ conta 
já com mais de 11 000 atendimentos, 
desde que foi criada em final de janei-
ro deste ano.

Na linha estão profissionais de saú-
de que “desempenham um papel 
de aconselhamento e acompa-

nhamento especializado aos cidadãos 
perante um problema de saúde não ur-
gente relacionado com a pandemia Co-
vid-19”, revelou o SRPC. Esta linha está 
instalada no Comando Regional de Ope-
rações de Socorro (CROS), onde é coor-
denado todo o socorro na RAM.

Até terça-feira, dia 18 de agosto, esta 

linha tinha recebido 11.093, mais 42 
chamadas nas 24 horas seguintes, foram 
contabilizadas na RAM 1.594 notifica-
ções de casos suspeitos da Covid-19, dos 
quais 1.459 não se confirmaram. Os 29 
casos ativos consistem em 28 casos im-
portados identificados no contexto das 
atividades de vigilância implementadas 
no Aeroporto da Madeira e um caso de 
transmissão local.

Recorde-se que, à data, 18.732 pessoas 
estão a ser acompanhadas pelas autori-
dades de saúde dos vários concelhos da 
região, com recurso à aplicação Madei-
raSafeToDiscover, 7.487 destas pessoas 
estão em vigilância ativa.

JM/MS

Câmara municipal de Machico compra Kits 
de material escolar para alunos do 1.º Ciclo
A Câmara Municipal de Machico vai pro-
ceder à aquisição de kits de material es-
colar destinados aos alunos do 1.º ciclo, 
para o ano letivo de 2020/2021.

O contrato, entre a autarquia e a em-
presa Riberimagem, especifica que 
a compra poderá chegar a um valor 

máximo de 5.824 euros, e que o material 

deverá ser entregue na Câmara Municipal 

de Machico até ao dia 1 de setembro do cor-

rente ano.

JM/MS

Parlamento da Madeira quer 
incluir emigrantes no regime 
de seguro social voluntário

A proposta de lei para incluir os emi-
grantes no regime de seguro social vo-
luntário e no Código dos Regimes Con-
tributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social, oriunda do parlamen-
to da Madeira, foi, na segunda-feira (17), 
publicada em Diário da República.

A proposta foi aprovada em sessão 
plenária na Região Autónoma da 
Madeira em 28 de julho de 2020 e 

remetida posteriormente à Assembleia da 
República para discussão.

O objetivo é permitir a admissão ao re-
gime da segurança social voluntária dos 
portugueses maiores, residentes nos países 
de acolhimento, mediante contribuições 
mensais tendo como base de incidência 
contributiva o correspondente a uma re-
muneração convencional e escolhida pelo 
beneficiário, de acordo com os escalões in-
dexados ao valor do Indexante dos Apoios 
Sociais (IAS).

A proposta do parlamento regional evoca 
o artigo 13.º da Constituição da República, 
que consagra o princípio da igualdade ao 
nível da proteção dos cidadãos pelo siste-

ma de segurança social na doença, velhice, 
invalidez, viuvez e orfandade, desemprego 
e outras situações de falta de meios de sub-
sistência, vincando que cerca de cinco mi-
lhões de portugueses residem fora do país.

“Nesse sentido, é importante referir que 
esta nossa diáspora, apesar de serem resi-
dentes no estrangeiro, ficou sempre ligada 
à sua terra de origem e como tal fazem par-
te de um todo, fazem parte do nosso país”, 
refere a resolução do parlamento regional.

E reforça: “São portugueses, pelo que 
merecem ser protegidos nas mesmas con-
dições dos que cá residem, com o mesmo 
respeito, a mesma igualdade de direitos e 
sem qualquer tipo de discriminação e mais 
quando estão em situações de fragilidades 
sociais e económicas”.

A Assembleia Legislativa da Madeira des-
taca a situação dos emigrantes na Venezue-
la, afirmando que se encontram numa si-
tuação de “extrema gravidade e debilidade 
social”, em que a segurança social do refe-
rido país de acolhimento não consegue sal-
vaguardar os seus direitos sociais.

JM/MS
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Presidente e primeiro-ministro 
do Mali detidos em motim militar
O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar 
Keita, e seu primeiro-ministro, Boubou 
Cissé, foram “presos” esta terça-feira 
(18) na capital, Bamako, por soldados 
amotinados, disse à AFP um dos líderes 
do motim.

“Podemos dizer que o presidente e o 
primeiro-ministro estão sob nosso 
controlo. Nós detivemo-lo no seu do-

micílio [do chefe de Estado]”, declarou o 
líder militar, que não quis se identificar.

“IBK [presidente Keita] e seu primeiro-
-ministro estão em um veículo blindado 

com destino a Kati”, um acampamento mi-
litar nos arredores de Bamako onde o mo-
tim começou horas antes, afirmou outra 
fonte militar rebelde.

O presidente da Comissão da União Afri-
cana, Moussa Faki Mahamat, condenou 
as detenções. “Condeno energicamente a 
detenção do presidente Ibrahim Boubacar 
Keita, (do) primeiro-ministro (Boubou Cis-
sé) e (de) outros membros do governo do 
Mali e peço sua libertação imediata”, es-
creveu Faki em sua conta no Twitter.

JN/MS

Dois detidos em Cabo Verde por abusos 
sexuais a bebé de nove meses
A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde 
anunciou esta terça-feira (18) a deten-
ção, no Mindelo, de uma jovem de 17 
anos, suspeita, em conjunto com um ho-
mem de 33 anos, da prática reiterada de 
abusos sexuais ao filho, de nove meses.

Em comunicado, a PJ refere que as 
detenções foram concretizadas no 
passado sábado (15) e domingo (16), 

na ilha de São Vicente, por elementos do 
Departamento de Investigação Criminal do 
Mindelo, em cumprimento de um manda-
do do Ministério Público.

Os dois detidos são suspeitos “da prá-
tica reiterada de um crime continuado de 
agressão sexual” do bebé, em “concurso 
efetivo com um crime de pornografia in-
fantil”.

“A vítima é uma menor de nove meses de 
idade, filha da arguida, que terá sido vítima 
de uma série de agressões de natureza se-
xual por parte dos arguidos”, explica a PJ.

Os dois arguidos foram já presentes a 
tribunal, para primeiro interrogatório judi-
cial, tendo sido decretada a prisão preven-
tiva para ambos.

JN/MS

Abel Xavier junta-se a campanha da FIFA 
contra violência doméstica em África
A FIFA, a Confederação Africana de Fu-
tebol (CAF) e outras organizações in-
ternacionais lançaram uma campanha 
contra a violência doméstica em África, 
denominada #SafeHome, que contará 
com a participação de vários futebolis-
tas, entre os quais Abel Xavier.

Em colaboração com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a União 
Africana, a FIFA e a CAF pretendem, 

através da campanha #SafeHome, alertar 
para um problema que se agudizou durante 
o confinamento decretado devido à pande-
mia de covid-19.

“A iniciativa foi criada para apoiar mu-
lheres e crianças vítimas de violência do-
méstica, principalmente porque as medi-
das de confinamento tomadas em resposta 
à covid-19 as deixaram em maior risco”, 
refere a FIFA, acrescentando que “várias 
estrelas do futebol” estão a dar apoio a esta 
campanha através de mensagens de sensi-
bilização em vídeo distribuídas nas redes 
sociais e na imprensa tradicional.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, 
manifestou-se “feliz” com a campanha, 
afirmando: “É nosso dever aproveitar a 
imensa popularidade do futebol em África 
para aumentar a sensibilização para este 
desafio social com uma mensagem muito 
clara: a violência não tem lugar em casa, 
como não tem lugar no futebol”.

Além do antigo futebolista português 
Abel Xavier, nascido em Moçambique, a 
campanha #SafeHome conta com a par-
ticipação de Emmanuel Amuneke, Sarah 
Essam, Khalilou Fadiga, Geremi, Rabah 
Madjer, Lúcia Moçambique, Asisat Oshoala 

e Clémentine Touré, que partilham uma 
série de mensagens importantes ao públi-
co. A campanha está a ser ainda publicada 
nos vários canais digitais da FIFA, União 
Africana e OMS. 

A #SafeHome conta ainda com o apoio 
das plataformas multimédia das federações-
-membro da FIFA para a imprensa, a fim de 
facilitar o seu maior alcance e ampliar ainda 
mais a mensagem para todo o mundo.

VS/MS

África do Sul testa outra possível 
vacina contra a Covid-19
O país lançou um novo ensaio para 
testar uma eventual vacina contra a 
Covid-19, desenvolvida pelo labora-
tório norte-americano Novavax, que 
será testado em paralelo com a expe-
riência da vacina da Universidade de 
Oxford, lançada em junho.

A Universidade de Witwatersrand 
(Joanesburgo), que irá liderar o 
ensaio no país, anunciou que os 

testes médicos dos primeiros candidatos 
começarão desde já, com cerca de 2.900 
voluntários inscritos, com idades com-
preendidas entre os 18 e 64 anos.

Cerca de 240 dos voluntários serão 
pacientes portadores do vírus da imu-
nodeficiência humana (VIH, o vírus que 
desencadeia a sida).

O ensaio faz parte da fase 2 do de-
senvolvimento desta vacina eventual - 
designada NVX-CoV2373 -, que já deu 
resultados positivos na criação de anti-
corpos em testes pré-clínicos.

“A principal motivação para que as 
vacinas contra a Covid-19 sejam ava-
liadas nas fases iniciais na África do Sul 
é a de percebermos como funcionam 
no contexto africano, em locais como o 
nosso”, explicou o líder do estudo, Sha-
bir Madhi, citado pela agência Efe.

“Isto permitirá que sejam tomadas 
decisões informadas quando tivermos 
que defender a adoção desta ou de ou-
tras vacinas contra a covid-19 nos países 
africanos, uma vez provada a sua segu-
rança e eficácia. A participação precoce 
no desenvolvimento clínico destas va-
cinas ajudará a colocar os sul-africanos 
na linha da frente do acesso” às mesmas, 
acrescentou o especialista sul-africano.

De acordo com a Universidade de Wi-
twatersrand, o ensaio realiza-se por ini-

ciativa da África do Sul, e o próprio Ma-
dhi falou pessoalmente com o Novavax 
para fazer avançar o projeto.

Segundo ensaio no país mais 
afetado em África

O especialista e a sua equipa já estão 
a realizar outro ensaio na África do Sul, 
esse numa fase mais avançada, com ou-
tro potencial tratamento imunitário - a 
eventual vacina ChAdOx1 nCoV-19, de-
senvolvida por investigadores do Insti-
tuto Jenner, da Universidade de Oxford 
(Reino Unido).

A África do Sul tornou-se, com esse 
projeto iniciado em junho último, o 
primeiro país africano a participar em 
ensaios de potenciais vacinas contra a 
Covid-19.

Apesar do grande número de infeções 
registados - a África do Sul é o quinto país 
do mundo e o mais afetado pelo novo 
coronavírus no continente africano -, 
o presidente sul-africano, Cyril Rama-
phosa, confirmou no passado domingo 
(16) que o país parece ter finalmente ul-
trapassado o seu pico epidémico e que a 
pandemia se encontra em regressão.

DW/MS
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Sete aviões e cinco helicópteros 
apanhados em megaoperação 
contra tráfico de cocaína no Brasil
A Polícia brasileira desarticulou uma 
rede internacional de narcotráfico que 
terá enviado toneladas de droga para 
a Europa e atuava em 13 estados do 
país. Mais de 600 agentes federais 
cumpriram 139 mandados de busca 
e apreensão. Foram apreendidos sete 
aviões, cinco helicópteros, 42 ca-
miões e 35 imóveis.

“Mesmo diante da situação de emer-
gência de saúde pública e o isola-
mento social imposto, o esquema 

criminoso não foi interrompido, ten-
do sido apreendidos, entre os meses de 
março e julho de 2020, mais de 1,5 tone-
ladas de cocaína”, refere um comunica-
do sobre a operação emitido pela Polícia 
Federal brasileira.

O grupo criminoso estava dividido 
em subgrupos que atuavam de forma 
conjunta e individualmente no envio 
das drogas para o continente europeu, 
nomeadamente cocaína, e também era 
responsável por ações de branqueamen-

to de capitais.
A ação das autoridades brasileiras 

designou-se de “Operação Além-Mar” 
porque os crimes investigados referiam-
-se ao embarque de drogas em navios a 
partir dos portos dos estados brasileiros 
do Rio Grande do Norte e de Pernam-
buco, que pela posição geográfica estão 
mais perto da Europa do que o restante 
do território brasileiro.

A operação realizada esta terça-feira 
(18) mobilizou 630 agentes nos estados 
de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Pa-
raná, Santa Catarina, Pará e São Paulo.

De acordo com o balanço preliminar, 
foram apreendidos sete aviões, cinco 
helicópteros, 42 camiões, e 35 imóveis 
rurais e urbanos dos suspeitos de lide-
rar a organização criminosa, além do 
bloqueio judicial de 100 milhões de reais 
(cerca de 15,2 milhões de euros) de con-
tas bancárias dos investigados.

JN/MS

Congresso brasileiro aprova uso obrigatório 
de máscara após veto de Bolsonaro
O Congresso brasileiro aprovou na 
quarta-feira (19), em segunda leitura, o 
projeto que obriga a população a usar 
máscara enquanto durar o estado de 
calamidade pública decorrente da pan-
demia, após o veto do Presidente Jair 
Bolsonaro.

Numa sessão realizada virtualmente, 
deputados e senadores anularam o 
veto de Bolsonaro ao uso obrigatório 

de máscara em escolas, igrejas e comércio 
durante a pandemia.

O projeto, que previa o uso obrigatório 
da proteção facial, foi aprovado em junho 
pelo poder legislativo. Porém, ao ratificar a 
lei, em julho, Bolsonaro alegou que o ponto 
sobre escolas, comércios e igrejas incluía os 
“demais locais fechados em que haja reu-
nião de pessoas”, o que, no entendimento 
do Governo, poderia ser considerado “vio-
lação de domicílio”.

Também a imposição de multas a quem 
não cumprir a imposição de usar máscara 
voltou a ser aprovada pelo Congresso, após 

o veto presidencial.
O projeto de lei obriga ainda o Estado a 

fornecer gratuitamente máscaras de pro-
teção individual às populações mais des-
favorecidas.

Bolsonaro, um dos chefes de Estado mais 
céticos do mundo em relação à gravidade 
da pandemia, e que contraiu o novo coro-
navírus no mês passado, tendo já recupe-
rado da doença, tem-se mostrado contra 
as medidas de isolamento social e proteção 
adotadas por estados e municípios.

Especialistas e autoridades internacio-
nais de saúde recomendam o uso de más-
cara como forma de prevenir a dissemina-
ção do vírus.

Até quinta-feira (20) o Brasil totalizava 
111.100 vítimas mortais e 3.456.652 de ca-
sos confirmados de covid-19 desde o início 
da pandemia, registada oficialmente no 
país em 26 de fevereiro, sendo o segundo 
país mais atingido pela doença no mundo, 
atrás apenas dos Estados Unidos.

JN/MSO vice-Presidente brasileiro, general 
Hamilton Mourão, convidou esta quarta-
-feira (19) Leonardo DiCaprio a visitar a 
Amazónia, para “aprender como funcio-
nam as coisas”, após o ator norte-ame-
ricano ter criticado a posição do Gover-
no face aos fogos naquela floresta.

“A Amazónia não é uma coisa única. 
Existem 22 tipos de floresta diferentes 
aqui dentro, não é uma floresta única 

e muito menos é uma planície”, afirmou 
Mourão, num encontro da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) sobre desen-
volvimento sustentável na Amazónia.

“Gostaria de convidar o nosso mais re-
cente crítico, o ator Leonardo DiCaprio, 
para ir comigo aqui a São Gabriel da Ca-
choeira e nós fazermos uma marcha de oito 
horas pela selva (...). Ele vai aprender, em 
cada socavão (buraco) que ele tiver de pas-
sar, que a Amazónia não é uma planície e 
aí entenderá melhor como funcionam as 
coisas nesta imensa região”, acrescentou o 
general, citado pela imprensa local.

Além da vice-presidência do Brasil, 
Mourão lidera o Conselho Nacional da 
Amazónia Legal, entidade que coordena 
diversas ações direcionadas à preservação 
daquela que é a maior floresta tropical do 
mundo.

Hamilton Mourão dirigiu-se a DiCaprio 
após o ator ter criticado, na semana passa-
da, a postura do chefe de Estado brasileiro, 
Jair Bolsonaro, perante os incêndios que 
atingiram fortemente a Amazónia em 2019 
e que já lavram este ano.

“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, 
está sob pressão internacional para conter 
os incêndios, mas ele duvidou publicamen-
te da gravidade dos mesmos no passado, 
alegando que opositores e comunidades in-
dígenas foram os responsáveis”, escreveu o 
ator na rede social Instagram.

O ator citou ainda dados do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) do 
Brasil para mostrar o aumento de 28% dos 

incêndios naquela floresta em julho deste 
ano, em comparação com o período homó-
logo do ano passado.

“Os primeiros números de agosto tam-
bém mostram um aumento de 7%”, alertou 
o ator que, além da carreira no cinema, se 
tem associado a causas ambientais.

Além de Mourão, também o ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles, atacou Di-
Caprio, afirmando que o ator “deveria cui-
dar das coisas do país dele”.

“Eu acho que Leonardo DiCaprio deve-
ria cuidar das coisas do país dele, da turma 
dele, inclusive do pessoal do meio artísti-
co, que tem muitos recursos, mas investe 
muito pouco na proteção ao meio ambien-
te. (...) Quem quer dar palpite tem de pôr a 
mão no bolso, palpite de graça a gente nem 
responde”, declarou o responsável pela 
tutela do Ambiente, em entrevista à rádio 
Jovem Pan.

Esta não é a primeira vez que DiCaprio se 
refere à situação da Amazónia brasileira, o 
que levou Bolsonaro a acusar a “estrela” de 
Hollywood de financiar queimadas na flo-
resta, no ano passado.

De acordo com o Inpe, órgão tutelado 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do 
Brasil, nos últimos 12 meses os alertas de 
destruição cobriram um total de 9.205 qui-
lómetros quadrados dentro da Amazónia.

O aumento dos alertas indicia que a des-
florestação e os incêndios na Amazónia 
brasileira podem ser ainda mais graves 
nesta temporada do que foram no ano pas-
sado, quando a devastação daquela região 
alarmou o mundo.

A Amazónia é a maior floresta tropical 
do mundo e possui a maior biodiversidade 
registada numa área do planeta, com cerca 
de 5,5 milhões de quilómetros quadrados, 
e inclui territórios do Brasil, Peru, Colôm-
bia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, 
Suriname e Guiana Francesa (pertencente 
à França).

JN/MS

Brasil convida DiCaprio a conhecer 
“como funcionam as coisas” 
na Amazónia

Sara Winter terá de pagar indemnização 
por expor dados de criança que abortou
O Ministério Público (MP) brasileiro pe-
diu na quarta-feira (19) uma indemniza-
ção de 1,32 milhões de reais (200 mil eu-
ros) a Sara Winter, uma fiel apoiante do 
Presidente, Jair Bolsonaro, por ter divul-
gado dados de uma menina que abortou 
após violação.

O Ministério Público entrou com uma 
ação civil na justiça, através da Pro-
motoria de Justiça da Infância e Ju-

ventude de São Mateus, no estado do Espí-
rito Santo, de onde a criança de 10 anos é 
proveniente, noticiou o jornal “Estadão”.

Segundo o MP, Sara Winter, chefe do 
grupo de extrema-direita “300 do Brasil” e 
uma fiel apoiante de Jair Bolsonaro, “teve 
acesso, de forma ilegal, a detalhes do caso 
de uma criança vítima de violência sexual 
que corre em segredo de justiça”, pedindo 
assim o valor de 1,3 milhões de reais a título 
de danos morais.

Para o procurador Fagner Rodrigues, au-
tor da ação, Sara “expôs a criança e a sua 
família, em frontal ofensa a toda a ordem 
jurídica protetiva da criança e do adoles-
cente, conclamando seguidores a manifes-
tarem-se [contra o aborto]”, situação que 
acabou por acontecer às portas do hospital 
onde a interrupção da gravidez foi realiza-
da, em Recife, no estado de Pernambuco.

Na ação, o MP argumentou que a conduta 
adotada pela militante “está incluída numa 
estratégia mediática de viés político sensa-
cionalista, que expõe a triste condição da 
criança de apenas 10 anos de idade”.

De acordo com o MP, Sara Winter violou 
o dever, previsto constitucionalmente, “de 
a sociedade assegurar à criança, ao adoles-
cente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito [...] à dignidade e ao respeito”.

Em caso de condenação, a verba reverte 
a favor do Fundo de Direitos da Criança e 
do Adolescente de São Mateus.

No último domingo (16), Sara Winter, 
que se autoproclama como “ex-feminis-
ta” e antiaborto, expôs, nas suas redes so-
ciais, dados pessoais e a localização de uma 
menina de 10 anos que se preparava para 
abortar, após ser violada ao longo de vários 
anos por um tio, que acabou detido na ter-
ça-feira (18), após andar foragido.

A Justiça brasileira autorizou no domin-
go (16) que a interrupção da gravidez fosse 
consumada, o que gerou várias manifesta-
ções de grupos antiaborto.

Após Sara Winter ter divulgado em que 
hospital a menor se encontrava, vários ma-
nifestantes reuniram-se em frente à uni-
dade hospitalar e chamaram “assassina” à 
equipa médica responsável pelo caso.

Alguns dos ativistas tentaram entrar nas 
instalações do hospital, mas a polícia con-
seguiu impedir a ação e reforçou a seguran-
ça no local.

A divulgação dos dados da menor é uma 
violação do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente do Brasil, que assegura a preserva-
ção da identidade da criança.

Atualmente, o aborto apenas é permiti-
do no Brasil quando a gravidez é resultado 
de uma violação, quando há risco de vida 
para a mulher e se o feto for anencéfalo 
(malformação que consiste na ausência de 
cérebro ou de parte dele). No entanto, ape-
sar de o caso em questão se enquadrar na lei 
do aborto, este causou bastante polémica e 
reabriu o debate sobre a descriminalização 
da interrupção voluntária da gravidez no 
país sul-americano, que possui uma das leis 
mais duras do mundo.
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No Timeline desta semana, Adriana Marques e 
Catarina Balça falam-nos duma homenagem 
aos velhos tempos do Orkut, mostram-nos as 
mansões de um dos homens mais ricos do 
mundo, Jeff Bezos, CEO da Amazon, e ainda 
nos contam tudo sobre a nova fase da vida de 
Ed Sheeran, a paternidade.

Sab 18h

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

Matthew Carias é o convidado de Manuel 
DaCosta no Here’s the thing desta semana. 
O jovem lusodescendente é um promissor 
cientista na área da medicina que tem vindo 
a desenvolver um percurso académico dig-
no de registo.

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: Cristina Da Costa e José Dias

Análise do editorial do Milénio Stadium; 
Ponto da situação da pandemia – a crise 
e a angústia de muitas famílias; O sistema 
financeiro alternativo – como funciona, 
quem o procura e porquê?

A série Terra Nova é composta por 13 
episódios que nos transportam para as 
aldeias piscatórias portuguesas envolvidas 
na Campanha do Bacalhau da década de 
1930. A Camões TV teve a oportunidade de 
conversar com o realizador Joaquim Leitão, 
para que pudéssemos ficar a conhecer 
melhor o enredo desta história.

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 Bacalhôa Buddha Eden, localizado no 
Bombarral, distrito de Leiria, em Portugal, 
é o maior jardim oriental da Europa. 

Cristina da Costa visitou este lugar e agora 
traz até si a primeira parte desta bonita visita. 

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

Seg-Sex 18h

O equilíbrio do corpo e mente, o ambien-
talismo, a saúde e o bem-estar. Crie novos 
hábitos e deixe-se incentivar. No Body & 
Soul ajudamo-lo a cuidar do seu bem-es-
tar, promovendo hábitos saudáveis e res-
peitando o ambiente que nos rodeia.

Dom 16h

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

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

Sun 9pm

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

Dom 18h30

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 
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Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.
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No Timeline desta semana, Adriana Marques e 
Catarina Balça falam-nos duma homenagem 
aos velhos tempos do Orkut, mostram-nos as 
mansões de um dos homens mais ricos do 
mundo, Jeff Bezos, CEO da Amazon, e ainda 
nos contam tudo sobre a nova fase da vida de 
Ed Sheeran, a paternidade.

Sab 18h

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

Matthew Carias é o convidado de Manuel 
DaCosta no Here’s the thing desta semana. 
O jovem lusodescendente é um promissor 
cientista na área da medicina que tem vindo 
a desenvolver um percurso académico dig-
no de registo.

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: Cristina Da Costa e José Dias

Análise do editorial do Milénio Stadium; 
Ponto da situação da pandemia – a crise 
e a angústia de muitas famílias; O sistema 
financeiro alternativo – como funciona, 
quem o procura e porquê?

A série Terra Nova é composta por 13 
episódios que nos transportam para as 
aldeias piscatórias portuguesas envolvidas 
na Campanha do Bacalhau da década de 
1930. A Camões TV teve a oportunidade de 
conversar com o realizador Joaquim Leitão, 
para que pudéssemos ficar a conhecer 
melhor o enredo desta história.

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 Bacalhôa Buddha Eden, localizado no 
Bombarral, distrito de Leiria, em Portugal, 
é o maior jardim oriental da Europa. 

Cristina da Costa visitou este lugar e agora 
traz até si a primeira parte desta bonita visita. 

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

Seg-Sex 18h

O equilíbrio do corpo e mente, o ambien-
talismo, a saúde e o bem-estar. Crie novos 
hábitos e deixe-se incentivar. No Body & 
Soul ajudamo-lo a cuidar do seu bem-es-
tar, promovendo hábitos saudáveis e res-
peitando o ambiente que nos rodeia.

Dom 16h

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

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

Sun 9pm

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

Dom 18h30
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MILÉNIO | PORTUGAL

Fundo de recuperação

Portugal aprova compra de 6,9 milhões 
de vacinas para a covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, 
afirmou, esta quinta-feira (20), que Portu-
gal autorizou a compra de 6,9 milhões de 
vacinas contra a covid-19, uma medida que 
resulta de uma coordenação entre países da 
União Europeia e à qual o Estado alocará 20 
milhões de euros.

“A União Europeia (UE) coordenou uma 
aquisição conjunta para os diferentes 
países. Hoje, num Conselho de Mi-

nistros eletrónico, autorizámos a aquisição 
do primeiro lote de seis milhões e 900 mil 
vacinas. A UE selecionou seis das diversas 
vacinas que estão em desenvolvimento a ní-
vel mundial como as seis onde valia a pena 
investir”, disse António Costa, que falava 
em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, 

numa visita ao centro hospitalar local.
Também o comunicado do Conselho de 

Ministros Extraordinário entretanto divul-
gado refere que a autorização para o in-
vestimento é de 20 milhões de euros e que 
desta forma “o Estado português se associa 
assim à aquisição de vacinas contra a co-
vid-19 no âmbito do procedimento euro-
peu centralizado”.

“A resolução do Conselho de Ministros 
hoje aprovada corresponde à primeira fase 
dos procedimentos aquisitivos, a realizar 
em 2020, assegurando a aquisição de 6,9 mi-
lhões de doses e assumindo como referência 
a estratégia nacional e correspondentes po-
pulações-alvo a definir pela Direção-Geral 
da Saúde”, lê-se no comunicado.

Em Gaia, António Costa, que esteve ao 
lado da ministra da Saúde, Marta Temido, 
visitou as obras do Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia/Espinho, empreitada 
que integra o Plano de Reabilitação Inte-
grado e está dividida por fases sendo que 
neste momento está em conclusão a fase 
B que representa um investimento de 13 
milhões de euros em infraestruturas e dois 
milhões de euros em equipamentos - des-
creveu o dia como “muito importante”.

“Hoje é um dia importante porque demos 
um passo fundamental para podermos acre-
ditar que está ao nosso alcance aquele dia 
fundamental sem o qual não podemos dar 
esta crise por ultrapassada que é o dia em 
que há uma vacina desenvolvida pela ciên-

cia e produzida pela indústria, mas devida-
mente comercializada, distribuída e acessí-
vel à população”, disse o primeiro-ministro.

António Costa recordou, no entanto, que 
“até haver uma imunização geral da po-
pulação ou um tratamento” é preciso estar 
preparado.

“Os otimistas acreditam no final deste 
ano haverá os primeiros lotes. Os realistas 
têm de acreditar que os otimistas têm ra-
zão, mas temos de nos preparar para que 
assim possa não ser. Até haver uma imu-
nização geral da população ou um trata-
mento para esta doença, temos de estar 
preparados para o pior para que o melhor 
se consiga fazer”, referiu.

JN/MS

Pombal

Adolescente manteve companheira vários dias amarrada na garagem
Jovem de 19 anos ameaçou, sequestrou e 
agrediu namorada ao longo de vários dias 
em Pombal. Foi detido e foi-lhe apreendida 
uma caçadeira e quatro armas brancas.

Durante dois anos, o suspeito, de apenas 
19 anos, agrediu fisicamente a compa-
nheira, infligindo-lhe maus tratos psi-

cológicos e ameaças reiteradas de morte. A 
mulher, de 20 anos, tentou pôr termo à rela-
ção, mas o agressor não aceitou.

Sequestrou-a e amarrou-a por vários dias 
a um móvel na garagem da casa. O agressor, 
manteve-a “sob coação e ameaça constan-
te, inviabilizando-lhe qualquer comunicação 
com o exterior e obrigando-a a efetuar as suas 
necessidades fisiológicas para um balde”, con-
ta a GNR, em comunicado.

No seguimento de diligências policiais, os 

militares do Núcleo de Investigação e Apoio 
a Vítimas Específicas (NIAVE) de Leiria deti-
veram o suspeito, pelo crime de violência do-
méstica, sequestro e coação agravada.

Foi ainda efetuada uma busca domiciliária 
tendo sido aprendida uma caçadeira de calibre 
12, quatro armas brancas, das quais uma cata-
na e uma ponta e mola, 11 doses de canábis e 
uma planta de canábis em elevado estado de 
maturação.

O detido, com antecedentes criminais pela 
prática dos crimes de roubo e ofensas à inte-
gridade física, foi apresentado a primeiro in-
terrogatório judicial no Tribunal Judicial de 
Leiria esta quinta-feira (20).

A ação contou com o apoio de militares do 
Núcleo de Investigação Criminal e do Posto 
Territorial de Pombal.

JN/MS
Material apreendido pela GNR após busca domiciliária ao suspeito de violência do-
méstica Foto: GNR
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O primeiro-ministro português, António 
Costa, defendeu esta quarta-feira (19) o 
“apoio à democracia e aos direitos hu-
manos” na Bielorrússia, que enfrenta 
sérias tensões sociais e políticas após 
as contestadas eleições presidenciais, 
mostrando-se também solidário com o 
povo bielorrusso.

Numa publicação feita na rede social 
Twitter após uma cimeira extraordi-
nária de líderes europeus hoje reali-

zada por videoconferência e dominada pela 
situação na Bielorrússia, António Costa sa-
lientou que “a União Europeia [UE] está 
unida na solidariedade para com o povo 
bielorrusso e na defesa da democracia e dos 
direitos humanos”.

“Apelamos ao diálogo e à libertação de 
todos os manifestantes ilegalmente deti-
dos”, adiantou o chefe de Governo portu-
guês na publicação.

Minutos antes, o presidente do Conse-
lho Europeu, Charles Michel, afirmou que 
a UE está solidária com o povo da Bielor-
rússia e vai apoiá-lo, ao mesmo tempo que 
sancionará os responsáveis pela fraude nas 

eleições presidenciais e pela violência, pois 
“não aceita impunidade”.

No final da cimeira extraordinária de 
chefes de Estado e de Governo da UE reali-
zada por videoconferência, Charles Michel 
disse em conferência de imprensa em Bru-
xelas que a mensagem “muito forte e uni-
da” dos 27 para Minsk é “muito clara”.

“A UE está solidária com o povo na Bie-
lorrússia e não aceita a impunidade”, pelo 
que vai adotar “em breve” sanções contra 
“um número substancial de indivíduos res-
ponsáveis pela violência, repressão e frau-
de eleitoral”, vincou.

“Estas eleições não foram nem livres 
nem justas. Não reconhecemos os resulta-
dos apresentados pelas autoridades bielor-
russas. O povo da Bielorrússia merece me-
lhor”, declarou Charles Michel, que insistiu 
na necessidade de ser lançado um “diálogo 
nacional inclusivo” com vista a uma solu-
ção pacífica e democrática para a transição 
de poder.

Questionado sobre a sua conversa tele-
fónica na terça-feira (18) com o Presidente 
russo, Vladimir Putin, o presidente do Con-
selho Europeu indicou que lhe transmitiu 
“a convicção europeia de que é importan-
te um diálogo nacional inclusivo” imune a 
“interferências externas negativas”.

A crise na Bielorrússia foi desencadeada 
após as eleições de 9 de agosto, que segun-
do os resultados oficiais reconduziu o pre-
sidente Alexandr Lukashenko, no poder há 
26 anos, para um sexto mandato, com 80% 
dos votos.

A oposição denuncia a eleição como 
fraudulenta e milhares de bielorrussos saí-
ram às ruas por todo o país para exigir o 
afastamento de Lukashenko.

Os protestos têm sido duramente re-
primidos pelas forças de segurança, com 
quase sete mil pessoas detidas, dezenas de 
feridos e pelo menos três mortos.

JN/MS

Costa manifesta “apoio à democracia 
e aos direitos humanos” na Bielorrússia

Fundo de recuperaçãoPresidencias
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A ministra da Saúde, Marta Temido, re-
velou, esta quinta-feira (20), em Vila 
Nova de Gaia, que o plano dedicado à 
infraestruturação do setor de Medicina 
Intensiva vai ser reforçado até ao final 
do ano em 26 milhões de euros.

“Vamos completar o programa verti-
cal de aquisição de ventiladores de 60 
milhões de euros com um programa 

de 26 milhões de euros para reinfraestru-
turação dos hospitais para a garantia de 
rentabilização destes equipamentos para 
garantir que tiramos deles o seu maior pro-
veito”, disse a ministra da Saúde.

Marta Temido revelou que esta verba foi 
aprovada na quarta-feira (19) e alvo de um 

despacho conjunto dos Ministérios da Saú-
de e das Finanças e avançou com a possibi-
lidade de vir a ser aprovado um “comple-
mento” para 2021.

“Porque acreditamos em vós e no vosso 
trabalho, ontem [quarta-feira, 19] o Minis-
tério das Finanças e o Ministério da Saú-
de assinaram um despacho que permite a 
concretização deste tipo de investimentos 
em vários hospitais do país (...). Foi apro-
vada a materialização da remodelação in-
fraestrutural de um conjunto de serviços 
de Medicina Intensiva até ao final de 2020 
e que depois terá um complemento em 
2021”, disse Marta Temido.

Perante uma plateia com dezenas de 
profissionais de saúde do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), 
bem como autarcas e técnicos, a ministra 
da Saúde, que acompanhou o primeiro-
-ministro na visita às obras deste hospital, 
fez agradecimentos e deixou elogios, mas 
também pediu “mais”.

“Temos de continuar a trabalhar em 
conjunto. Com um grande agradecimento 
a todos, tenho de dizer que precisamos de 
mais. Precisamos de continuar. As soluções 
que vamos ter uma nova fase têm de ser di-
ferentes das anteriores”.

Junto de um mural de homenagem aos 

profissionais, trabalho realizado por Mi-
guel Mazeda, que é pontuado com um poe-
ma de João Luís Barreto Guimarães, poeta 
e cirurgião do CHVNG/E, Marta Temido foi 
também clara ao reafirmar que do seu pon-
to de vista uma possível segunda vaga da 
pandemia do novo coronavírus não pode 
ser acompanhada por um novo confina-
mento generalizado.

“Têm de ser diferentes das anteriores 
porque nós não podemos perder mais tem-
po nas áreas assistenciais não covid e têm de 
ser diferentes porque provavelmente não 
podemos, em termos sociais, voltar a usar 
soluções tão extremas como um confina-
mento generalizado”, disse a governante.

António Costa e Marta Temido visitaram 
hoje as obras do Centro Hospitalar do CH-
VNG/E, empreitada que integra o Plano de 
Reabilitação Integrado, no valor de cerca 
de 86 milhões de euros divididos em três 
fases de intervenção.

Neste momento está em conclusão a fase 
B que representa um investimento de 13 
milhões de euros em infraestruturas e dois 
milhões de euros em equipamentos.

Esta fase inclui, entre outras valências, 
a construção de um novo internamento, 
equipamento já concluído, e a ampliação e 
renovação da urgência, essa em conclusão.

De acordo com informação distribuída à 
imprensa pelo CHVNG/E, a visita de quin-
ta-feira (20) assinala, ainda, o arranque da 
nova unidade de cuidados intensivos, or-
çada em 3,3 milhões de euros e a conclusão 
de uma nova área do Serviço de Imagiolo-
gia, recém-equipado com uma sala teleco-
mandada, que dispõe de equipamentos de 
diagnóstico e intervenção, no valor de 700 
mil euros.

No que diz respeito à pandemia da co-
vid-19, o CHVNG/E chegou a ter, contou o 
presidente do conselho de administração, 
Rui Guimarães, 60 camas dedicadas a cui-
dados intensivos prontas em jeito de plano 
de contingência, tendo vindo a precisar em 
simultâneo de 24.

Atualmente permanece um doente com 
covid-19 nos cuidados intensivos do CH-
VNG/E, centro que realizou até à data 50 
mil testes, tendo capacidade para realizar 
cerca de 5.000 por dia.

A pandemia de covid-19 já provocou mais 
de 787 mil mortos no mundo desde dezem-
bro do ano passado, incluindo 1.786 em Por-
tugal (dados de quinta-feira, 20 de agosto).

JN/MS
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Hospitais

Reforçado em 26 milhões de euros para melhoria 
de unidades de cuidados intensivos

Boletim

Menina de quatro meses 
é o óbito mais jovem por 
covid-19 em Portugal
Portugal registou esta quarta-feira (19) 
mais dois óbitos por covid-19 e 253 no-
vos casos de infeção. Conseguiram re-
cuperar da doença mais 193 pessoas. 
Entre as vítimas estava uma menina de 
quatro meses, com patologias associa-
das. É a primeira morte de um infetado 
com menos de 20 anos em Portugal.

A Direção-Geral da Saúde contabili-
zou, na quarta-feira (19), um total 
de 1786 mortes associadas à co-

vid-19, desde o início da pandemia, em 
março, e 54.701 casos confirmados de in-
feção. Até esse dia conseguiram recuperar 
da doença 40.129 pessoas.

Entre as vítimas mortais estavam um 
octogenário e uma menina de quatro me-
ses, ambos da região de Lisboa e Vale do 
Tejo. Segundo esclareceu a ministra da 
Saúde, Marta Temido, a criança tinha pa-
tologias associadas.

JN/MS
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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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A Comissão Europeia anunciou esta 
quinta-feira (20) um acordo prévio de 
aquisição com a farmacêutica alemã 

CureVac para assegurar 225 milhões de 
doses de uma potencial vacina para a co-
vid-19, que serão distribuídas pelos Es-

tados-membros da União Europeia (UE).

“Prevê-se que a Comissão disponha de 
um quadro contratual para a compra 
inicial de 225 milhões de doses em 

nome de todos os Estados-membros da UE, 
a fornecer logo que uma vacina se tenha re-
velado segura e eficaz contra a covid-19”, 
informa o executivo comunitário em co-
municado divulgado esta quinta-feira (20).

Segundo a Comissão Europeia, “o con-
trato previsto com a CureVac proporcio-
naria a todos os Estados-membros da UE a 
possibilidade de adquirirem a vacina, bem 
como de fazer doações aos países de baixo 
e médio rendimento ou de a redirecionar 
para países europeus”.

Este é o quarto anúncio feito por Bruxe-
las sobre acordos com empresas do setor 
farmacêutico para potenciais tratamentos 
ou vacinas para o novo coronavírus, que 
surge após negociações concluídas com a 
Sanofi-GSK, em 31 de julho, e a Johnson & 
Johnson, em 13 de agosto, e da assinatura, 
em 14 de agosto, de um acordo prévio de 
aquisição com a AstraZeneca.

Sediada em Tübingen, na Alemanha, a 
CureVac é uma empresa europeia pioneira 
no desenvolvimento de uma classe de vaci-
nas totalmente nova, tendo como princípio 
básico a utilização de uma molécula como 
um suporte de informações, com a ajuda 
das quais o corpo humano pode produzir as 
suas próprias substâncias ativas para com-
bater várias doenças.

Esta empresa biofarmacêutica esteve 
envolta em polémica em março passado, 
quando o surto de covid-19 se intensificou 
na Europa, por alegada tentativa de com-

pra, por parte da administração norte-a-
mericana, da potencial vacina da CureVac 
para a covid-19, notícia entretanto des-
mentida pela biofarmacêutica.

Também nessa altura, a Comissão Euro-
peia disponibilizou até 80 milhões de euros 
ao laboratório alemão CureVac.

Entretanto, já em julho, o Banco Europeu 
de Investimento e a CureVac assinaram um 
acordo de empréstimo de 75 milhões de 
euros para o desenvolvimento e a produ-
ção de vacinas em larga escala, incluindo a 
vacina candidata contra a covid-19.

As negociações exploratórias concluídas 
esta quinta-feira (20) com esta companhia 
alemã, deverão culminar num acordo pré-
vio de aquisição financiado pelo Instrumen-
to de Apoio de Emergência, que dispõe de 
fundos dedicados à criação de uma carteira 
de possíveis vacinas com perfis diferentes e 
produzidas por diferentes empresas.

Citada pelo comunicado, a presidente da 
Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, 
sublinha que a instituição por si liderada 
está a “cumprir a sua promessa de garantir 
aos europeus e ao mundo um acesso rápido 
a uma vacina segura” contra o coronavírus”.

“Cada ronda de negociações concluída 
com a indústria farmacêutica aproxima-nos 
da vitória contra este vírus. Teremos em 
breve um acordo com a CureVac, a inova-
dora empresa europeia que beneficiou an-
teriormente de financiamento da UE para 
produzir uma vacina na Europa. E as nossas 
negociações prosseguem com outras em-
presas para encontrar a tecnologia que nos 
proteja a todos”, conclui Von der Leyen.

JN/MS

Bruxelas assegura 225 milhões 
de doses de potencial vacina 
alemã para a covid-19

Diabo com nome de anjo o ex-polícia 
confessou 13 homicídios e 50 violações
De anjo, só nome. Joseph James 
DeAngelo, autor confesso de 13 ho-
micídios e cerca de 50 violações, vi-
veu escondido grande parte da vida. 
Apanhado após 40 anos na penumbra, 
agachou-se perante a Justiça e con-
fessou dezenas de crimes para evitar 
a pena de morte.

Joseph James DeAngelo, um antigo po-
lícia expulso das forças de autoridade 
depois de ser apanhado a furtar um 

repelente para cães, é o autor confesso de 
13 homicídios e pelo menos 50 violações. 
Está a ser julgado em Sacramento, na Ca-
lifórnia, nos EUA.

A sentença, já definida, é lida hoje, sex-
ta-feira (21), mas antes de oficiada a con-
denação, a danação, na forma da raiva que 
as vítimas de DeAngelo não ultrapassa-
ram. A danação pelo estrago que o antigo 
polícia norte-americano, agora com 74 
anos, causou a tantas pessoas: que admite, 
entre homicídios e violações, que mais de 
50 vidas foram interrompidas, corrompi-
das, em vários condados dos EUA durante 
os anos de 1970 e 1980.

A danação, sinónimo de maldição, de 
perversão. “Sendo cristã, um quarto de 
mim quer que Deus tenha piedade de ti. 
Mas os outros três quartos querem que 
ardas no inferno”, desabafou Jane Car-
son-Sandler, uma das vítimas do “Assas-
sino do Estado Dourado”.

DeAngelo vai ser condenado a 26 sen-

tenças de prisão perpétua, 11 das quais 
correm sucessivamente. Com base no 
acordo de confissão, em que admitiu 53 
ataques a 87 vítimas em 11 condados di-
ferentes, incluindo 50 violações, evita a 
pena de morte, que era desejo de muitas 
das vítimas.

Armado e mascarado aterrorizou co-
munidades norte-americanas nos anos 
1970 e 80, invadindo casas enquanto mu-
lheres solteiras ou casais dormiam. Por 
vezes, amarrava o homem e empilhava 
pratos nas costas deste, violando a mu-
lher, enquanto ameaçava matar os dois se 
os pratos caíssem.

A leitura da sentença não é o fim da li-
nha para DeAngelo, que comparece em 
tribunal numa cadeira de rodas, debilita-
do, fragilizado à vista de todos. Uma far-
sa, segundo as vítimas.

“Tenho a certeza de que o plano é pare-
cer fragilizado para cumprir a pena numa 
prisão-hospital onde acredita que pode-
rá ser tratado mais como um paciente do 
que um prisioneiro”, disse Gay Hardwick. 
“Não o quero a respirar o mesmo ar que 
eu respiro, a ver o mesmo sol que vejo”, 
acrescentou esta vítima.

Para já, DeAngelo não vai sair das ins-
talações do Departamento Correcional 
da Califórnia, uma vez que as transfe-
rências de prisões estão suspensas, de-
vido à covid-19.

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

EUA

Obama ataca Trump em 
convenção sem público e 
com discursos pré-gravados
O ex-Presidente dos Estados Unidos 
Barack Obama acusou Donald Trump 
de incompetência e de ser uma ameaça 
para a democracia, numa das interven-
ções mais críticas da convenção demo-
crata, realizada pela primeira vez de for-
ma virtual.

Barack Obama avisou que a democra-
cia norte-americana está em risco se 
o atual Presidente, Donald Trump, 

vencer novamente as eleições, em novem-
bro, acusando o seu sucessor de ser inapto 
para o cargo e de ignorar os valores do país.

“Esta administração demonstrou que 
destruirá a nossa democracia se isso for 
necessário para vencer”, acusou Obama, 
na terceira noite da convenção democrata, 
num discurso filmado em Filadélfia, a cida-
de onde a Constituição dos Estados Unidos 
foi redigida e assinada.

A alocução de Obama foi uma das maio-
res condenações de sempre de um Presi-
dente em exercício feita por um dos seus 
predecessores.

Obama acusou o Presidente republicano 
de utilizar a presidência para beneficiar os 
amigos e família e de transformar o car-
go mais alto do país em “mais um ‘reality 
show’ que [Trump] pode utilizar para obter 
a atenção que deseja”.

Obama pediu aos eleitores que “acredi-
tem” na capacidade do candidato democra-
ta à Casa Branca, Joe Biden, que foi seu vi-
ce-presidente, para “tirar o país dos tempos 

sombrios” do Governo de Donald Trump.
“Ele [Biden] tornou-me num Presiden-

te melhor. Ele tem o caráter e a experiên-
cia para tornar o país melhor”, afirmou, 
num discurso transmitido na Convenção 
Nacional Democrata, que se realizou, pela 
primeira vez, de forma virtual, devido à 
pandemia de covid-19.

Barack Obama foi uma das estrelas des-
ta terceira noite, que contou ainda com 
discursos da antiga secretária de Estado 
Hillary Clinton e da líder da Câmara dos 
Representantes, Nancy Pelosi, numa con-
venção em que a falta de público e os dis-
cursos pré-gravados dificultam mobiliza-
ção dos eleitores.

O ponto alto do terceiro dia da conven-
ção foi a confirmação de Kamala Harris 
como candidata a vice-presidente, um 
momento habitualmente recebido com ba-
nhos de multidão e ovações.

Em vez disso, no final de um discurso 
histórico em que evocou os pais, imigran-
tes no país, a primeira mulher de ascen-
dência negra e indiana a aceitar aquela 
nomeação virou-se para os vários ecrãs de 
televisão por detrás do palco para agrade-
cer os aplausos transmitidos pelos televiso-
res, numa sala deserta.

Kamala Harris falou a partir de Wilmin-
gton, Delaware, onde reside Joe Biden, o 
candidato democrata à presidência dos 
Estados Unidos nas eleições de 03 de no-
vembro.

JN/MS

Diplomacia

Noruega expulsa diplomata russo 
por suspeitar que é um espião

A Noruega anunciou esta quarta-feira 
(19) a expulsão de um diplomata russo, 
poucos dias depois de um norueguês ter 
sido detido em Oslo por suspeita de es-
pionagem ao serviço da Rússia.

Na segunda-feira (17), os serviços de 
informação noruegueses (PST) reve-
laram que tinham detido, dois dias 

antes, um norueguês suspeito de ter dado 
informações confidenciais a uma pessoa 
apresentada como um agente dos serviços 
secretos da Rússia.

“Informámos o embaixador russo que 
um funcionário da embaixada russa se 
tornou indesejável como diplomata e será 
convidado a deixar a Noruega”, disse o 
porta-voz do Ministério norueguês dos Ne-
gócios Estrangeiros, Siri Svendsen.

O diplomata em questão, ligado à secção 
comercial da embaixada, tem até o final 
da semana para deixar o reino, informou o 
ministério, explicando que “teve atos in-
compatíveis com o seu papel e a sua condi-
ção de diplomata”.

O ministério não adiantou, no entanto, se 
este diplomata russo era a pessoa que estava 
com o norueguês detido no passado sábado 
(15) pela PST num restaurante em Oslo.

O norueguês, um homem de 50 anos, tra-
balhava para a sociedade internacional de 
registos e classificação credenciada DNV GL 
e era especialista na verificação de instala-

ções industriais e de meios de transporte.
Segundo a DNV GL, o homem liderava 

um projeto industrial de impressão em 3D, 
mas não tinha autorização de segurança e 
não trabalhava em projetos para a indústria 
de defesa, as Forças Armadas norueguesas 
ou outras agências governamentais.

Depois de ser detido, o homem foi colo-
cado sob custódia durante quatro semanas, 
sendo as duas primeiras em confinamento 
solitário total.

Identificado como Harsharn Singh Tath-
gar, o detido admitiu aos investigadores ter 
entregado informações, em troca de dinhei-
ro, mas assegurou que as informações não 
continham nada que prejudicasse os inte-
resses da nação. Se for condenado por es-
pionagem, o norueguês poderá ter de cum-
prir uma pena máxima de 15 anos de prisão.

No seu relatório anual de avaliação de 
risco, publicado em fevereiro, o PST alertou 
para os riscos de espionagem que pairam 
sobre vários setores da sociedade norue-
guesa (poder político, círculos económicos, 
de defesa e cientistas, entre outros), apon-
tando o dedo à Rússia, à China e ao Irão.

Nas últimas décadas, vários casos de es-
pionagem pontuaram as relações entre a 
Noruega, Estado-membro da NATO, e a 
Rússia, país com quem partilha uma fron-
teira comum no Círculo Polar Ártico.

JN/MS

Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega diz que suspeito “teve atos incompatíveis com o seu papel e a sua 
condição de diplomata”
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especiais
desta semana
Água luso
ou carvalhelhos
1.5l só $10.95 emb

Lombo porco sem osso
2,99 lb.

T-bone steak 
9,99 lb.

1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-16h

17/8/2020 a 22/8/2020



Suplemento 
Desportivo

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

416.459.2007
candido@candidofaria.ca
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

CALL ME TO FIND OUT HOW TO

SELL YOUR HOME
FOR TOP DOLLAR
IN LESS THAN
60 DAYS

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

Beautiful home fully renovated in and out with 
quality materials and craftsmanship. Natural 
stone front steps, foyer closet, amazing open 
concept living/dining, crown molding, oak 
staircase, modern kitchen granite counters, 
natural stone ceramic backsplash and fl oor, 
walk out to a large concrete deck. Master with 
closets + two generous bedrooms with dou-
ble closets, modern washroom with quartz 
counter. Finished basement.

Fully renovated home top to bottom with 3 
separate one bedroom apartments. Main 
open concept kitchen granite counters, 
walkout to a private patio, large bedroom. 
Second fl oor open concept kitchen dining/
living w/marble counters, modern kitchen 
walkout to a private deck generous bed-
room. Basement - large one bedroom. Sep-
arate coin laundry. Main $1,500, 2nd fl oor 
$1,400, basement $1250 all inclusive.

Old Weston & St ClairCaledonia & Rogers

É já este domingo (23) que ficamos a 
conhecer o grande vencedor da Liga 
dos Campeões - depois de disputadas 
as meias finais entre RB Leipzig e Paris 
Saint Germain e entre o Lyon e o Bayern 
Munique, ficámos finalmente a conhecer 
quais as duas equipas que se irão de-
frontar na grande final da prova milioná-
ria. E como é que tudo isto aconteceu? É 
o que vos vou contar agora mesmo!

Comecemos pela primeira partida a 
ser disputada e que opôs a Youth Bri-
gade aos parisienses. Esta terça-feira 

(18), no Estádio da Luz, o PSG entrou forte 
no jogo e, logo aos 6’, deu o primeiro sinal 
de que não vinha a jogo para “brincar” - o 
titular Mbappé lançou o brasileiro Neymar 
que, depois de escapar à defesa do Leipzig, 
no cara a cara com Gulácsi acabou por ati-
rar ao poste.

Logo no minuto seguinte, chegou a gri-
tar-se “golo” depois do guardião húngaro 
ter tentado afastar um atraso, a bola desviou 
em Neymar e sobrou para Mbappé, que ati-
rou para uma baliza vazia, mas o lance aca-
bou anulado, já que a bola chegou aos pés do 
avançado francês após ter tocado na mão do 
brasileiro.

Com tanta “ameaça” os campeões fran-
ceses acabaram mesmo por chegar ao pri-

meiro golo: aos 13’,  num livre batido por 
Di María, Marquinhos apareceu “solto” e 
com um cabeceamento certeiro inaugurou o 
marcador na Luz.

Aos 35’, o PSG, com um claro domínio 
da partida, fez tremer novamente o poste 
da baliza do Leipzig - após um livre batido 
ainda longe da área, Neymar fez pontaria ao 
fundo baliza adversária mas o esférico acer-
tou com estrondo no ferro.

Incapaz de se impor no jogo, o Leipzig, ain-
da antes do intervalo, viu o lugar na final fi-
car ainda mais distante. Paredes passou para 
Neymar, o brasileiro trocou, num toque de 
calcanhar, a bola com Di María que não des-
perdiçou a oportunidade e atirou a contar. 

Após o intervalo, o RB Leipzig continuava 
a ser um adversário bem menos incomoda-
tivo do que aquilo que se esperava (afinal, 
era uma equipa que estava a fazer história, 
depois de chegar às meias-finais na sua se-
gunda participação na Liga dos Campeões e 
depois de ter deixado pelo caminho o Tot-
tenham e o Atlético de Madrid). Não sur-
preendeu, portanto, uma nova jogada de 
perigo por parte do PSG - aos 56’, Bernat 
apareceu em posição perigosa, mas permi-
tiu a defesa de Gulácsi ao adiantar a bola em 
demasia. No entanto, esta jogada prosseguiu 
e a bola foi novamente ter com Bernat que, 
à segunda e de cabeça, não falhou. O lance 
ainda foi analisado pelo videoárbitro mas 
acabou mesmo por ser validado. Estava fei-
to o 3-0, que oferecia uma vantagem con-
fortável aos franceses - ainda assim, há que 
destacar o momento em que Kylian Mbappé 
alertou os colega, apontando os seus dois 

dedos indicadores às têmporas, como quem 
diz “juízo que isto ainda não acabou”! Um 
gesto que, de resto, define bem a postura do 
PSG nesta meia final.

Apesar de nunca ter atirado a toalha ao 
chão, o Leipzig foi incapaz de virar o resul-
tado, que não se alterou até ao apito final.

Esta vitória valeu ao PSG, pela primei-
ra vez na sua história, um lugar na final da 
prova milionária. Parece que conseguiram, 
finalmente, acabar com os fantasmas que os 
impediam de alcançar este objetivo (quem 
não se recorda da humilhação contra o 
Manchester United nos oitavos de final no 
ano passado?).

O segundo finalista “nasceu” do emba-
te entre Lyon e Bayern Munique. Foram 11 
contra 11 e no final, sem grandes surpresas, 
ganhou o clube alemão, que continua assim 
o seu percurso “sem espinhas”, 100% vito-
rioso - note-se que é algo inédito na prova!

Num duelo em que o Bayern esteve qua-
se sempre por cima, foram na realidade 
os franceses que colocaram a defesa do 
Bayern “em sentido” - nos primeiros 15 
minutos de jogo, o Lyon construiu boas 
oportunidades para inaugurar o marcador. 
A primeira aconteceu quando Depay, lan-
çado por Caqueret, conseguiu deixar para 
trás Boateng e Alaba e, ao tentar desviar-se 
da mancha de Neuer, acabou por atirar à 
malha lateral. Depois disso, tivemos alguns 
cruzamentos que, apesar de ameaçadores, 
não conseguiram chegar a Toko Ekambi - o 
atacante camaronês teve um momento de 
destaque quando atirou ao poste direito da 
baliza do Bayern.

Assistimos a um Lyon que defendia com 
confiança e atacava com propósito… até que 
toda esta estratégia foi por água abaixo. 

Aos 18’, Kimmich lança uma bola para 
Gnabry e o alemão, sem grande oposição 
defensiva, encontrou o seu caminho até à 
grande área e atirou a contar para o lado 
direito da baliza do português Anthony 
Lopes.

Em notória decadência, os franceses co-
meçaram a falhar passes atrás de passes, 
permitindo que os alemães tomassem conta 
do jogo. O 2-0 chegou aos 33’, quando Pe-
risic cruzou rasteiro para Lewandowski que 
meteu os pés pelas mãos e falhou o remate, 
obrigando ainda assim Anthony Lopes a ir 
ao chão. No entanto, Gnabry estava onde 
era preciso para bisar e aumentar a vanta-
gem do Bayern.

A jogar contra uma equipa sem grandes 
argumentos, os bávaros chegaram aos ter-
ceiro já muito perto do apito final - após 
canto de Kimmich, Lewandowski selou o 
resultado final “à cabeçada”, para além de, 
com este golo, se consolidar como o melhor 
marcador da presente edição da Champions 
(15 golos).

Com esta vitória por 3-0, a equipa de Hans 
Flick - que se prepara para disputar a 11ª fi-
nal da sua história nesta prova -, aumentou 
para 42 o número de golos marcados nesta 
edição da Liga dos Campeões, ameaçando 
o recorde do Barcelona, estabelecido em 
1999/2000 - 45.

Parisienses ou bávaros - quem vai ga-
nhar? Façam as vossas apostas… eu já fiz 
a minha!

Parisienses versus Bávaros
Inês Barbosa
Opinião



Os franceses do Paris Saint-Germain 
garantiram esta terça-feira (18), pela pri-
meira vez, a presença na final da Liga 
dos Campeões, após o triunfo por 3-0 
sobre os alemães do Leipzig, em jogo 
disputado no estádio da Luz, em Lisboa.

A vitória parisiense começou a dese-
nhar-se aos 13 minutos, pelo defesa 
luso-brasileiro Marquinhos, com o 

argentino Angel Di María a aumentar pou-
co antes do intervalo (42 m).

O golo da tranquilidade surgiu logo no 
recomeço da partida, pelo espanhol Juan 
Bernat (56).

JN/MS

O apuramento de Bayern Munique e Pa-
ris Saint-Germain para a final da Liga 
dos Campeões de futebol vai permitir ao 
F. C. Porto, campeão português, integrar 
o pote 1 no próximo sorteio da prova eu-
ropeia.

O F. C. Porto foi um espectador atento 
às meias-finais da prova e assegura-
va desde logo o estatuto de cabeça 

de série no próximo sorteio se bávaros e 
parisienses marcassem encontro no jogo 
decisivo, o que veio a suceder.

Enquanto campeões nacionais, os “azuis e 
brancos” já tinham lugar na fase de grupos 

da Champions, tendo agora assegurado a 
subida do segundo ao primeiro pote do sor-
teio, tendo assim mais hipóteses de evitar 
um dos ‘colossos’ do futebol europeu.

Além do F. C. Porto, Portugal pode 
marcar presença com outra equipa na 
Champions do próximo ano, o Benfica, 
vice-campeão nacional, mas os encarna-
dos terão de ultrapassar a terceira pré-e-
liminatória da prova, disputada em um só 
jogo, e o ‘play-off’, que será jogado a duas 
mãos.

JN/MS

Os alemães do Bayern de Munique 
garantiram esta quarta-feira (19) a 
presença na final da Liga dos Cam-
peões, ao vencerem os franceses do 
Lyon, por 3-0, no estádio de Alvalade, 
em Lisboa. Na luta pelo título medem 
forças com o PSG.

O avançado polaco Robert Lewan-
dowski, de 31 anos, esteve em 
destaque no encontro franco-

-germânico ao fazer duas assistências e 
apontar um golo, o 55.º da época 2019/20 
e o 15.º na Champions.

O triunfo dos bávaros começou a ser 
desenhado aos 18 minutos pelo avança-
do alemão Gnabry, que deu o melhor se-
guimento a um passe de Lewandowski. 
Pouco depois da meia-hora de jogo (33 

m) a dupla repetiu a graça elevando a 
vantagem para 2-0.

Aos 80 minutos, o brasileiro Coutinho 
viu o árbitro anular um golo por fora de 
jogo de Muller, mas os alemães voltariam 
a faturar, a dois minutos dos 90, pelo 
avançado polaco, que é o melhor marca-
dor da competição.

Na final, marcada para este domingo, 
dia 23, no estádio da Luz, o Bayern de Mu-
nique defronta o PSG, que no dia anterior 
eliminou o Leipzig (3-0). O conjunto de 
Munique busca o sexto troféu de campeão 
europeu, após as conquistas de 1973/74, 
1974/75, 1975/76, 2000/01 e 2012/13. Já os 
parienses nunca tinham chegado sequer a 
uma final da competição.

JN/MS

O Cluj e o Omonia de Chipre, com 
portugueses, apuraram-se esta quar-
ta-feira (19) para a segunda pré-eli-
minatória da Liga dos Campeões, en-
quanto os lusos que atuam no KuPS e 
no Fola ficaram pelo caminho.

Camora foi titular e Luís Aurélio en-
trou durante o desafio no qual os 
romenos do Cluj se impuseram, 

por 2-0, na visita aos malteses do Flo-
rian, com o triunfo a ficar definitiva-
mente “selado” somente aos 90+7, com 
o segundo golo.

O Omonia de Chipre, com Vítor Go-
mes no “onze” e Kiko no banco, afastou 
na Arménia o Ararat de Ângelo Mene-
ses, com um golo solitário do brasileiro 
Thiago, já no prolongamento.

Nuno Tomás alinhou de início nos 
finlandeses do KuPS, que, na Noruega, 
foram goleados por 5-0 pelo Molde e, 

em Israel, Pedrinho não saiu do banco 
na derrota dos lituanos do Riga por 2-0 
em casa do Maccabi Telavive.

Os luxemburgueses do Fola de Diogo 
Pimentel foram à Macedónia perder por 
2-0 com o Sheriff.

Na terça-feira (18), os polacos do Le-
gia Varsóvia, de André Martins e Luís 
Rocha, que não saíram do banco, impu-
seram-se aos norte-irlandeses do Lin-
field por 1-0, enquanto Tomané entrou 
aos 68 minutos na goleada (5-0) dos 
sérvios do Estrela Vermelha ao modesto 
Europa, de Gibraltar.

O Benfica entra em competição so-
mente na terceira pré-eliminatória, 
igualmente em jogo único, seguindo-
-se, em caso de apuramento, o play-off, 
neste caso a duas mãos, de acesso à fase 
de grupos, na qual já está o F. C. Porto, 
campeão português.

JN/MS

CHAMPIONS

Bayern de Munique junta-se ao 
PSG na final da Champions

Portugueses com sortes distintas 
na caminhada até à Champions

PSG derrota Leipzig
e está na final da Champions

Final Bayern-PSG assegura estatuto 
de cabeça de série ao F. C. Porto
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A edição de 2020/2021 da Liga de futsal 
tem início marcado para 1 de outubro, 
estando o termo previsto para 27 de ju-
nho, com a disputa de um eventual quin-
to jogo da final, revelou esta terça-feira 
(18) a Federação Portuguesa de Futebol.

As competições de futsal foram tam-
bém afetadas pela pandemia de 
covid-19 e não tiveram o termo na 

temporada passada, ficando por atribuir 
o título nacional e o vencedor da Taça de 
Portugal.

No calendário divulgado, o futsal em 
Portugal arranca com a disputa de um 
play-off de acesso à primeira Liga, a dis-
putar a 16 e 20 de setembro.

Segue-se, a 1 de outubro, o arranque da 
Liga, cuja fase regular vai decorrer até 8 
de maio, seguindo-se os play-offs, com 
quartos de final nas datas previstas de 27, 
29 e 30 de maio, meias-finais em 06, 10 e 
12 de junho e final em 17, 19, 22, 25 e 27 de 
junho.

A Taça de Portugal masculina arranca 
em 21 de novembro e a final está agenda-

da para 13 a 16 de maio. A feminina tem 
a primeira eliminatória também em 21 de 
novembro e final em 15 e 16 de maio.

A 1.ª Divisão feminina tem o início pre-
visto para 24 de outubro, disputando-se a 
segunda fase entre 2 de janeiro e 1 de maio.

A Taça da Liga masculina disputa-se en-
tre 14 e 17 de janeiro e a feminina a 16 e 17 
de janeiro.

JN/MS

FUTESAL

Liga de futsal tem início marcado para 1 de outubro
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O guarda-redes Bruno Varela vai refor-
çar o Vitória de Guimarães até ao final 
da época 2023/24, numa transferência 
sem custos, após ter-se desvinculado 
do Benfica, confirmaram esta quarta-
-feira (19) os dois clubes da I Liga por-
tuguesa de futebol nos sítios oficiais.

Cada emblema ficou na posse de 
50% dos direitos económicos re-
lativos ao jogador de 25 anos, que, 

na última temporada e meia, esteve em-
prestado pelas águias ao Ajax, clube ho-
landês pelo qual realizou três jogos na 
equipa principal e dois jogos na equipa B.

Formado no Benfica, Bruno Varela ini-
ciou a carreira como sénior na equipa B en-
carnada, ao participar em 86 desafios entre 
as temporadas 2012/13 e 2014/15.

O guardião representou depois o Valla-
dolid, clube espanhol pelo qual fez um jogo 

em 2015/16, e defendeu as redes do Vitória 
de Setúbal na época 2016/17, acumulando 
29 partidas na I Liga.

O atleta de 1,91 metros foi o titular do 
Benfica na temporada 2017/18, ao realizar 
35 jogos, repartidos pelo campeonato, pela 
Liga dos Campeões, pela Taça de Portugal, 
pela Taça da Liga e pela Supertaça, prova 
que venceu, precisamente frente ao novo 
clube - os encarnados derrotaram os vi-
maranenses, por 3-1.

Internacional sub-21 por Portugal em 
11 ocasiões, Bruno Varela é o terceiro 
guardião contratado pelo Vitória de Gui-
marães no mercado de transferências em 
curso, depois de Nicolas Tié, de 19 anos, 
oriundo dos ingleses do Chelsea, e de Ma-
tous Trmal, de 21, contratado aos checos 
do Slovacko.

.
JN/MS

O médio Pedro Gonçalves assinou 
esta terça-feira (18) contrato com o 
Sporting válido por cinco temporadas, 
até 30 de junho de 2025, após uma 
época no Famalicão.

Pedro Gonçalves, de 22 anos, che-
ga ao emblema leonino depois de 
ter alinhado no clube minhoto, ao 

qual chegou proveniente dos ingleses do 
Wolverhampton. Antes, tinha comple-
tado no Valência a formação iniciada em 
Vidago, Chaves e S. C. Braga.

“É um grande orgulho poder vestir esta 
camisola. O Sporting é um dos ‘grandes’ 
de Portugal. De certeza que vou dar tudo 
por este símbolo e pela família sportin-
guista”, afirmou, em declarações ao sítio 
dos ‘leões’, o médio, que marcou sete go-

los em 40 jogos oficiais pelo Famalicão, 
reconhecendo que “o projeto é aliciante”.

Pedro Gonçalves justificou o sexto lu-
gar na Liga da formação famalicense com 
“muito trabalho”, ambicionando, no 
conjunto orientado por Rúben Amorim, 
“repetir” ou “fazer até melhor”.

“O objetivo é ganhar todos os jogos 
para que possamos dar as maiores alegrias 
aos adeptos. Precisamos do apoio deles. 
Espero que isto [a pandemia de covid-19] 
passe o mais rapidamente possível e que 
em breve consigamos estar juntos em Al-
valade”, referiu o médio.

Sporting e Famalicão não revelaram o 
montante envolvido na transferência do 
jogador, que tinha contrato com o clube 
minhoto até 30 de junho de 2024.

JN/MS

Guarda-redes Bruno Varela deixa Benfica 
e reforça Vitória de Guimarães

Pedro Gonçalves de leão ao peito até 2025

O Boavista anunciou esta quarta-feira (19) 
a contratação do médio espanhol Javi Gar-
cía, ex-jogador do Benfica, que na época 
passada representou o Bétis.

O jogador terá assinado um vínculo 
com as panteras que pode ir até três 
temporadas. Esta quarta-feira (19) o 

jogador já teve a oportunidade de conhecer 
os cantos à casa no estádio do Bessa.

Javi García, de 33 anos, fez a formação no 
Real Madrid, que o emprestou ao Osasuna em 
2007/08. Fez mais uma época pelos meren-
gues até assinar pelo Benfica entre 2009/10 e 
2012/13, temporada em que se transferiu para 
o Manchester City. Em 2014/15 rumou à Rús-
sia para jogar no Zenit de São Petersburgo, re-
gressando a Espanha em 2017/18 para vestir as 
cores do Bétis de Sevilha.

      JN/MS
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I LIGA

Boavista contrata ex-benfiquista
Javi García

Os médios brasileiros Bruno Ramires e 
Cauê Silva são reforços do Belenenses 
SAD, tendo rubricado contratos até 2023 
e 2022, respetivamente.

Depois do anúncio da contratação do 
também médio Afonso Taira, oriun-
do dos romenos do Hermannstadt, 

os dois futebolistas acrescentam soluções 
para os azuis no centro do terreno e reen-
contram ambos o treinador Petit, com 
quem trabalharam no Moreirense, embora 
em épocas diferentes.

Bruno Ramires, de 26 anos, alinhava no 
Feirense, da LigaPro, participando em 18 
jogos e apontando dois golos pela equipa 

principal, depois de iniciar o ano nos bra-
sileiros do CSA, que o tinha contratado ao 
Cruzeiro, clube no qual o médio iniciou a 
carreira e esteve ligado durante sucessivos 
empréstimos, entre os quais ao Moreirense, 
em 2017/18.

Já Cauê Silva, com 31 anos, regressa ao 
futebol português depois de três anos no 
Japão, onde representou Albirex Niigata 
e Omiya Ardija, depois de uma época no 
Moreirense, em 2016/17. Entre 2009/10 e 
2011/12, o médio-centro alinhou por Lei-
xões e Olhanense, antes de rumar ao FC 
Vaslui (Roménia), Neftchi (Azerbaijão) e 
Hapoel Telavive (Israel).

      JN/MS

O guarda-redes Pedro Trigueira assinou 
com o Tondela até junho de 2022, anunciou 
esta segunda-feira (17) a SAD do clube da 
Liga.

“Pedro Trigueira é auriverde. O guarda-
-redes, de 32 anos, assina um contrato vá-
lido até junho de 2022 e estará, a partir de 
amanhã [terça-feira, 18], às ordens de Pako 
Ayestarán”, adianta a SAD no site oficial.

O clube conta que o guardião representou 
o Moreirense nas últimas duas épocas e so-
mou passagens por Vitória de Setúbal, Aca-
démica e União da Madeira.

A SAD do Tondela destaca que este, 
“curiosamente, é um regresso ao distrito 

de Viseu, já que o guardião representou na 
temporada 2012/13 o Desportivo de Cin-
fães”, atualmente na Divisão de Honra.

“É um grande orgulho representar o Ton-
dela. É um clube que conheço como adver-
sário e do qual sempre tive muito boa opi-
nião. Agora faço parte desta casa e quero 
ajudar os meus companheiros e a equipa a 
realizarmos uma boa época”, adiantou em 
declarações ao clube.

O guarda-redes Pedro Trigueira é o se-
gundo reforço, depois do extremo-direi-
to Salvador Agra, que o Tondela faz para a 
época 2020/21.

      JN/MS

Dois reforços brasileiros para o Belenenses SAD

Pedro Trigueira reforça baliza do Tondela

C
ré

di
to

s:
 D

R

4121 a 27 de agosto de 2020www.mileniostadium.com



MILÉNIO |  DESPORTO

ITÁLIA

AS Roma comprada por 591 milhões de euros

INGLATERRA

Sadio Mané eleito pelos adeptos
o melhor jogador da Premier League

O norte-americano Dan Friedkin é o 
novo dono da Roma, treinada pelo por-
tuguês Paulo Fonseca, adquirindo o clu-
be italiano por 591 milhões de euros ao 
compatriota James Pallotta, que o deti-
nha desde 2012.

“O Grupo Friedkin anunciou a aquisi-
ção, através de Romulus e Remus In-
vestments LLC, de cerca de 86,6% do 

capital social do clube e, adicionalmente, 
fará uma oferta pública de compra obri-
gatória das restantes ações ordinárias, por 
cerca de 13,4% do capital social”, refere o 
comunicado oficial dos transalpinos.

Esta segunda-feira (17) foi a formaliza-

ção do acordo revelado publicamente a 6 
de agosto e que coloca o emblema da capi-
tal nas mãos de um empresário de 54 anos 
com negócios na hotelaria de luxo, cinema 
e venda automóvel e que, segundo a revis-
ta Forbes, terá uma fortuna estimada em 
3,6 mil milhões de euros.

“Estamos felizes por nos juntarmos à 
família AS Roma, adquirir um clube icóni-
co e torná-lo um dos principais nomes do 
futebol mundial. É o que queremos fazer. 
O nosso compromisso com a Roma é to-
tal. Estaremos muito presentes em Roma, 
uma cidade que ocupa um lugar especial 
nos nossos corações”, disse Friedkin, em 
declarações oficiais divulgadas pelo clube.

O magnata já tinha manifestado o in-
teresse na Roma em 2019, contudo a co-
vid-19 atrasou o negócio: ao mesmo tem-
po, e face às contingências e implicações 
da pandemia, Friedkin terá investido me-
nos 200 milhões de euros do que inicial-
mente previsto.

“Sabemos que nos foi dada uma equipa 
que representa uma parte vital da alma da 
Roma e esta é uma responsabilidade que 
vamos levar muito a sério e com grande 
humildade”, acrescentou o empresário.

A Roma, que viu entrar esta época Paulo 
Fonseca para o lugar de treinador, termi-
nou a Série A italiana em quinto lugar.

JN/MS

O avançado senegalês Sadio Mané, que 
ajudou o Liverpool a conquistar a Liga 
inglesa, foi eleito pela Associação de 
Futebolistas Profissionais (PFA) o me-
lhor jogador da competição na época 
2019/20.

Numa votação efetuada pelos adep-
tos da Premier League, Mané obteve 
41% das preferências, superando o 

belga Kevin De Bruyne (Manchester City), 
que ficou em segundo com 27%, e o cole-
ga de equipa Trent Alexander Arnold, que 
arrecadou 17% e ficou na terceira posição.

Na quarta temporada no Liverpool, o 
avançado de 28 anos participou em 35 
jogos, tendo marcado 18 golos e assinado 
sete assistências.

Antes de chegar a Anfield, em 2016/17, 
Mané passou duas temporadas no Sou-
thampton, depois de ter passado pelos 
austríacos do Salzburgo e pelos franceses 
do Metz.

O Liverpool sagrou-se campeão inglês 
esta temporada, algo que já não acontecia 
há 30 anos.

JN/MS

O presidente do Flamengo, Marcos 
Braz, anunciou, na passada sexta-feira 
(14), a saída de Rafinha para o Olympia-
kos, clube que é treinado pelo portu-
guês Pedro Martins.

“O Rafinha, a partir das 15.30h, quan-
do o Flamengo se desloca para Curi-
tiba, está desligado do futebol pro-

fissional do Flamengo, a pedido dele”, 
adiantou Marcos Braz, em conferência de 
imprensa.

Contratado no ano passado, o jogador 
de 34 anos fez parte da equipa liderada 
então por Jorge Jesus, que conquistou o 
Brasileirão, a Libertadores, a Supercopa 
do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o 

Campeonato Carioca.
“É um jogador de 35 anos e recebeu uma 

proposta para que ficasse dois anos, até aos 
37, a jogar num nível elevado. O atleta en-
tendeu que deveria sair e comunicou-nos 
a sua decisão. O Flamengo tentou perceber 
como seria a proposta. São números gran-
des e ele tomou essa decisão por querer 
um novo contrato. Existia uma cláusula na 
qual ele poderia voltar para a Europa quan-
do quisesse”, referiu Marcos Braz.

Desta forma, ao assinar pelo Olympia-
kos, Rafinha regressa ao futebol europeu, 
onde representou o Schalke 04, Bayern 
Munique e o Génova.

JN/MS

O holandês Ronald Koeman é o novo 
treinador do F. C. Barcelona, assumindo 
um compromisso de duas épocas com 
o emblema que representou como fute-
bolista, anunciou esta quarta-feira (19) 
o clube catalão, em revolução após a 
goleada frente ao Bayern Munique (8-2).

Ronald Koeman, de 57 anos, que em 
2005/06 treinou o Benfica, chega 
a Barcelona para render o treina-

dor Quique Setién, dispensado após a eli-
minação nos quartos de final da Liga dos 
Campeões, com a missão de fazer esquecer 
uma época dececionante.

O herói de Wembley, que em 1991/92 
deu ao F. C. Barcelona a primeira Taça dos 
Campeões Europeus (antecessora da Liga 
dos Campeões), ao marcar o único golo 

da final com a Sampdoria (1-0), regressa 
a Camp Nou com 20 anos de experiência 
como treinador e oito troféus no currículo.

Koeman, defesa que fechou a carreira de 
jogador com 759 jogos e 250 golos, iniciou a 
sua carreira de treinador como adjunto na 
equipa B do F. C. Barcelona, em 1998/99, 
após o que regressou a casa para treinar o 
Vitesse, onde permaneceu até 2001.

O treinador mudou-se para o Ajax, tendo 
permanecido em Amesterdão até 2004/05, 
conquistando dois títulos da Liga holande-
sa, uma Taça e duas Supertaças, antes de 
se mudar para Portugal, para uma fugaz 
passagem pelo Benfica (2005/06), coroada 
com uma Supertaça.

O ex-jogador do F. C. Barcelona voltou 
à Liga holandesa em 2006, para assumir o 
comando técnico do PSV Eindhoven, em-

blema com o qual voltou a conquistar o tí-
tulo de campeão em 2007.

Após o sucesso com o PSV, Koeman vol-
tou a Espanha e para o Valência (2007/08), 
vencendo a Taça do Rei, e retomou uma 
vez mais ao seu país natal para treinar o 
Alkmaar, com o qual conquistou a Superta-
ça de 2009, e o Feyenoord (2011/14).

A carreira ascendente de Ronald Koe-
man abriu-lhe as portas de Premier League 
em 2014/15, com uma passagem de duas 
épocas pelo Southampton, antes de ingres-
sar no Everton, em 2016, onde passou 18 
meses.

Em 2018, Ronald Koeman assumiu as 
funções de selecionador dos Países Baixos, 
que agora deixa para regressar ao F. C. Bar-
celona.

JN/MS

BRASIL 
Rafinha deixa Flamengo e reforça Olympiakos de Pedro Martins

ESPANHA 

Ronald Koeman é o novo treinador do Barcelona
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A Liga feminina de 2020/21 vai decor-
rer entre 27 de setembro de 2020 e 6 de 
junho de 2021, revelou esta terça-feira 
(18) a Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF), que deu a conhecer as datas da 
próxima época.

O principal campeonato nacional fe-
minino foi um dos afetados pela 
pandemia covid-19 e não teve ter-

mo na temporada passada, não tendo sido 
atribuído o título nacional nem disputada a 
final da Taça de Portugal.

De acordo com a nota da FPF, a próxi-
ma temporada pode vir a sofrer altera-
ções por força de potenciais alterações 
do calendário internacional, ou a nível 
nacional, em consequência de circuns-
tâncias excecionais que ditem a even-
tual paragem da competição.

O organismo acrescenta que, na data 
de publicação destes calendários, de 
acordo com o disposto no artigo 23.º da 
resolução do conselho de ministros n.º 
55-A/2020 de 31 de julho, a prática da 
atividade física e desportiva em contex-
to de treino e em contexto competitivo 

está autorizada, desde que no cumpri-
mento das Orientações da DGS, nomea-
damente, da Orientação 30 publicada a 
29/05 e atualizada a 20/07.

No calendário divulgado, a liga femi-
nina tem o arranque marcado para o dia 
27 de setembro, prosseguindo a primei-
ra fase, composta por nove jornadas, 
até 6 de dezembro.

Novidade na forma de disputa, com a 
realização de uma segunda fase, o apu-
ramento de campeão tem início agen-
dado para 19 de dezembro e vai decorrer 
até 6 de junho. Ao mesmo tempo, de-
corre a fase de manutenção, com início 
igualmente a 19 de dezembro e fim a 25 
de abril, sendo que está ainda previsto 
um play-off a 2 e 9 de maio.

Já a Taça de Portugal feminina arran-
ca com um play-off a 11 de outubro, tem 
a primeira eliminatória prevista para 1 
de novembro e final agendada para 12 
de junho.

Finalmente, a Taça da Liga disputa-se 
no mês de janeiro de 2021, com início no 
dia 3 e fim no dia 31.

JN/MS

FUTEBOL FEMININO

Liga feminina arranca 
a 27 de setembro O Benfica anunciou como reforço 

para a equipa de futebol feminino a 
contratação de Joline Amani, média 
internacional sub-19 pela Holanda.

A jogadora, prestes a completar 21 
anos, assumiu-se como “benfi-
quista” e com grande vontade 

de iniciar os trabalhos em Portugal: “É 
fantástico. É um sonho tornado realida-
de. É um grande clube, que dá grandes 
oportunidades e estou mesmo muito fe-

liz. Mal posso esperar por começar, por 
crescer, por aprender...”, referiu, nas 
primeiras declarações à BTV.

Joline Amani, que se descreve como 
“uma jogadora criativa”, alinhou antes 
pelo Excelsiore pelo Barendrecht.

“É uma honra jogar a Liga dos Cam-
peões com esta equipa e crescer com 
estas jogadoras. Estou grata por estar 
aqui... Obrigada por todo o vosso apoio”, 
disse ainda.

JN/MS

Benfica contrata júnior holandesa 
Joline Amani
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A FIFA prevê que a pandemia de covid-19 
provocará uma quebra de 120 milhões de 
dólares (cerca de 100,5 milhões de euros) 
no plano de receitas até ao Mundial de 
futebol de 2022, segundo o orçamento 
revisto.

A redução de custos, devido ao can-
celamento de competições, poderá 
ajudar a compensar a quebra de 200 

milhões de dólares (167,6 milhões de euros) 
provocada pelo adiamento do Mundial de 
clubes, inicialmente previsto para este ano.

A FIFA garante que a maioria dos acor-
dos de patrocínio e transmissão relativos 

ao Mundial de 2022 já foram assinados e 
deverão manter o lucro previsto no ciclo 
financeiro 2019-2022.

O organismo comprometeu-se a conce-
der 328 milhões de dólares (cerca de 274,9 
milhões de euros) em donativos adicionais 
de um fundo de emergência para fazer face 
à crise pandémica.

Tendo em conta as repercussões da pan-
demia, a FIFA prevê reservas não inferio-
res a 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 
1,3 mil milhões de euros) no final do Mun-
dial de 2022, a disputar no Qatar, valor 
inferior aos 1,9 mil milhões de dólares (1,5 
mil milhões de euros) indicados no orça-

mento apresentado em 2018.
A FIFA pretende manter um nível míni-

mo de 1,5 mil milhões de dólares em reser-
va para salvaguardar um eventual cance-
lamento do Mundial.

O organismo que gere o futebol mun-
dial garante que 94% das suas receitas de 
radiodifusão já foram assinadas para o ci-
clo 2019-22. “Tendo a maioria dos direitos 
comerciais já sido vendida, espera-se que 
o impacto da crise do coronavírus nas re-
ceitas da FIFA se mantenha comparativa-
mente baixo”, refere o organismo em co-
municado.

A FIFA já tinha anunciado que espera 

uma quebra nas receitas das vendas de bi-
lhetes no Mundial 2022, devido aos está-
dios mais pequenos no Qatar, que acolhe o 
último torneio de 32 equipas.

No entanto, a FIFA prevê um aumento 
das receitas no Mundial de 2026, a disputar 
nos Estados Unidos, Canadá e México, que 
será disputado por 48 equipas, e terá, por 
isso 80 jogos, em vez de 64. De acordo com 
o relatório, em 2019 os pagamentos ao pre-
sidente Gianni Infantino rondaram os 3,3 
milhões de francos suíços (cerca de 3,04 
milhões de euros), relativos a salário base, 
bónus e subsídios.

JN

O Comité de Ética da FIFA deu por encer-
rado o processo de investigação ao pre-
sidente Gianni Infantino, alegando que o 
líder do organismo “não violou” quaisquer 
normas éticas nas reuniões que manteve 
com o procurador-geral suíço.

“Após analisar os documentos e provas, 
o presidente da câmara de investigação 
do Comité de Ética decidiu arquivar a 

queixa e encerrar o caso, face à ausência de 
indícios de qualquer violação do código de 
ética da FIFA”, pode ler-se no comunicado 
divulgado esta quarta-feira (19) no site ofi-
cial da FIFA.

De acordo com o Comité de Ética da FIFA, 

e perante a “informação disponível até à 
data, nenhum aspeto da conduta analisada 
constitui uma violação dos regulamentos da 
FIFA, alguns dos quais nem se enquadram 
no código de ética ou sequer justificam a 
adoção de qualquer tipo de medidas, in-
cluindo a suspensão temporária” de Gian-
ni Infantino. A Procuradoria da Suíça abriu 
um processo contra o presidente da FIFA 
devido a reuniões informais que manteve 
com o procurador-geral helvético Michael 
Lauber, que não declarou oficialmente a 
existência das mesmas e foi indiciado por 
“abuso de cargo público, quebra de sigilo, 
assistência e incitamento a infratores”.

Lauber apresentou a demissão de procu-

rador-geral da Suíça, precisamente devido 
a várias reuniões informais com o presiden-
te da FIFA, e foi retirado da investigação ao 
escândalo de corrupção que assolou o orga-
nismo em 2015, o denominado ‘FIFAgate’, 
por não ter declarado os contactos estabele-
cidos com Infantino.

O então procurador-geral foi sancionado 
com um corte salarial de 8% pelo Minis-
tério Público da Suíça, por ter mentido e 
obstruído a investigação disciplinar de que 
era alvo. O Tribunal Administrativo Federal 
(TAF) acolheu parcialmente o recurso de 
Lauber, reduzindo o corte para 5%, mas o 
procurador acabou por se demitir.

JN/MS

Comité de Ética encerra investigação a presidente da FIFA

FIFA

FIFA prevê quebras de receitas de 100 milhões de euros até ao Mundial de 2022
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Toronto reserve Norman Powell scored 
12 of his 24 points in the fourth quarter as 
the defending champion Raptors rallied to 
beat Brooklyn 104-99 Wednesday (19) in 
their NBA playoff series.

The Raptors took a 2-0 lead in the 
best-of-seven Eastern Conference 
first-round clash, being played in 

the league’s quarantine bubble in Orlando, 
Florida.

The Raptors, who had converted 22 
three-pointers in a game-one blowout of 
the Nets, connected on just 25.7 percent of 
their three-point attempts - and 43.7 per-
cent of shots overall - under heavy defen-
sive pressure from a Nets team eager to even 
the series.

But turnovers proved crucial, with nine 
Toronto giveaways leading to six Nets 
points while 17 Brooklyn turnovers resulted 
in 23 points for the Raptors.

Brooklyn, trailing by three with 15 
seconds remaining, had a chance to force 
overtime but an ill-timed pass on their final 
possession led to a final, decisive turnover 
- forced by Toronto’s Kyle Lowry - that 
sealed the win for the Raptors.

“We’ve been here before,” said Toronto’s 
Fred VanVleet, who delivered a double-
double of 24 points and 10 assists. “You’ve 
just got to stick with it, weather the storm.”

Trailing 80-74 through three quarters, 
the Raptors opened the fourth on a 17-5 
scoring run, taking their first lead since the 
second period on OG Anunoby’s dunk with 
nine minutes to play.

Powell extended the lead to eight 
points with a driving dunk, and the Rap-
tors held on.

Lowry finished with 21 points and nine 
rebounds and Pascal Siakam added 19 
points for the Raptors, who will try to take 
a 3-0 lead on Friday (21).

The Nets’ hopes of battling back could be 
hindered by the departure from Orlando of 
Joe Harris, who scored 14 points with 15 re-
bounds before leaving the campus for what 
the team called a “personal matter.”

Quarantine rules mean Harris will miss at 
least games three and four of the series.

In Western Conference action, Donovan 
Mitchell, scored 30 points and handed out 
eight assists for the Utah Jazz in a 124-105 
victory over the Denver Nuggets that knot-
ted their series at one game apiece.

It was a sweet reversal for Mitchell, who 
scored 57 points in a game-one overtime 
loss to the Nuggets.

The Jazz seized control in the second 
quarter, using a 2-9 scoring run to open a 
61-48 halftime lead.

French center Rudy Gobert punctuated 
the half with a put-back dunk, and there 
were five minutes left to play in the fourth 
when Denver coach Mike Malone started 
looking toward Friday’s (21) game three, 
pulling starters Nikola Jokic and Jamal Mur-
ray.

Mitchell connected on 10 of 14 shots, in-
cluding six of seven from three-point range.

Jordan Clarkson added 26 points off the 
bench as the Jazz withstood 28-point per-
formances from Jokic and Michael Porter.

After the bitter overtime defeat in game 
one, Mitchell wasn’t getting ahead of him-
self.

“At the end of the day, this is one game,” 
he said. “We did our job. We’ve got to get 
three more.”                                                BP/MSC
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BASQUETEBOL

Defending NBA champion Raptors
claw out victory over Nets, Jazz win

A new video released by the attorneys 
of Toronto Raptors president Masai Uji-
ri appears to show an Alameda Coun-
ty sheriff’s deputy initially shoved him 
twice leading to an altercation mo-
ments after his team had defeated the 
Golden State Warriors in last year’s 
NBA championship.

The Raptors had just won their first 
title at Oracle Arena in Oakland 
on June 13, 2019, when Ujiri went 

onto the court to join his celebrating 
team.

Alameda County sheriff’s deputy Alan 
Strickland claimed in a federal lawsuit 
filed in February that he stopped Uji-
ri because he didn’t provide the proper 
credential, leading to a shoving match 
that was partially captured on video. 
Strickland alleged Ujiri hit him “in the 

face and chest with both fists,” tried to 
go around him and repeatedly ignored 
orders to stop.

Strickland’s body camera video re-
leased Tuesday (18) by Cotchett Pitre & 
McCarthy, the law firm representing Uji-
ri, shows the Raptors president walking 
while pulling credentials out of his suit’s 
breast pocket and the deputy aggres-
sively shoving him twice shortly before 
Ujiri shoves him back. The footage ends 
shortly after that.

The Raptors said in a statement they 
stand by Ujiri and point out the video 
shows Strickland’s accusations are 
“baseless and entirely without merit.”

“We believe this video evidence 
shows exactly that - Masai was not an 
aggressor, but instead was the recipi-
ent of two very violent, unwarranted 
actions,” the team said.

“While Masai has the full backing of 
Raptors and MLSE (Maple Leaf Sports 
Entertainment) as he fights this injus-
tice, we are aware that not all people 
have similar support and resources. This 
is a spurious legal action that MLSE, the 
NBA, and especially Masai should not be 
facing,” it added.

In a counter-claim filed Tuesday (18), 
Ujiri’s attorneys said the footage shows 
Strickland was “undeniably the initial 
aggressor” in the confrontation and 
that the new evidence will vindicate 
Ujiri’s rights “as a victim of unreason-
able force, assault, and battery at the 
hands of Mr. Strickland,” the East Bay 
Times reported.

Mastagni Holstedt, A.P.C. law firm, 
which represents Alameda County sher-
iff’s deputies, did not respond to a re-
quest for comment.

In a statement Wednesday (19), sher-
iff’s spokesman Sgt. Ray Kelly said the 
department had closed out its part in the 
case last July. Kelly distinguished be-
tween the public case, which ended with 
a citation hearing last November, and 
the private matter of Strickland’s suit 
against Ujiri.

“There’s been a snippet of video re-
leased publicly that doesn’t tell the 
story of the entire investigation,” Kelly 
said. “That story will have to come out 
through the process. We stand by our 
original statements.”

Kelly confirmed that Strickland remains 
employed by the department and said the 
deputy is on leave recovering from injuries 
sustained during the incident.

AP/MS

Video appears to show deputy first shoved Raptors president
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A estrela LeBron James e a restante equi-
pa dos LA Lakers regressaram ao bas-
quetebol com uma mensagem de protes-
to. Os jogadores utilizaram os famosos 
chapéus de apoio a Trump para exigir 
justiça pela morte de Breonna Taylor.

Apesar de o resultado do primeiro jogo 
dos playoffs não ter sido o mais fa-
vorável para a equipa, os Los Angeles 

Lakers conquistaram a atenção de todos na 
terça-feira (18).

Os basquetebolistas chegaram à arena 
para o jogo contra o Portland Trail Blazers 
com chapéus vermelhos aparentemente 
iguais aos famosos MAGA, utilizados nas 
campanhas eleitorais dos Estados Unidos 
da América (EUA), nomeadamente por 
Donald Trump em 2016.

A diferença é que em vez do slogan 
“Make America Great Again” (“Tornar a 
América Grande Outra Vez”), nos aces-
sórios de LeBron James e companhia a 

expressão “Grande Outra Vez” aparece 
riscada, para dar lugar a “Arrest The Cops 
Who Killed Breonna Taylor” (“Prender os 
Polícias que Mataram Breonna Taylor”). 
A frase de protesto pede justiça pela afro-
-americana de 26 anos, morta a tiro pela 
polícia de Louisville enquanto dormia 
em casa, a 13 de março de 2020. Nenhum 
agente foi acusado.

A morte de Breonna tem provocado, ao 
longo dos últimos meses, múltiplas rea-
ções por parte de políticos, celebridades, 
organizações e desportistas. Na confe-
rência de imprensa após o jogo desta ter-
ça-feira (18), LeBron James explicou aos 
jornalistas o porquê do manifesto “Fazer a 
América Prender os Polícias que Mataram 
Breonna Taylor”. A estrela da NBA exige 
justiça pela morte de “uma mulher que 
tinha um futuro brilhante” e promete que 
não se vai calar.

JN/MS

As oito equipas que não se qualifica-
ram para terminar a fase regular da 
NBA, a decorrer concentrada na Flori-
da, vão retomar os treinos em setem-
bro nas próprias instalações, anunciou 
o sindicato dos jogadores (NBPA).

O regresso das equipas acontecerá 
em duas fases, sendo que a pri-
meira, de 14 a 20 de setembro, 

consistirá em sessões individuais vo-
luntárias, de acordo com os protocolos 
de saúde e segurança, incluindo exames 
diários de rastreio ao coronavírus.

A segunda fase, de 21 de setembro a 6 
de outubro, consistirá num estágio com 
treinos coletivos, sob a forma de con-
centração (“bolha”) na cidade de cada 

equipa, com possibilidade de jogos de 
preparação. Os testes diários à covid-19 
continuarão.

As equipas que não se qualificaram 
para terminar a temporada, no momen-
to da paragem, a 11 de março, devido 
à pandemia de covid-19, são Atlanta 
Hawks, Golden State Warriors, New 
York Knicks, Minnesota Timberwolves, 
Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers, 
Chicago Bulls e Detroit Pistons.

Desde o momento da suspensão da 
NBA, em março, até ao início da próxima 
época, previsto para dezembro, os joga-
dores das oito equipas ausentes da ‘bolha’ 
do Disney World, na Florida, vão enfren-
tar cerca de nove meses sem competir.

JN/MS

Equipas da NBA que não terminaram fase 
regular recomeçam treinos em setembro

A poderosa mensagem 
dos chapéus vermelhos 
de LeBron e restantes Lakers
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Depois de 60 anos de negócio, decidimos fechar a nossa loja. Uma decisão 
difícil tendo em conta as relações de amizade que construímos com 
muitos dos nossos clientes e dos quais sentiremos muita falta.
Gostaríamos de vos agradecer os muitos bons anos que partilhámos. 

Queremos vender tudo com a sua ajuda. Com saldos até 80%, venha 
e aproveite esta oportunidade única. Esperamos vê-lo em breve.

6 Denison Square  — no coração do Kensington Market  

“a loja à frente do parque”
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Hamilton vence GP de Espanha 
e aumenta vantagem no Mundial
O piloto britânico (Mercedes) venceu, no 
passado domingo (16), o Grande Prémio 
de Espanha, sexta prova da temporada, 
aumentando para 37 pontos a vantagem 
na liderança do campeonato.

Hamilton, que partiu da pole position 
e liderou todas as voltas, deixou 
o holandês Max Verstappen (Red 

Bull) a 24,177 segundos e o finlandês Valt-

teri Bottas (Mercedes), a 44,752, no quarto 
triunfo do ano e 88.º da carreira, ficando a 
três do alemão Michael Schumacher.

O piloto britânico, que se tornou no 
recordista de subidas ao pódio, com 156, 
mais uma do que Schumacher, soma 132 
pontos, mais 37 do que Verstappen e mais 
43 do que Bottas, segundo e terceiro clas-
sificados, respetivamente.

JN/MS

O antigo piloto de Fórmula 1 
Mário de Araújo “Nicha” Cabral 
morreu na madrugada de se-
gunda-feira (17), aos 86 anos, 
confirmou fonte próxima da fa-
mília à agência Lusa.

O antigo piloto de automó-
veis e empresário têxtil 
faleceu no Hospital de São 

José, em Lisboa, onde estava in-
ternado, vítima de doença pro-
longada.

Mário “Nicha” Cabral nasceu no 
Porto em 15 de janeiro de 1934 e 
foi o primeiro piloto português na 
Fórmula 1, entre 1959 e 1964.

JN/MS

FÓRMULA 1 

Morreu “Nicha” Cabral, o primeiro português na Fórmula 1
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O Campeonato do Mundo de Super-
bikes vai terminar no Estoril, a 18 de 
outubro, em substituição da corrida de 
Misano, em Itália, anunciou esta terça-
-feira (18) a Federação Internacional de 
Motociclismo (FIM).

“O calendário revisto do campeonato 
conta com um segundo evento em 
Portugal e o regresso do Estoril ao 

Mundial de motociclismo de velocidade”, 
lê-se no site oficial da prova.

O Mundial de Superbikes arrancou a 1 
de março, em Phillip Island, na Austrália, 
tendo estado interrompido, devido à pan-
demia de covid-19, até 2 de agosto, quan-
do foi retomado em Jerez de La Frontera, 
em Espanha.

A terceira corrida foi disputada no Au-
tódromo Internacional do Algarve, em 
Portimão, a 9 de agosto, pelo que Portugal 
vai receber “dois eventos do Mundial pela 
primeira vez na história”, de acordo com 
a FIM.

A etapa do Estoril vai ser a oitava cor-
rida da época, entre 16 e 18 de outubro, 
encerrando a temporada, no regresso ao 
circuito cascalense, que já recebeu a com-
petição de motas derivadas das de série 
- as de MotoGP também estão limitadas a 
1000 cc, mas são protótipos - em 1988 e 
1993 e o Mundial de MotoGP entre 2000 e 
2012.

“Estou orgulhoso por ter sido possível 
juntar uma segunda prova em Portugal e 
por ver o Mundial de Superbikes regressar 

ao circuito do Estoril, que já tinha acolhi-
do este campeonato tão competitivo no 
ano da fundação, em 1988, e depois em 
1993”, afirmou o presidente da FIM, o 
português José Viegas.

O responsável pelo circuito do Estoril, 
Jaime Andrez, partilhou o entusiasmo, 
ambicionando que “este evento contribua 
para a divulgação desta modalidade em 
2020 e nos próximos anos”.

“A inclusão de uma segunda etapa do 
calendário em Portugal é muito impor-
tante para o crescimento das Superbikes 
na Península Ibérica e, especialmente, 
em Portugal. Vai adicionar um desafio 
ao ‘paddock’, cuja maioria não conhece 
esta pista, conferindo uma dinâmica extra 
para o campeonato”, referiu Gregorio La-

villa, o diretor-executivo da competição.
De acordo com a organização do cam-

peonato, a presença de público na compe-
tição “ainda não está decidida”, mas será 
definida a tempo, mediante os protocolos 
sanitários em vigor.

Após três corridas, o Mundial de Super-
bikes é liderado pelo britânico Jonathan 
Rea (Kawasaki), pentacampeão mundial, 
com 136 pontos, mais quatro do que o 
compatriota Scott Redding (Ducati).

Na sequência das alterações nos calen-
dários devido à covid-19, Portugal, com o 
circuito de Portimão, já tinha entrado nos 
campeonatos de Fórmula 1, a 25 de outu-
bro, e de MotoGP, a 22 de novembro.

JN/MS

MOTOCICLISMO

Etapa final do Mundial de Superbikes será no Estoril

O espanhol Pol Espargaró (KTM) culpou, 
no passado domingo (16), um “erro da 
equipa e de todos”, na falta de pneus in-
termédios traseiros novos, num Grande 
Prémio da Áustria em que colidiu com 
Miguel Oliveira (KTM).

Os dois pilotos abandonaram a prova, 
após o incidente, a 10 voltas do fim, 
quando o português seguia no sexto 

posto.
“Foi erro meu, erro da equipa, erro de 

todos, porque não esperávamos que apare-
cesse uma bandeira vermelha nesta corri-
da, e apareceu”, assinalou o espanhol, após 
o final.

Espargaró lamentou o incidente, que 
custou à KTM a perda dos dois pilotos, 
numa prova em que, afirmou, a equipa es-
tava a ser “a mais rápida” antes de trocar 

de pneus para uns usados, após a bandeira 
vermelha.

“Como na República Checa, tínhamos 
a melhor mota, e creio que hoje também 
a tínhamos. Aconteceu o que aconteceu. 
Éramos candidatos à vitória, agora tenho é 
ânsia pelo próximo fim de semana”, atirou, 
referindo-se à quinta prova do Mundial, 
que volta a decorrer em Spielberg.

Já Oliveira considerou que foi “um re-
sultado difícil” apesar de ter demonstrado 
“bastante velocidade”.

“Acho que podíamos ter feito um bom 
resultado para a equipa. É uma pena este 
‘não-resultado’ mas teremos uma nova 
oportunidade na próxima semana, pelo que 
já estamos a pensar nisso”, concluiu.

Em declarações reproduzidas pela as-
sessoria de imprensa da equipa Tech3, pela 
qual alinha o piloto de Almada, Miguel Oli-

veira explicou que estava a aproveitar um 
erro de Espargaró.

“O Pol estava a ter dificuldades nas tra-
vagens e vi que ele estava a sair largo em al-
gumas curvas. Na curva quatro reparei que 
ele saiu muito largo mesmo, pelo que ten-
tei ir por dentro [da curva]. Normalmente, 
quando um piloto alarga a trajetória, quem 
vem atrás tenta tirar vantagem disso, mas 
ele regressou muito depressa [à trajetória] 
e colidimos”, declarou o português.

O piloto da Tech3 assegurou que “não 
havia hipótese de ter evitado a colisão”.

Com este abandono, o português perdeu 
duas posições na classificação de pilotos, 
‘caindo’ para o 14.º lugar, com 18 pontos, 
contra os 67 do líder, o francês Fabio Quar-
tararo (Yamaha).

                                               BP/MS

MOTOGP

Espargaró e o incidente com Miguel Oliveira: “Foi um erro de todos”
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Mitch Berger can feel the Toronto Blue 
Jays’ pain.

The Blue Jays are playing most of their 
30 home games this season in Buffalo, 
N.Y., after the Canadian government 

rejected their plan to use Rogers Centre. 
Ottawa cited the cross-border travel by 
American-based teams as too risky amid 
the COVID-19 pandemic.

Toronto completed its road series against 
the Baltimore Orioles with a 5-2 win Wed-
nesday (19) before returning to Sahlen 
Field for a doubleheader Thursday (20) 
with the Philadelphia Phillies, without fans 
in the stands.

Berger, 48, a native of Kamloops, B.C., 
knows all too well what it feels like to be 
uprooted. He was a punter with the New 
Orleans Saints in 2005 when the team was 
forced to play all of its games on the road 
following Hurricane Katrina.

“Athletes are creatures of habit,” Berger 
said in a telephone interview. “Whenever 
you’re not able to get into your regular 
routine or your regular zone, it definitely 
presents more problems and more chal-
lenges.

“We were displaced from our homes and 
we either stayed in hotels or condos we 
rented. It just ended up being a mess.”

The Saints’ first home game against the 
New York Giants was played at Giants Sta-
dium. The remainder of “home” contests 
were split between the Alamodome in San 
Antonio and Tiger Stadium in Baton Rouge, 
La.

The nomadic existence didn’t agree with 
the Saints. After posting an 8-8 record in 
‘04, they went 3-13 in ‘05 to finish fourth 
in NFC South.

After the season, Sean Payton replaced 
Jim Haslett and head coach and quarter-

back Drew Brees signed with New Orleans 
as a free agent. The two were instrumental 
in the Saints winning their first Super Bowl 
title in the 2009 season.

Berger said a silver lining, though, was that 
Saints players received roughly US$100,000 
extra from the NFL for their troubles. And 
not only did that include playing in different 
stadiums each week but taking a bus daily to 
various practice fields.

“We didn’t have a facility to practise 
at,” he said. “I remember I ended getting 
hurt (groin injury) because we were on wet 
fields that weren’t our regular fields.”

“The one thing about San Antonio was 
at least we played four games there and 
those at least felt like home games be-
cause we got to stay with our families and 
have some home fans. But for the others 
they flew us all the way to Louisiana and 
we still got home fans but we were still 
travelling for our home games.”

Fortunately for Berger - who was with 11 
NFL teams over a 16-year pro career - he 
was single at the time. He said players with 
families shouldered added burdens.

“When our situation happened, we were 
the only team that had to deal with it,” Ber-
ger said. “It’s not like we had a month or so 
to get our affairs in order, we had to it on 
the fly and a lot of guys had families, hous-
es that were under water, a lot of issues like 
that which they had to deal with.

“But with COVID, all of these (baseball) 
players are dealing with a lot of stuff, it’s 
just that the Blue Jays are dealing with a 
little bit more than everybody else.”

Berger, who was twice an All-Pro and 
won a Super Bowl with Pittsburgh in 2008, 
said the Blue Jays could use their situation 
to their advantage.

“I think that’s what you do, you use it as 
a rallying cry,” he said. “To complain and 

make excuses does no good so they might 
as well take the upside of it and that’s be-
ing with each other, getting to know each 
other better, being closer.”

“Every team I played on in any sport, the 
closer you were, the more you cared about 
your teammates, the more you knew about 
your teammates, the harder you played for 
them. I think they can take the opportun-
ity to become that much closer over this… 
they have the opportunity to unite more as 
a team.”

Berger said it’s an approach the Saints 
tried taking.

“Our coaches tried to do that and as 
players we spent a heck of a lot more time 
off the field together,” he said. “I know in 
baseball they use their road trips as a time 
to unite… but depending on the kind of 
guy and his personality, it might be hard 
being homesick and away from his chil-
dren.”

“Maybe they’ve got a child that’s sick 
or struggling in school. Thank God for 

something like FaceTime to help keep guys 
connected to their families, but nothing re-
places being there in person.”

But Berger said the Blue Jays’ plight this 
year could also benefit the club down the 
road.

“Their base could be that much closer 
and tighter and that could pay dividends in 
the end.” he said.

While both Hurricane Katrina and the 
COVID-19 pandemic have created havoc, 
Berger said there’s no comparing the im-
pact the novel coronavirus has had on both 
sports and the world.

“The thing is with Katrina, not everyone 
had to deal with it,” Berger said. “It’s not 
like COVID has only uprooted the Blue Jays 
and forced them to play all of their games on 
the road and everybody else is fine.

“Like I said, it’s just that the Blue Jays are 
dealing with a little bit more than every-
body else.”

Dan Ralph / The Canadian Press

BLUE JAYS

Former NFL player Mitch Berger can sympathize with Toronto Blue Jays
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The Climate Risk Institute has been hired to 
conduct the Ontario’s first-ever multi-sec-
tor climate change impact assessment.

The study will “use the best science 
and information to better under-
stand where and how climate change 

is likely to affect communities, critical 
infrastructure, economies and the natural 
environment, while helping to strengthen 
the province’s resilience to the impacts of 
climate change,” the Ontario government 
said in a media release.

“We developed Ontario’s Flooding 
Strategy to protect people and property 
from flooding impacts. This assessment 
will provide greater insight into climate 
trends across the province, which will 
help enhance flood preparedness and keep 
people safe,” said John Yakabuski, minis-
ter of natural resources and forestry.

The Institute will also review a variety of 
information such as climate data, land use 
patterns and socio-economic projections. 
They will also develop an engagement plan 
to ensure the final assessment reflects the 
views and perspectives of Indigenous com-
munities, municipalities, key economic 
sectors and the public.

The assessment will be conducted over 
the next two years and it is anticipated that 
the final results will be released in 2022.

“Our government is committed to tack-
ling climate change by reducing green-
house emissions and helping communities 
and families prepare for the effects of our 
changing climate,” said Jeff Yurek, minister 
of the environment, conservation and parks.

“I look forward to receiving the results of 
Ontario’s first-ever climate change impact 
assessment, which will help the province, 

municipalities, Indigenous communities and 
local partners make more informed decisions 
on planning and infrastructure investments 
to keep communities healthy and safe.”

The climate change impact assessment is 
a key component of the province’s Made-
in-Ontario Environment Plan to combat 
climate change and reduce greenhouse gas 
emissions.

In addition to taking the next steps in 
the provincial impact assessment, last year 
Ontario also established an advisory panel 
to provide the Minister of the Environ-
ment, Conservation and Parks with advice 
on the implementation of the province’s 
climate change actions – especially how 
Ontarians can prepare for the costs and 
impacts of climate change.

The Ontario provincial climate change 
impact assessment will 
• evaluate climate change impacts at a 

provincial scale, as well as focus analysis 
at a regional scale that takes into ac-
count the unique geographies, econ-
omies, municipalities and communities 
of those regions.

• examine the impacts on a number of key 
themes, including infrastructure, food 
and agriculture, people and commun-
ities, natural resources, ecosystems and 
the environment, and business and the 
economy.

• ensure that municipalities have access 
to the most up-to-date information 
about the regional impacts their com-
munities will be facing, now and into 
the future.
Ontario’s climate is changing, with 

more frequent and extreme events such 
as severe rain, ice and wind storms, pro-
longed heat waves and milder winters.

In 2018, insured damage for severe weath-
er events across Canada reached $1.9 billion.

The Insurance Bureau of Canada esti-
mates that for every dollar paid out in in-
surance claims for homes and businesses, 
Canadian governments pay out $3 to re-
cover public infrastructure damaged by 
severe weather.

Ontario has also finalized an emissions 
performance standards program for large, 
industrial emitters to ensure polluters are ac-
countable for their greenhouse gas emissions 
and proposed to begin transition to higher 
renewable content in gasoline in the coming 
years, without increasing prices at the pump.

“Rigorous assessment of risk is an es-
sential foundation for sustained, effective 
improvement in resilience to flooding, se-
vere weather and other extreme climate 
events. The Government of Ontario’s 
provincial climate change impact assess-
ment is an important and welcome step 
forward toward the building of climate 
resilience across the province,” said Paul 
Kovacs, chair of the advisory panel on cli-
mate change.

DCM/MS

Ontario launches first-ever climate change impact assessment

The Ontario government has confirmed 
the preferred route for a new 400-ser-
ies highway and transit corridor across 
York, Peel and Halton regions.

The GTA West corridor will include 
a four- to six-lane 400-series high-
way and separate infrastructure 

dedicated for transit and passenger sta-
tions, as well as intelligent transportation 
features and truck parking, stated an Aug. 
7 release.

The preferred route consists of the 
route and interchange locations. Prelim-
inary design and further consultations 
will be undertaken over the next two 
years as the design is further developed.

The route connects with the 401 in the 
east, east of Trafalgar Road in Halton, pro-

ceeds north and then east north of 17 Side-
road in Peel, then connecting with the 400 
south of King Road in York Region.

The route incorporates feedback re-
ceived from stakeholders and the public 
as well as new land use and environment-
al information.

“The Greater Golden Horseshoe is an 
economic driver for the province and ad-
dressing transportation needs in this re-
gion is essential to the competitiveness of 
our economy,” said Caroline Mulroney, 
minister of transportation, in the state-
ment. “The GTA West Corridor will help 
alleviate traffic congestion and improve 
the movement of people and goods across 
the province.”.          

                              DCM/MS

Ontario announces preferred route for new 400-series highway
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Durante mais de três décadas, tive o pri-
vilégio de circular no campus St. George 
da Universidade de Toronto e me ter sido 
dada a oportunidade de, não só o conhe-
cer bem, mas de me familiarizar com os 
bairros históricos à sua volta. O campus 
St. George tem uma localização excecio-
nal – uma área central da cidade, com edi-
fícios majestosos de arquitetura do princí-
pio do século XIX e jardins bem cuidados. 

Ao andar a pé pelas redondezas, des-
cobri um pequeno bairro denomi-
nado Yorkville, situado a norte da 

Rua Bloor.  Surpreendeu-me a presença 
de muitos prédios baixos, estilo vitoriano, 
com fachadas coloridas, transformados 
em boutiques, galerias de arte pop, cafés, 
discotecas e restaurantes, agrupados em 
duas ou três ruas, assim como em múltiplas 
vielas e becos cheios de charme. Essa zona 
passava quase despercebida quando se ca-
minhava nessa artéria principal da cidade 
– a Bloor Street. 

Quando conheci Yorkville, nesses anos 
de 1980, o ambiente nas ruas era descon-
traído e moderno, animado pela presença 
de muitos estudantes. Soube, mais tarde, 
que aquele tinha sido o bairro “hippie” de 
Toronto, no final da década de 60 e na de 
70, dominado pela música, drogas, irre-
verência sexual e outros atos de rebeldia. 
Quem viveu em Toronto nesses anos, lem-

bra que a cidade ofereceu a essa geração de 
jovens um local privilegiado para compor 
poesia, manifestar ideias políticas e viver 
a liberdade de expressão a todos os níveis.

Ao longo dos anos, tenho acompanhado 
as grandes transformações nesse bairro ím-
par, no coração da cidade. Segui nos anos 
de 1990, como outros curiosos e interes-
sados, as demoradas obras para a coloca-
ção do rochedo granítico de 650 toneladas 
“The Rock”, com mil milhões de anos, cor-
tado do Canadian Shield. Veio ocupar um 
espaço destacado no Yorkville Park da rua 
Cumberland, projetado para representar a 
história e a geografia da antiga localidade 
de Yorkville. São 11 as diferentes secções, 
com cascata, floresta e pomar entre outras, 
concebidas por especialistas de paisagens 
urbanas que ali desenharam num espaço 
pequeno um oásis muito especial. 

De 1990 até 2010, quando em cada se-
tembro tinha lugar o Festival Interna-
cional de Cinema de Toronto (TIFF), 
Yorkville era um chamariz - multidões 
aglomeravam-se nas ruas para ver as es-
trelas de cinema, com estreias dos seus fil-
mes anunciadas nos cinemas Cumberland 
e Varsity. Limousines de luxo paravam 
junto aos restaurantes e bares da moda e 
os paparazzi e os amantes da sétima arte 
viviam na esperança de conseguir foto-
grafias e autógrafos dos famosos que delas 
saíam. Valeu a pena vislumbrar uma vez 
Meryl Streep e Tom Hanks, dois dos meus 
atores favoritos.

Nos últimos anos, a área sofreu altera-
ções de grande relevância. Hotéis de cinco 
estrelas, galerias de arte requintadas, lojas 
de elegantes marcas internacionais, torres 
com condomínios de luxo, restaurantes 
“gourmets” ocupam a maior parte do es-

paço, incluindo as vielas antigas. Lambor-
ghinis, Ferraris e outros carros do género 
estacionados na rua denunciam a classe 
burguesa alta que frequenta estes espaços.

Ao percorrer o bairro, muito pouco se 
pode encontrar que nos lembre a origem 
da primitiva Yorkville. O prédio mais an-
tigo que resta, no número 34 de Yorkville 
Ave, contrastando com tudo à sua volta, é 
a estação dos bombeiros de 1876, ao lado 
da biblioteca municipal de 1907. 

Uma placa histórica bem discreta, na fa-
chada do prédio, recorda Joseph Bloore e 
William Jarvis que, naquele local, fundaram 
uma povoação em 1830, a primeira de várias 

que seria anexada à cidade de Toronto. 
Vale a pena conhecer e frequentar 

Yorkville pois os recursos desta área rica 
da cidade são muitos e, com frequência, 
festivais públicos de música, artes plásti-
cas e outros eventos de qualidade propor-
cionam a qualquer pessoa que ali passe, a 
oportunidade de se divertir e desfrutar do 
melhor que a cidade tem para oferecer.
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

Bloor Street

Arte na rua

Bombeiros Festival de Arranjos Florais

The Rock

Yorkville,
no coração da cidade

VIAGENS
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O impacto ambiental das guerras e da ativi-
dade militar é de proporções gigantescas.

Desde a poluição provocada pela in-
tensa e maciça movimentação de 
veículos militares, terrestres, ma-

rítimos ou aéreos, passando por bombar-
deamentos, minas, produtos químicos, 
radioatividade, substâncias tóxicas, metais 
pesados, destruição de habitats, destruição 
de instalações industriais, etc.; testes com 
armas de toda a espécie, desde nucleares a 
químicas ou biológicas, fazem da ativida-
de bélica um verdadeiro flagelo seja para o 
Homem ou para a natureza em geral.  

A contaminação de solos, água e atmos-
fera durante uma guerra ou operações de 
combate perdura durante décadas. São 

poucos os estudos de divulgação pública 
sobre os impactos provocados pelas guer-
ras e sobre as armas utilizadas, no en-
tanto, os poucos existentes comprovam 
os piores receios. Alguns dados podem 
encontrar-se no site www.unenviron-
ment.org  das Nações Unidas, e a própria 
organização instituiu o “Dia Internacional 
para Prevenir a Exploração do Meio Am-
biente em Guerra e Conflitos Armados”, 
que tem data fixada a 6 de novembro.

Além das bombas e mísseis de toda a 
estirpe, que deixam um rasto de conta-
minantes em todo o ambiente, também 
a destruição de estruturas básicas de 
saneamento ou de distribuição de água 
e energia provocam uma dificuldade 
acrescida nos pós-conflitos, levando a 
poluição a extremos inadmissíveis. A tí-
tulo de exemplo, o Iraque tem sido zona 
de conflito bélico durante décadas, acu-
mulando destruição ambiental desde a 
Guerra Irão-Iraque em 1980, passando 
pela Guerra do Golfo em 1991 e conti-
nuando com a Guerra do Iraque em 2003, 

para falar apenas nas mais violentas e de 
larga escala. A lista de eventos poluidores 
nesse território é enorme: poços de pe-
tróleo a arderem durante meses, milha-
res de toneladas de substâncias tóxicas 
libertadas por bombas e explosivos, des-
truição de estruturas de saneamento bá-
sico, destruição de indústrias que levou à 
libertação de toda a espécie de elementos 
nocivos. Conclusão: ar, água e solos con-
taminados numa escala incomensurável.

As máquinas da guerra têm também de 
fazer os seus testes e ensaios - os exem-
plos mais conhecidos são com certeza a 
Área 51, nos E.U.A., ou o Atol de Moru-
roa na Polinésia Francesa, pelos testes 
nucleares realizados nesses locais. Só no  
Atol de Moruroa a França realizou 46 de-
tonações atmosféricas e 150 subterrâneas 
entre 1966 e 1974. Em muitos e diversos 
locais no planeta foram realizados testes 
nucleares, a maior parte deles em se-
gredo, não existindo sequer um número 
fiável e comprovado de quantos locais e 
quantos testes foram realizados até hoje.

Todas as indústrias e atividades asso-
ciadas ao belicismo são das mais poluen-
tes que se possam imaginar: os impactos 
ambientais começam no desenvolvimen-
to e produção de armas e não terminam 
quando as guerras cessam. Além dos con-
taminantes e da destruição ambiental, 
existem depois os apetrechos de guerra 
que se tornam obsoletos ou tecnologica-
mente são ultrapassados e que se amon-
toam em sucatas, que são abandonados de 
qualquer forma ou desmantelados de ma-
neiras que são tudo menos controladas.

Muito aguenta este planeta com a ati-
vidade irracional de uma espécie que se 
autointitula de Sapiens Sapiens, mas de sa-
piência não parece ter nada, e que não per-
cebe que vai comprometendo a sua própria 
existência e de toda a vida na Terra.

Admirar e respeitar a vida dos seme-
lhantes será com certeza um primei-
ro passo para conseguir um dia fazê-lo 
também com a natureza, e usufruir com 
harmonia da nossa casa, do nosso berço, 
da nossa Terra.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

O enorme impacto ambiental das guerras
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SAÚDE & BEM-ESTAR

A minha proposta desta semana é fa-
zer uma reflexão sobre a carência nas 
relações. Para tanto, vou relatar um en-
contro que tive com um restrito grupo 
de amigos, em que esses temas foram 
o assunto principal. Nessas conver-
sas que iniciaram com todos relatando 
sobre suas experiências com o isola-
mento social imposto pela pandemia, 
destacamos as dificuldades e algumas 
semelhanças que os imigrantes enfren-
tam na adaptação ao novo país. Uma 
dessas dificuldades (e semelhança com 
o atual momento da pandemia) é a fal-
ta de contato com uma rede de apoio, 
com amigos e com a comunidade, que 
antes era facilmente estabelecido no 

país de origem. Contei que - como diz 
a música de Caetano Veloso, Sampa - 
“quando cheguei por aqui, eu nada en-
tendi”. Me sentia muito sozinha, sem 
amigos, deslocada. Desse modo, aca-
bava por me relacionar com pessoas 
que não tinham nada a ver com minha 
visão de mundo, gerando assim uma 
frustração e mais afastamento. Ainda 
Caetano Veloso: “Solidão apavora, tudo 
demorando a ser tão ruim”.

Ah, “vida mãe” que traz ao nosso ca-
minho exatamente as situações que 
fazem com que a gente amadureça. 

Foi a partir do momento em que fui con-
frontada em lidar com a minha solidão, 
que eu aprendi a amar a minha própria 
companhia. E foram situações do dia a dia 
que me propiciaram prestar mais atenção 
em mim mesma e a encontrar prazer nas 
pequenas coisas da vida. Encontrei amor 
nos meus gatos, nas minhas plantas, na 
minha arte, na minha cantoria, no meu 
violão - eu aprendi a apreciar coisas que 
já estavam presentes, mas que precisavam 
apenas ser valorizadas - aprendi a apre-
ciar a minha vida sem a necessidade de 

preenchê-la com outras pessoas.
Continuo achando importante nos 

relacionarmos, trocarmos ideias ou até 
mesmo falarmos “abobrinhas”. Mas tem 
que haver qualidade nessas relações e não 
apenas carência afetiva por trás delas.

Eu sempre aceitei qualquer nível de 
relacionamento exatamente porque 
sentia muito medo de ficar sozinha, de 
enfrentar “o vazio” de estar comigo 
mesma.

Coincidência ou não, o fato de me des-
locar para outro país e enfrentar a soli-
dão e a carência de amigos, me ajudou 
a dar valor à mim mesma e a não aceitar 
menos do que eu mereço.

E a partir desse aprendizado, meu 
círculo de amizades passou a ter mais 
qualidade e não quantidade. Penso que 
o fato de apreciar a minha solitude me 
tornou mais autêntica e essa autentici-
dade, como um ímã, atraiu pessoas ma-
ravilhosas ao meu redor. 

A vida é uma eterna mãe travestida 
de madrasta má, porque ela nos ensina, 
muitas vezes de forma dura, que pode-
mos ser melhores, basta abrir os olhos 
da consciência e deixá-la agir. 

As preocupações do dia a dia podem 
afetar o nosso descanso. O stress exer-
ce uma grande influência na nossa di-
ficuldade em adormecer ou manter um 
sono tranquilo e sem interrupções - um 
problema que atinge cerca de 30% da 
população mundial.

Com certeza já acordaram com uma 
grande sensação de cansaço, como 
se não tivessem descansado - pelo 

menos tanto quanto deviam - durante a 
noite.  Se já tentaram de tudo - incluindo 
chás, mudar de colchão ou almofada, por 
exemplo -, a solução pode estar… na tec-
nologia! As apps de que vos vou falar vão 
ajudar-vos não só a dormir como também 
a melhorar a qualidade do sono, já que 
oferecem uma série de serviços e funcio-
nalidades que têm a capacidade de induzir 
um sono mais tranquilo, assim como mo-
nitorizar a nossa rotina de descanso. 

Sleepbot

O Sleepbot é uma aplicação extremamente 
completa: permite fazer uma grande va-
riedade de registos, incluindo os ciclos de 
sono. Desta forma, indica-vos qual a me-
lhor hora para acordar e ainda contabiliza 
o número de horas que passam a dormir.
Mas não é tudo! A app ainda tem a capaci-
dade de gravar todos os ruídos detetados 
durante a noite e dá-vos algumas dicas so-
bre como dormir melhor.
Se se estão a perguntar como funciona, 
fiquem sabendo que não há nada mais fá-
cil! Depois de fazerem o download na App 
ou na Play Store, coloquem o dispositivo 
sobre a almofada com a app em funciona-
mento - o modo avião ativar-se-á auto-
maticamente, silenciando as notificações 
e impedindo que o sono seja interrompido.

White Noise Relax

Se não conseguem dormir em silêncio, 
esta é a app certa para vocês! Para além 
dos sons ambiente super relaxantes que 

aqui podem encontrar, existem outros 
que podem descarregar. Imaginem que 
gostam de adormecer a ouvir a chuva cair 
mas, como estamos no verão, isso não é 
possível…  Na White Noise Relax encon-
tram esta sonoridade, que com certeza vos 
ajudará a relaxar! É incrível, não acham?

Sleep Genius

Há toda uma “fórmula” por trás da criação 
do Sleep Genius: inspirado em anos de in-
vestigação realizada por especialistas em 
neurociências, sono, som e música, este 
é o “programa de som para dormir mais 
científico do mundo”, segundo os seus 
promotores. 
A app foi desenvolvida para preparar o cé-
rebro para dormir, conduzi-lo durante as 
várias fases do sono e acordar o utilizador 
com um alarme “delicado e refrescante”.
E olhem que parece que funciona mesmo… 
É que as mesmas pesquisas do Sleep Ge-
nius foram usadas por instituições como a 
NASA, com o objetivo de garantir que os 
astronautas tinham um sono tranquilo!
Se quiserem ou precisarem de experimen-
tar, a app Sleep Genius está disponível 
para iOS e Android.

HelloMind

A Hello mind ajuda a resolver os problemas 
que, grande parte das vezes, são a base de 
diversas questões como pensamentos pes-
simistas, hábitos pouco saudáveis, baixa 
autoestima e más noites de sono, que nos 
impedem de aproveitar a vida ao máximo. 
Assim, esta app - disponível para iOS e 
Android -, faz com que consigamos elimi-
nar esses padrões negativos. “Think Bet-
ter, Feel Stronger” é o mote da HelloMind, 
que pode ser utilizada em qualquer lugar e 
a qualquer hora.
O download da app é gratuito e dá-nos 
acesso a um teste gratuito de três dias. 

Inês Barbosa/MS

“Não consigo dormir”SAÚDE & BEM-ESTAR
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Adriana Marques
Opinião

A carência e o medo
de estar consigo mesmo
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Vernors Ginger Ale was created in Detroit 
in 1866, by pharmacist James Vernor. It 
is the oldest brand in the United States 
and was originally sold only in soda 
fountains. Vernors is sweet and its hue 
comes from caramel and it is very high-
ly carbonated. It is Detroit’s drink and is 
used as an ingredient in cuisine, such as 
a sweet glaze for onion ring batter, tur-
key and other meats and fish. Adding 
vanilla ice cream to Vernors Ginger Ale 
is known as Boston Cooler and closely 
resembles a milkshake.

My personal collection includes sev-
eral Vernors items such as two 
advertising “PAM” thermometers 

and sealed display cans. The cans are from 
1962 when Vernor first introduced Vernors 
1-calorie, which has since become known 
as Diet Vernors. The brand was sold a few 
times. Firstly to United Brands, then A&W 
Beverages, followed by the sale to Cadbury,

Schweppes, and is currently owned by 
Keurig, Dr. Pepper of Plano, Texas. The 
brand celebrated its 150th anniversary in 
2016. Artifacts and advertising signage 
were displayed at a local Detroit museum.

One advertising thermometer depicts 
the famous gnome mascot of the brand 
known as “Woody” which surfaced dur-
ing the very early 1900’s. Vernors could 
be consumed cold or hot and slogans in-
cluded, “Drink hot in cold weather” and 
“Drink cold in hot weather”. Both these 

slogans are clearly visible in each advertis-
ing thermometer provided. The original 
display cans are in pristine condition 
with no colour loss, unblemished 
graphics and are known as a three 
piece can. The name is derived 
from three distinct components 
that make up the can itself in-
cluding the main cylindrical 
soldered barrel, bottom and 
top with removable finger 
pull tabs.

Due to COVID-19, Can-
adian Vernors Ginger Ale 
production has 
been temporarily 
halted at the Mis-
sissauga facility 
which took effect 
on the 9th of May 
2020. ln Canada, 
Vernors is sold 
only in Ontario 
and the highest 

concentration of sales 
and consumption 

is in Windsor and 
Essex County 
areas, which 
ironically is 
the last re-
gion to en-
ter Stage 3. 
Maybe, it’s 
the Vernors.

Images courtesy 
of: Armando Terra 

A BLAST FROM THE PAST

Vernors ginger ale
“It’s what we drink around here”

Armando Terra
Opinião

416-679-0635
info@oxfordglass.com
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

1560 Bloor St W, Toronto

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

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

Your #1 Choice to Portugal

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

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

feita com um sistema pneumático ali-
mentado por um cilindro compacto de 
dióxido de carbono, que se encontra li-
gado a um fio condutor. Enquanto isso, 
as máscaras lançadas pelo protótipo pos-
suem ímanes nas suas extremidades, que 
se conectam ao redor da cabeça do alvo 
durante o impacto final.
Para evitar que a sua invenção magoasse 
as pessoas, Pan acoplou uma mira laser 
ao lançador com o objetivo de facilitar a 
sua mira. Depois disso, ele e alguns mora-
dores da região de Huntington Beach, na 
Califórnia, também fizeram alguns testes 
com o aparelho.

Após o novo “armamento” viralizar na in-
ternet, os usuários das redes sociais perce-
beram, claro, uma certa ironia durante o 
processo de elaboração do projeto. 
No Twitter, diversos internautas destaca-
ram que muitas das pessoas que se recu-
sam a usar máscara utilizam o argumento 
de seguir a Segunda Emenda à Constitui-
ção americana, que protege o uso de ar-
mas em uso de defesa pessoal para a po-
pulação em geral.
Dessa forma, Pan teria descoberto a “solu-
ção mais americana possível” ao criar uma 
arma que tivesse como propósito enfren-
tar a parcela da população negativista.

Esta semana trago-vos algo que me dei-
xou a rir durante alguns minutos. Na ver-
dade, adorava (leia-se: adoraaaava) ter 
uma coisa destas.

Enquanto a pandemia do novo coronaví-
rus continua a ser um problema mundial, 
o americano Allen Pan parece ter encon-
trado uma solução para enfrentar a parte 
da população anti-máscara: uma arma 
que dispara os protetores faciais direta-
mente no rosto das pessoas.
Não acham genial? Um bocado chato, mas 
genial! (Não sei se conseguem ainda ouvir 
as minhas gargalhadas, mas continuam).
Dono do canal Sufficiently Advanced no 
YouTube, Pan decidiu que tinha chegado 
o momento de tomar algum tipo de me-
dida que obrigasse toda a gente a utilizar 
esta ferramenta tão essencial para conter 

as taxas de contaminação da Covid-19. E 
foi assim que surgiu um dos projetos mais 
bizarros que vocês vão ver hoje: olhem só 
mais uma vez para a foto!!
Com os Estados Unidos a liderar as esta-
tísticas mundiais pelos seus mais de 5,5 
milhões de casos confirmados de coro-
navírus, o movimento pró-uso de más-
caras continua a espalhar-se pelo país. 
Porém, nem toda a gente tem respeitado 
as orientações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS).
“Eu poderia muito bem fazer um vídeo 
educacional a explicar a efetividade das 
máscaras, mas muitas pessoas mais inte-
ligentes do que eu já fizeram isso. Se isso 
funcionasse, já teria dado resultado até 
agora”, explicou Allen num de seus vídeos.
Então, o YouTuber projetou uma arma C
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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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Mia Rose elegeu o Dubai para uns dias de descanso, a vários 
quilómetros de distância do nosso país. Pelas redes sociais, 
tem partilhado um pouco da sua estadia na cidade, mais pre-
cisamente, no hotel Palazzo Versace.
Os mais recentes registos fotográficos que partilhou no Ins-
tagram, e que optou por legendar com apenas o emoji de um 
kiwi, alusivo ao tom do vestido que usa, têm como cenário 
um local incomum.
Como explicou nas stories: “Casualmente deitada no chão do 
meu hotel incrível“. E é precisamente isso que mostra nas fo-
tografias, que foram bastante elogiadas pelos fãs, na zona de 
comentários.

De férias no sul do país, Cláudio Ramos tem aproveitado para 
descansar, repor energias e ainda estar com a filha. Nas redes 
sociais, o apresentador partilhou uma fotografia em que surge 
ao lado de Leonor. E apesar de a menina ter apenas 16 anos, a 
estrela da TVI já fala sobre o dia em que a jovem lhe der netos. 
“… O verão de 2020 ❤  Quando um dia tiver netos, vão de 
certeza rir-se muito, quando a mãe os levar a veranear e lhes 
contar como eram as férias dela com o avô Cláudio 😊”, escre-
veu na legenda da imagem. 
Percebe-se que pai e filha têm uma grande cumplicidade e 
que estão a viver umas férias especiais.

Victoria Beckham não se cansa de 
mostrar o quão unida é a sua família, e 
as publicações dedicadas ao marido e 
filhos são constantes. Recentemente, 
voltou a surpreender os fãs com algu-
mas imagens e mensagens amorosas.
“Beijos, David. Amo-te“, escreveu, 
junto a um registo em que surge ao 
lado de David Beckham, com o pôr-
-do-sol ao fundo. Numa outra, em 
que também incluiu os pais, escre-
veu: “tempo em família é, realmente, 
tudo! Amamos-vos tanto!“.
Já nas stories do Instagram, a desig-
ner mostrou os três filhos deitados 
com o pai e deixou-lhes uma pequena 
declaração de amor: “Amo tanto os 
meus rapazes“.

MILHÕES EM DISCUSSÃO 
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Cristina Ferreira emitiu um comunicado para reagir às notícias 
que foram surgindo ao longo desta quarta-feira, dia 19, e que 
dão conta de um suposto pedido de indeminização da SIC. A 
estação estará a exigir que a apresentadora pague cerca de 20 
milhões de euros por quebra de contrato. 
“Na sequência das notícias vindas a público durante o dia de 
hoje, confirmo que a SIC me interpelou ao pagamento de uma 
indemnização por lucros cessantes no valor de cerca de 20 
milhões de euros. Sobre esta matéria gostaria apenas de es-
clarecer que a referida quantia não tem qualquer fundamento 
ou base contratual, pelo que refuto em absoluto a pretensão 
daquela entidade, estando disposta a assegurar e defender os 
meus interesses até às últimas instâncias. Por fim, não pos-
so deixar de registar a minha surpresa pela posição agora as-
sumida por uma estação que tem assente a sua comunicação 
numa estratégia de funcionamento em equipa e liderança de 
audiências, nunca assente numa só pessoa”, escreveu Cristina. 
De lembrar que Cristina Ferreira terminou o contrato com a 
SIC para regressar à TVI.
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Diogo Piçarra e Mel Jordão deram as boas-
-vindas à primeira filha, Penélope, no pas-
sado mês de março. Desde então, têm en-
cantado os fãs com várias partilhas em que 
incluem a bebé, mostrando um pouco do 
seu crescimento.
Recentemente, o artista provou, uma vez 
mais, ser um pai babado, ao partilhar uma 
imagem bastante feliz da menina. “‘O pai 
chegou!‘”, escreveu, na legenda. Pelos co-
mentários, os fãs mostraram-se derretidos 
e o próprio irmão do cantor, André, disse: 
“Tanta alegria numa só foto”.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez 
parecem mais apaixonados do que nunca! O 
casal tem partilhado muitas fotografias jun-
tos e declarações de amor nas redes sociais, 
e não querem mais esconder o carinho que 
sentem um pelo outro. E a demonstração de 
afeto mais recente é um vídeo muito diver-
tido do jogador e da bailarina a cantarem!
Nas imagens os dois estão a ouvir uma mú-
sica dos cantores brasileiros Marília Men-
donça e Léo Santana chamada “Apaixona-
dinha”. O casal canta a letra da música e 
ainda troca um beijo apaixonado.

Por norma, vemos retratos de família em lo-
cais de sonho, paisagens bonitas ou mesmo 
dentro de casa. Porém, esta não é a regra e 
Diana Chaves acabou de provar que até os 
locais mais inesperados são propícios a um 
bom registo com aqueles que mais se ama.
Dentro de um elevador, a apresentadora po-
sou com o marido, a filha e ainda o cão da 
família ao colo desta última. No mesmo dia, 
César Peixoto aproveitou também para fazer 
uma publicação nas redes sociais, na qual se 
vê Diana a dar um beijo a Pilar e esta a dar 
outro ao amigo de quatro patas

TERNURA 

“APAIXONADINHOS” 

FAMÍLIA 
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MILÉNIO |  PASSATEMPOS
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SÂNDALO
CÂNFORA
GENGIBRE
LÍRIO
ARRUDA
CANELA
EUCALIPTO
CRAVO
COGUMELO
GINSENG
SALSINHA
JATOBÁ
COENTRO
AGRIÃO
BAUNILHA
LOURO
ALECRIM
JASMIM
CAMOMILA
BOLDO

O objetivo do jogo é a 
colocação de núme-
ros 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 con-
tém algumas pistas 
iniciais. Cada colu-
na, linha e região só 
pode ter um número 
de cada um dos 1 a 9. 
Resolver o problema 
requer apenas racio-
cínio lógico e algum 
tempo.

 1. Que percebe tudo; atento, vigilante, 
perspicaz

 2. Que ou quem não é dependente, age 
com autonomia

 3. Voltar ao lugar de onde partiu; regressar
 4. Cuja temperatura varia entre o quente 

e o frio; pouco aquecido
 5. Que não está disponível; preenchido
 6. Que ou o que tem ciúme
 7. Tudo que se lança à terra para germinar
 8. Que tem grande força física; robusto, 

vigoroso
 9. Situação de não existência de vencedor 

em um jogo

 10. Veículo que se locomove sobre rodas, 
para transporte de passageiros ou de 
cargas

 11. Representação tridimensional de um 
corpo humano feminino, feita de pano, 
porcelana etc

 12. Que sente ou manifesta alegria; con-
tente, jubiloso

 13. Valor definido pelo Estado para ser 
cobrado por serviços públicos (água, 
energia elétrica etc.)

 14. Compartimento (em trem, navio) com 
cama(s), para uma ou mais pessoas

 15. Suspensão temporária de ação ou mo-
vimento 

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes

Modo de preparação: 

• 1 santola cozida
• 2 ovos cozidos
• 80 g de pickles picados
• 200 g de maionese
• 2 colheres (sopa) de ketchup

• 1 colher (sopa) mostarda
• 2 colheres (sopa) de pão ralado
• 0,5 dl de cerveja
• 1/2 cálice de whisky
• Sal e pimenta q.b.

Separar as patas da santola e retirar o miolo do interior, reservar a casca.
Descascar e picar grosseiramente os ovos.  
Numa tigela, colocar o miolo da santola, os ovos picados, os pickles e mostarda. 
Adicionar depois o ketchup, o pão ralado, a cerveja e o whisky. 
Juntar a maionese, temperar com sal e pimenta e envolver tudo muito bem. 
Rechear a casca da santola com este preparado e servir com as patas cozidas, acompa-
nhando com pão e torradinhas.
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Santola recheada
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MILÉNIO |  HORÓSCOPO
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

A influência do Sol, Mercúrio e 
Marte irá colocar no seu caminho 

boas oportunidades financeiras ou profis-
sionais. Deverá agir de forma assertiva e terá 
argumentos válidos para fazer prevalecer as 
suas ideias. A sua família irá colocar-lhe al-
gumas questões… Nunca conseguirá agradar 
a todos mas confie na sua intuição para con-
tinuar o seu caminho.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Terá bons reflexos e uma forte 
capacidade de ação… Tudo aquilo 

que fizer será um sucesso! Siga em frente 
sem medo daquilo que irão pensar de si, 
porque todos o/a irão apreciar. Apesar de 
gostar de sair, festejar e conhecer pessoas 
novas, nunca se esqueça que a pessoa que 
tem ao seu lado também precisa da sua 
atenção. Se estiver solteiro/a apreciará 
mais uma amizade que um amor.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Sentir-se-á extremamente reati-
vo/a em todas as suas atividades, 

quer sejam profissionais ou de lazer. Vai fa-
zer-se notar por isso!

Estará mais carente e esse sentimento pode-
rá complicar um pouco a sua vida. Deixe-se 
levar e aquilo que mais deseja chegará, na-
turalmente, até si.

TOURO 21/04 A 20/05

Sentir-se-á com menos determina-
ção e coragem, por isso, não deverá 

ir muito além daquilo que são as suas funções 
habituais. Não coloque demasiada pressão 
em si próprio/a e tente descansar o máximo 
que conseguir. A influência de Úrano e Vénus 
fará com que receba uma surpresa do seu 
parceiro/a, que andará cheio/a de truques 
na manga. Se estiver solteiro/a mantenha-se 
disponível para um amor à primeira vista.

VIRGEM 23/08 A 22/09

A influência de Mercúrio fará com 
que saiba aproveitar todas as opor-

tunidades para expor as suas ideias da forma 
mais correta possível. Será o momento certo 
para esclarecer alguma dúvida ou situação 
que o/a anda a preocupar. Priorize o des-
canso pois o seu corpo está a pedir algum re-
pouso… Mesmo que tenha muitos convites 
para sair, não os aceite todos.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

A influência de Marte e Plutão fará 
com que se sinta um pouco tenso/a 

e impaciente. Não se deixe afetar em dema-
sia e tente sempre manter a calma.

Mantenha-se disponível pois poderá surgir 
algum encontro importante que lhe poderá 
proporcionar momentos maravilhosos.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

A influência do Sol e Mercúrio fará 
com que a sua capacidade de argu-

mentação esteja fortalecida. Aproveite para 
se aproximar de pessoas com quem poderá 
trocar experiências profissionais.

Os seus amigos contarão consigo para ani-
mar e criar uma boa atmosfera sempre que 
estão juntos. Aproveite para se reunir com 
eles sempre que lhe for possível.

BALANÇA 23/09 A 22/10

A influência de Marte e Saturno 
irá diminuir a sua ambição. Con-

sequentemente, sentir-se-á com menos 
força para superar alguns obstáculos. Tire 
algum do seu tempo para descansar, pois 
está mesmo a precisar. Deverá fugir da ro-
tina e procurar novas aventuras. Se estiver 
solteiro/a descarte da sua vida pessoas pos-
sessivas que não lhe trarão nada de bom.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Estará em grande forma no seu tra-
balho… Parabéns! A influência de 

Mercúrio poderá trazer a solução para um 
problema financeiro mas tenha sempre pre-
sente que não deverá gastar em demasia.

Tente mudar de hábitos para evitar que a sua 
relação caia na rotina. Se estiver solteiro/a a 
aventura e o romance irão preencher a sua 
semana… Divirta-se!

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

A influência de Mercúrio irá revi-
gorar o seu poder de assimilação. 

Desfrute do momento para alargar conhe-
cimentos e não hesite em participar num 
bom debate construtivo. A semana será 
repleta de encontros estimulantes e poderá 
mesmo surgir uma nova paixão. Se estiver 
de férias aproveite o ambiente descontraí-
do para se aproximar de pessoas novas.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A influência de Neptuno trar-lhe-á 
confiança e ideias brilhantes. Não 

desista mesmo quando parecer que tudo 
está contra si. Se estiver de férias, esqueça 
as redes sociais.

O seu coração baterá mais do que nunca e 
poderá levá-lo/a a encontrar alguém que 
corresponderá totalmente aos seus padrões 
mais românticos.

PEIXES 20/02 A 20/03

Poderá chegar a um acordo im-
portante no seu local de trabalho. 

Não hesite em expressar as suas expecta-
tivas pois só assim conseguirá alcançar os 
seus objetivos.

Se estiver solteiro/a poderá ter um encontro 
agradável que o/a irá surpreender. As reu-
niões de família serão alegres e repletas de 
momentos especiais.
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Soluções

R    M   A
REAL MORTGAGE ASSOCIATES

License # 10464

Os bancos dizem NÃO?
Nós dizemos SIM!

Está com problemas financeiros?
Contas atrasadas? Não espere mais.

647-274-4809 soniaavilacouto@rmabroker.ca
Sónia Ávila Mortgage Agent Licence # M09000399
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MILÉNIO |  INFORMAÇÃO

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

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

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

2ª a 6ª FEIRA, às 19H 

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!

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO

TRAS-OS -MONTES
E AL TO DOURO

DOURO
LITORAL BEIRA

ALTA

BEIRA
LITORAL BEIRA

BAIXA

EXTR
EMADURA

RIB
ATE

JO

ALTO
ALENTEJO

BAIXO
ALENTEJO

ALGARVE

MINHO

AÇORES     LM AAD GE UI TRA OR      P C

A

ANA D

HAMILTON

ON IOTAR

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

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
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*Available toward the retail cash purchase of eligible new in-stock 2020 vehicles delivered by August 31, 2020. Not compatible with special lease and fi nance rates or other offers. Credit based on MSRP plus A/C Charge, excluding fees and other charges. Offer is 
up to 15% of MSRP Cash Credit on select 2020 vehicles. Offer cannot be redeemed for cash. 

3000 Woodchester Drive, Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com

PLUS NO PAYMENTS 
FOR 3 MONTHS
ON ELIGIBLE NEW IN-STOCK MODELS

15%
OF MSRP

UP TO



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 & Dufferin Weston & 401

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. 

Preço:  $770,000  
Num terreno grande de 15 por 38 me-
tros. Casa bem mantida com 3 quar-
tos, 2 casas-de-banho, basement 
grande com entrada separada. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing.

Scarlett & Eglinton
Preço: $989,900 
Bungalow numa área desejada, com 
3 quartos grandes, 2 casas-de-banho, 
entrada separada para o Basement. 
Driveway duplo privado 

Kipling & Martingrove

Preço: $339,000
Apartamento de 1 quarto como novo, 
na área concorrida de downtown em 
Hamilton. Perto do GO Station e trans-
portes. Está a trabalhar de casa e pre-
cisa de uma unidade a um preço aces-
sível? Ligue-me

Hamilton

Dufferin Grove 
Condo Townhome

OPEN HOUSE  
Sunday 2-4pm

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!


