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Distanciamento Social do Trabalho
Manuel DaCosta
Editorial

Com o aproximar do Dia do Trabalhador
que ocorre na primeira segunda-feira de
setembro, no Canadá, as pessoas descansam mais uma vez. O Dia do Trabalhador foi criado no seguimento de uma
campanha pelos direitos laborais e para
celebrar as conquistas de cada trabalhador ao dar-lhes um dia livre para se
recomporem, descansarem e abarcar as
coisas importantes criadas pelos frutos
do trabalho. No Canadá, a sua origem
refere-se ao Toronto Printers Union, em
dezembro de 1872.

R

efletindo na presente situação laboral no Canadá e no seu futuro, vêm à
tona uma série de questões resultantes da discussão do que é o trabalho hoje em
dia e a abordagem nacionalista que muitos
expõem referindo-se a atitudes protecionistas. Talvez a minha visão de trabalho
atualmente, que na sua maioria é controlado pelos poderosos sindicatos, tem sido
nublada por regulações impostas por vários
departamentos do Governo que, em conjunto com os sindicatos, criam um labirinto

para os empregadores navegarem.
Um pensamento que me vem frequentemente à cabeça é o porquê de alguém
querer ser o empregador quando, na sociedade atual, todos os aspetos do negócio
são controlados por alguém exceto pelo
dono. A proliferação de advogados de trabalho e outros representantes legais que
incentivam o litígio de tudo e mais alguma
coisa, cria uma atmosfera de incivilidade
onde o contacto com os empregados acaba
por ser desencorajado e toda a comunicação é feita de forma escrita. É aqui que a
organização deveria intervir para manter
um equilíbrio entre mão de obra e gestão? Espera-se que não, mas parece existir
pouca vontade para melhorias.
Atualmente, a política e a cultura estão entrelaçadas providenciando medidas
protecionistas sob a bandeira da Covid-19.
O Trump com a defesa de comprar apenas
o que é americano e Ford com a mensagem
de comprar o que é feito em Ontário, pode
parecer um passo positivo no apoio aos negócios e à sua viabilidade. A longo prazo,
o protecionismo não nos ajudará a salvaguardar-nos de outras economias e será
uma política difícil de ser alterada e que, no
futuro, resistirá à mudança. O efeito psicológico do encerramento da economia terá
consequências prolongadas, que perdurarão por muitos anos. As falsas expetativas

de uma melhoria económica podem estar
a fornecer uma falsa sensação de conforto para muitos trabalhadores e negócios
no Canadá. Tal como muitos sugerem, o
pior ainda está por vir. A economia atual,
com algumas exceções, tal como o setor da
construção, é falsa e não é sustentável.
É necessário um esforço cooperativo através do uso de pensamento critico
para que a mão de obra e gestão consigam
superar os desafios que se avizinham. A
mensagem negativa de alguns, onde as
soluções propostas nunca são boas o suficiente porque não servem um dogma político, não ajudarão os trabalhadores que
professam servir.
Sim, é um mundo diferente, mas o resultado final baseia-se no facto de que as
nossas cidades, províncias e países apenas
podem funcionar se trabalharmos para
conquistar uma visão que traga prosperidade e proteção a todos os canadianos. Todos os trabalhadores devem ser elogiados
pelo seu trabalho, e não serem doutrinados
para resistirem à atual realidade do mundo.
Obrigado àqueles que todos os dias dão o
melhor de si para providenciar um futuro
melhor para si e para a sociedade.
Feliz Dia do Trabalhador!
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PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the
most expensive drug in the world. We are begging our community and
anyone willing to help donate. Any donation makes a difference and will get
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication.
Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA
is a nightmare. It is a disease that robs babies of physical strength by affecting the motor nerve cells in the
spinal cord, taking away the ability to walk, eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe,
diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy and healthy life, and we are ready to do
whatever it takes to ensure she receives the best medical care available.

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong
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During and After COVID-19
COVID-19 has changed almost everything in our day to day lives, and one
of the areas that it has had one of the
deepest, and possibly longest-lasting
implications, is in the structure of work.
The longer COVID-19 remains a threat
to society, the more likely that the changes that we are making to adapt become
the new normal, and going back to the
way things were, may not be something
that employers or employees want to do
once this is all over.

T

he most obvious area that COVID-19
has impacted the workforce is in the
shutdown and subsequently limited
reopenings of many traditionally in-person businesses like restaurants, hair salons, and other businesses that require
people to meet in person. These businesses
have been devastated by the inability to
pack as many people into a small space,
and due to the limits of how many people
they can serve as long as they maintain
physical distancing, they are employing a
fraction of the number of people they did
before. While many of these businesses are
just holding on for the day where a cure or
vaccine is found, there are three significant
implications to these businesses:
1 - Displaced workers will have to find
work in another field or industry if they
wish to live off more than just government
assistance. And once many of them find
work when this is all over, they may not
move back. Thereby putting downward

pressure on incomes in industries they rent unnecessarily. Several large technology companies like Google and Facebook
choose to move to.
have publicly announced they are going to
offer permanent work from home options
2 - Many of these businesses may not surto their employees. And a Canadian tech
vive the coming winter or winters under
company, Shopify, has even announced
COVID. Meaning that those who wait, may
they will permanently move to the modnot have a place to go back to work.
el. While tech companies are the obvious
companies to do so, they will not be the
3 - Many of those who are trying to survive only ones. Every employer who can do
will do all they can to do more than just math is considering their options. After all,
that. They will change business practices, why pay for a workspace when the emsystems, and staffing models to make the ployee can provide their own? The longer
most of the hand they were dealt with. If COVID goes, the more consumers will get
there is one thing scarcity does, is that it used to services from remote workers, and
makes people focus on essentials and cut the more leases expire, the less likely we are
waste. Once this is all over, it’s unlikely to see a return on mass to office space. And
they will turn back to older ways and will from the employee’s perspective, while
likely be more profitable than they were the social aspects are nice, how many of us
want their almost hour and a half commute
pre-COVID.
time (the GTA average) back?
One less obvious change is that of how
The other obvious change that COVID
supply chains will likely shorten overtime
has brought about is the rapid move to a
going forward. While much of the world
work-fromhome world. This has not been
has gained immensely from the net benepainless. Countless businesses that have
fit of trade that globalization has brought
relied on paper and resisted digitizations
about, COVID-19 has shown us that we
for as long as they are around have been
may have focused too much on gains from
forced to figure out digitization quickly.
trade and not enough on security.
As for those who have not, another wave
A supply chain refers to the long string
may be all it takes for them to come to their
of vendors that every aspect of a product
senses. Around the world, employers are
you buy has to travel through before the
figuring out how to run their businessfinished good is purchased by you. Consides without people in the same place and
er the lead in a pencil.
where possible, without paper. At the same
Graphite is mined, then processed, then
time, these employers are on occasion goincluded in the pencil, packaged, transing into their now empty offices and doing
ported, and sold. And that’s just one comthe math on how much they are paying in

ponent of the said pencil.
What COVID-19 showed is that supply
chains were in many ways designed for
perfection. If everything stayed predictable there would be no shortages of anything. But a rush on toilet paper can result
in shortages. While small hiccups are not
unusual and most of us are going to be just
fine if Costco stocks out of toilet paper,
what we haven’t paid enough attention to
is what happens when vital health products are manufactured halfway across the
world and are in short supply. M95 masks,
respirators, and ingredients for certain
medications all caused and continue to
cause concern. What many companies and
countries are realizing now is that for some
products, access is more important than
price.
While the shortening of certain supply
chains may move some manufacturing
away from China, it doesn’t mean all those
jobs will come with them. A shortened
supply chain will also likely mean a more
automated supply chain as companies look
to make up the loss of lower-wage workers
with efficiencies elsewhere.
Regardless of how all the above predictions pan out, one thing is for sure: The
post-COVID labour market will look very
different than the pre-COVID labour market, and the longer it takes us to get back
to a world without physical distancing, the
more different it will look.
Manuel Luis
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With the economy starting to re-open,
Canada’s recovery has begun. How long
will this recovery take is the question
that economists wish they knew the answer but considering we are living unprecedent times, pinpointing a date will be
hard. The Canadian economy suffered
its worst three-month stretch on record
in the second quarter, coming to a near
halt in April before starting to recover in
May and June. According to Statistics
Canada, the real gross domestic product contracted at an annualized rate of
38.7 per cent for the quarter, the worst
posting for the economy dating back to
when comparable data was first recorded in 1961.

T

his coming Monday (7), Canadians
will celebrate Labour Day and this
year things will look very different.
Sectors like travel, hospitality, transportation and entertainment were hit hard by the
pandemic and who knows if some of them
can never return to pre-pandemic levels. If
we look at Canadian building permit values
for July, they went down 3% on a national
level, compared with the same month of
the last year. In Quebec the permit values
are down 15.1% according to Statistics Canada. To protect jobs, the Government of
Canada is proposing to extend the Canada
Emergency Wage Subsidy (CEWS) by four
weeks, from August 30 to September 26.
The Conference Board of Canada has the
same opinion and says that the next step
has to be wage subsidies. This week, Pedro
Antunes, chief economist of the research institute, told Milénio Stadium that the
focus now should be moving from CERB
to something where employment can be
encouraged. Antunes exemplifies with the
European case where they focused more
on the wage subsidy and were able to mitigate the employment rate. According to
the federal government, the CEWS has supported more than three million Canadians
since the start of the COVID-19 pandemic.
The employers who qualify for the CEWS
would be able to claim up to a maximum
benefit of $847 per week.
Milénio Stadium: Monday (7) we will celebrate the Labour Day Holiday, but with
COVID-19 the labour market has changed
a lot. How is the Canadian economy doing
and what are the Conference Board of Canada’s predictions?
Pedro Antunes (PA): We do have assumptions to where the economy is headed. The
most important assumption is when will
the vaccine be ready and distributed in Canada. We are not experts in epidemiology,

taken this deep bite at the economic activity in the first half of the year and up to
July we are still operating at 6% below.
Most of the industries that are reflected
in those 6% are the ones we talked about:
tourism, air transportation and others.

but we are trying to read as much as we can
and create an informed assumption of when
that may be. We assume that by June of next
year, Covid will be behind us in Canada and
things can return back to normal in Canada,
within the domestic economy. Hopefully,
not too long after that, we will see the problem ease at a global level and see people
travel by the fall or end of next year.

MS: Assuming that in the second wave the
outbreaks would be localized, would it be
easier to deal with the outbreaks compared
with the first wave? Can we expect more
lockdowns?

We are going to see the reemergence of
Covid 19 cases. We think it will be localized, we will see shutdowns in specific industries and specific regions perhaps. Nonetheless, I think we got good enough at
containing and identifying the breakouts
to a point where we won’t return to a generalized stop of the economy as we saw in
March and April.
MS: How do you see the Canadian private
sector in the post-pandemic era?
PA: We shouldn’t forget that Canada
is mainly a knowledge economy, even
though we often talk about manufacturing
or resources bases, of course, these are important sectors that drive the service side
of the economy. If we look at the last few
years, we had a very solid labor performance through the years. The job creation
has been in the knowledge economy, that
includes financial services, architect services, engineering services. We have seen
an enormous growth defined by Statistics
Canada as Other Professional Scientific Technical Services and that’s a big gathering
of big wages industries. In fact, the knowledge economy has been able to operate
fairly well within the Covid, essentially because most of these companies are able to
do telework.
In terms of short-term programs that intend to help businesses cope, especially in
those segments that will the hardest hit, I
think it will be a difficult environment. A
lot of these companies, like restaurants,
will be operating in an environment with
fewer capacity, higher costs associated
with maintaining the guidelines and the
health criteria, which means an environment that will not be very profitable. One
of the things the Conference Board has
been suggesting is that we really need to
focus on wage subsidies, move from something like the CERB to one where we encourage employment through a wage subsidy and that subsidy will help businesses
survive and at the same time creating those
jobs and a little of security for households.
Essentially household’s income has been
supported through this crisis, we have seen
very strong after-tax income growth despite the recession, which is rare and its due
to these support programs.

Pedro Antunes, chief economist of the research of The
Conference Board Of Canad. Crédito: DR

PA: I think this is what is evolving right
now, we will see breakouts here and there.
We have become better at identifying and
responding to them. Closing businesses
or regional economies if necessary, that’s
how we envision. People talk about a second wave - we are already there; If we
see something really ramp up, like in the
US, that’s a whole different ball game. We
are hopeful that we won’t see that happen
here, we don’t have that in the assumptions forecast.

MS: How is the new Canadian labor market? Do you think some of the changes
Now households are telling us that their
caused by Covid will stay in place for the
consumer confidence is down; they are
next few years?
worried about their future employment.
The wage subsidy would be a good option PA: We are trying to get a handle on how
to help survive during this period until we much will Covid-19 change the world post
have a vaccine or a treatment. If I may add, Covid. There are some negative implicaCanada took a big hit on employment du- tions to Covid, the difficulties we are going
ring the shutdown but other countries, in to find ourselves in a couple of years. But
Europe for example, focused more on the there are also some positives, during the
wage subsidy and were able to mitigate the crisis there were very quick adoptions of
technology by Canadian businesses to keep
employment rate.
contact with their costumers, the adoption
MS: Currently the US-Canada border is of telecommuting and we will see other
closed to non-essential travel until Sep- ramifications… I think these are positive
tember 21 and some sectors are suffering because it gives us the ability to work remotely and deliver more effectively and
more than others.
perhaps, see some productivity gains in
PA: For the travel industry and any busisome sectors. In terms of the labor market
ness related to tourism, food and beverages
we will see some changes, more telework
services and events, all of these industries
in the future and I think that is the biggest
that require people getting together sochange right now.
cially, are going to be troubled, and this is
We are talking a lot about social safety
where the assumption for the vaccine avainet, transitioning CERB or the wage subsilability is important. What we see is a very
dy. I think that are a number of challenges
tough situation for small and large businesto putting in program that casts a bigger
ses in Canada operating during Covid.
net in terms of employment security, beRegarding the economy, we look at the
cause these things are costly and require a
data from Statistics Canada, we are very
saving in fiscal dollars somewhere else. The
aware about how deep the recession was
social safety net works more in a provincial
during the first and second quarter. We eslevel, we need to get organized federally
sentially saw the second quarter drop 12%,
and provincial. The implications will strain
but already know in the monthly data that
public finances and the creation of new
we are recovering. The question is how far
long-term programs will be difficult.
can we recover? Statistics Canada is giving
us a flash estimate for the July GDP, it tells
“The sense we get with the current
us that we were still operating at 6% below
US administrations is that nothing is
compared to February. 6% is huge, we’ve
secured”
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The Conference
Board of Canada:
the focus is
wage subsidies
MS: Will social distancing and PPE in the
work environment affect productivity?

economies. We have been able to increase
the purchasing power due to global trade.
I think there is a cost we need to be aware
of and certainly in Canada, considering our
dependency on global trade.
If we look at consumer goods, a lot of that
is assembled overseas, the cost of bringing
that production home would be exorbitant. And those are not the jobs we intend
to bring to Canada, as I’ve said before, the
Knowledge jobs are better jobs, that’s were
our strength is. We are not a country that
is abundant in labor, right now we have
more people unemployed, but generally
speaking, if things return to normal the labor market will tighten up. We don’t want
to be competitive in looking for labor intensive jobs.

July 2020 - Building permits

PA: I think so, we often say that productivity is like evolution – it requires a shake
before we see significant change. I think
we are seeing some changes in terms of
adoption of technology but also the logistics around supply chains which adopted
new technologies and are more flexible to
reduce risk. We will have to wait and see
how productivity runs up in different industries, but there is hope that we will see
technology adoption boost productivity in
Canada.
MS: Will the economy suffer if women
can’t return to the workforce at pre-Covid levels?
PA: We have seen that a lot of the occupations that were hit the hardest tend to be
occupations performed mainly by women.
In part, I think there will be a situation
where some of these sectors won’t fully return to normal until a year down the road.
That will definitely hurt the economy.
Another important portion is childcare, if
they don’t have the option or don’t want to
send their kids to school and people’s ability to work in a Covid environment. This is
the environment with the new money that
something the government and employers
is available, if we choose to do that.
need to be aware of and we need to make
accommodations to ensure we can have
“We need to be careful with broader
women fully back in the workforce, if the
measures of protectionism, especially
jobs are there.
if it’s public policy”
MS: On her first day on the job, Minister of
Finance Chrystia Freeland said that the restart of the economy needs to be green. Could MS: Over the past few months, Canada
the reduction of emissions cause a backlash and the US have been in a constant trade
war, regarding items like aluminum and
from Canadians, specially Alberta?
wood. Can this war hurt employers and
PA: If we are injecting more money in inemployees here?
frastructure, this is an opportune time to
think about infrastructure that will help to PA: Canada is a trade dependent economy,
reduce greenhouse gas emissions. I don’t not only on the resources side but also
think people that are in provinces that are across every industry. We are north/south
oil dependent will necessarily be against focused in terms of commercial exchanges.
these measures, in fact oil producers and It’s important to have a good relationship
some of the provincial governments are with the US. I think a lot of the damage that
looking for ways to reduce carbon emis- has been done is due to the current admisions even though they are developing sec- nistration and the vilifications of NAFTA.
During this period, there was a lot of
tors that are intense in carbon. It’s a winuncertainty for a lot of businesses around
-win if we can do both.
For Alberta, I think the issue would be access to the American consumer. Even
that we allowed big companies to invest though we have been successful on signing
in the oil sector, we have made that choice a new trade agreement with the US, we
and, now when we are in fact producing, have seen the uncertainty arose in investwe don’t want to be necessarily halting the ments in Canada. We see that in the auto
production at the tail end of the invest- sector and even generally, we are lagging
ment. If you want to mitigate investments in terms of investments.
The sense we get with the current US
further on that’s a different story, this is an
issue of how to turn the page and focus on administrations is that nothing is secured,

MS: With unemployment and bankruptcies, will salary increases remain on hold?

even though we have a trade agreement
we are still seeing a treat to some of our
products. The US is the most important
market for our trade, but China has been
a market that allowed for growth and it’s
also an area where we have had difficulty
in terms of our commercial relationship.
MS: Global protectionism is growing around the world and Canada is going in the
same direction. On one hand, protectionism creates jobs but on the other it increases prices. Which one will Canadians
choose?
PA: That is a tough question! We have seen
consumers worried about buying local and
support local businesses at a higher cost
and that is terrific. I do think we need to be
careful with broader measures of protectionism, especially if it’s public policy. For
example, we have seen talks about putting
a new program that ensures the choice of
local suppliers, but that falls against the
trade rules. If we are choosing to secure supply chains because a product is essential
for our economy, health or security, we
need to be very careful with the protectionist thoughts.
Free trade is something that brought the
global poverty significantly down over the
last 20 years. There has been strong evidence that this has been a positive thing
not only for developing but also developed

PA: Unemployment has been high, we haven’t seen a lot yet on the bankruptcy side,
but I agree. Over the next year, the difficult
environment we are going to face, especially if we start to see some of the support
measures running dry, we will probably see
more bankruptcies. Aside from that, I think
profits have been really strain over the crisis and I think we will see that reflected in
wage increases. It’s important to know that
when we look at average wage, through
the Statistics Canada perspectives, average
wage has increased because we have lost so
many low paying jobs. If you look into reality, at wages being paid, I think employers
are going to be holding back and the economy situation dictates that.
MS: What are the Conference Board of Canada’s projections for the next months?
PA: Statistics Canada gave us information
up until June, we have seen a surge in consumer spending, at least returning to normal levels. There have been fundamental
structures changes to where and how people consume and what kind of goods they
are purchasing. Other important positive
point is that incomes have been secured
despite employment loss. Aside from the
industries we talked about where difficulties will remain, I think there are opportunities in the Canadian economy, and we
will continue to see improvements as we
go forward. We have seen a lot of spending
from the provincial and federal government and the repercussions that will see in
the future have been downplayed. We borrowed from the future to support incomes
and the normal activity right now, but there are going to be consequences on public
finances.
Joana Leal/MS
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CHALLENGING TIMES

How to get
through a pandemic?

Changes to the daily routines, implementing new sales techniques, waiting for
a container of materials that has been delayed for weeks, dealing with exponential
increases in commodity prices, and political decisions that are sometimes more
complicated than helpful… All of this
while being careful not to damage customer relationships that have taken years
to build—these are the great challenges
of entrepreneurs like Edgar Gabriel, from
New Canadians Lumber, during this pandemic. In this interview, it is clear that
these last few months have challenged
the ability of companies to adapt—both
management and employees.
Milénio Stadium: The pandemic has
brought about substantial changes in the
way companies work. What major changes
did New Canadian Lumber make to adapt?
Edgar Gabriel: This year has been a year
of challenges to say the least. And being
relatively small has it’s advantages... Being
able to modify and adapt quickly is the key.
We did not have to go through levels of
hierarchy unlike the corporate Box Stores.
At the beginning of the pandemic Hardware Stores were deemed an essential
service and we were allowed to remain
open, but customers were not allowed
in the store. This is where having an outdoor lumber yard had its advantages over
Box Stores. We set up a tent outside in our
parking lot. We took phone and walk-in
orders and did all our transactions outside.
The average wait time was 20 minutes for
your material - In comparison it took four
days if you went to Home Depot on-line.
Customers who bought lumber, after paying, would drive through our lumber yard,
while our staff loaded their material into
the customer vehicle, all while the customer remained inside his/her vehicle.
But this way of doing business took a toll

on our employees… On average employees were walking over 30000 steps in a
day: Obtaining the order outside from the
customer, walk through the store gathering the items, print the invoice, bring the
items to the customer and obtain payment
in the outside tent. This lasted five weeks.
Once the government of Ontario allowed
customers in our stores, our carpenter
shop was quick to build Plexi-Glass Shields
up though out our counters: Cashiers /
Paint Department / Tile Department and
Sales Desk all had Plexi-Glass. I have a feeling these Plexi-Glass walls are here to stay
for a long while… It’s a good thing our carpenter, Mario, did a good job making them
look good. Today if you enter our store you
will be greeted by a staff member who will
sanitize your hands and offer you a mask if
you don’t have one.
We were lucky that majority of our staff
chose to work during the beginning stages
of the pandemic; however, we were still
missing staff and finding new staff has
always been a challenge. Today almost
everyone is back and we are fortunate not
to have any employee test positive with
Covid-19.
Every two hours we call over the intercom system, “Code Clean”. This reminds
our staff to clean all the counters, doors,
keyboards, phones, etc. - a tedious task;
we’ve been doing it so long now that it has
become habit.
Prior to the pandemic we were open 7 days
a week and closed at 7pm. In March we decided to close Sundays and close an hour
early at 6pm. To this day we have decided
to keep this schedule. Having the Sunday
off makes scheduling easier for our employees and gives them a much-needed
rest. I’m not sure if we will ever be open on
Sunday’s again. Majority of our clients are
contractors who don’t shop on the weekends, keeping our store open on Sunday for
minor purchases may not be cost effective,

Also dealing with China has had some
challenges… Ever since Hong Kong and
China conflict, some Off-Shore companies manufacturing in China had some difficulties switching Electronic Payments to
different banking institutions. This extra
paper routing may have caused Red Flags
with Canada Customs thus increasing
the chances of your container being inspected…. This is just a theory of mine.
Home Hardware, our parent company, has
warehouses in China stocking a variety of
hardware related items for shipment to
Canada: hand tools, power tools, fasteners,
toilets, sinks, lights, the list is endless. With
everyone staying at home and with no vacations abroad in the foreseeable future,
MS: Another difficulty that arose with
renovating the home has become a poputhe pandemic has to do with the import of
lar theme. No one anticipated this increase
material. Does New Canadian Lumber feel
in demand and supply quickly diminthat reality in their daily lives?
ished; and yes there were many items that
EG: Unfortunately, there is no manufac- caused our shelves to be empty. Prior to
turing of tiles in Canada. At New Can- the pandemic we were scheduled to have
adians we import Porcelain Tiles from two shipments a week from Home HardPortugal, Spain, Brazil and China. And ware. This shipment has been reduced to
we import our own custom bathroom one shipment a week. Keeping our shelves
stocked with a Just in Time based invenvanities from China.
In March, April and May placing orders tory approach is very difficult… We had to
with any factory was next to impossible increase our orders to hopefully last to the
as most flooring factories across the globe next shipment. This makes it difficult to
was deem non-essential. Once things manage the right amount of stock to carry,
came back on line, getting the transpor- thus reducing our efficiency and increasing
tation to ship the goods was challenging our inventory carrying costs. Customers
and what typically takes four weeks to have come to realize this as the new norm
receive a container from Portugal now of having empty shelves.
took 10 weeks. This occurred due to a
Unusual things that were in demand and
lack of available ships.
If one of your containers is unlucky and short supply:
randomly chosen for inspection by Can• Chicken Wire (due to backyard vegeadian Customs then your container would
table gardens)
be further delayed by three weeks with
• Seeds (for your vegetable garden)
heavy storage and inspection fees, further
• Spray Paint
raising the cost of shipping material. Due
• Canning items
to Covid-19 Canada Customs will store
• Soda Stream (to make carbonated
your container for 15 days prior to opening
drinks)
and inspecting.
but I understand it is frustrating to local
DYI (Do It Yourself) who live in the neighborhood… Something I will have to consider; but for now our employees are enjoying
the Sunday off.
Finding drivers has always been a challenge in our industry. Prior to Covid-19
our delivery schedule was from Monday
to Saturday. As of March we stopped doing deliveries on Saturday. This also made
scheduling for our drivers easier. Now they
all work Monday to Friday with the weekend off. Hopefully this easier schedule will
help us hire new drivers… We are currently
hiring drivers with DZ license.
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•
•
•
•

Garden Hoses and Tools
Sanding Disks and paper
Plexi-Glass (supply is better now)
Masks, Wipes, Hand Sanitizer at the
beginning… but now is readily available.

We now have a large section of Personal Protection Equipment (PPE). We have a variety
of masks for sale, even some with the Portuguese Flag. We are selling touchless thermometers, wipes, coveralls, and hand sanitizer… all products we didn’t sell before.

• And now hurricanes in the US… Increase demand for plywood.
• With Travel Bands and no foreseeable
vacation outside of home – home renovations boomed… in particular people
wanted to upgrade their backyard. This
occurred in Canada and the US.
To put things in perspective, typically the
PT Lumber season starts in May and ends
in early November. This year it started in
March and the PT Lumber Suppliers had
sold what they normally sell in a year by
the end of May.

MS: Bearing in mind that globally, materiIncrease in Price
als are undergoing a great price increase,
do you feel that this is affecting your busiFor the reason listed above Lumber in
ness and, consequently, your customers?
general has more than doubled in price
during the last two months. To make
EG: Shortage Pressure Treated (PT) Lummatters worse Truck Drivers decline acber is a big part of our business but we cepting shipments to Toronto to avoid
have had virtually no stock in the last few driving in traffic, forcing us to wait longer
months. Typically, we have four full trailer for shipments. Unlike most lumber retailloads of PT Lumber delivered a week dur- ers New Canadians has been stocking only
ing the months of May to October. We are Premium Lumber. The price for premium
lucky to have a ½ a truck load delivered lumber is usually 20% higher than #2 and
every two weeks our yard. This is signifi- Better graded lumber, but decided to crecantly impacting our sales… How can a ate a niche. By stocking only premium customers do not have to waist time selecting,
lumber yard survive without lumber?
The shortage of PT Lumber and Cedar was thus reducing the line in our lumber yard
and reducing waist. However, because of
caused by the perfect storm of events:
the soaring pricing and lack of product we
• Mountain Pine Beetle
have been forced to buy lower grade lum• BC Fires – Less trees and road closber… The choice of having nothing in stock
ures to mills.
was not an option. So far this has only been
• Lumber Mills shutting down during
a few truck loads… Our lumber for the most
Pandemic – assumed demand would
part is still mostly Premium grade. Not sure
be low (they were wrong).
how long this will last.
• Truck Driver Shortage
An example: Premium Spruce 2”x4”x8’
• PT Treaters and Cedar Suppliers never
was retailing $3.49 and the beginning of
expected an increase in demand due to
the year today it is $6.19
Covid-19 (in fact they anticipated the
For the most part the high prices in mareverse and reduced production Jan
terial have not stopped our sales. Contractand Feb).
ors need to finish their projects regardless
• Despite the US Soft Wood Tariffs – the
of price. And I don’t see new construction
US has been importing Canadian Lumin the city of Toronto stopping due to high
ber, further driving the price.

lumber prices either. Despite the price increases in material, it is still a relatively low
component of the overall cost of new construction; labour is still the bigger cost. Real-estate value in our city is still relatively
strong… Still making it worth to renovate
and invest in. Our estimating department
is very busy with architectural plans providing material take-offs; however, we
cannot hold prices for more than a week.
Under normal circumstances we typically
hold quotes for 30 days.
Due to the trucking shortage (there has
been a trucking shortage for several years
now), and other Covid-19 issues, it is taking months for lumber shipments to reach
our store. A typical direct shipment from
British Columbia (BC) should take three
weeks from order date. Direct Plywood
orders from mills taken today will only arrive in our store in late November… So to
put in mildly yes Covid-19 has impacted
our business with very little options for us
to do but be patient. Indications are setting
up plywood to be the next item in short
supply. US and Canadian Housing Starts
are back to pre-covid levels and Mill productions still cannot keep up with current
demand. However, some mills are stating
that they will be back on track this September… I hope so.

Having an employee stay home for 15 days
with Covid-19 related symptoms, also
hurts when running with limited staff; fortunately, this has not happened often. And
with greater testing facilities, employees
can get tested if needed.
For items that we don’t produce in Canada,
such as toilets, tiles and tools… I would like
Canada Customs to come up with better
solutions for inspections that don’t increase product costs and wait times. Especially during times of shortages. Our government should also provide incentive for
these items to be produced here in Canada.
I can’t foresee any changes coming from
the government that will hinder our business further. Luckily we are not in the restaurant business; I feel badly for them.
MS: There is much talk of a second wave of
COVID-19. With that in mind, how do you
foresee the future?

EG: When or if a second wave hits, we
will be ready, as we’ve experienced it before this March. We will likely improve on
operations as we’ve learnt what works and
what doesn’t. As long as the government
keeps Hardware as an essential service, we
will continue to stay open and do our best
to have the right material to keep peoples
homes functioning properly. The biggest
MS: To what extent has government challenge is dealing with a second wave
policy affected, the way your business during the winter months. Curbside sales
functions? Do you see more changes com- in cold negative temperatures will most
certainly be difficult for both staff and cusing in the future?
tomers… I would anticipate lower sales
EG: The Canada Emergency Response with DIY if this happens. But Contractors
will likely be taking on new jobs that they
Benefit (CERB) available to individuals
were too busy take now. As long as prodwho qualify has made it difficult to hire
uct is on the shelf, I don’t anticipate major
new staff, forcing us to compete with the
renovations or new builds slowing down.
government grant. However, hiring exCatarina Balça/MS
perienced staff has always been a challenge
of most businesses… Something we’re accustomed to do already.

Feliz Dia do Trabalhador!
@liuna183 | www.liuna183.ca
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Covid-19: Empresas debatem-se
com mais custos de operação
A Covid-19 mudou a forma de trabalhar
de muitas empresas e se há quem tenha
dificuldades em encontrar matéria-prima para continuar a operar, algumas
empresas que encontram queixam-se de
que os custos dos produtos para manter
a atividade em funcionamento aumentaram. A Hallmark Housekeeping é líder
de mercado em limpeza de escritórios
comerciais e emprega cerca de 5,000
pessoas em três províncias. Manuel J.
Clementino tem 70 anos e embora esteja em teletrabalho, porque desde que foi
diagnosticado com leucemia ficou com
o sistema imunitário comprometido, o
empresário natural de S. Miguel, nos
Açores, diz que agora os dois filhos é
que estão à frente da empresa.

C

om escritórios em Ontário (Toronto e
Otava), Alberta e Colúmbia Britânica, a empresa sentiu dificuldades no
início da pandemia para encontrar equipamento de proteção individual (PPE) mas
agora diz que a situação estabilizou, embora os preços tenham aumentado. “Cada vez
mais empresas canadianas produzem PPE,
mas infelizmente algumas empresas estão
a tentar lucrar com a pandemia e o preço
destes produtos aumentou. A Hallmark
Housekeeping só trabalha com produtos
certificados pela Health Canada e todos os
nossos funcionários têm luvas e máscaras
para trabalhar. Só para terem uma ideia,
desde que a pandemia começou, já comprámos mais de 100,000 máscaras e até
agora nenhum dos nossos trabalhadores
testou positivo para a Covid-19”, disse Manuel J. Clementino ao Milénio Stadium.
Para evitar a transmissão da COVID-19
algumas províncias colocaram em vigor
uma restrição que obriga todos os cidadãos
a cumprirem uma quarentena de 14 dias
sempre que se desloquem de uma província para a outra, no entanto os trabalhadores essenciais não estão abrangidos pela
medida. “Cinquenta por cento dos nossos
trabalhadores em Otava moram no Quebec e têm de cruzar a fronteira todos os
dias. Tivemos que escrever uma carta para
cada um deles a comprovar que trabalham

Manuel J. Clementino. Funcionária, com o novo equipamento de trabalho. Créditos: Hallmark Housekeeping.

para a nossa empresa e que desempenham
serviços essenciais. Mas com a pandemia
alguns dos nossos clientes tiveram que encerrar as empresas e o nosso trabalho acabou por ser reduzido, por isso tivemos que
fazer lay-off a 20% dos nossos trabalhadores”, informou.
Clementino emigrou em 1969 e um ano
depois de começar a trabalhar na Hallmark,
em 1981, comprou as primeiras ações da
empresa. No final dos anos 90 acabaria por
adquirir a totalidade da empresa e chegou
a empregar maioritariamente portugueses.
“Nos anos 80, em Toronto, a maioria dos
nossos funcionários era de origem portuguesa, talvez cerca de 90%. Agora devemos ter entre 20 e 30% de portugueses e
hoje é difícil encontrar pessoas para trabalhar nesta área”, referiu.
Com o outbreak de março, devido à pandemia, muitas empresas enviaram os trabalhadores para casa e ainda hoje o teletrabalho se mantém. Há inclusive empresas que
já assumiram publicamente que mesmo depois da pandemia terminar o teletrabalho se
vai manter. Manuel J. Clementino teme que

este novo modelo de trabalho seja a nova
tendência do futuro e antecipa problemas
para o setor das limpezas. “Não sabemos se
na segunda vaga da Covid-19 as empresas
vão voltar a encerrar e algumas podem não
resistir à crise financeira e abrir falência.
Com o teletrabalho e o corte de horas os escritórios da baixa de Toronto ficaram vazios
e isso afeta muito empresas como a nossa,
ma espero que seja apenas temporário e que
não venha para ficar. Já existem empresas
que estão a sofrer este impacto, como é o
caso de alguns restaurantes da baixa que tiveram que encerrar porque dependiam destes clientes”, lamentou.
Questionado pelo nosso jornal se os trabalhadores tinham que medir a temperatura antes de cada turno, a Hallmark avançou que para já não estão a fazê-lo a não
ser quando o cliente assim o exige. Sobre a
produtividade, o empresário confirma que
caiu porque os trabalhadores têm que utilizar PPE e praticar a distância física, mas
explica que como o número de pessoas nos
escritórios foi reduzido, a queda da produtividade acabou por não ser muito relevan-

te para o setor.
A Hallmark Housekeeping é a maior empresa de limpeza de escritórios comerciais
da baixa de Toronto e Clementino sublinha
que “não é fácil trabalhar nos dias de hoje”.
O empresário informou que o seu objetivo
sempre foi manter a satisfação dos clientes
e admitiu que para liderar o mercado teria
que sacrificar a qualidade, algo que nunca
lhe interessou.
Em 2019 a Hallmark Housekeeping recebeu Above & Beyond Pinnacle Award da
BOMA Canada, um prémio que reconheceu
os esforços da empresa durante as cheias
de 7 de agosto de 2018 que afetaram a baixa de Toronto. A BOMA Canada reconhece
empresas que demonstram padrões de excelência e os prémios Pinnacle reconhecem
inovação, trabalho em equipa e compromisso e serviço de excelência ao cliente. A
Hallmark Housekeeping tem um volume
de faturação de $200,000,000 e em Toronto o seu escritório principal está localizado
no 2150 da Islington Ave.
Joana Leal/MS
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Todos sentimos, de uma forma ou de outra, as mudanças provocadas pela pandemia da Covid-19. Desde o empresário ao funcionário. Do professor ao estudante. Todos, sem exceção, tivemos que nos adaptar e sujeitar às regras ditadas por uma doença que atingiu, para além da saúde, a economia mundial. No fim de contas não há
ninguém que saia a ganhar neste jogo. Nesta edição do jornal Milénio Stadium, tentamos pôr em equação os diferentes fatores que têm influenciado a vida de cada um.
Catarina Balça/MS

Sandra Santos,
28 anos, cabeleireira
1 – O seu trabalho foi afetado pela pandemia? Se sim, em que medida?

2 – Como foi viver esses meses?
Olhe foi difícil, claro, mas podia ter sido bem
pior se o Governo não tivesse pagado aqueles 2000 dólares. O pior de tudo foi ficar sem
saber quando é que isto iria terminar. Deu-me cabo da cabeça. Estar fechada em casa é
bonito, mas só por alguns dias.

Sim, muito. O cabeleireiro onde trabalho
esteve fechado quatro meses.
3 – E agora como está a correr o regresso ao
trabalho?

Valentina Borges,
55 anos, apoio a idosos
1 – O seu trabalho foi afetado pela pandemia? Se sim, em que medida?

Dentro dos possíveis… bem. Só trabalhamos por marcação. Temos muito menos
gente por dia. Estamos sempre a desinfetar tudo. O mais aborrecido é trabalhar
sempre com máscara. Chega a um ponto
que se torna mesmo insuportável. Também estou a ganhar menos porque a minha patroa diminuiu-me as horas de trabalho por semana. Eu compreendo porque
ela também tem menos rendimento, mas

ferida por ficarem tão secas… enfim… Além Covid porque andava em pânico. Enfim…
disso, no final de março e até durante o mês afetou-me muito. Tinha medo por mim e
de abril deixei de ir a casa de alguns idosos pelos meus.
porque a família não queria.
3 – Mas em termos económicos, não sentiu
2 – Não teve medo de ser contaminada?
diferença ao fim do mês?

Muito! Muito mesmo. Cheguei a ter difiSim, foi muito afetado. Mas nunca deixei de
culdade em dormir. Depois entrei numa
trabalhar. Só que agora é veste bata, despe
paranoia – andava sempre a medir a febre,
bata, trabalhar sempre com máscara e, às
sentia tosse… cheguei a ir fazer o teste da
vezes, viseira, desinfetar as mãos até fazer

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

Não. Acabei por não sentir diferença. Felizmente.
4 – Estamos a caminhar a passos largos
para o outono/inverno. Fala-se muito da

faz-me muita diferença…
4 - Estamos a caminhar a passos largos para
o outono/inverno. Fala-se muito da possibilidade de uma segunda vaga da pandemia.
Como olha para o futuro?
Nem me fale nisso. Eu até já nem vejo notícias. Só de pensar que vou ficar outra vez em
casa, sem trabalhar…

possibilidade de uma segunda vaga da pandemia. Como olha para o futuro?
Ai eu acho que isto vai ser muito difícil. As
pessoas continuam a não ter cuidado. Pensam que isto já passou, mas não é verdade.
Para mim não vai deixar de haver trabalho,
só tenho medo é de não ter saúde. Isto no inverno ainda ver ser pior. Deus nos guarde.

mileniostadium.com
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com os 2000 dólares do CERB acabou por para o outono/inverno. Fala-se muito da
ser tudo mais tranquilo.
possibilidade de uma segunda vaga da pandemia. Como olha para o futuro?
2 – Como viveu estes meses que esteve em 3 – E agora que regressou ao trabalho –
lay-off? Foi contemplado com o CERB?
como se sente?
Se eu conseguisse adivinhar, ficava rico.
1 – O seu trabalho foi afetado pela pande(risos) Eu estou a brincar, mas estou muito
mia? Se sim, em que medida?
Sim. Nesse aspeto correu tudo bem. Esse Olhe para ser sincero eu por um lado queria
preocupado. Não sei se vamos aguentar se
dinheiro veio ajudar-me a suportar as muito voltar – já estava farto de estar em
tudo voltar atrás. A minha fábrica não sei se
E de que maneira… Sim, foi muito afetado.
despesas com a minha família. A minha casa, mas tenho um bocado de receio. Soaguenta… e depois estou preocupado com
Não podia ter sido pior. Fui para lay-off,
mulher não veio para casa, mas se ficás- mos muitos na minha linha de produção e
a saúde de todos. Bem, mas não podemos
porque a fábrica teve que fechar. Primeiro
semos sem o meu vencimento, não tínha- nem todos temos cuidado.
pensar muito. Temos que viver o dia a dia.
por causa do perigo de nos contaminarmos
mos conseguido passar por isto. Assim
uns aos outros e depois porque não havia
4 – Estamos a caminhar a passos largos

Jason Gonçalves,
34 anos, operário

trabalho. Agora felizmente já está tudo a
voltar ao normal, aos poucos.

2 – Tinhas um emprego antes da pande- resto faço online. Acho que nada compenmia que te ajudava a suportar os custos sa o risco, desde que eu consiga conciliar as
do teu curso?
aulas práticas com uma dedicação extra em
casa. Fala-se tanto de uma nova fase da panTinha, um part-time. Também não tive mais
demia e de números altos novamente, prin1 – O teu percurso académico foi afetado trabalho onde estava empregado antes, mas
cipalmente na altura do inverno, e eu quero
agora também tenho algum receio de voltar.
pela pandemia?
proteger-me para assim proteger os meus
Acho que estou a ficar paranoico. Eu servia
em casa também.
Foi, bastante. Tive aulas online, claro, mas
ao público e tenho receio de me relacionar
não é a mesma coisa. A concentração não é
com estranhos agora.
4- Como imaginas o futuro?
a mesma, a troca de ideias com professores
e outros alunos não acontece com a mesma 3- E como será se eventualmente voltares a Tenho esperança de que a vacina venha em
bom tempo e que assim consigamos viver a
naturalidade e frequência. Além disso, tive frequentar presencialmente as aulas?
vida com mais tranquilidade. Quero mesmo
disciplinas que não consegui acabar, porque
Pois, vai ser o mesmo pânico. Mas vou às
acreditar que daqui a um ano tudo estará
são mais práticas - o que eles consideram
instalações o mínimo indispensável, tudo o
bem melhor. Até lá temos que aguentar, da
aulas de laboratório - e online não dava.

Nathan Oliveira,
23, estudante

melhor forma possível. Sei que para muita
gente a parte económica está a ser muito
afetada, a minha família também se queixa
bastante, mas eu tento pensar que se calhar
esta pausa tinha que ser. E sinceramente, se
tivermos que nos proteger durante um ano,
por exemplo, o que é isso ao lado de tanta
gente que tem doenças sem cura e que não é
a trabalhar de casa ou a usar máscara que se
protegem? Por isso acho que somos uns sortudos e temos que ter isso em conta quando
tendemos a fazermo-nos de vítimas.
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Trabalhar em quarentena
Telma Pinguelo
Opinião

Costumo dizer que gostaria de ter nascido e crescido noutra época da história. Por volta das décadas de 70 ou 80.
É um sentimento nostálgico que me vem
quando ouço a música desse tempo ou
vejo a cultura retratada num filme, num
livro, nas artes. Esse romantismo fez-me
durante muito tempo esquecer de apreciar verdadeiramente as glórias de viver
na minha própria época: o século XXI.

Créditos: DR
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ico feliz que uma série de eventos recentes na minha vida tenham vindo
a enraizar-me cada vez mais naquilo que é a minha localização temporal no
mundo. Marcada por um florir constante
de nova tecnologia, avanços na medicina,
o consolidar da globalização e o sem fim de
inovaçōes que criam atalhos para resolver
os nossos problemas e tornam a experiência humana mais confortável. Claro, este
não é o quadro perfeito. Mas é um privilégio usufruir do caminho que os nossos antepassados pavimentaram para que hoje,
face ao surto de COVID-19, uma boa parte
do mundo e da sociedade possa continuar a
fluir. É um luxo ao qual sociedades de outros tempos não se poderiam dar ou sequer
imaginar possível.
Eu senti pessoalmente essa vantagem
quando, num ponto de quarentena, de
lockdown, pude continuar a fazer rádio,
entregar um programa diariamente ao
mundo, e até escrever para o nosso jornal
Milénio! Ter a possibilidade de fazer em
casa tudo o que se faz em estúdio é incrível,

é cómodo e uma experiência profissional
desafiante. Com a ajuda da equipa, instalámos um mini-estúdio na minha secretária
da sala e foi dali que saiu a emissão durante
várias semanas. Em termos de organização
surgiu o desafio de formular uma nova rotina em que as linhas profissionais e pessoais
se fundiam, até porque a minha casa, de
repente, se transformou também no meu
local de trabalho. Significa que ir para o estúdio era na verdade acordar, tomar o café
da manhã e ir para a sala. E que tomar um
chá ou um snack a meio do dia significa
dar uns passos até ao armário da cozinha.

Significa que durante o programa um dos
meus gatos decidiu que queria atenção e
não importa se eu estou a relatar o estado
do tempo para hoje ao microfone - ele até
quer participar…! Significa que regressar
a casa no final do dia deixou de existir e
passou a ser mais um sair de casa no final
do dia para poder ver um pouco de diversidade, apanhar um ar fresco. A quarentena foi boa nos primeiros dias, pois tudo era
novidade! Com o decorrer do tempo, estar
sempre em casa foi-se tornando naquela
mesmice e, quebrando estigmas de saúde
mental, o meu estado de espírito foi caindo

gradualmente. É especialmente difícil para
quem se debate com questōes de ansiedade ou até depressão. E um dia eu senti-me
tão em baixo que decidi que não era isso
que queria para mim. Pensei em soluçōes.
Tracei um plano e falei com uma amiga de
longa data que me incentivou a fazer exercício físico em casa. Procurei seguir pessoas
nas redes sociais que me inspiram e formulei uma lista de atividades que me fazem
sentir bem, como a meditação, o yoga, ler
um livro, escrever, comunicar mais com
os amigos de quem sinto saudades, partilhar ideias com pessoas que me transmitem
positividade, cozinhar refeiçōes saudáveis
e outras práticas que normalmente me elevam. Sim, ginásios estão fechados, mas há
milhares de youtubers que são personal
trainers e têm vídeos nos seus canais com
workouts perfeitos para fazer em casa.
Assim como encontramos aulas de yoga e
meditaçōes guiadas em várias plataformas
de streaming. Não, não tinha em casa livros para ler, mas procurei um Kindle que
me permitiu ter qualquer livro do mundo
na palma da mão à distância de um clique.
Não podia sair de casa para estar com amigos e as únicas vezes em que tinha contacto
humano fora de casa era para ir comprar
comida uma vez por semana, mas tinha o
Skype, o WhatsApp, o Facebook e passei a
fazer chamadas de vídeo que enganaram
muito bem a saudade e a necessidade de
conviver.
A tecnologia quebrou todas estas barreiras e não teria tido esta oportunidade nos
anos 70 ou 80. A oportunidade de trazer o
mundo até minha casa e levar a minha casa
até ao mundo.
Por isso cada vez mais tenho este sentimento maravilhoso: desfrutar da nostalgia
do passado ao mesmo tempo que me deixo
fascinar pelo meu presente. Obrigada 2020!

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

Conversamos com Joaquim de Almeida
o Padre Ferreira do filme Fátima
Voltamos a caminhar com Cristina Da Costa pelo maior
jardim oriental da Europa - o Bacalhôa Budha Eden
Relembramos a conversa com o nosso

grande campeão de Moto GP Miguel Oliveira
Analisamos os temas
da atualidade em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais

Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646
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Teletrabalho, não gosto de ti!
Paulo Perdiz
Opinião

Eu e os meus colegas de Portugal enfrentamos, como todo o mundo, grandes desafios com esta COVID-19. Com o estado
de emergência, começámos a exercer as
nossas funções a partir de casa. Organizámos a nossa rotina e o espaço de trabalho de formas diferentes. O distanciamento físico acabou por afastar grande
parte dos recursos humanos, dos locais a
visitar, dos artistas a entrevistar e o gostar de estar com os colegas. Os kms do
nosso MDC MOBIL reduziram de forma
considerável e o nosso cão Dálmata ficou
sozinho a guardar o escritório…

E

ntrávamos assim em modo teletrabalho. Eu e os colegas estávamos seguros, mas não foi a mesma coisa.
Fiquei a conhecer as rotinas todas do meu
gato, transformei a mesa da sala no meu local de trabalho, fiquei a conhecer as salas
dos meus colegas no Skype e adaptei-me
às respetivas rotinas familiares em função
da nova realidade. Cumpri as funções de
trabalho remotamente mas isto de trabalhar em casa não foi muito do meu agrado
porque o silêncio foi coisa muito rara, alterando o desempenho e produtividade.
O teletrabalho, parecendo que não, exigiu alguma organização. Apesar de estar a
trabalhar a partir de casa, foi fundamental
manter os horários como em estado normal
e muito importante evitar distrações. Esta
crise de saúde mundial, provocada pela
COVID-19, fez com que as ideias de trabalho que tínhamos na agenda fossem sus-

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

pensas para dar lugar a outras, capazes de
se adaptarem às exigências das novas e incertas circunstâncias do presente. O Skype
e o Zoom passaram a ser as nossas maiores
ferramentas.
O virtual ganhou protagonismo. Foi graças a essas ferramentas que encontrámos a
nossa fonte de conteúdos - apesar dos primeiros passos de regresso à normalidade já
estarem a ser dados, as interações virtuais
com gente mediática dentro das diferentes
qualidades, estilos e virtudes continuam.
Confesso que fico assustado com este método de trabalho. De um modo geral, a
pandemia acelerou e provou que competência e produtividade não dependem da
presença física. Não gosto deste método de
trabalho. Quero uma alteração de comportamento, não um afastamento social. Para
nós, equipa da MDC aqui em Portugal o
distanciamento não foi impeditivo para a

união e para o trabalho.
A distância não nos impediu de estarmos
uma vez por semana juntos a gravar exteriores sempre ao ar livre e com as regras implementadas. Com os colegas que estão longe, trabalhámos em modo de team building,
criando o projeto Songs For Eva. Foi um
verdadeiro teste à nossa equipa, toda ela em
modo teletrabalho. E que bem que resultou.
Estamos de volta ao escritório. Os planos de
trabalho no exterior não foram restringidos,
mas sofreram adaptações. Mas não será assim para sempre. Apesar do teletrabalho
ter-se enraizado como prática comum, não
se prevê que venha a substituir definitivamente o toque nas pessoas e o trabalho em
locais físicos. Os dois vão andar lado a lado,
mas há uma certeza em tudo o que estamos a
viver: a crise irá passar. Podemos não saber
quando, mas irá passar.

MILÉNIO | CAPA

Augusto Bandeira
Opinião

O famoso “home office”, ultimamente
utilizado por várias empresas derivado à
Covid-19, pode entrar na moda e as multinacionais gostam da ideia - dizem que
pode haver uma grande percentagem na
redução das despesas.

É

um formato que já existia e que muito
agradava às multinacionais, mas agora com a pandemia que nos rodeou e
continua a rodear foram muitos os que fizeram das suas casas o seu escritório, local
de trabalho. Há coisas boas e também tem
as suas partes negativas - eu nem sou a favor nem contra, acho que no local de trabalho se tem mais atenção e preocupação
com o que se está a fazer, mas há quem diga
que em casa acaba por trabalhar mais horas e até conseguem produzir mais. A mim
faz-me confusão porque em casa está tudo
muito perto, pode haver mais distração e
mais tempo para pensar fora do tema de
trabalho. Eu tenho uma experiência negativa no que toca a estar a trabalhar de casa
– recentemente, num dos projetos em que
estou envolvido, um dos responsáveis, ou
parte da sua equipa, esteve e está a trabalhar de casa. Sempre que as informações
solicitadas por outros eram enviadas nunca
chegavam completas, há/havia sempre falhas na informação e, nos últimos dias, têm
andado a rever custos pelo facto de não se
ter toda a informação na altura necessária.
Como estes aconteceram, muitos outros
casos podem acontecer, no entanto os benefícios para as multinacionais são muitos:
a prova está num crescimento muito grande na opção de “home office”, e isto tem
vindo a notar-se na expansão da internet
e no desenvolvimento de diversas tecnologias de informação. Trabalhar em casa
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esquecer que são estas que aguentam uma
grande percentagem da economia de qualquer país, e por culpa de alguém são as menos ajudadas. Mas há muito mais atividades
afetadas pela negativa com o trabalhar de
casa, só que depois temos aqueles que têm e
tiveram a experiência de trabalhar de casa,
dizem que o conforto é superior ao que teria se estivesse no local de trabalho.
Aqui deixa o empregador como mau criador de ambiente de trabalho e colocam em
causa as próprias condições: querem dizer
que o conforto oferecido é mau. Há quem
diga que há mais motivação para fazer os
trabalhos sem serem confrontados com o
mau humor por parte dos outros e que o
trabalho fica com mais qualidade. Também
há quem diga que conseguem gerir o tempo
em casa focando-se nos dois lados, isto é,
organizar as lides da casa e fazer o trabalho
exigido pelo empregador. Será que é assim
tão fácil? Nesta parte discordo porque ou
se faz uma ou outra, não se podem repartir
durante o horário normal de trabalho porque baixa a produtividade e a concentração
no que se está a fazer. Por isso é que as coisas chegam ao local incompletas: é porque
toca o telefone, é porque até lhe apetece um
café ou algo parecido e deixa o que está a
fazer e vai, é porque algo apareceu e porque
já que está em casa vai-se fazer, etc., e aqui
pode prejudicar a qualidade do trabalho.
Eu não tenho nem quero a experiência
de trabalhar de casa, adoro o contacto com
pessoas e de partilhar ideias com os colegas, acho que a qualidade do serviço é muito melhor e mais saudável e era incapaz de
estar dentro da própria habitação 24 horas.
está a tornar-se, para muitos, muito mais grande, mas aqui existem também outras Fazer da casa o local de trabalho passava a
fácil e pode trazer uma série de vantagens, inconveniências e partes muito negativas não ter graça, era como viver dentro de um
seja para o empregador ou empregado. para outros: os trabalhadores de certas caixote! Mas esta é a minha opinião, porque
No que toca à parte económica é um fator atividades correm o risco de perder o seu pelo que se tem ouvido a maioria desejava
importante nesta modalidade de trabalho: emprego e o empregador de ter de encerrar continuar a trabalhar de casa.
Não se esqueçam que a economia cresce
diversos gastos podem ser drasticamente portas por falta de rotatividade e perda de
com movimentação, não a fechar portas.
reduzidos, tais como alimentação em res- faturação.
Estes são fatores negativos para muitas
taurantes, deslocações em veículo próprio
ou do empregador, vestuário, etc. Aqui PME (pequenas e médias empresas), que
podem reduzir uma percentagem muito são as mais importantes - não nos podemos
Créditos: DR
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Will your job still
be there……?

Vincent Black
Opinião

In a normal year come Labour Day all
l have on my mind is my tomatoes and
how many bushels will l get this year,
and will it be a good crop. Depending
on where your kids are in their development, getting them back to school is the
other priority.

L

abour Day also is the kickoff of many
cycles, especially in the political
arena and most campaigns get going
this week with a road map to an election or
a readiness plan.
The United States or the Trump/Biden
election for the next US president is set for
November 3, 2020 and these results will
be a very important one that will affect us
here in Canada.
You may ask why?
I will give you more of my thoughts on
this election and a couple of other upcoming important bench mark events to keep
an eye on later on in this column, but first l
have to give you my sense of where things
are and where they may be going….

While l was writing this column and preparing my thoughts with this roll out, l feel
like l am in a cloud or using a sports analogy, in a bubble. Many things that l keep
doing… l have to stop and say to myself…
am l doing the right thing? Don’t know
about you, but l keep second guessing myself whether this is the correct way of doing things or is it incorrect…?
The covid-19 pandemic and the resulting
economic recession have negatively affected many people’s mental health and
created new barriers for people already
suffering from mental illness and substance
use disorders. As the pandemic wears on,
ongoing and necessary public health measures expose many people to experiencing
situations linked to poor mental health
outcomes, such as isolation and job loss.
The initial response to covid-19 crisis was
that local governments required closures of
non-essential businesses and schools and
declared mandatory stay-at-home orders
for all but non-essential workers, which
generally included prohibiting large gatherings, requiring quarantine for travelers,
and encouraging social distancing.
All these new measures will dictate how
people work together and how they gather
for events and continue to work and play,
especially if we get a second wave, and
how effectively can we handle it.
The democratic and the republican convention by most accounts were performed
virtually with no people present, except
for Trump’s final speech that made people

gathered to hear him speak. These two
parties have demonstrated how moving
forward may look like for many years to
come. The virtual world is upon us and we
have to embrace it for good or bad.
Canada is the United States biggest trading partner, it’s the largest economy in the
world, and in a part of Canada that is so
heavily dependent on technology and innovation that relies on trade relationships to
reach its full potential. American leadership
is especially important for those who live in
close proximity to the Canadian-US border.
The job losses associated with covid-19
crisis highlight the need for Canada to prepare for unexpected shocks to the labour
market and develop a workforce with skill
that will be prized across a range of industries. Canadian workers and employers
are facing unprecedented labour market
disruptions heightened by covid-19 pandemic. We need to gain new insights on
how workers transition to new jobs or industries and discover employer-led solutions to address the skills gap. Innovative
approaches will help Canadians now and
in the future by providing the tools needed
to re-establish a stable workforce and support economic recovery.
Economic recovery powered by people
leveraging AI and technological advancement, along with training and reskilling
and adopting within industries facing
chronic skills shortages are just some of the
things we need to do in our workplaces.
In many cases, politics and business

seem to go hand in hand and they must
work together to stay ahead of an everchanging world. Now…there’s that dirty
word of “Politics” if you listen to the other
side of the political story that China was
losing all the jobs back to other countries
and especially to North America and thus
why the virus was started in China and
spread throughout the world for China to
get a restart on jobs.
Is this a plausible possibility or is it just
a theory? I will have more to say on this
topic in the coming months.
As simple as this sounds….jobs have a
major chain reaction to everything we do.
Thus, why the United States election
come this fall is crucial and depending on
who wins, the bring back jobs to North
America may be impacted severely. The
one positive covid-19 has done is that it
made us realize as a society that we cannot
rely on one country alone to give us that
supply chain that we so urgently need on a
daily basis. One good example is our pharmaceutical industry…did you know that
70% of all our drugs come from China?
Labour is the fuel that our economy, our
society needs to exist as a strong nation.
We need to be innovative and creative, but
at the end of the day…its all about the jobs.
We must keep everything under consideration, especially in these turbulent
day and days ahead to preserve and keep
all our jobs and the men and women behind them safe and inspired.
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Pandemia ou faço o que
me apetece porque
não quero mais
esta pandemia????
Cristina Da Costa
Opinião

Olá caro leitor.
Como está? Espero bem... todas as semanas, esse é o meu desejo sincero.
Que esteja e que se sinta bem.

O
Créditos: DR

Milénio desta semana incide sobre
o Labour Day, dia do trabalhador e
de como a Pandemia e a Covid-19,
alteraram para sempre, sim para todo o
sempre as nossas rotinas e as nossas vidas.
Não obstante, decidi escrever-vos sobre um tema distinto, que ao fim do dia
quase, quase, bate na mesma tecla.
Vou opinar sobre a festa do Avante really?
Mas afinal onde estamos, do que se trata
e em que era vivemos?
Quando em tempo de Pandemia um
país como o nosso e uma Direção Geral

Fernando Ferreira
Registered Realtor

For a FREE home evaluation
or any real estate INFO call

416.528.4724

fernandoferreirasells@gmail.com

fernandoferreira.ca

da Saúde permite a um Jerónimo de Sousa
ativar (entre aspas “. “) a festa do Avante. Quando este senhor, que de senhor
nada tem, alega que “vivemos ou não em
Democracia”. Perante uma comunidade,
uma nação, um mundo, planeta - chama-lhe o que lhe vier a real gana - atravessa
uma Pandemia e este imbecil que, chamado de qualquer outro De Sousa nome, será
para toda uma vida, um imbecil. Ele que,
insiste e persiste com esta paranoia da festa do Avante e o país assiste em tremenda
pasmação e permite?... Bem… Nada mais
tenho a dizer.
Estarão os comunistas e adeptos ferrenhos e enlouquecidos do PCP imunes ao
vírus da Covid 19? E os milhares que não
arredam pé e já por lá estão a acampar, a
aguardar a vez para serem contaminados
logo na primeira fila?
E porque não nos tornamos todos comunas? A ver...
Como referi. Imbecil que seja chamado
por qualquer outro nome será sempre imbecil.
Continuação de um excelente fim de semana.
Até breve.
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English version

Labour Social
Distancing
As we approach another Labour Day which occurs
on the first Monday in September, people in Canada
rest once again. Labour Day was created to campaign for labour rights and to celebrate the achievements of workers by giving them a day off work to
reconnect, leisure and embrace the important things
that the fruits of labour create. Its origins in Canada
can be traced to the Toronto Printers Union in December 1872.

R

eflecting on the current labour situation in Canada and its future, a number of issues come to
the forefront which are the result of deliberating what labour is today and the nationalistic approach
many are expounding pertaining to protectionist attitudes. Perhaps my view of current labour, which for
the most part is controlled by powerful unions, has
been fogged by regulations being imposed by many
government departments which in combination with
syndicates, create a labyrinth for employers to navigate. Often it crosses my mind as to why anyone would
want to be an employer in today’s society where every
aspect of your business is controlled by someone except the Owner. The proliferation of labour lawyers and
other legal representatives which incentivizes litigation
for everything and much more, creates an atmosphere
of incivility where contact with employees is discouraged and all communication is done in written form. Is
this where organizations should go to keep a balance
between labour and management? It is hoped not, but
there appears to be little appetite for improvement.
Presently, politics and culture are interlaced providing protectionist measures under the banner of Covid.
Trump’s buy USA only and Ford’s buy Ontario banners
may appear to be a positive step in supporting business
and their viability. In the long run, protectionism is not

going to be helpful to safeguard ourselves from other
economies and will become an ingrained policy which
will resist change in the future. The psychological effects of having shutdown our economy will have lingering effects for many years. False expectations of an
improving economy may be providing fake comfort to
many workers and business in Canada as most suggest
the worst is still to come. The current economy, with
some exceptions, such as the construction sector is fake
and not sustainable.
A co-operative effort using creative thinking is required from labour and management as essential in
leaping over the challenges ahead. Negative messaging

from some, where proposed solutions are never good
enough because they don’t serve a political dogma will
not help the workers they profess to serve.
Yes, it’s a different world but the bottom line is that
our cities, provinces, and countries can only function
if we work to achieve a vision which will bring about
prosperity and protection for all Canadians. Every
worker should be lauded for their work, not indoctrinated to resist the current reality of the world.
Thank you to those who give of themselves every day
to provide a better future for themselves and society.
Happy Labour Day!
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Spirituality and Religion
What is the difference?
Sara Isabel Dias
Opinion

This world is full of mysteries in which
there are many faiths who have different
masters and each with their own path of
devoutness. Many of us were raised to
believe in religions which we are born
into. Hence, eliminating the possibility
of exploring other dimensions of spirituality and continue to praise and stay
within our credence’s finite area. However, this keeps us away from discovering the vastness of the ocean which is
the real freedom.

R

eligion, in a narrow sense, is a relatively static system of dogmas of beliefs concerning “A Higher Being”,
the creation, and the nature of human
beings. It segregates, that is, distinguishes
one group of people from another by laying claim to a “rightness” for its particular faith system. Spirituality, in its truest
sense, tends to begin with a more dynamic universal premise about the unity of all
things. It recognizes that there are a multitude of paths, which can lead us to further

understanding of ourselves and the world.
The purported goal of both religion and
spirituality is to illuminate…raising consciousness is a tool to determine how religion and spirituality may differ or be alike.
Most of us can agree that life is a journey
and we are all walking a hopeful path towards a higher, more knowledgeable, or
more enlightened state of being. And as we
travel our path, we encounter way stations
– people, ideas, and situations – that impact our course. Think of the waystations
as buildings containing knowledge and
insights. Now, in some of these buildings,
you are told that the truth lies within and
you need not look further. All rightness
and knowledge lie within their doctrines
and practices. Essentially, their buildings
become a close-ended box that can halt
your journey and create stagnation. This
situation tends to be a religious approach.
Now if you decline to stay and continue
onward, you may enter other buildings.
Here, they impart what wisdom they have
and send you on your way. There is no
instruction manual, rather, the tools are
bestowed upon you to wield and nurture
yourself to a higher state of understanding.
Herein the devices, I find what seems to
be the cause for decline of religion. Within
Western Culture, we have seen a vast increase in the importance of individuality

and freedom. More than ever, we desire to
be recognized for authenticity of the self.
However, within the religious context,
the fundamental questions of life are answered – “A Higher Being” is the answer.
There is a lack of blanks with a person’s
soul to fill, which causes the individual to
raise questions as opposed to accepting “A
Higher Being” as the only answer. Spirituality has no guidelines; it is simply a path
of self-discovery.
The notion of a universal consciousness-raising spirit helps answer the question of whether we can be religious and
spiritual…everything is a state of consciousness. As a Catholic, Rome will tell
you that only by adopting Catholic dogma
can you be saved. Ah, but many modern Catholics are not that restrictive in
their hearts and minds. Some hold their
personal philosophies as their preferred
orientation towards “A Higher Being”,
while recognizing the validity of other
traditions. And, if they are really interested and dig deep, they will realize that
all major religions had a common core of
spiritual principles before the corruption
of “holy” power seekers divided people.
As I was reading Yuval Noah Harari’s
Homo Deus – I couldn’t help but to appreciate his simple way of putting it: ‘Religion
is a deal. Spirituality is a journey – Religion

gives a complete description of the world,
and offers us a well-defined contract with
predetermined goals’. He continues: ‘Spiritual journeys take people in mysterious ways
to unknown destinations. The quest usually begins with some big question, such as
who am I? What is the meaning of life? Most
people just accept the ready made answers
provided by the powers that be, spiritual
seekers are not so easily satisfied. They are
determined to follow the big question wherever it leads, and not to places they know
well or wish to visit.’ That is were I think
the difference lies – in the predetermined
goals. Spirituality is about the journey, exploration and discovery whereas religion is
about the destination.
A religion, in the end, is always the
product of what people believe…the dictation of beliefs by central authorities has
greatly weakened, particularly in Western
Culture. This is not to say that beneficial
knowledge and practices do not lie within…they most certainly do. But I believe
many are now seeing it as a steppingstone
to higher awareness and will slowly spiritualize their creeds with a growing conviction and respect in the unity of all things.
If there is anything in the Creator, it is
within us… exists within us. It took me
quite sometime to learn the true essence
of spirituality, emancipation of self. It is a
broad concept with loads of perspectives.
For me, it is a sense of interconnectedness
with us all and to understand the diversity
and the celebration of transcending our
ego, to take flight and elevate to higher
state of consciousness… the universal human experience, connecting to the Divine through the pathway of your soul…
Namaste, ‘The God in me greets the God
in you. The Spirit in me meets the same
Spirit in you’.
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O regresso!...
Luís Barreira
Opinião

Final de férias para muitos, início ou
continuação do ócio para outros! Neste
agosto incaracterístico, em que dividimos a nossa disposição entre a necessidade de nos libertarmos episodicamente
das nossas rotinas quotidianas e a triste
realidade pandémica que nos aguarda
no mundo real, acordamos agora sem a
secreta esperança de ver desaparecer
rapidamente este diabólico vírus que
nos controla e condiciona a vida nos
seus múltiplos aspetos.

O

sonho de uma rápida solução para
esta doença que atinge todos os seres humanos do nosso planeta está
ainda longe de ser alcançado, independentemente da procura de uma vacina eficaz
e, para todos aqueles que minimizam ou
desmentem a perigosidade desta peste moderna, a realidade de cerca de 25 milhões
de pessoas infetadas e a velocidade com
caminhamos para cerca de um milhão de
mortes, deveria deitar por terra todas as
suas convicções, muitas delas alimentadas
por objetivos perversos.
Sei que é doloroso voltar a falar deste
tema, após um período de férias em que tentámos esquecer ilusoriamente a sua existência, mas ele é real, porque fatual, e ignorá-lo

apenas aumenta a nossa insegurança.
Portugal, como a maior parte dos países e
após um período de uma certa acalmia, tem
mantido um ritmo crescente de casos infeciosos diários por Covid-19, situação a que
uns chamam “segunda vaga” e que suscita
uma muito maior preocupação com a proximidade do inverno e a acumulação com
as inevitáveis gripes sazonais. Para além
disso, todo o movimento dos cidadãos após
férias, o regresso ao trabalho de muitos
portugueses e o início das aulas das crianças e jovens, aumentam os fatores de risco
Nestas circunstâncias, o Governo português declarou que, a partir de 15 de setembro, o país vai entrar em “Estado de
Contingência”, com um conjunto de mais
medidas restritivas, que serão anunciadas
no decorrer desta semana. Recorde-se que,
de acordo com a lei que regulamenta a Proteção Civil portuguesa, existem varias circunstâncias reais que implicam diferentes
formas de atuar e respetivas medidas restritivas: o “Estado de Calamidade”, que é
o mais grave; o “Estado de Contingência”,
que é um estado intermédio; o “Estado de
Alerta”, que é o menos grave e que vigora atualmente na generalidade do país e o
“Estado de Emergência” que é decretado
pelo Presidente da República e aprovado
pela Assembleia da República.
Entretanto, aqui em Portugal, tal como
em outras partes do mundo, as medidas
restritivas aplicadas aos cidadãos, enquanto proteção dos mesmos face à Covid-19,
têm sido objeto de variadas contestações
coletivas por parte de movimentos radicais
de extrema-direita e seus congéneres, ali-

mentados pelas posições de alguns destacados dirigentes políticos que banalizam os
efeitos da Covid-19 (como o caso de Trump
e Bolsonaro), cujo objetivo é enfraquecer
os governos que tentam controlar os efeitos da pandemia e obter vantagens políticas e económicas de todo o género. No caso
concreto de Portugal, embora a grande
maioria da contestação seja consequência
de pequenos grupos de jovens irresponsáveis e as suas festas coletivas, ignorando as
medidas de segurança em vigor, o comportamento das forças políticas nacionais, face
às medidas governamentais relativas à Covid-19, tem sido comedido, não obstante
algumas “fricções” como aquela que ocupou os meios de comunicação social durante as férias, ou seja: a Festa do Avante, nos
dias 4, 5 e 6 de setembro!
Toda a oposição se manifestou contra a
realização da Festa do Avante, promovida pelo Partido Comunista Português, na
medida em que ela iria colocar em causa
as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) portuguesa, colocando em risco
as inicialmente estimadas 33.000 pessoas
previstas para o evento e desafiando todas as medidas que têm sido aplicadas para
outros ajuntamentos. No final da troca de
“pedradas” verbais, entre os dirigentes
do PCP e de outros partidos políticos que
o contestam, a DGS fez sair a sua decisão,
reduzindo para metade o número de entradas, alargando os espaços entre a assistência, exigindo lugares sentados para assistir
aos concertos, entre outras medidas. Tal
circunstância acalmou alguns espíritos,
embora não calasse a contestação do Se-

cretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa,
considerando que estas exigências são manifestações “anticomunistas”.
Se bem que, segundo a DGS, esta Festa do
Avante apresentava características muito
difíceis de planificar, por ser uma manifestação política, associada a concertos musicais e restauração, ninguém ficou satisfeito
(nem o próprio PR…) com a resposta tardia
da DGS a poucos dias do evento e houve até
quem se permitiu “supor”(…) que o Governo do PS estava a fazer um favor ao PCP
para que ele decidisse aprovar o Orçamento Geral do Estado para 2021.
Ninguém sabe se o “velho” Jerónimo,
que se tem mostrado muito “rabugento”
com o PS nestes últimos tempos, vai alinhar na “maioria de esquerda” que lhe é
proposta pelo primeiro-ministro António
Costa. A primeira experiência não correu
bem ao seu partido e não quererá deixar o
seu cargo, em vésperas de eleições, como
tendo sido o coveiro do mesmo. No entanto, em política!...
Também o divórcio anunciado entre o PS
e o PSD não augura nenhuma “maioria do
centro” para aprovar o OGE. No entanto,
em política!...
Não havendo hipótese de “maioria de
direita” (declarada…), com o desemprego
a subir, o PIB a descer e as pessoas a adoecer, só nos resta “pedir” à Covid, autora
desta desgraça que nos atingiu, que una
as formações partidárias, em nome de um
país que não aguenta ainda mais uma crise
política!

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686

Rogers Cable - Canal 672
1-888-764-3771
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Redescobrir o país
A Estrada Nacional 2 (EN2) completou
75 anos. Tendo em conta a faixa etária
em que se situa, podemos dizer que
atingiu a designada terceira idade há 10
anos. À semelhança do que acontece
com tudo quanto envelhece, também ela
foi durante muito tempo esquecida. Nas
suas sete décadas e meia de vida, tem
rasgado o país de Norte a Sul – de Chaves a Faro – mas pouco se tem falado
dela, apesar de ser a única via na Europa
que atravessa um país na sua longitude.
Como ela, apenas existem mais duas no
mundo: a Route 66, nos Estados Unidos
da América, e a Ruta 40, na Argentina.

um certo revivalismo de atravessar o país
por caminhos antigos, a verdade é que a
pandemia, ao limitar entradas e saídas do
país, obrigou a fazer férias cá dentro, como
dantes era já sugerido por um célebre slogan de uma campanha a apelar para o consumo interno.
E foi assim que, de repente, gente de
bicicleta, de mota, de carro, de caravana,
e até, um ou outro solitário, a pé, decidiu
partir à descoberta do interior do país. Fotografias de lugares paradisíacos e exóticos,
a lembrar paisagens de outros países, começaram a ser postadas e a encher murais
de diferentes viajantes. Um país esquecido
voltou a ser descoberto e visitado com novos olhos que, durante anos, viveram a cegueira de não saberem olhar.
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Opinião

bos os sentidos, conforme a direção que a
viagem toma.
Não se pode dizer, ao contrário da Ruta
40, na Argentina, que a paisagem seja toda
ela deslumbrante em beleza natural; pelo
contrário, alguns quilómetros pouco acrescentarão a qualquer roteiro que pretenda
chamar a atenção para recantos que nos
atraiam do ponto de visa paisagístico, apesar de tanto se embrenhar por entre montanhas, como deslizar por planícies, onde
os rios convidam a um mergulho.
Quem já passou pela experiuência deixa
dicas em blogues, a sugerir pequenos desvios, compensados pela novidade e beleza
dos espaços a visitar.
Apesar de, no ano transato, a EN 2 ter já
sentido maior movimento, suscitado por

Créditos: DR

Aida Batista

ao longo do percurso, onde existem postos
que assim testemunham a sua passagem.
Estes estão localizados em câmaras municipais, postos de turismo, museus, bombas
de abastecimento de combustíveis, centros
culturais, estabelecimentos de alojamento
local e restaurantes.
No caso do Sardoal - vila no centro do país
onde tenho casa e passo a maior parte do
ano - o Restaurante Zito, além do carimbo,
teve a feliz ideia de fotografar os viajantes
numa moldura comemorativa, publicando,
diariamente e com a devida autorização, as
fotos no site do Facebook. Pelo número de
registos, rapidamente se conclui da quantidade de pessoas que, a título individual,
familiar ou em diferentes grupos, se lançou
nesta aventura de atravessar vila, em am-
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“A verdadeira viagem de descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos”. - Marcel Proust

F

oi votada ao abandono, porque rapidamente se criaram troços alternativos que, de forma mais eficaz,
serviram os interesses das populações
que viviam nas zonas ruraris do interior
do país. Depois, a recente invasão das autoestradas ditaram-lhe a certidão de óbito,
acentuando a desertificação rodoviária dos
35 concelhos abrangidos pelos 739, 26 km
que formam o dorso da EN2.
Nos últimos anos, a Associação dos Municípios que a integram uniu-se em torno
de um projeto que pretendia revitalizar a
via, dado-a a conhecer não só ao país, mas
também aos estrangeiros que regularmente nos visitam. Nesse sentido, surgiram
uma série de iniciativas, muito para além
da renovação dos marcos que a sinalizam.
Foi, por exemplo, criado um passaporte
que cada utilizador pode preencher com os
seus dados pessoais, e depois ir carimbando
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Monumentos aos Combatentes
da Guerra Colonial nas
Comunidades Portuguesas

O historiador Daniel Bastos (dir), cujo percurso tem sido alicerçado no seio das comunidades portuguesas, em visita,
em 2019, ao monumento de homenagem aos antigos combatentes da Guerra do Ultramar na cidade de Oakville, junto a Toronto, na companhia do ex-combatente da Guerra Colonial e presidente da Assembleia Geral da Associação
Cultural 25 de Abril em Toronto, Artur Jesus (esq.). Crédito: DR

Daniel Bastos
Opinião

A Guerra Colonial (1961-1974), época de
confrontos bélicos entre as Forças Armadas Portuguesas e os Movimentos
de Libertação das antigas províncias
ultramarinas de Angola, Guiné-Bissau e
Moçambique, representa um dos acontecimentos mais marcantes da história
nacional e africana de expressão portuguesa do séc. XX.

C

onflito bélico dramático, trágico e
traumatizante para mais de um milhão de portugueses, que prestaram
serviço militar nas três frentes de combate,
onde tombaram cerca de 8.300 soldados,
assim como para as populações angolanas,
guineenses e moçambicanas, cujo número
total de vítimas, entre guerrilheiros e civis,
terá sido superior a 100 mil mortos.
A densidade vivencial e o impacto da
também conhecida como Guerra do Ultramar na sociedade portuguesa têm sustentado ao longo das últimas décadas a
inauguração no território nacional de inúmeros monumentos de homenagem aos
militares mortos, e que rondam já cerca de
três centenas.
No cômputo da lista de monumentos alusivos aos combatentes da Guerra Colonial,
que se encontram assinalados pela Liga dos
Combatentes (LC) no livro “Monumentos
Aos Combatentes da Grande Guerra e do
Ultramar”, grande parte deles construídos
no séc. XXI, e que segundo tenente-general Chito Rodrigues, Presidente da LC, são
“a expressão de um sentimento profundo
nacional acerca do que foi a guerra colonial
e dos sacrifícios que o povo português fez
nesse conflito”, destaca-se ainda a existência de três monumentos construídos no
seio das comunidades portugueses no Canadá e nos Estados Unidos.
No Canadá, onde se estima que na atualidade vivam mais de meio milhão de luso-canadianos, o primeiro monumento a ser
erigido em memória dos combatentes que
tombaram na guerra do Ultramar foi inau-

gurado em 2009, na cidade de Winnipeg,
capital da província de Manitoba.
Projetado pelo arquiteto português Varandas dos Santos, o memorial impulsionado pela Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra de Manitoba e Núcleo
da Liga dos Combatentes de Portugal em
Winnipeg, e concretizado com o apoio da
Província de Manitoba, da Liga dos Combatentes, da Comunidade Luso-Canadiana,
da Associação Portuguesa de Manitoba e da
Chapel Lawn Memorial Gardens, invoca os
militares do passado, presente e futuro.
Em 2012, a cidade de Oakville, junto a
Toronto, capital da província de Ontário
onde se estima que vivam mais de 20 mil
antigos combatentes da Guerra do Ultramar, assistiu à inauguração, no cemitério
Glen Oak Memorial Garden, de uma estátua em homenagem aos militares portugueses e canadianos mortos em situações
de guerra.
O monumento, concebido em conjunto
pelo arquiteto Varandas dos Santos e pelo
comendador José Mário Coelho, e impelido pela Associação dos Ex-combatentes do
Ultramar Português no Ontário, foi instalado no talhão denominado “Nossa Senhora de Fátima”. O monumento, que contou
com apoios financeiros da Secretaria de
Estado das Comunidades Portuguesas e da
Liga de Combatentes de Portugal, sobressai pela existência de vários elementos, dos
quais se destacam uma Cruz de Cristo e um
capacete de um soldado, tendo ainda a inscrição: “Sacrificados em vida, respeitados
na morte”.
Ainda na América do Norte, mas já nos
Estados Unidos, mais concretamente em
Lowell, cidade do condado de Middlesex
em Massachusetts, estado que alberga
uma grande comunidade luso-americana
de origem açoriana, foi inaugurado em
2000 um monumento em memória dos
falecidos e ex-combatentes do ultramar
português e dos participantes da Revolução de 25 de Abril de 1974. Impulsionado
pela numerosa comunidade luso-americana, com especial destaque para Dimas
Espínola, uma referência no mundo comunitário luso de Lowell, o monumento teve o apoio resoluto, entre outros, do
Portuguese American Center, do Portuguese American Civic League e da Associação de Veteranos de Lowell.
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First Portuguese

O difícil caminho do futuro
Faz parte da história da comunidade luso-canadiana. É hoje uma associação
de apoio social da maior importância
quer para os mais velhos, quer para as
crianças.

tituição, o escritório, todos os departamentos… Todos os nossos funcionários foram
para lay-off e, portanto, era muito complicado nós podermos prestar serviços sem
termos ninguém aqui. Tentámos de todas as
maneiras manter contacto principalmente
com os idosos porque um dos nossos maiores objetivos é mesmo combater a solidão
entre os idosos, e então tentámos ao máximo, dentro das pessoas que foram muito
queridas e que voluntariaram o seu tempo, e
conseguimos manter contacto com a maior
parte dos idosos.
MS: Um contacto à distância, digamos.
CP: Só telefónico, sim. Só mesmo pelo
telefone. Foi difícil, foi uma luta muito
grande nos últimos meses. Mesmo muito
grande, acho que nem tenho palavras para
descrever!

Carina Paradela é a Presidente da Direção

O

First Poptuguese está, de novo, de
portas abertas para a comunidade,
depois dos difíceis meses de confinamento. São de todos conhecidas as dificuldades por que tem passado a sua Direção
para manter a sua atividade. A pandemia
veio, por um lado, expor ainda mais a sua
fragilidade, mas também escancarou a sua
capacidade de resiliência e renovação. Carina Paradela é a presidente da Direção que,
na fase final do seu mandato, tem tido necessidade de enfrentar um desafio histórico – sobreviver à doença económica que o
vírus SARS Cov2 tem causado um pouco por
todo o mundo.
Milénio Stadium: Como é que correram estes quatro/cinco meses, em que o país e o
mundo têm estado de portas fechadas, para
uma instituição como o First Portuguese
que tem como missão estar de portas abertas para quem precisa?
Carina Paradela: Foi difícil, porque nós tivemos que, obviamente, fechar a nossa ins-

MS: Essa é outra questão… É do conhecimento de toda a gente que o First Portuguese já vivia com dificuldades financeiras,
e perante uma situação destas como é que
vocês fizeram? Qual foi a solução?
CP: Nós tínhamos um fundo de reserva e,
portanto, tivemos mesmo que o usar, pelo
menos para pagar a renda, porque o nosso
senhorio não estava a ser muito colaborativo, para que, mais tarde, pudéssemos voltar
a abrir portas. Grande parte da nossa receita
vem de serviços que nós prestamos - como o
Summer Camp, a escola de português, entre
outros - e para pagar aos funcionários temos
que ter receitas e como tivemos que fechar
tudo foi complicado. O Summer Camp, por
exemplo, conseguimos abrir, mas muito
pouquinho. Quando voltámos a abrir o senhorio decidiu que iria aplicar para a ajuda
do Governo para as rendas comerciais, e foi
literalmente aquilo que nos safou neste momento - porque já tínhamos pago a renda
nos meses que estivemos fechados, e agora
que ele decidiu entrar nesse serviço está a
ajudar-nos mesmo muito na reabertura.

mos permit, portanto não podemos ter aulas
nas escolas, então decidimos que vamos ter
aulas aqui na sede a partir de outubro. Logo
no início de outubro vamos, pelo menos,
tentar abrir algumas aulas aqui na sede e depois a partir daí não sei… O plano neste momento é este, nós também estamos à espera
de diretrizes por parte dos Boards.
MS: Quantos funcionários é que tem o First
Portuguese?
CP: Se não me engano, são 19.

melhor para a associação!
MS: Mas os idosos já estão a ir ao First Portuguese?
CP: Só no dia 14 de setembro. Obviamente
com imensas mudanças no centro, com um
número muito reduzido de idosos, mas neste momento o plano é reabrir no dia 14 de
setembro.
MS: E as pessoas estão entusiasmadas? Com
vontade de voltar?

CP: Sim! Todos os nossos idosos nos têm liMS: E todas essas pessoas estiveram durante
gado porque estão fartos de estar em casa,
este tempo em lay-off?
precisam mesmo do convívio. Nós vamos
CP: Sim, é assim: nós temos seis pessoas a seguir todas as normas de segurança, eles
full-time e todos os restantes são part-time, vão estar seguros - é óbvio que não podesão professores, portanto, davam aulas nos mos garantir nada, mas vamos fazer a nossa
trabalhos delas e depois davam no First. Mas parte. Mas sim, estão todos muito entusiaspelos menos esses seis full-time estavam em mados por voltar, sem dúvida!
lay-off - neste momento ainda só voltei a
MS: Em relação a projetos de futuro, no fim
contratar duas.
de contas passa pela tentativa de sobreviMS: Perante o que está a suceder já um pou- vência…
co por toda a Europa - e que provavelmente
CP: Exatamente, neste momento é muito
poderá acontecer aqui - de os números volpor aí. Voltar a reabrir os serviços, esperar
tarem a subir, termos necessidade de fazer
que as pessoas adiram… Até porque em no“marcha-atrás” em muitas medidas… o que
vembro trocamos de direção, se tudo correr
é que vai acontecer ao First Portuguese se
bem, portanto os planos de futuro seriam
por acaso a pandemia voltar, digamos, com
deixados para a direção que virá a seguir.
uma segunda onda no inverno?
CP: O prognóstico seria muito mau. Nós já
estamos extremamente surpreendidos por
termos conseguido sobreviver a esta. Eu não
posso dizer isto a 100%, mas as probabilidades de sobrevivermos a uma segunda vaga
são mesmo muito poucas.
MS: O que é que a comunidade pode fazer
para ajudar?

CP: Nós neste momento voltámos a reabrir,
como eu lhe disse, alguns serviços – por
exemplo o nosso Summer Camp que esgotou logo, foi fantástico, também houve
poucas vagas mas esgotaram logo -, vamos
voltar a abrir o centro dos idosos, voltámos
MS: A escola vai estar fechada até quando? a abrir as aulas de inglês e vamos voltar a
abrir a escola. Neste momento o que a coCP: A nossa escola funciona em escolas camunidade pode fazer, que é a melhor parte,
tólicas, nós só temos uma turma aqui no
é usarem os nossos serviços. Quanto mais
First. Recebemos recentemente notícias do
pessoas tivermos a usar os nossos serviços
Board: para setembro e novembro não te-

MS: E há quem queira continuar à frente
dos destinos do First Portuguese?
CP: Foi-nos dito que sim, porque a direção
atual está mesmo decidida a sair, portanto
por aí não há solução.
MS: Incluindo a Carina…
CP: Incluindo a Carina, sim. Foi-nos dito
que há pessoas interessadas em entrar em
novembro. Nós estamos muito esperançosos em relação a isso porque acho que é uma
coisa muito difícil hoje em dia tomar decisões.
Estamos com esperança realmente que as
pessoas se “materializem” mas neste momento não sei quem seriam, não tenho nomes, ninguém se “materializou” ainda.
Madalena Balça/MS
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FOOD DRIVE
A campanha semanal de confeção de refeições para os mais necessitados continua porque, no meio de todo o pessimismo e desafios dos tempos, os anjos da
misericórdia continuam a trabalhar duro.

The weekly food drive continues because in the midst of all pessimism and
challenges of the times, angels of mercy
continue to work hard.

E

his week they landed at Casa do
Alentejo on Dupont St. in Toronto
where a group of great volunteers
prepared food for 30 needy families. Once
again volunteers Luis Miguel de Castro,
Jose Dias and others are our weekly Santa
Clauses handling the distribution of the
meals. It’s good to see people with good
hearts giving without asking for anything
in return. Thank you, Casa do Alentejo and
all volunteers involved in this program.
God Bless all of you.

sta semana aterraram na Casa do
Alentejo na Rua Dupont em Toronto
onde um grupo de grandes voluntários preparou comida para 30 famílias
carenciadas. Mais uma vez os voluntários
Luís Miguel de Castro, José Dias e outros
são os nossos Pais Natal semanais encarregados da distribuição das refeições. É bom
ver pessoas com bom coração doando sem
pedir nada em troca. Obrigado, Casa do
Alentejo e todos os voluntários envolvidos
neste programa. Deus vos abençoe a todos.

T
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saúde pública do Canadá, se os parceiros
não fizerem parte da mesma bolha, por
exemplo, não residirem na mesma casa,
devem ser tomadas algumas medidas de
prevenção como “evitar o contacto cara
com cara e a proximidade”. O uso de máscara para tapar o nariz e a boca é também
recomendado.
“As evidências atuais indicam que há
uma probabilidade muito baixa de contrair
o novo coronavírus através do sémen ou
de fluídos vaginais”, diz Theresa Tam. Se
o envolvimento sexual acontecer com um
novo parceiro, mesmo sem sintomas da
covid-19, o risco de contrair o vírus SARS-Cov-2 existe, logo evitar os beijos é um
ponto de partida.
Caso haja sintomas, as relações sexuais
devem ser mesmo evitadas. A DGS do Canadá esclarece que os cidadãos devem
monitorizar-se constantemente para a covid-19 e ter em atenção se o parceiro sexual
faz parte de um grupo de risco, nomeadamente pessoas com saúde e/ou sistema
imunitário frágil e com obesidade.
Com estes cuidados, os canadianos podem encontrar “formas de desfrutar da
intimidade física” enquanto se protegem
contra o novo coronavírus, afirma Tam. A
autoridade de saúde pública do Canadá não
deixa de relembrar a importância do uso de
preservativo para a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis.
Também em junho deste ano, o departamento de saúde de Nova Iorque, nos EUA,
As dúvidas relativas à covid-19 são mais
questão tem sido levada a sério por Direção-Geral de Saúde em Portugal - ditinha incentivado os norte-americanos a sedo que muitas. E quando se fala de sexo,
muitas autoridades de saúde pública vulgou um comunicado esta quarta-feira
rem criativos e a ponderarem o uso de máso rol de questões continua. Theresa Tam,
em vários países: que riscos existem (2) sobre o assunto.
cara durante as relações sexuais, entre outras
“A saúde sexual é uma parte importandiretora de saúde pública do Canadá, na propagação da doença da covid-19 dumedidas, como lavar as mãos antes e depois
recomenda o uso de máscara e menos rante relações sexuais? Não há soluções te da nossa saúde. No entanto, o sexo pode
do sexo e desinfetar brinquedos sexuais.
beijos durante as relações sexuais.
definitivas, mas o departamento de saúde ser complicado na época da covid-19”, diz
JN/MS
pública do Canadá - o que equivalente à a médica Theresa Tam. Para a diretora de

Evitar beijos e usar máscara: o que o Canadá sugere
para relações sexuais seguras

A

A Health Canada está disposta a
considerar a aprovação de testes de
COVID-19 feitos em casa para triagem do vírus. A informação foi revelada por um porta-voz da ministra da
Saúde a uma agência de notícias.

A

mudança é uma vitória para especialistas em saúde pública e
médicos que vinham defendendo que testes frequentes e baratos poderiam combater a pandemia.
O Ministério da Saúde já tinha admitido que estava preocupado com a possibilidade de as pessoas usarem mal os
testes caseiros ou interpretarem mal
os resultados, mas agora abriu uma
possibilidade.
Em junho deste ano, a Health Canada
informou que não ia analisar os pedidos de kits de teste domésticos, já que
naquela época “a posição do Departamento era em relação ao uso de testes
feitos em casa para fins de diagnóstico”.
Os testes de triagem vão monitorizar
grandes grupos de pessoas aparentemente saudáveis em busca de doenças,
enquanto que os testes de diagnóstico

investigam apenas os sintomas.
Os testes caseiros podem ter maior
probabilidade de não detetar casos positivos do que os testes de laboratório,
mas os reguladores querem que a margem de erro seja pequena porque os pacientes que não sabem que são positivos podem espalhar o vírus.
No entanto, a Health Canada sublinha que o teste de swab cujas amostras
são analisadas em laboratório continua
a ser o padrão de referência. A autoridade nacional de saúde acredita que os
testes feitos em casa vão poder ser usados em diferentes contextos como por
exemplo locais de trabalho.
Os testes rápidos de COVID-19 são
semelhantes aos testes de gravidez caseiros e existem apenas como protótipos em laboratórios de investigação.
Até à semana passada, no Canadá não
tinha sido aprovado nenhum teste caseiro à Covid-19, ao contrário dos EUA
que já aprovaram um destes testes que
tem o tamanho de um cartão de crédito
e que custa cinco dólares.
CBC/MS
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Health Canada está a considerar
reconhecer testes de COVID-19
feitos em casa

Canadianos fizeram 8.000 reclamações
sobre companhias aéreas desde o início
da pandemia
A Agência Canadiana de Transporte recebeu mais de 8.000 reclamações sobre
companhias aéreas desde meados de
março, um número sem precedentes
para um período de cinco meses e meio.

O

número excede as reclamações
de 2018 e 2019 e surge depois das
companhias aéreas terem oferecido
vouchers em vez de reembolsos à maioria
dos passageiros que viram as suas viagens
canceladas devido à pandemia.
A agência ainda está a analisar as reclamações, mas admite que grande parte delas possa estar relacionada com vouchers
ou reembolsos. O setor de viagens teve
uma queda de 90% no volume de passageiros e no caso de a viagem ser cancelada as
companhias aéreas canadianas costumam
oferecer um voucher que é válido durante

dois anos, algo que pode estar a deixar os
clientes ansiosos porque podem não querer
viajar por motivos de saúde ou financeiros.
Na Europa e nos EUA, ao contrário do
Canadá, as instituições exigiram que as
companhias aéreas reembolsassem os passageiros. As restrições às viagens afundaram a indústria mundial da aviação e este
ano as companhias aéreas canadianas divulgaram quedas de receita superiores a
40%, ou seja, mais de $14 mil milhões.
Desde 13 de marco que Otava não recomenda viagens ao exterior e embora as
companhias aéreas tenham intensificado
esforços nos aeroportos e nos aviões para
reduzir a transmissão da COVID-19 parece
que os passageiros estão longe de recuperar
a confiança.
CBC/MS
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Ford defende principal médico de
Ontário enquanto críticos pedem a
sua demissão

O Premier Doug Ford defendeu o médico-chefe de saúde de Ontário quando
vozes críticas exigem a sua demissão e
pedem uma nova liderança.

N

a conferência de imprensa de terça-feira (1) Ford sublinhou que tem
toda a confiança do mundo no Dr.
David Williams e na sua equipa. A ministra
da Saúde também defendeu o responsável
e disse que o médico fez o possível para
manter os habitantes de Ontário seguros
durante a pandemia. A mensagem do Governo surge depois da Registered Nurses
Association of Ontario ter pedido que Williams fosse afastado do seu cargo seja através de demissão ou reforma.
A Associação defende que a necessidade

de mudança torna-se cada vez mais urgente porque as escolas de Ontário estão quase
a reabrir e a segunda vaga da Covid-19 está
a aproximar-se. A CEO da Associação diz
que Williams é “um comunicador medíocre” e acusa-o de ter agido muito devagar
na tomada de medidas preventivas.
O Dr. David Fisman, epidemiologista da
Universidade de Toronto, também pediu
mudanças na liderança e escreveu no Twitter que a renúncia de Williams já devia ter
acontecido há muito tempo. Williams foi
nomeado para o atual cargo em 2016 quando os liberais ainda estavam no poder e foi
o médico que liderou a província quando o
SARS matou 44 pessoas na GTA em 2003.
CBC/MS
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Metrolinx pede ao público para não
atravessar linhas de comboio

A Metrolinx está a alertar o público para
não arriscar a sua vida ao atravessar as
linhas de comboio depois de ter registado um aumento nas chamadas neste
verão.

A

Crown Agency informou que os acidentes nas linhas de comboio têm
aumentado desde março e são relacionados com selfies, saltos para a água a
partir de pontes ou simplesmente para correr risco de vida.
A Metrolinx alertou que há uma ponte
particular sobre o Mississauga River que
está a atrair muito a atenção das pessoas,
mas não revelou a sua localização exata.
Os polícias já foram chamados a este local
mais de 40 vezes, porque as pessoas estavam a saltar da ponte para o rio.
A Crown Agency lamenta ainda que as

pessoas arrisquem a sua vida ao atravessarem as linhas de comboio para tirarem uma
selfie para as redes sociais. Os acidentes
envolvem jovens, adultos e famílias.
Ainda no último fim de semana um casal com os seus dois filhos atravessou uma
linha de comboio em Niagara Falls e quase
que perdeu a vida quando um comboio se
aproximou.
A Campanha Lifesaver é uma organização nacional criada para educar os canadianos sobre os perigos de atravessar as
linhas de comboio. Este ano aconteceram
mais de 100 acidentes graves em linhas de
comboio regulamentadas pelo governo federal, 34 foram fatais e 11 aconteceram na
província de Ontário.
As multas para quem atravessa uma linha
de comboio variam entre $100 e $5.000.
CP24/MS

2ª TEMPORADA
Não perca as novas aventuras de
Diogo Almada, Clara Rodrigues e Teresa Sampaio

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM
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Elefantes encontrados mortos no
Zimbabué foram vítimas de bactéria
Os 12 elefantes encontrados mortos
no último fim de semana perto da
maior reserva natural do Zimbabué
foram vítimas de uma infeção bacteriológica, anunciaram esta terça-feira
(1) as autoridades.

Créditos: DR

O

s corpos foram descobertos na
passada sexta-feira (28) e no sábado (29) na floresta de Pandanasuwe (oeste), entre o parque natural
de Huange, perto da fronteira com o
Botsuana, e a cidade de Victoria Falls, a
oeste das cataratas com o mesmo nome.
Os guardas do parque admitiram inicialmente que os jovens elefantes, com
entre dois e seis anos, tivessem sido envenenados por caçadores, mas os elefantes tinham as presas intactas e nenhum outro animal, incluindo abutres,
tinha sido afetado.
“Tenho um relatório que indica que
se trata de uma infeção bacteriológica”,
disse o porta-voz da autoridade zimbabueana encarregada dos parques naturais, Tinashe Farawo.
Os animais eram demasiado peque-

nos para chegar às folhas das árvores,
pelo que deverão ter ingerido as bactérias ao alimentar-se de plantas venenosas, explicou.
O Zimbabué tem mais de 84 mil elefantes, para uma capacidade ecológica
estimada de 45 mil a 50 mil.
Os elefantes “estão numa tal sobrepopulação que a vegetação que preferem
desapareceu e acabam por comer qualquer coisa, incluindo plantas venenosas”, disse ainda o porta-voz.
Na reserva de Huange, que conta com
45 mil a 53 mil elefantes numa área de
cerca de 14.600 Km2, muitos destes animais morreram de fome e de sede nos
últimos anos.
Em 2013, pelo menos 300 elefantes
foram por outro lado mortos por envenenamento junto a pontos de água da
reserva.
No vizinho Botsuana, onde existem
cerca de 130 mil elefantes em liberdade,
a maior população do mundo, a morte,
este ano, de 300 elefantes foi atribuída a
toxinas naturais.
JN/MS

Chefe de operações da polícia
moçambicana morto a tiro “por erro”
sistiu aos disparos feitos por um agente da
polícia, quando uma equipa da corporação
foi acorrer a um alerta de assalto numa residência na cidade.
“Os indícios apontam para erro de execução dos tiros que mataram um colega
que era tenaz e prestativo no combate ao
crime”, afirmou Sidner Lonzo.
O porta-voz acrescentou que foi aberta
porta-voz do comando da polícia da
província da Zambézia, cuja capital uma investigação para o apuramento das
é Quelimane, Sidner Lonzo, disse circunstâncias do incidente.
JN/MS
aos jornalistas que Rafael Manjate não re-

Um chefe de operações de uma esquadra da polícia moçambicana na cidade
de Quelimane, centro do país, foi na
quarta-feira (2) morto por um agente,
que disparou “por erro” durante uma
operação contra supostos assaltantes,
anunciou a corporação.

O presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa e organizador do Fórum Euro-África, Filipe de Botton, disse esta quarta-feira (2) que o grande
objetivo do encontro é reaproximar
dois continentes que estiveram de
costas voltadas até há pouco tempo.

F

ilipe de Botton na antecipação do
Fórum, que começou quinta-feira (3) e termina hoje (4), afirmou:
“Vemos dois continentes gémeos que
têm vivido de costas voltadas nos últimos 50 anos, e o grande objetivo do Fórum é conseguir uma reaproximação da
Europa com a África, e que Portugal seja
a plataforma instrumental para a relação
entre os dois continentes”.
“Readaptámos o encontro para ser
um fórum digital, temos o prazer de ter
mais de 3.500 inscritos para assistir, o
que demonstra que a junção da plataforma Europa e África era algo que se impunha, já que mais de 70% dos inscritos
são provenientes de África”, acrescentou. “Procuramos zonas de entendimento nas relações África e a Europa, no
primeiro ano falámos da confiança que
não existia, depois sobre as parcerias,
e agora três grandes pilares, que são a

diversidade, as diásporas e as relações
políticas, económicas e culturais”, concluiu Filipe de Botton.
O Fórum vai reunir personalidades
dos setores público e privado, sociedade
civil, empresários, ativistas e cientistas,
que vão debater cinco desafios ao abrigo
do tema “À procura de pontos comuns
num mundo pós-covid”.
Os cinco painéis, que incluem uma
conversa entre os Presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e do
Gana, Nana Akufo-Addo, moderados
pelo editor de África do Financial Times, vão debater as “Perspetivas sobre
as relações entre a União Africana e a
União Europeia”, a “Transição Justa da
Matriz Energética”, “Made In Africa –
Negócios Emergentes e em Aceleração”,
“Cultura África a alimentar o Mundo”, e
“Ligando os Desligados”.
O Conselho da Diáspora Portuguesa é uma organização privada sem fins
lucrativos, com 95 membros em cinco
continentes e tem por missão “alavancar o poder da diáspora, de forma a promover conversas e conexões globais sobre assuntos de cultura, impacto social,
ciência, negócios e economia”.
LJ/MS

Casal madeirense encontrado
morto na África do Sul
Dinis Fernando da Silva, de 74 anos, e
Maria Gorete Bettencourt da Silva, de 71,
foram encontrados sem vida na mercearia de ambos, na cidade de Christiana,
na África do Sul.

O

casal, proprietário da mercearia
“Madeira Fish & Chips”, eram naturais da ilha da Madeira. Ouvida
pelo “Jornal da Madeira”, a filha de ambos,
Helena da Silva, de 44 anos, disse que foi
um cliente que deu o alerta à polícia.
A pessoa estranhou a loja não estar aberta às 8 horas e quando olhou para dentro da
mercearia, viu os corpos de Dinis e Maria
Gorete da Silva estendidos no chão. Estaria

ainda um par de sapatos à porta do estabelecimento e uma porta de segurança estava
entreaberta.
De acordo com um comunicado da Polícia da África do Sul, Dinis tinha as mãos
presas com um cabo. Já o “Jornal da Madeira” adianta que o casal estava junto a
uma poça de sangue por detrás do balcão
de atendimento.
As autoridades sul-africanas estão a tratar o caso como um crime de homicídio,
mas o motivo da morte dos dois madeirenses é desconhecido. A polícia não deteve
ninguém e faz um apelo público a informações sobre o incidente.
JN/MS
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Conselho da diáspora portuguesa
organiza fórum Europa-África para
reaproximar os dois continentes
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diagnóstico molecular em três mil pessoas, inclui outros pacientes, a maioria
profissionais de saúde, que nunca mais
sentiram os sintomas, mas continuaram
a transportar o vírus ativo durante vários dias.
Desses três mil pacientes, 50 com
teste positivo para covid-19, e aparentemente recuperados, regressaram,
por motivos diversos, para fazer o teste
clínico e 15% deles continuavam com o
vírus ativo.
Os responsáveis pela investigação
descobriram que, em 40% dos casos
após os 14 dias de quarentena, recomendados pelas autoridades de saúde em
todo o mundo, os pacientes podem continuar a testar positivo para covid-19,
mas o vírus, apesar de sua presença
no corpo, não tem mais capacidade de
transmissão.
Os estudos passam agora a ter por objetivo determinar se 35% dos pacientes
portadores do vírus inativado conseguem desenvolver anticorpos, diferentes do paciente que permaneceu com o
patógeno por cinco meses, e não conseguiu desenvolvê-los.
Alertaram porém, para a necessidade
de controlo de vacinas, como as que vários países vêm desenvolvendo, tendo
em conta o caso do paciente que incubou o vírus por cinco meses.
JN/MS
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A

informação faz parte de um estudo do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, ao qual o
jornal brasileiro O Globo teve acesso, e
que apontou que a paciente não teve reincidência, mas permaneceu com o vírus durante 152 dias, tornando-se o caso
comprovado de contaminação numa
pessoa, que perdurou por mais tempo,
no mundo.
A investigação científica, realizada pelas investigadoras Luciana Costa,
Amilcar Tanuri e Teresinha Marta Castineiras, da UFRJ, também sustentou que
pessoas assintomáticas são “os pilares
da disseminação” do vírus.
A paciente, que não foi identificada,
é uma profissional da área de saúde, no
Rio de Janeiro, que em março apresentou
sintomas leves associados à covid-19 e
permaneceu em quarentena domiciliar
para orientação médica. Regressou à atividade, depois de passar os últimos cinco
meses completamente assintomática.
A investigação, que realizou testes de
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Paciente transportou vírus
ativo causador da covid-19
durante cinco meses
Uma paciente brasileira transportou
o vírus Sars-CoV-2, causador da covid-19, durante cinco meses, com o
patógeno ativo e passível de transmissão, segundo um estudo divulgado esta segunda-feira (31) no país
pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).

MILÉNIO | BRASIL

Governo brasileiro nomeia
veterinário como diretor
Arquipélago brasileiro reabre só responsável por vacinação
para quem já teve covid-19
O arquipélago de Fernando de Noronha,
um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil, reabriu na terça-feira (1)
apenas para visitantes que já tenham
sido infetados pelo novo coronavírus.

A

pós cinco meses do encerramento de
Fernando de Noronha para o turismo, devido à pandemia do coronavírus, o Governo estadual de Pernambuco
anunciou na semana passada a reabertura
gradual para visitantes, a partir de 1 de setembro.
“Devido ao risco de uma nova onda de
contágio no arquipélago, a retoma do setor será por etapas. No primeiro momento,
apenas pessoas que já tiveram covid-19 vão
poder desembarcar no arquipélago”, indicou a prefeitura em comunicado.
O turista terá de comprovar que já contraiu e se curou da doença no momento de
pagamento da Taxa de Preservação Ambiental (TPA), obrigatória na região, num
processo totalmente online.
“O pagamento tem de ser feito até 72
horas antes do embarque. Anexado ao pagamento, o turista precisa de enviar o resultado do exame confirmando que já teve
a covid-19. Serão aceites dois tipos de resultados: O IgG positivo (sorológico) (...)
com menos de 90 dias da data do embarque
e o RT-PCR positivo (exame de nariz e garganta), com mais de 20 dias da data do embarque. Testes rápidos não serão aceites”,
esclareceu o Governo estadual.
Fernando de Noronha foi encerrado para
visitantes no dia 21 de março e, a partir de
5 de abril, moradores que estavam no continente também não puderam entrar no arquipélago, cujo regresso só foi permitido a

meio de junho.
Segundo dados das autoridades locais,
Noronha totalizou 93 casos do novo coronavírus até ao momento. As medidas diretas de combate à covid-19 possibilitaram
que o arquipélago conseguisse controlar a
doença.
“Estamos a dar início às flexibilizações da
reabertura do turismo de Fernando de Noronha, sempre com responsabilidade, cautela e sem pressa. Seguindo com protocolos
que mantenham com segurança a saúde da
comunidade noronhense e dos pernambucanos que vivem lá. A pressa é inimiga da
vida. (...) As próximas etapas serão estudadas para que possamos dar mais notícias
boas para a população da ilha e ao turismo
noronhense”, afirmou o administrador de
Fernando de Noronha, Guilherme Rocha.
“Noronha é um caso de sucesso do ponto de vista do controlo da covid-19. Não
há transmissão comunitária na ilha há um
bom tempo. E assim precisamos manter”,
disse por sua vez o secretário de Saúde do
Estado de Pernambuco, André Longo.
O Arquipélago de Fernando de Noronha
pertencente ao estado brasileiro de Pernambuco e é formado por 21 ilhas, numa
extensão de 26 quilómetros quadrados,
sendo que a maior de todas, também chamada de “Fernando de Noronha”, é a única
ilha habitada.
As demais estão contidas na área do
Parque Nacional Marinho e são desabitadas, só podendo ser visitadas com licença
oficial do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA).
JN/MS

O Governo brasileiro nomeou esta segunda-feira (31) o médico veterinário
Laurício Monteiro Cruz como novo diretor do departamento de imunizações e
doenças transmissíveis do Ministério da
Saúde, devendo liderar as discussões
sobre a estratégia de vacinação contra
a covid-19.

A

nomeação foi publicada em Diário
Oficial da União, e foi assinada pelo
ministro interino da Saúde do Brasil,
o general Eduardo Pazuello.
O departamento que Monteiro Cruz
agora assumirá é responsável pelo Programa Nacional de Imunizações do Brasil,
incluindo as campanhas de vacinação e a
distribuição de imunizantes pelo território
brasileiro, peça-chave no combate à pandemia da covid-19.
O novo diretor preside ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito
Federal, que inclui a capital, Brasília, e é
funcionário da Secretaria de Saúde daquele Governo distrital desde 1989, segundo a
Plataforma Lattes, que compila currículos
de investigadores brasileiros.
Monteiro Cruz é mestre em medicina veterinária pela Universidade de Brasília e fez
especialização em vigilância sanitária, com
foco na leishmaniose visceral em cães.
A nomeação do veterinário Cruz foi
questionada pelo ex-secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira.
“Nada contra os veterinários, mas essa
pessoa que colocaram para coordenar o
Programa Nacional de Imunização é um
veterinário sem experiência com imunização. É lamentável que estejamos vendo
esse desmonte da Secretaria de vigilância
em saúde”, disse Oliveira, citado pelo jornal Folha De S.Paulo.
Monteiro Cruz ocupará o lugar de Mar-

celo Wada, também formado em Medicina
Veterinária, mas com mestrado em saúde
coletiva e que era funcionário de carreira
do Ministério da Saúde. Especializou-se
ainda em epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins, nos Estado Unidos, uma
das maiores referências académicas no estudo da pandemia da covid-19.
No início desta semana, o Brasil totalizava 120.828 vítimas mortais e 3.862.311
casos de infeção pelo novo coronavírus,
sendo o segundo país do mundo com maior
número de infetados e mortos, apenas atrás
dos Estados Unidos da América.
Com cerca de 212 milhões de habitantes
e um elevado número de casos, o país sul-americano é considerado um laboratório
ideal para testar várias potenciais vacinas,
com farmacêuticas a procurarem agora verificar a sua eficácia e segurança.
Há duas semanas, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), organismo tutelado
pelo Ministério da Saúde, aprovou o início
dos ensaios clínicos no Brasil de uma nova
vacina contra a covid-19, a quarta a ser experimentada no país contra o vírus.
A multinacional Johnson&Johnson recebeu autorização para testar a sua vacina em
estudos clínicos na fase três (com milhares de pessoas), o que já está a ser feito no
Brasil com imunizantes desenvolvidos pelo
Reino Unido (AstraZeneca e Universidade
de Oxford), China (Sinovac Biotech), e pelo
consórcio BioNTech (Alemanha) e Wyeth/
Pfizer (Estados Unidos).
Já na semana passada, o Governo do estado brasileiro do Paraná informou que
deve submeter à Anvisa, dentro dos próximos 30 dias, o protocolo de validação para
a fase três de estudos clínicos da vacina
russa no país.
JN/MS
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Proposta açoriana para programa
comunitário de agricultura com 15
eixos de intervenção

AUTONOMIAS

Câmara de Ponta Delgada investe
mais de 400 mil euros em São Roque
A Câmara Municipal de Ponta Delgada
investiu nos últimos quatro anos, no âmbito do Plano Plurianual de Investimentos, mais de 400 mil euros na freguesia
de São Roque.

A

informação foi adianta pela presidente do município, Maria José
Duarte, durante uma visita de trabalho à freguesia presidida por Pedro Moura.
O montante inclui o projeto de beneficiação e ordenamento das praias das Mílicias e Pópulo, a empreitada de beneficiação
da Escola EB1/JI de São Roque (Canada das
Maricas), elaboração do projeto de substituição das coberturas da Escola EB1/JI das
Maricas e respetiva empreitada, empreitada de beneficiação de habitação social na
urbanização Diogo Nunes Botelho, empreitada de pinturas exteriores e zonas comuns
interiores dos edifícios da urbanização
Diogo Nunes Botelho (a iniciar ainda este
ano), empreitada de sinalização horizontal em arruamentos diversos e aquisição de
guardas de proteção para rampa e escadas
exteriores da Escola Primária Poço Velho,
indica nota.
Na ocasião, Maria José Duarte anunciou

a construção de balneários para a Praia de
São Roque no próximo ano e fez um balanço da obra em curso no cemitério.
Por seu turno, o presidente da Junta de
Freguesia de São Roque, Pedro Moura,
agradeceu ao executivo a deslocação e toda
a colaboração da autarquia, destacando a
facilidade de diálogo e a concertação entre
ambas as entidades.
Refira-se que o elenco camarário visitou
o Largo do terreiro, a urbanização Diogo
Nunes Botelho e o Centro Social e Paroquial de São Roque, instituição dirigida por
Cristina Aguiar com 28 anos de história que
emprega 52 pessoas e que dispõe de várias
valências, como o centro de convívio de
idosos, a creche e a residência Vida Nova.
Na Filarmónica Lira de São Roque a comitiva foi recebida pelo presidente, Luís
Moura, que deu a conhecer a história e a
missão da banda, bem como as instalações
e os desafios com que se deparam.
O périplo terminou no Grupo Desportivo
de São Roque, onde o presidente, Emanuel
Pereira, mostrou as instalações e abordou
os desafios que o clube enfrenta.
AO/MS

A

informação foi avançada pelo secretário regional da Agricultura e
Florestas, João Ponte, que, citado
numa nota divulgada pelo executivo regional, frisa que “a ambição do Governo dos
Açores é que a próxima PAC seja capaz de
dar respostas aos desafios da agricultura na
região”.
Ainda de acordo com o governante, a
proposta açoriana será posteriormente remetida ao Gabinete de Políticas e Planeamento do Ministério da Agricultura para
integrar o Plano Estratégico Nacional da
PAC.
Para o Governo dos Açores, a estratégia de intervenção durante a vigência da
próxima PAC “tem de passar pelo reforço do investimento na modernização e na
reestruturação das explorações agrícolas,
nas infraestruturas de transformação dos
produtos agrícolas e nas infraestruturas
de apoio à atividade agrícola”, para “promover a inovação, a redução de custos e o
reforço da competitividade, mas também
pelo crescimento da diversificação da produção, pelo aumento das produções biológicas, por um maior impulso na produção
de qualidade e com valor acrescentado”.
Segundo o Governo Regional, socialista,
o documento aponta ainda como “eixos de
intervenção o rejuvenescimento do setor
agrícola, a qualificação dos recursos humanos, a aposta na investigação e na cooperação, o desenvolvimento das zonas rurais, o
bem-estar animal e o reforço da segurança
alimentar”.
“A estratégia de intervenção para os
próximos anos no setor agrícola nos Açores
deve centrar-se ainda na capacitação do
setor para enfrentar as alterações climáti-
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O Governo dos Açores já remeteu para
apreciação e recolha de contributos à
Comissão de Acompanhamento da revisão da Política Agrícola Comum (PAC)
para o período 2021 – 2027 a proposta
da região, que “contempla 15 eixos de
intervenção”.

cas, no estímulo às produções sustentáveis,
na garantia da sustentabilidade ambiental,
dos ecossistemas e dos recursos naturais,
como é o caso da água, bem como no incremento dos investimentos em energias
renováveis, com o objetivo de contribuir
para a redução dos efeitos dos gases de estufa”, lê-se ainda na nota.
O titular pela pasta da Agricultura nos
Açores sublinha que “com o envio desta
proposta estamos a dar cumprimento ao
compromisso assumido pelo Governo dos
Açores de tornar este processo participado, construtivo e envolvendo os agentes do
setor”.
“Desde 2017 que o Governo dos Açores está a trabalhar na revisão da PAC pós
2020, em articulação com a Federação
Agrícola dos Açores, com os membros do
Conselho Regional da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e com o Governo da República”, realça ainda a nota
enviada às redações.
AO/MS

Parlamento açoriano vai ouvir Clínica do Bom Jesus
a propósito do “Vale Saúde”
A Comissão de Assuntos Sociais do
parlamento açoriano aprovou o pedido de audição de um representante da
Clínica do Bom Jesus, requerida pelo
PPM, no âmbito do caso de alegada
promiscuidade da aplicação do “Vale
Saúde”.

O

requerimento apresentado pelo
PPM foi aprovado por unanimidade e chama à Comissão Permanente de Assuntos Sociais o cónego
Adriano Borges, representante da Fundação Pia Diocesana do Bom Jesus, para
prestar esclarecimentos sobre a alegada
promiscuidade entre o Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) e a Clínica do
Bom Jesus, ambos em Ponta Delgada, na
aplicação do “Vale Saúde”.
Paulo Estêvão, representante do PPM
no parlamento açoriano, esclareceu que
apresentou o pedido depois de o cónego
ter contestado a informação veiculada na
sequência da audição da administração
do hospital e da secretária regional da

Saúde, dizendo “que é falso que a Clínica
do Bom Jesus tenha sido compelida a pagar seja o que for por utilização indevida
de serviços” e que “está absolutamente
disponível, como sempre esteve, a prestar todos os esclarecimentos”.
O PSD votou favoravelmente a proposta “a bem da transparência”, já que
“nas audições que decorreram ficaram
dúvidas no ar”, afirmou a deputada Mónica Seidi, lembrando que o partido pediu à tutela que facultasse as cópias dos
inquéritos feitos sobre esta matéria e que
estes ainda não foram entregues.
Também a deputada centrista Catarina
Cabeceiras invocou o “bem da transparência”, realçando que estão em causa
“dinheiros públicos, dinheiros região”,
e que “é importante esclarecer toda esta
situação”.
O PS disse apenas que, à semelhança
daquela que tem sido a sua postura neste
processo, não tem “nada a opor” em relação a esta audição.
O caso de alegada promiscuidade en-

tre o Hospital do Divino Espírito Santo e
a Clínica do Bom Jesus, ambos em Ponta
Delgada, veio a público depois de uma
notícia de dezembro de 2019, dada pela
RTP/Açores, segundo a qual a Clínica do
Bom Jesus não trata de todo o processo cirúrgico do programa “Vale Saúde”,
embora receba 100% da verba atribuída
pela região.
As denúncias partiram de declarações
da presidente do Conselho Médico da
Ordem dos Médicos nos Açores, Isabel
Cássio.
Depois desta notícia, PSD e PPM anunciaram pedidos de audição em sede de
comissão, tendo o PS/Açores também
solicitado a mesma audição da secretária
regional da Saúde e da Ordem dos Médicos.
O assunto foi discutido em comissão de
Assuntos Sociais em dezembro de 2019,
tendo os partidos da oposição e a maioria
PS divergido sobre a alegada promiscuidade entre ambas as entidades na aplicação do “Vale Saúde”.

Na altura, quando questionada sobre
os exames que foram efetuados no Hospital do Divino Espírito Santo e dos quais
o Conselho de Administração não tinha
conhecimento, a secretária da Saúde disse que iria ser despoletado um processo
interno de inquérito para agir em conformidade.
Numa audição mais recente, no final de
julho, em que foram ouvidas a secretária
regional da Saúde e a administração do
hospital de Ponta Delgada, foi revelado
que o inquérito detetou várias falhas no
sistema, para as quais apontava soluções,
e que a Clínica do Bom Jesus já tinha regularizado a situação, pagando ao HDES
um valor superior a cinco mil euros.
O programa “Vale Saúde” é uma iniciativa do Governo Regional para combater as listas de espera do Serviço de
Saúde dos Açores, através da parceria
com entidades privadas para a realização
de cirurgias.
AO/MS
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Albuquerque diz que Cafôfo é
“o maior vazio político dos últimos 10 anos”

Depois de ter sido desafiado por Paulo
Cafôfo a definir se é candidato à Presidência da República ou à Presidência do
Governo Regional, Miguel Albuquerque
respondeu de forma incisiva, considerando que o presidente do PS-Madeira é o
“maior vazio político dos últimos 10 anos”
na Região.

“

Todo o discurso pós-derrota eleitoral
tem sido um discurso de lugares comuns. O PS, ao nível nacional, e o Governo do PS, vai dar o aval ou não vai dar o
aval ao empréstimo que a Região vai contrair? Isso é que é fundamental para o futuro
da Região”, prosseguiu o líder do Governo
Regional.
“Ele era candidato, mas perdeu. Eu quero

saber é se ele tem a fibra e a coragem para
bater o pé a Lisboa e pedir o que é essencial para a Madeira. Se tivermos o aval do
Estado no empréstimo que vamos contrair
nesta fase melindrosa da nossa vida política e social, esse aval que não tem qualquer
ónus para o Estado, poupamos cerca de 60
milhões de euros em 12 anos no empréstimo
que vamos contrair. Ele (Cafôfo) parece que
disse que o Governo do PS é solidário com a
Madeira, então é preciso saber se essa solidariedade se vai traduzir em casos concretos.
De conversa fiada e enunciação de planos e
princípios nós estamos cheios”, sublinhou
ainda Miguel Albuquerque, à margem da visita a uma exploração agrícola na freguesia
do Monte.
JM/MS

Covid-19: Governo da Madeira
testa docentes e funcionários
e dá máscaras a alunos
O Governo Regional da Madeira começou
realizar a partir de quarta-feira (2) testes
à covid-19 a todos os docentes e funcionários das escolas, antes do início do ano
escolar, e a facultar duas máscaras para
uso dos alunos.

“

No âmbito das medidas de preparação e funcionamento do ano letivo
2020/2021, o Governo Regional decidiu
acolher as recomendações das autoridades
internacionais, nacionais e regionais de Saúde, no âmbito da prevenção da covid-19”,
refere uma nota distribuída pela Secretaria
Regional da Educação.
A tutela informa que está incluído nas medidas válidas para a rede de estabelecimentos de ensino público e privado o teste para a
covid-19, a partir de quarta-feira (02 de setembro), para os docentes e os demais funcionários das escolas de 1.º ciclo da região.
Esta ação está a ser “coordenada diretamente pela Secretaria Regional de Educação, em colaboração com o Instituto de Administração da Saúde”, acrescenta.
Entretanto hoje, sexta-feira (4) a medida
vai abranger os professores e funcionários
das escolas do 2.º e 3.º ciclos e do secundário, envolvendo também os órgãos executivos das escolas.
A secretaria destaca que os docentes e
funcionários que tenham viajado para o exterior da Madeira e realizado o teste PCR,
mesmo tendo resultado negativo para a covid-19, “terão de realizar um segundo teste,
entre o 5.º e o 7.º dia após o primeiro”.
“Os docentes ou demais funcionários que
se encontrem nessa condição terão de informar os órgãos de gestão das suas escolas,
a fim de ser organizado o agendamento do
teste”, indica o Governo madeirense.

“Por razões de ordem logística” estes testes serão efetuados na Escola Dr. Horácio
Bento de Gouveia, no Funchal.
O executivo refere também que “todos os alunos matriculados nas escolas
da região receberão duas máscaras reutilizáveis, para uso de acordo com as recomendações das autoridades de Saúde”,
acrescentando que este equipamento tem
“desenho e construção adequados” que
respeitam as normas oficiais.
Aos alunos vão igualmente ser distribuídos planos de funcionamento e de contingência dos estabelecimentos de ensino que
frequentem.
O Governo salienta que estas medidas
“têm um caráter adicional às demais constantes dos planos de funcionamento e de
contingência das escolas da região”.
A sua adoção, sublinha, visa ser “um contributo para a tranquilidade no arranque e
funcionamento do ano letivo 2020/21, no
qual, mais do que nunca, se impõem, por
parte das comunidades educativas, das famílias e dos alunos, comportamentos de respeito escrupuloso pelas normas e recomendações adotadas, meio mais apropriado para
se garantir um combate eficaz à covid-19”.
O ano letivo 2020/21 começa na Madeira
entre os dias 07 e 11 para o ensino básico e
entre 14 e 17 para o secundário.
A Madeira registou na segunda-feira (31)
três novos casos positivos de covid-19, importados do continente e da África do Sul,
perfazendo um cumulativo de 161 doentes e
43 ativos, informou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).
A região não registou qualquer óbito no
âmbito da pandemia.
JM/MS

Aconselhe-se com quem conhece bem o mercado português

CAMIL.CA
CONTINENTE AZORES MADEIRA
INVESTMENTS LTD.

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

Rejeitada providência cautelar contra Festa do Avante
O Tribunal Cível de Lisboa indeferiu o
pedido de uma providência cautelar que
deu entrada no Tribunal do Seixal para
travar a Festa do Avante, que começa
hoje, dia 4 e termina a 6 de setembro, na
Quinta da Atalaia.

O

empresário Carlos Valente, autor
da providência cautelar, foi quem
anunciou a decisão em nota enviada
às redações, esta quinta-feira (3).
“O que fundamentou o indeferimento
nesta data do procedimento cautelar, foi
considerado pelo digníssimo magistrado

que se exigiria da parte do requerente um
maior detalhe na indicação de factos concretos conducentes ao risco de um agravamento da pandemia”, diz o também candidato do PSD ao município de Moura em
2013.
Carlos Valente lamenta o desfecho e diz
que vai manter a “atenção como cidadão ao
que poderá ocorrer durante e após tal momento festivo e que poderá provocar danos
económicos e de saúde pública”.
“Não há diferença entre o Meo Sudoeste
e a Festa do Avante”
A 25 de agosto, Carlos Valente disse ao

JN que a providência cautelar nada tem de
político. “Em nome pessoal, entendi como
ato de cidadania travar a atividade económica, não a política, da festa do Avante”.
O empresário de 50 anos, que é também
presidente do Palmelense há um ano, concorda com as medidas restritivas à realização de festivais e outras concentrações
para impedir a propagação do covid-19 e
mostra “indignação” por a festa do Avante
se realizar.
Aquele empresário palmelense considera
mesmo que “se os privados estão impedidos de realizar as atividades económicas, a

organização do Avante também tem que o
fazer, já que afinal, não há diferença entre o
Meo Sudoeste e a Festa do Avante”.
Carlos Valente foi até 2013 diretor geral
de uma marca de equipamentos de som e
desde então é o distribuidor em Portugal. O
empresário salientou na providência cautelar que não está contra atividade política,
mas sim a atividade económica na Festa do
Avante e considera que a palavra chave é a
“coerência”.
JN/MS

Apoio

Cartão vai dar descontos a 200 mil
antigos combatentes ou seus viúvos
1975”.
Além dos referidos benefícios, que devem chegar a cerca de 200 mil pessoas,
está igualmente previsto um complemento de reforma de 7% por cada ano
de serviço, isto para as pensões de valor
mais baixo.
A portaria surge na sequência da aproIsenção de taxas moderadoras” no vação do Estatuto do Antigo Combatente
Serviço Nacional de Saúde, “gra- no parlamento, em 23 de julho, por lartuitidade do passe intermodal dos ga maioria (PS, PSD, BE, CDS-PP, PAN,
transportes públicos das áreas metropo- Chega e Iniciativa Liberal) e a abstenção
litanas e comunidades intermunicipais do PCP e “Os Verdes”, mas a legislação só
e na entrada dos museus e monumentos vai entrar em vigor com o Orçamento do
nacionais” são as vantagens reconheci- Estado para 2021.
Ainda segundo a portaria, “este cartão
das pela secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, é vitalício, pessoal e intransmissível”.
JN/MS
Catarina Sarmento e Castro, aos homens
e mulheres com “serviço prestado à pátria nas campanhas militares entre 1961-

A portaria que institui o cartão com benefícios para antigos combatentes ou
suas viúvas ou viúvos foi publicada em
Diário da República, esta quinta-feira
(3), entrando em vigor hoje, sexta-feira (4), mas a emissão dos documentos
ainda não tem prazo definido.
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Auditoria

PS pondera propor comissão de inquérito
parlamentar ao Novo Banco com objeto “amplo”
O vice-presidente da bancada socialista
João Paulo Correia afirmou esta quarta-feira (2) que o PS pondera propor uma
comissão de inquérito parlamentar sobre o Novo Banco com um objeto “amplo” de averiguação, mas só após analisar a recente auditoria.

E

sta posição foi transmitida à Lusa depois de o Bloco de Esquerda ter anunciado que vai propor a constituição
de uma comissão parlamentar de inquérito
ao Novo Banco para apurar “todas as responsabilidades”. Pela parte dos socialistas,
João Paulo Correia adiantou que o PS pondera propor um inquérito parlamentar no

âmbito daquilo que foi o objeto da auditoria
que chegou na terça-feira (1) ao parlamento” e que foi realizada pela Deloitte aos atos
de gestão dos últimos 18 anos do Banco Espírito Santo (BES) e Novo Banco.
“Neste momento, estamos ainda concentrados na análise detalhada a essa auditoria, que é um documento complexo e

muito extenso. Requer uma análise muito
cuidada. Ainda não tomámos uma decisão
definitiva sobre a apresentação ou não de
uma proposta de inquérito parlamentar
porque ainda falta chegar ao parlamento o
mapa da codificação dos devedores, o que
permitirá uma leitura completa do relatório”, justificou o vice-presidente do Grupo
Parlamentar do PS. Por esta razão, segundo
João Paulo Correia, “seria pouco responsável avançar já com uma proposta de inquérito parlamentar e com o seu objeto”.
Neste ponto referente ao objeto de uma
futura comissão de inquérito sobre a gestão do BES e Novo Banco, João Paulo Correia defendeu que o objeto “deve ser o mais
amplo possível”, tal como foi o da auditoria feita pela Deloitte. Já sobre a proposta
de comissão de inquérito apresentada pelo
Bloco de Esquerda, o dirigente da bancada
socialista evitou fazer críticas diretas, dizendo apenas que os bloquistas entenderam “anunciar” essa iniciativa “antes de
concluírem a análise à auditoria”.
“O PS prefere concluir a análise detalhada da auditoria. Julgamos que é a posição
mais credível numa matéria tão complexa
e sensível como esta. A nossa posição em
relação a todas as propostas será tomada
quando as conhecermos. Neste momento,
não conhecemos propostas em concreto de
nenhum grupo parlamentar”, respondeu.
Na terça-feira (1), em comunicado, o Ministério das Finanças anunciou que recebeu
o relatório da auditoria externa e que esse
documento “será remetido à Procuradoria-Geral da República considerando as
competências constitucionais e legais do
Ministério Público”. Segundo o Governo,
o relatório revela perdas líquidas de 4.042
milhões de euros no Novo Banco (entre 4
de agosto de 2014, um dia após a resolução
do BES, e 31 de dezembro de 2018) e “descreve um conjunto de insuficiências e deficiências graves” no BES, até 2014, na concessão de crédito e investimento em ativos
financeiros e imobiliários.
JN/MS

AVÓS: RAÍZES E NÓS
um livro organizado por
Aida Batista, Ilda Januário e Manuela Marujo

LANÇAMENTO A 13 DE SETEMBRO
(DIA DOS AVÓS) - 3PM
Casa do Alentejo de Toronto | 1130 Dupont Street

HAPPY
LABOUR DAY
BRAMPTON!
Mayor Patrick Brown and the
Members of Brampton City Council wish a
Happy Labour Day to the hardworking people
and their unions and associations that continue
to build our great city.

Para assistir ao lançamento, ligar para (416) 417-8859 ou
enviar e-mail para manuela.marujo@utoronto.ca
..
A Casa do Alentejo apenas receberá um número limitado de
pessoas devido às regras impostas pela Covid-19.

Throughout the year, and especially during
COVID-19, we are grateful to the City’s Labour
Partners in CUPE Local 831, Amalgamated Transit
Union Local 1573 and the Brampton Professional
Fire Fighters Association Local 1068 IAFF, for
their ongoing contributions and dedicated
service to the Brampton Community.

brampton.ca
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Covid-19

Alunos em grupos de risco vão
poder manter aulas à distância

E

Os alunos que integrem grupos de risco
m comunicado, o gabinete de impara a covid-19 vão ter acompanhamenprensa explica que o documento, que
to não presencial durante o próximo ano
ainda está para publicação, consiste
letivo, à semelhança do que já acontecia numa extensão a uma portaria de 2017 que
com doentes oncológicos, segundo um estabelece as medidas de apoio para alunos
despacho emitido esta quinta-feira (3) com doenças do foro oncológico.
pelo Ministério da Educação.
“Este despacho prevê que estes alunos
possam dispor de acompanhamento não

presencial, recorrendo a apoio que permita
manter o contacto com a turma de origem,
mediante acordo com a família, podendo
ser mobilizados recursos em caso de manifesta necessidade”, escreve a tutela.
Numa versão do texto disponibilizada à
Lusa, lê-se que “os alunos que, de acordo
com as orientações da autoridade de saú-

de, devam ser considerados doentes de risco” e não possam, por isso, assistir às aulas
presenciais, possam beneficiar de “apoio
educativo individual em contexto escolar
ou no domicílio, presencial ou à distância”.
Por outro lado, o documento prevê ainda, para estes alunos, a possibilidade de terem condições especiais de avaliação e de
frequência escolar, à semelhança do que
a Portaria 350-A/2017 estabelecia para os
doentes oncológicos.
No próximo ano letivo, que arranca entre
14 e 17 de setembro, são retomadas as aulas
presenciais, suspensas em meados de março devido à pandemia da covid-19, e que,
este ano, deverão constituir o regime regra.
As exceções à regra previstas são os regimes mistos ou de ensino a distância, implementados apenas se a situação epidemiológica o impor, e, logo à partida, este grupo
de alunos para os quais o Governo estabelece agora medidas de apoio educativo.
Para beneficiarem destas medidas, os
encarregados de educação devem apresentar um requerimento à escola onde o aluno
está matriculado, a quem compete a determinação das medidas de apoio educativo
aplicáveis a cada estudante.
Durante o ano letivo, as escolas devem
assegurar a manutenção do lugar na respetiva turma, até ao regresso do aluno às
atividades presenciais.
Já as condições de realização das provas
de aferição e exames nacionais, para os alunos de grupos de risco, são determinadas
pela Direção-Geral da Educação, através
do Júri Nacional de Exames, em articulação
com as escolas.
No caso dos cursos profissionalizantes,
artísticos especializados e cientifico-tecnológicos, o despacho do Ministério da
Educação prevê que, sempre que possível,
a componente de formação em contexto de
trabalho possa ser realizada através de prática simulada, como aconteceu durante o
ensino a distância.
JN/MS

Viagens
Portugal fora da “lista negra” de Inglaterra, mas não do País de Gales e da Escócia
ou não dos países no corredor aéreo tem
em conta a “prevalência da covid-19,
nível e taxa de mudança, extensão dos
testes no país, regime e positividade dos
testes, extensão do surto face à transmissão geral, ações do governo e outras informações epidemiológicas”.
Porém, o ministro de Saúde galês,
Vaughan Gething, anunciou esta quintaa mesma publicação, o ministro -feira (3) que o País de Gales não vai sedos Transportes britânico relem- guir esta regra e vai impor uma quarentebra que quem viajar para passar fé- na de 14 dias aos passageiros que vierem
rias noutro país deve ter em atenção que de Portugal (exceto Madeira e Açores) e
as restrições, nomeadamente a quaren- de seis ilhas da Grécia, a partir das 4 horas
tena de 14 dias, “pode e muda em muito de hoje (4).
“Esta medida está a ser tomada devido
pouco tempo”.
O governante relembra que a presença ao grande número de casos de coronaGrant Shapps escreveu esta quinta-feira (3) na sua conta de Twitter que o
Governo britânico não hesitará em retirar algum país do corredor turístico do
Reino Unido. Contudo, disse, na quinta-feira (3), que não iriam ser adicionados ou removidos quaisquer países à
“lista negra”.

N

vírus importados para o País de Gales de
turistas que regressam das ilhas gregas,
em particular. Na última semana, foram
confirmados mais de 20 casos em passageiros de um voo de Zante para Cardiff”,
afirmou em conferência de imprensa.
A situação já lançou alguma confusão
nas redes sociais com a muita informação
dos últimos minutos. Vários internautas
tentam explicar ou perceber que restrições serão afinal impostas aos países.
Entretanto, também na manhã de
quinta-feira (3), o ministro da Saúde
britânico tinha dito que as decisões só
seriam comunicadas no dia seguinte, ou
seja, hoje (4). “Vamos publicar uma decisão amanhã [sexta-feira, 4], com base

nos dados existentes e não vou antecipar
qualquer juízo de valor”, indicou Matt
Hancock, em entrevista à “Sky News”.
O Governo escocês anunciou que quem
chegar de Portugal vai ter de ficar em isolamento durante duas semanas a partir
das 4 horas de sábado (5), juntando-se ao
País de Gales, que já tinha determinado
a mesma medida a partir das 4 horas de
sexta-feira (4).
“Os dados desta semana mostram um
aumento nos testes positivos e casos por
100.000 habitantes em Portugal”, justificou o ministro da Justiça escocês, Humza
Yousaf.
JN/MS
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Ana Mendes Godinho
e Marta Temido vão
ser ouvidas no
Parlamento sobre
surtos em lares

Créditos: DR

Os sociais-democratas consideram “essencial e urgente esclarecer cabalmente a
atuação dos ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde,
nas respetivas áreas de atuação, relativamente aos lares de idosos, bem como dar a
conhecer as medidas e ações para este setor,
quer a nível de recursos humanos, especialmente em termos de pessoal clínico, quer de
financiamento e regras de conduta (...), com
vista a minimizar ou evitar o aparecimento
de novos surtos de covid-19 nas referidas
instituições”.
Por seu turno, o CDS-PP, além de requerer a audição das ministras da Saúde e da
Segurança Social, pretende também ouvir
a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas,
salientando que “é dever do parlamento
acompanhar tudo o que se relaciona com a
pandemia” de covid-19, “designadamente
as medidas que estão, ou deveriam estar, a
ser tomadas em Portugal”.
O requerimento do PAN destaca que é
preciso “o apuramento de responsabilidades e do que falhou em Reguengos, não
obstante a investigação do Ministério Público, em termos de cuidados de saúde,
bem como a nível de fiscalização da Segurança Social”.
“O PAN defende que o Governo tem de
rever a sua estratégia de monitorização
epidemiológica nas residências da terceira
idade, bem como reforçar os profissionais
de saúde nas instituições que acolhem a
população mais vulnerável em termos de
idade e em condições de vivência comunitária”, lê-se no texto.
Relativamente às crianças e jovens em
situação de acolhimento residencial, o
A ministra do Trabalho, Solidariedade e
Comissão de Trabalho e Seguran- que “a incapacidade que o Governo tem partido diz que “não é compreensível que,
Segurança Social, Ana Mendes Godinho,
ça Social da Assembleia da Repú- revelado em prevenir e combater recor- mesmo perante testes negativos, se obrie a ministra da Saúde, Marta Temido,
blica aprovou esta quinta-feira (3), rentemente a ocorrência de surtos em lares gue estas crianças e jovens a fazerem um
vão ser ouvidas no parlamento sobre os por unanimidade, requerimentos do PSD, é gravíssima” e acrescenta que “a desres- isolamento de 14 dias, sempre que saiam da
surtos de covid-19 registados em lares, CDS-PP e Pessoas-Animais-Natureza ponsabilização e a desvalorização das gra- instituição e regressem, quando as mesmas
como o que ocorreu em Reguengos de (PAN) que solicitam a audição das gover- víssimas ocorrências que culminaram na exigências não são colocadas noutros conMonsaraz.
nantes e também da diretora-geral da Saú- morte de 18 pessoas num lar de Reguengos textos”, pedindo a revisão desta orientação
de Monsaraz é politicamente incompreen- da Direção-Geral da Saúde.
de, Graça Freitas.
JN/MS
No seu requerimento, o PSD defende sível e humanamente inaceitável”.

Covid-19
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Apresentador: Manuel DaCosta
Convidados: Angie Camara e Vince Nigro
Labour Day – A influência das decisões
políticas no mercado de trabalho; o
protecionismo económico; as mudanças na
forma como se trabalha.

Compositor, autor, escritor de canções,
produtor, editor, poeta, músico, Pedro
Abrunhosa é um dos convidados do It’s
Showtime desta semana, que conta ainda
com a presença de Rita Guerra uma das
melhores vozes portuguesas que chegou a
representar Portugal na Eurovisão.

No Espaço Mwangolé desta semana vamos conversar com um dos membros do
grupo musical Gang Machado, o artista e
compositor Lubamba. Teremos o nosso
momento musical e o Top 10 das músicas
mais tocadas.

Sex 18h

Dom 17h

Dom 18h30

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

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

Seg-Sex 7h

Seg-Sex 11h

Our host Stella Jurgen will show you how art
is keeping us together although we are apart.
Stay safe, enjoy art and be inspired by Stella’s
Studio on Camoes TV.
Sun 9pm

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO

21h30 Musicbox

14h00 Camões TV Magazine

09h00 Gente com História

01h30 Transparências

06h00 Musicbox

22h00 We Need To Talk

16h00 Body & Soul

10h00 Bem-Vindos a Beirais

02h00 We Need To Talk

08h00 Gente Com História

23h00 Nota Alta com Rui Massena

16h30 Imperdíveis

11h00 Por Tudo e Por Nada

03h00 Musicbox

09h00 Filhos e Cadilhos

00h00 Portugal À Vista

17h00 It´s Showtime

12h00 Clube dos Cozinheiros

04h00 Out There

10h00 Musicbox

00h30 Transparências

17h30 Timeline

12h30 Imperdíveis

05h00 Nicki Clark Show

11h00 It´s Showtime

01h00 Espaço Comunidade

18h00 Here’s The Thing

13h00 Musicbox

11h30 Musicbox

01h30 Here’s the Thing

18h30 Espaço Mwangolé

14h00 Mundo Mix

12h00 Clube dos Cozinheiros

02h00 Musicbox

19h00 Clube dos Cozinheiros

15h00 Caminhos Da História

12h30 Imperdíveis

04h00 Out there

15h30 Musicbox

13h00 Estação de Serviço

05h00 Nicki Clark Show

19h30 À volta da Música
com Francisco Tavares

13h30 Caminhos Da História

DOMINGO, 6 DE SETEMBRO

14h00 Glitter Show

06h00 Musicbox

14h30 Portugal À Vista

08h00 Caminhos Da História

15h00 It´s Showtime

08h30 Estação de Serviço

16h00 Caminhos da história

09h00 Portugal à vista

16h30 Caminhos Da Energia

09h30 Missa Dominical

17h00 Estação de Serviço

10h30 It´s Showtime

17h30 Musicbox

11h00 À volta da Música
com Francisco Tavares

18h00 Timeline

20h00 Portugal À Vista
21h00 Stella’s Studio
21h30 Musicbox
22h00 We Need To Talk
23h00 Nota Alta com Rui Massena
00h00 Camões TV Magazine
02h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show

16h00 Espaço Mwangolé
16h30 Glitter Show
17h00 Portugal À Vista
17h30 Musicbox
18h00 Pegado a Si

TERÇA, 8 DE SETEMBRO
06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Musicbox
08h30 Caminhos da Energia
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Bem-Vindos a Beirais
11h00 Por Tudo e Por Nada

19h00 Camões TV Notícias

12h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Bem-Vindos a Beirais

12h30 Imperdíveis

20h30 Timeline

13h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

14h00 Mundo Mix

21h30 Musicbox

15h00 Caminhos da História

19h00 Clube dos Cozinheiros

11h30 Musicbox

SEGUNDA, 7 DE SETEMBRO

22h00 Camões TV Notícias

15h30 Musicbox

19h30 À volta da música
com Francisco Tavares

12h00 Here’s the Thing

06h00 Musicbox

22h30 We Need to Talk

16h00 Timeline

12h30 Imperdíveis

07h00 Bom dia Canadá

23h30 Timeline

16h30 Portugal à Vista
17h00 Espaço Mwangolé
17h30 Musicbox

20h00 Portugal À Vista

13h00 Estação de Serviço

08h00 Musicbox

00h30 Stella’s Studio

21h00 Here’s The Thing

13h30 Caminhos Da História

08h30 Espaço Mwangolé

01h00 Forgotten Treasures

24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

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

A sua silhueta iluminada, junto à costa, revela à distância a presença humana na ilha.
Em pleno séc. XXI, com toda a evolução
tecnológica, ainda fará sentido a existência
do Farol? Uma estória a não perder no documentário “Berlenga - A Ilha do Farol” de
Paulo César Fajardo.

Nas vésperas da 45ª edição do TIFF, Joana
Vicente, a produtora de cinema que assumiu há cerca de um ano os destinos de um
dos maiores festivais de cinema do mundo, fala de si e do Festival que teve que se
adaptar aos tempos difíceis da pandemia.
Com Manuel DaCosta

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

Sab 14h30

Sat 9pm

Seg-Sex 18h

No Timeline desta semana, Adriana Marques e Catarina Balça contam-nos tudo
sobre os Video Music Awards deste ano,
mostram-nos o vídeo de uma criança de
três anos que ficou presa num papagaio
nos céus de Taiwan (está bem de saúde!)
e ainda nos falam de novas descobertas a
propósito da origem da água no planeta!

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

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

Sab 18h

Seg-Sex 14h

Dom 16h

18h00 Pegado a Si

10h00 Bem-Vindos a Beirais

04h00 Out There

20h30 Espaço Mwangolé

14h00 Mundo Mix

19h00 Camões TV Notícias

11h00 Por Tudo e Por Nada

05h00 Nicki Clark Show

21h00 Caminhos da História

15h00 Caminhos Da História

19h30 Bem-Vindos a Beirais

12h00 Clube dos Cozinheiros

15h30 Portugal À Vista

20h30 Here’s the Thing

12h30 Imperdíveis

QUINTA, 10 DE SETEMBRO

21h30 Musicbox
22h00 Camões TV Notícias

16h30 Timeline

21h00 Caminhos Da História

13h00 Musicbox

22h30 Forgotten Treasures

17h00 Espaço Mwangolé

21h30 Musicbox

14h00 Mundo Mix

23h00 Portugal À Vista

17h30 Body & Soul

00h00 We Need To Talk

18h00 Roundtable

01h00 It´s Showtime

19h00 Camões TV Notícias

01h30 Transparências

19h30 Bem-Vindos a Beirais

02h00 We Need To Talk

20h30 Stella’s Studio

03h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

04h00 Out There

21h30 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

22h00 Camões TV Notícias

22h00 Camões TV Notícias

15h00 Caminhos da História

22h30 Roundtable

15h30 Musicbox

23h30 Espaço Mwangolé

16h00 Roundtable

06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Musicbox
08h30 Caminhos da Energia
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Bem-Vindos a Beirais

00h00 It´s Showtime

17h00 Stella’s Studio

00h30 Timeline

11h00 Por Tudo e Por Nada

17h30 Musicbox

01h00 Portugal À Vista

12h00 Clube dos Cozinheiros

18h00 Pegado a Si

01h00 Transparências

19h00 Camões TV Notícias

02h00 We Need To Talk

13h00 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

14h00 Mundo Mix

SEXTA, 11 DE SETEMBRO

22h30 Timeline

03h00 Musicbox

20h30 Portugal à Vista

15h00 Caminhos Da História

06h00 Musicbox

23h30 Forgotten Treasures

04h00 Out There

21h00 Caminhos Da História

15h30 Musicbox

07h00 Bom dia Canadá

00h00 Here’s The Thing

05h00 Nicki Clark Show

21h30 Musicbox

16h00 It’s Showtime

08h00 Portugal À Vista

00h30 Wisdom of Wealth

QUARTA, 9 DE SETEMBRO

22h00 Camões TV Notícias

16h30 Here’s the Thing

09h00 Gente Com História

01h00 Stella’s Studio

06h00 Musicbox

22h30 Timeline

17h00 Estação de Serviço

10h00 Bem-Vindos a Beirais

01h30 Transparências

07h00 Bom dia Canadá

23h30 Body & Soul

17h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

02h00 We Need To Talk

08h00 Musicbox

00h00 Camões TV Magazine

18h00 Pegado a Si

12h00 Clube dos Cozinheiros

03h00 Musicbox

08h30 Portugal À Vista

02h00 We Need To Talk

19h00 Camões TV Notícias

12h30 Imperdíveis

04h00 Out There

09h00 Gente com História

03h00 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

13h00 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

12h30 Imperdíveis

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

Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771
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A morte ocorreu em 30 de março, depois
de Prude ter sido desligado do suporte de
vida, sete dias depois do incidente com a
polícia de Rochester.
Família divulgou vídeo
A sua morte não recebeu atenção pública
até quarta-feira (2), quando a sua família
realizou uma conferência de imprensa e
divulgou os vídeos das câmaras dos uniformes dos polícias e relatórios escritos, que
obtiveram através de um requerimento de
acesso a registos públicos.
Os vídeos mostram Prude, que tinha retirado as suas roupas, a obedecer quando a
polícia lhe ordenou para se sentar no chão
e pôr as mãos atrás das costas.
Depois, colocaram-lhe um capuz especial na cabeça, usado para evitar que os detidos cuspam e mordam, designados “spit
hood”. Na altura, Nova Iorque estava nos
primeiros dias da pandemia.
Prude pediu que lhe retirassem o capuz.
Então, um agente atirou-lhe a cabeça para
o chão e outro agente manteve-a forçada
contra o chão, com as mãos, enquanto um
terceiro lhe colocava um joelho nas costas.
Prude deixou de se mexer e falar. Nas
imagens veem-se médicos a assisti-lo antes
de ser colocado numa ambulância.

Homicídio causado por “complicações
de asfixia”
A morte de Prude foi considerada um
homicídio causado por “complicações de
asfixia em contexto de constrangimento
físico”. Prude era de Chicago e tinha acabado de chegar a Rochester para visitar a
família. A polícia tinha respondido a uma
chamada do irmão de Daniel, Joe, para o
112 (911 nos EUA) para informar que o irmão tinha saído de casa e que estava com
problemas mentais.
Vídeos de um homem negro que morreu
caso aconteceu a 23 de março des- Iorque, morreu por asfixia, depois de um
Várias pessoas concentraram-se na
de asfixia, depois de ter sido algemado,
te ano, com a morte a ocorrer no grupo de polícias lhe ter enfiado um capuz
quarta-feira (2) nas proximidades do Edifíencapuçado e subjugado por polícias,
dia 30 desse mês, mas o vídeo só na cabeça e pressionado a sua cara contra
cio de Segurança Pública de Rochester, que
foram divulgados na quarta-feira (2), com foi conhecido na quarta-feira (2). Daniel o chão durante dois minutos, conforme as
está a servir de comando policial, durante a
ativistas a exigirem que os agentes en- Prude, de 41 anos, que corria nu pelas ruas gravações divulgadas na quarta-feira (2)
conferência de imprensa.
volvidos sejam despedidos e acusados.
de Rochester, uma cidade a oeste de Nova pela sua família.
JN/MS

EUA

Mais um caso. Divulgadas imagens de homem
negro que morreu asfixiado por polícias

O

EUA
Desde há vários meses que o inquilino
da Casa Branca questiona a validade do
escrutínio presidencial, ao considerar que
o crescente recurso por diversos estados
ao voto por correio devido à pandemia da
covid-19 poderá implicar fraudes em larga
escala, apesar de numerosos estudos demonstrarem que essa situação é muito improvável.
Numa longa série de ‘tweets’ divulgados
ontem (3), Trump tentou retificar as suas
declarações de quarta-feira (2) , ao dizer
que pretendia exortar os eleitores a verificar se o seu voto tinha sido registado.
“PARA ASSEGURAR QUE O TEU VOTO
CONTA, ASSINA E ENVIA o teu boletim
O MAIS DEPRESSA POSSÍVEL. No dia das
eleições ou nas votações antecipadas, vai
à tua assembleia eleitoral para ver se o teu
voto foi ou não foi contado. Se foi contado
não poderás votar, e então o sistema de
voto por correio terá funcionado corretamente”, escreveu Trump na sua conta.
“Se não foi contado”, acrescentou, “VOTA
(que é o direito de qualquer cidadão).
Em resposta, a diretora do Gabinete eleitoral da Carolina do Norte, Karen Brinson
Bell, recordou que “é ilegal votar duas vezes durante uma eleição”.
Bernie Sanders, o antigo candidato democrata às presidenciais, denunciou vigorosamente as declarações do chefe de Estado.
“Durante anos, Donald Trump mentiu sobre as ‘fraudes eleitorais’. Hoje, apela à poO Presidente norte-americano Donald tem duas vezes, suscitando reações de (2) ao ser interrogado sobre o sistema em pulação da Carolina do Norte a cometerem
vigor na Carolina do Norte, um dos estados um delito votando duas vezes”, insurgiu-se.
Trump, que se tem pronunciado sobre protesto.
“Este Presidente não acredita na demodecisivos na eleição de 3 de novembro.
o método da eleição presidencial de no“Se o seu sistema é tão bom como dizem, cracia. É um autoritário que deve ser dervembro, corrigiu na quinta-feira (3) as
Deixem-nos enviar o seu voto [por
polémicas declarações de quarta-feira
correio] e permitam que votem pes- então não poderão votar [por duas vezes]”, rotado”, acrescentou.
JN/MS
(2), quando sugeriu a apoiantes que vosoalmente”, assinalou na quarta-feira prosseguiu.

Trump esclarece polémicas declarações
em que pediu para votar duas vezes

“
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O Kremlin rejeitou esta quinta-feira (3)
que haja motivos para acusar o Governo da Rússia de estar na origem do envenenamento do opositor russo Alexei
Navalny e pediu ao Ocidente que tome
cuidado com qualquer “julgamento precipitado”.

Créditos: DR

“

Não há razão alguma para acusar o
Estado russo”, disse aos jornalistas o
porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, adiantando que Moscovo está pronto
para o “diálogo” com Berlim e os europeus
sobre está questão. “Gostaríamos que nossos parceiros na Alemanha e em outros
países europeus não fizessem julgamentos
precipitados”, insistiu.
Peskov reiterou que “nenhuma substância tóxica” foi detetada pelos médicos russos durante a hospitalização inicial de Alexei Navalny na Sibéria, no final de agosto.
“Até agora, não recebemos informação
alguma” da Alemanha sobre as análises
que levaram à conclusão de que o opositor
foi envenenado, acrescentou ainda o porta-voz do Kremlin.
“Não acho, em geral, que o envenenamento dessa pessoa possa beneficiar alguém”, disse Peskov e também sublinhou
não ver “alguma razão” para que sanções
sejam decretadas contra a Rússia neste caso. O executivo alemão anunciou na
quarta-feira (2) que testes realizados num
laboratório militar mostraram evidências
da presença de “um agente químico neurotóxico do grupo Novichok” no organismo
de Navalny, que se encontra atualmente
internado em Berlim.
A chanceler alemã, Angela Merkel, disse
que o opositor russo Alexei Navalny foi “vítima de um crime” que tinha como propósito “silenciá-lo”, afirmando que só a Rússia “pode e deve” responder às “questões”
levantadas por este caso.

Rússia

Kremlin nega envenenamento
de Navalny e pede provas ao
Ocidente
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, censurou na quarta-feira (2) o “ato desprezível e cobarde” de
atacar o opositor russo Alexei Navalny com
um agente neurotóxico, exigindo o apura-

mento de responsabilidades.
O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, por seu turno, considerou que o
resultado do teste feito ao opositor russo
Alexey Navalny “torna ainda mais urgen-

te” uma “investigação completa e transparente” da Rússia. O Reino Unido declarou
que a Rússia deve “dizer a verdade” sobre
o caso do opositor russo Alexei Navalny,
considerando “absolutamente inaceitável”
o uso de uma “arma química proibida”.
A Presidência dos Estados Unidos afirmou, na quarta-feira (2), estar “muito perturbada” com tais conclusões e o chefe da
diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian,
disse que existem “interrogações fortes”
e “é da responsabilidade das autoridades
russas respondê-las”.
Principal opositor do Presidente russo,
Vladimir Putin, conhecido pelas investigações anticorrupção a membros da elite
russa, Alexei Navalny, 44 anos, está internado, em coma, desde 20 de agosto.
O político sentiu-se mal durante um voo
de regresso a Moscovo, após uma deslocação à Sibéria. Foi primeiro internado num
hospital de Omsk, na Sibéria, tendo sido
transferido, posteriormente, para o hospital universitário Charité, em Berlim.
Na semana passada, os médicos alemães
indicaram que Navalny apresentava indícios de ter sido envenenado por “uma
substância do grupo dos inibidores de colinesterase”. O hospital pediu a colaboração
do laboratório militar de farmacologia e
toxicologia de Munique (Baviera), no qual
trabalham os maiores especialistas alemães
em substâncias tóxicas e agentes químicos.
O Novichok integra um grupo particularmente perigoso de agentes neurotóxicos
russos que foram proibidos, em 2019, pela
Organização para a Interdição das Armas
Químicas (OIAC). A conceção deste tipo de
agente neurotóxico por cientistas soviéticos remonta aos anos 1970 e 1980, as últimas décadas da Guerra Fria.
JN/MS

Cartoons

Bandeira francesa queimada no Paquistão em
protesto contra “Charlie Hebdo”
100 manifestantes queimaram, esta
quinta-feira (3), a bandeira francesa
num protesto no Paquistão contra a última edição da revista satírica “Charlie
Hebdo”, que republicou as polémicas
caricaturas do profeta Maomé que motivaram o atentado à sua redação em
2015.

O

utros protestos estão a ser planeados para hoje (4) no Paquistão, onde a questão da blasfémia
é muito importante.
Os manifestantes reuniram-se na cidade de Muzaffarabad, capital da Caxemira controlada pelo Paquistão, e gritaram frases como “Parem de latir, cães
franceses” ou “Parem o Charlie Hebdo”.
“O Governo do Paquistão deveria
cortar imediatamente as relações diplomáticas com a França”, disse o religioso
Mohammad Zaman.
A manifestação terminou sem violência, depois de uma bandeira francesa ter
sido pisada e incendiada.
Várias outras manifestações estão planeadas após as orações de hoje
(4), incluindo uma em Lahore (leste),
promovida pelo partido extremista
Tehreek-e-Labbaik Paquistan (TLP),
cuja luta contra a blasfêmia é a principal
arma política.
A embaixada de França no Paquistão
pediu aos seus cidadãos que “fiquem lon-
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ge de todas as manifestações” e “evitem
todas as viagens” hoje, dia 4 de setembro.A blasfémia é uma questão muito delicada no Paquistão, o segundo país muçulmano mais populoso, com quase 220
milhões de habitantes, onde até mesmo
alegações não comprovadas de ofensa ao
Islão podem levar a assassínios e linchamentos.
Em 2015, a publicação de uma caricatura do profeta Maomé na publicação
satírica “Charlie Hebdo” causou furor
entre muitos muçulmanos, que consideraram a caricatura uma blasfémia, levando a publicação a ser alvo dos extremistas islâmicos no mesmo ano.
O atentado contra a redação da publicação e os ataques que se seguiram
ocorreram entre os dias 7 e 9 de janeiro
de 2015.
O julgamento sobre os atentados começou na quarta-feira (2) em Paris, cinco anos após os ataques de extremistas
islâmicos que fizeram 17 mortos.
Para assinalar o início do julgamento,
a revista voltou a publicar as mesmas caricaturas do profeta Maomé que fizeram
da publicação um alvo dos extremistas
islâmicos em 2015.
JN/MS

especiais
desta semana
T-bone steak
$8,99 lb.
Barriguinhas de porco
$3,99 lb.
Bifes da vazia
$9,99 lb.
Borrego
$7,99 lb.
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-16h
31/8/2020 a 6/9/2020

Suplemento
Desportivo

Como mexe o mercado
Inês Barbosa
Opinião

A Liga NOS tem início previsto para o
próximo dia 20 de setembro, mas nos últimos dias têm surgido diversos anúncios
de contratações pelos clubes que compõem a competição - uns já esperados,
outros algo que surpreendentes. Vamos
então a um pequeno resumo do que se
sabe até agora.

Paços de Ferreira: Depois de ter contribuído
para a subida do Farense à Liga NOS, David
Sualehe é reforço do Paços de Ferreira. Lucas
Sporting: Antunes (Getafe), Pedro Porro
Silva, Bruno Costa, Martín Calderón, Luther
(Manchester City), Pedro Gonçalves (FamaSingh, João Pedro, Jordi, Pedro Martelo e Milicão), Feddal (Betis), Adán (At. Madrid) e
chael Fracaro são os outros nomes anunciaNuno Santos (Rio Ave) são as contratações já
dos. Ricardo Ribeiro e Pedrinho abandonam
anunciadas pelo clube de Alvalade. Em seno clube.
tido inverso seguem Bolasie, Jesé Rodríguez,
Fernando, Mathieu, Francisco Geraldes, Gel- Tondela: Os reforços anunciados pelo Tonson Dala (este dois últimos rumo ao Rio Ave) dela são Salvador Agra, Pedro Trigueira,
Rafael Barbosa e Jaume Grau. De saída estão
e Battaglia, que assinou com o Alavés.
António Xavier, Cláudio Ramos, Pité, DioRio Ave: O avançado André Pereira, cedido
go Silva, Moufi, Ricardo Valente, Petkovic e
ao Saragoça na temporada passada, deixou os
João Vigário.
dragões em definitivo e assinou pelo Rio Ave
por três temporadas. A ele juntam-se Fran- Vitória SC: A Guimarães chegam Noah Jean
cisco Geraldes, Gelson Dala, Léo Vieira, Ivo Holm, Jonas Carls, Kim Jung-Min, Nicolas
Pinto, Nando Pijnaker e Ryotaro Meshino. Tié, Yann Aurel Bisseck, Francisco Ramos,
Jonathan Buatu, Paulo Vítor, Nuno Santos, Matos Trmal, Jorge Fernandes, Lyle Foster,
Joca e Taremi deixam a equipa vilacondense. Abdul Mumin, Bruno Varela e Mensah. De
saída estão Miguel Silva, Davidson, Lucas
Farense: O recém-chegado à I Liga anunEvangelista, Florent Hanin e João Pedro.
ciou, como reforços, Amine Oudrhiri, Ricardo Velho, Pedro Henrique, Rafael Defendi, Belenenses: Os azuis contarão com Afonso
Cláudio Falcão, Alex Pinto, Mansilla, César Taira, Bruno Ramires, Cauê e Miguel CardoMartins, Nikola Stojiljković e Eduardo Man- so. Já Koffi, Filipe Mendes, Licá, Marco Macha. Luís Rocha, Fabrício Simões e Rafael tias, André Santos e Nuno Coelho não vestirão a camisola desta equipa.
Vieira dizem adeus ao Farense.

F.C. Porto: desejado pelo Benfica, que lhe
chegou a oferecer um contrato de 1,6 milhões
de euros anuais - o dobro do que irá ganhar
no Dragão -, Taremi não voltou com a palavra atrás e assinou mesmo pelo F.C. Porto até
2024. O Sporting também intercedeu nesta
“jogada”, tentando a sua sorte ao acenar com
um contrato de 1,2 milhões de euros. O lateral Carraça, o guardião Cláudio Ramos e Zaidu (ex-Santa Clara) são os outros reforços já Braga: Os Guerreiros do Minho vão contar
com Guilherme Schettine, Iuri Medeiros, Zé
anunciados pelos campeões nacionais.
Carlos, André Castro, Al Musrati e Gaitán.
Benfica: Proveniente do Almería, Darwin
Francisco Trincão, Wilson Eduardo, João PaNúñez vai vestir a camisola do emblema da
lhinha, Eduardo, Wallace, Pablo, Alef e BruLuz. Para além do uruguaio, também Pedrino Wilson abandonam a Pedreira.
nho, Gilberto e Everton Cebolinha (ex-Corinthians, ex-Fluminense e ex-Grémio de Moreirense: Pedro Amador, Nahuel FerraPorto Alegre, respetivamente), o guarda- resi, Yan, Kewin, Derik Lacerda, Matheus
-redes Helton Leite, o belga Vertonghen e o Silva e Gonçalo Franco vão vestir o emblema
avançado Waldschmidt são reforços para a da equipa de Moreira de Cónegos na próxima
época 2020/2021. De saída estão Ivan Zlobin, temporada. Já Iago Santos, Pedro Trigueira,
Nuno Santos e João Aurélio estão de saída.
que ruma a Famalicão, e Zivkovic.

Marítimo: São, para já, quatro os reforços
anunciados: Fumo Tamuzo, Rafik Guitane,
Rúben Macedo e Marcelo Hermes. As saídas
são André Mesquita, Vukovic e Erivaldo.
Nacional: Após saída de Nuno Campos, Felipe Lopes, Diogo Coelho, João Vigário, Marco
Borgnino, Evouna, Framelin, Gauther, Anthony Sosa, Mosevich, Kaká, Vítor Gonçalves, João Fernandes, Lee e Pedro Perroti, o
Nacional contará com diversas novidades na
equipa: Piscitelli, Gergely Bobál, Lucas Kal,
Rúben Freitas, Larry Azouni, Vincent Koziello, Pedrão, João Victor, João Vigário e Rui
Encarnação.
Famalicão: A Famalicão chegam Andrija Lukovic, Alexandre Penetra, Fernando Valenzuela, Diego Batista, Abdul Ibrahim, Jhonata
Robert, Francisco Saldanha, Ivan Zlobin,
Henrique Travisan e Srdan Babic. Defendi,
Fábio Martins e Pedro Gonçalves despedem-se do clube.

Gil Vicente: Kanya Fujimoto, Antoine Léautey, Boubacar Hanne, Talocha, Tim Hall,
Souleymane Aw, Joel Pereira , Daniel Fuzato, Leandrinho e Miullen jogarão de galo ao
peito. Kraev, Sandro Lima, Wellington Luís,
Alex Pinto, Edwin Vente (empréstimo), RúPortimonense: Welinton, Maurício e Fabríben Ribeiro e Soares são as saídas anunciadas.
cio são reforços, enquanto que Jackson Martínez e Bruno Costa estão de saída da equipa Boavista: As entradas são Hamache, Ricardo
Mangas, Angel Gomes , Show, Nuno Santos,
de Portimão.
Javi Garcia, Alejandro Gómez e Léo Jardim,
Santa Clara: Para além do central Mikel
enquanto que as saídas são Neris, Heriberto,
Villanueva, Gustavo Viera, Jean Patric,
Mateus, Helton Leite, Carraça, Yaw Ackah,
André Mesquita, Mansur e Júlio Romão
Ricardo Costa (retirado) e Idris.
são os nomes anunciados pelo emblema
As “tropas” estão praticamente alinhadas,
açoriano. No sentido inverso segue Schettine, Francisco Ramos, Mamadu Candé, mas ainda podemos ser surpreendidos com
Zé Manuel, César Martins e Bruno Lamas mais novidades. É esperar para ver!
(empréstimo).

Caledonia & Rogers

Old Weston & St Clair

CALL ME TO FIND OUT HOW TO

SELL YOUR HOME
FOR TOP DOLLAR
IN LESS THAN
60 DAYS

LD
SO
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 ﬂoor,
walk out to a large concrete deck. Master with
closets + two generous bedrooms with double 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 ﬂoor open concept kitchen dining/
living w/marble counters, modern kitchen
walkout to a private deck generous bedroom. Basement - large one bedroom. Separate coin laundry. Main $1,500, 2nd ﬂoor
$1,400, basement $1250 all inclusive.

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

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

416.459.2007
candido@candidofaria.ca

www.CandidoFaria.ca

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!
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Darwin Nuñez assume
transferência para o Benfica
Avançado uruguaio revela que assinou de euros, a transferência mais cara de
por cinco temporadas com o clube da sempre da história do clube encarnado.
Na manhã de quarta-feira (2), o interLuz e deixa mensagem de despedida
nacional uruguaio já tinha abandonado o
aos adeptos do AD. Almería.
estágio da equipa espanhola em Marbella
arwin Nuñez confirmou ao jornal para viajar até Almería, onde se reuniu
espanhol “La Voz de Almería” que com Rui Costa, administrador da SAD do
assinou contrato “por cinco anos” Benfica, para fechar os termos salariais
com o clube da águia. “Almería vai no do novo contrato.
meu coração”, adiantou ainda o jogador,
JN/MS
de 21 anos, que chega ao Benfica para reforçar o ataque e deve custar 25 milhões

Créditos: DR

D

André Pereira troca F. C. Porto pelo Rio Ave
aos Arcos envolvido na transferência do
iraniano Mehdi Taremi para os dragões.
Na época passada, cedido pelo F. C. Porto, André Pereira alinhou no Vitória de
Guimarães, onde participou em 19 jogos e
Rio Ave anunciou esta segunda-fei- marcou três golos, e, na segunda parte da
ra (31) a contratação do avançado temporada, no Saragoça, do escalão secunportuguês André Pereira, que per- dário espanhol, onde foi utilizado em apenas oito jogos, sem marcar qualquer golo.
tencia aos quadros do F. C. Porto.
O atacante, de 25 anos, assinou um comJN/MS
promisso válido por quatro temporadas
com a formação vilacondense, chegando

Avançado português deixou o Dragão e
juntou-se aos vilacondenses a título definitivo. Na época passada esteve cedido
ao V. Guimarães e ao Saragoça.

O
Créditos: DR

F. C. Porto oficializa Taremi
Avançado iraniano assinou contrato
fez os exames médicos e começou na
pelos dragões até 2024.
terça-feira (1) a treinar sob as ordens de
Sérgio Conceição.
F. C. Porto oficializou esta seTrata-se da quarta contratação do F.
gunda-feira (31) a contratação
C. Porto para a nova época, depois do
do avançado Mehdi Taremi (exguarda-redes Cláudio Ramos (ex-Ton-Rio Ave), que vai vestir de azul e brandela), do lateral-direito Carraça (exco nas próximas quatro temporadas.
-Boavista) e do lateral-esquerdo Zaidu
O internacional iraniano, um dos
(ex-Santa Clara).
melhores marcadores do campeonato
passado (18 golos) assinou o contrato ao
JN/MS
início da tarde, no Estádio do Dragão,

O

Boavista anuncia contratação
de Léo Jardim
Guarda-redes brasileiro, de 25 anos, é a
nona contratação dos boavisteiros para
2020/21 e vai ocupar a vaga de Helton
Leite, que se mudou para o Benfica.

Créditos: DR

Créditos: DR

L

éo Jardim foi anunciado esta terça-feira (1) como a mais recente contratação do Boavista para a temporada
que se avizinha.
O guarda-redes brasileiro regressa, assim, ao futebol português, depois de ter representado o Rio Ave, de onde se transferiu
para o Lille.
Aos 25 anos, Léo Jardim é um reforço de
peso para os axadrezados e tem a responsabilidade de fazer esquecer Helton Leite, que
se transferiu para o Benfica. “Estou muito
feliz por estar aqui”, disse o guarda-redes,
em declarações reproduzidas pelas redes
sociais do Boavista.
JN/MS

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

(905) 856-5599
Info@olympictrophies.com
www.olympictrophies.com
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Aves: da 1.ª Liga à II Divisão Distrital Vitória de Setúbal quer que TAD

A

JN/MS

Créditos: DR

direção do Desportivo das Aves
inscreveu uma equipa sénior para
competir na II Divisão distrital da
Associação de Futebol do Porto na temporada 2020/21, anunciaram esta terça-feira (1) os corpos sociais liderados por
António Freitas.
“Apesar do desejo de ver a equipa
principal disputar divisões superiores,
não é fornecida qualquer informação
pela SAD. Estando os direitos desportivos entregues a esta, a direção do clube entendeu por bem criar uma equipa,
de modo a salvaguardar a honra e bom
nome do CD Aves”, lê-se em comunicado publicado no site oficial do clube.
A confirmar-se este cenário, trata-se de
uma queda de cinco escalões.
A Direção assegura ter o plantel e a
restante estrutura definida, enquanto aponta para a próxima semana a

divulgação da convocatória da assembleia-geral extraordinária, destinada a
esclarecer os associados sobre a época
2020/21 e a situação financeira encontrada após o triunfo nas eleições de 27
de junho.
Recorde-se que a SAD do Desportivo das Aves falhou a regularização de
salários ao longo da última temporada
que terminou com a descida ao segundo
escalão, tendo reprovado os requisitos
de licenciamento das provas profissionais de 2020/21 junto da Liga de Clubes
e dispensado o recurso para o Conselho
de Justiça da Federação Portuguesa de
Futebol.
Depois de ter assistido às rescisões
unilaterais de 15 jogadores e das equipas
técnicas dos plantéis principal e sub-23,
a administração liderada pelo chinês
Wei Zhao acatou a despromoção por via
administrativa ao Campeonato de Portugal e assumiu estar a preparar uma
equipa para evoluir no terceiro patamar
do futebol nacional.

decida recurso em 15 dias

Créditos: DR

Em comunicado, a Direção do emblema avense anunciou ter inscrito uma
equipa sénior no campeonato mais
baixo da Associação de Futebol do
Porto.

O presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Vitória de Setúbal entende que
o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)
pode decidir no “prazo máximo de 15
dias” sobre o recurso apresentado, evitando que este continue excluído das
provas profissionais.

N

a comunicação publicada no site
oficial do clube, Cândido Casimiro
reitera que a razão está do lado do
conjunto setubalense, que, depois de ver
rejeitada a providência cautelar apresentada no TAD, espera que a decisão da Liga
Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP)
de relegar o clube ao Campeonato de Portugal seja revertida em breve.
“O senhor presidente do TAD, que tanta
pressão fez para que a decisão fosse tomada
no dia 27, para salvar a face da Liga, e diga-se em abono da verdade da Federação,
pela não realização do sorteio das competições, tem agora uma possibilidade única de
‘pressionar’ o Colégio Arbitral para decidir,
no prazo máximo de 15 dias, a parte principal deste processo, permitindo ao Vitória
iniciar a competição, até porque tal é possível”, escreveu.
O advogado Cândido Casimiro considera que em nome da justiça a readmissão do
clube tem de ser uma realidade.
“Se o Colégio Arbitral analisar, com o
cuidado que se exige, toda a documentação
e que foi alegada pelas partes, pode decidir
já. É a própria imagem do TAD e dos seus
árbitros que está em causa a partir deste
momento. Ou fazem justiça e dignificam o

TAD, ou fazem a justiça dos ‘donos do futebol’ e dão razão à grande e maioria dos
adeptos, que não se revêem na dita justiça desportiva. Esperamos por justiça, com
a certeza que a razão nos assiste. Querem
livrar-se de nós, mas não conseguirão”,
escreveu.
O dirigente refere que foram tomadas
decisões pelo “presidente da Liga [Pedro
Proença] e duas das suas diretoras”, porque
não tinham “legitimidade e competência
para o fazer”.
“O processo contém toda a documentação necessária para que o TAD decida, sem
ser necessário fazer a inquirição das testemunhas arroladas, mas, se o quer fazer,
tem de trabalhar, pois o que está em causa
é apreciar e decidir se as decisões tomadas
pelo presidente da Liga e por duas das suas
diretoras, são nulas ou anuláveis, porque
quem as tomou não tinha legitimidade e
competência para o fazer, o que a ser assim
decidido prejudica a apreciação das demais
questões”, considerou.
O presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Vitória de Setúbal acusa o TAD de
rejeitar a providência cautelar apresentada
com o objetivo de não impedir o sorteio do
calendário da Liga.
“Pena foi que o TAD, na ânsia de não decretar a providência cautelar, por forma
a não impedir a realização do sorteio das
competições, não tenha atentado cuidadosamente nos argumentos e parecer apresentados”, disse.
JN/MS

Braga dá até 4 de setembro ao Sporting para pagar Rúben Amorim
por lamentar o “comportamento inadimplente” do Sporting, que, volvidos quase
seis meses, continua sem cumprir o que foi
celebrado no acordo entre os clubes que
permitiu a mudança de Rúben Amorim para
os leões, por 10 milhões de euros (mais 2,3
milhões de IVA, a cargo dos sportinguistas).
Então, o Sporting comprometeu-se a pagar cinco milhões de euros no dia seguinte à
apresentação de Rúben Amorim (5 de mara missiva enviada para Alvalade, com ço) e mais cinco milhões a 5 de setembro,
conhecimento à Federação Portu- para além de 155 mil euros de juros pelo deguesa de Futebol (FPF), à secção de ferimento da segunda tranche. A sociedade
Licenciamento/OGL (licenciamento para liderada por Frederico Varandas falhou logo
provas da UEFA) e à Liga Portuguesa de Fu- o primeiro pagamento, o que levou a uma
tebol Profissional, os bracarenses começam penalização de 10 %, ou seja, de 1.230.00,00
A SAD do Braga enviou uma carta à homónima do Sporting em que dá um prazo à
sociedade liderada por Frederico Varandas
para proceder ao pagamento da dívida pela
transferência de Rúben Amorim. Os leões
têm até às 16 horas de Portugal do dia 4
de setembro para liquidarem 11.753.138,88
euros, a que acrescem juros vincendos até
ao efetivo e integral recebimento da verba.

N

euros, acrescidos do IVA (289.900,00€). E
desde então, os bracarenses têm cobrado
juros mensais aos leões, que à data da carta ascendiam a 440.238,88€. Deste modo,
a dívida total por Rúben Amorim chegou
a 14.233.132,88€, dos quais o Sporting liquidou apenas 2,5 milhões, referentes ao
IVA do negócio, situando-se o débito em
11.753.138,88 euros.
Face ao prolongado e persistente incumprimento dos leões, a SAD liderada
por António Salvador decidiu intimar mais
uma vez o Sporting a pagar a dívida, só que
desta vez os minhotos estabelecem como
prazo máximo, perentório e absoluto às 16
horas do dia 4 de setembro.

Se o Sporting não pagar até à data estipulada, o Braga irá considerar definitivamente não cumpridas as obrigações contratuais assumidas pela Sporting SAD no
acordo de transferência de Rúben Amorim
para todos os efeitos legais e regulamentares. E ameaça os leões com o artigo 91 do
Regulamento Disciplinar, que prevê uma
sanção de multa no montante igual a 15%
da obrigação em dívida. Ou seja, se não
pagar até 4 de setembro, o Sporting verá a
dívida crescer mais 1.762.970,83 euros.
Nesse sentido, aquilo que deveria custar
ao Sporting 12.455.000,00 euros pode atingir os 16.195.109,71 euros a 4 de setembro.
JN/MS
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SELEÇÃO NACIONAL

Cristiano Ronaldo:
“É sempre um orgulho estar de volta à seleção”

“

É sempre um orgulho estar de volta
à seleção nacional e defender o símbolo da nação de todos os portugueses!”, escreveu o mais internacional dos
futebolistas nacionais na sua conta numa
rede social.
O avançado da Juventus postou uma foto
ao lado do seu amigo e colega de seleção,
Pepe, central do F. C. Porto, em que aparecem abraçados e a sorrir, com os polegares
para cima, no treino da “equipa das quinas” que começou na segunda-feira (31) a
preparar o duelo de sábado (5) com a Croácia, do arranque da Liga das Nações.
O selecionador Fernando Santos contou
com os 25 jogadores convocados, entre
eles os estreantes Rui Silva, guarda-redes

do Granada, e Francisco Trincão, extremo
transferido recentemente do Sporting de
Braga para o FC Barcelona.
Antes da sessão, que foi realizada à porta
fechada como medida de prevenção contra a pandemia da covid-19, jogadores,
treinadores e o restante “staff” da seleção
nacional efetuaram testes ao novo coronavírus, com os resultados a serem todos
negativos.
Três dias depois do duelo no Estádio do
Dragão, Portugal desloca-se a Solna, nos
arredores de Estocolmo, para defrontar a
Suécia.
A seleção nacional ainda não efetuou
qualquer jogo em 2020, devido à covid-19.
O último encontro aconteceu em 17 de
novembro do ano passado, no triunfo por
2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que,
entretanto, foi adiado para 2021, devido à
pandemia.
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Cristiano Ronaldo partilhou esta segunda-feira (31), nas redes sociais, o seu orgulho por estar de volta à seleção nacional de futebol, comentário que ilustrou
com uma foto em que surge abraçado a
Pepe, ambos sorridentes e de polegares
para cima.

JN/MS

Sérgio Oliveira volta à seleção:
“É sempre um orgulho”
O médio do F. C. Porto mostrou-se sa- bilizadas no site oficial da Federação Portutisfeito pelo regresso às escolhas de guesa de Futebol (FPF).
Sobre o duelo com a Croácia, que marca
Fernando Santos e espera uma vitória
o arranque do Grupo 3 da Liga das Nações,
frente à Croácia, na Liga das Nações.
Sérgio Oliveira lembrou que o rival de sábamédio Sérgio Oliveira mostrou-se do (5) é atualmente o vice-campeão munesta segunda-feira (31) satisfeito dial.
“O objetivo é ganhar. Não somos favoripelo regresso às escolhas de Fernando Santos na seleção portuguesa e as- tos, mas sim candidatos a ganhar e é assim
sumiu que o duelo de sábado com a Croá- que entramos em todas as competições.
cia, da Liga das Nações, vai ser “muito Sabemos que vamos ter pela frente o vice-campeão mundial e que vai ser um jogo
difícil”.
“Pessoalmente, é excelente que o jogo seja difícil, mas vamos entrar em campo com a
no Estádio do Dragão. Ganhámos lá a Liga ambição de ganhar”, frisou.
Esta segunda-feira (31), Fernando Santos
das Nações e creio que vamos ser novamente felizes. É sempre um orgulho representar orientou o primeiro treino e teve todos os 25
o nosso país e esta chamada é o culminar de jogadores convocados à disposição.
uma excelente época no clube”, disse o méJN/MS
dio do F. C. Porto, em declarações disponi-
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O

Infeções de covid-19 podem valer
derrota nos jogos da seleção

A

UEFA revelou esta segunda-feira
(31) o “Protocolo Regresso a Jogo”
das seleções nacionais, num documento que inclui a possibilidade de um
jogo ficar decidido por sorteio, caso o mesmo não se realize devido à pandemia da
covid-19.
Se isso suceder, e mesmo com um calendário limitado até final do ano, a UEFA
explicou que tentará sempre remarcar um
jogo para nova data mas que se isso não for
possível, a federação que tenha tido casos
de jogadores infetados será dada como
derrotada.
“A federação responsável pelo jogo não
se realizar ou não ser cumprido na totalidade verá ser-lhe atribuída desistência.

Isso não acontecerá caso a UEFA chegue à
conclusão de que ambas ou nenhuma das
equipas são responsáveis por o jogo não se
realizar ou não se disputar na totalidade,
o que significa que não pode ser declarada desistência. Se não for possível atribuir
desistência, o desfecho do jogo será decidido por sorteio”, lê-se no site da entidade
que rege o futebol europeu.
Por outro lado, mesmo que uma seleção
tenha um ou mais casos positivos, o encontro que tem agendado será disputado
na mesma se os jogadores forem colocados
em quarentena obrigatória ou auto-isolamento.
“O jogo prosseguirá consoante o que
está marcado, desde que essa equipa tenha pelo menos 13 jogadores disponíveis,
incluindo no mínimo um guarda-redes,
com testes negativos”, acrescenta o documento.
JN/MS
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O protocolo divulgado pela UEFA abre
a possibilidade de existir um vencedor
sem jogar e de punir a federação “responsável por o jogo não se realizar”, devido ao coronavírus.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA
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CAMPEONATO DE PORTUGAL

Mais de 30 atletas e elementos da equipa
de futebol do Louletano infetados
deveriam ser testados” durante o dia de
sexta-feira (28).
Todos os profissionais foram “colocados
em isolamento”, assim como “todos os
contacto diretos, quer dos positivos como
dos negativos”, acrescentou.
A equipa de futebol sénior do Louletano
egundo a mesma fonte, o primeiro caso foi diagnosticado na passa- Desportos Clube está a disputar a Campeoda quarta-feira (26) e durante o dia nato de Portugal de Seniores.
Na passada sexta-feira (28) de manhã, a
de quinta-feira (27) “foi feito o estudo à
equipa”, tendo sido decidido que “todos delegada de Saúde regional de Faro tinha
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Um total de 33 atletas e elementos da
equipa de futebol sénior do Louletano
Desportos Clube testaram positivo à covid-19, disse à Lusa fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

S

afirmado que a situação epidemiológica
no Algarve estava “estabilizada” apesar de
a população ter praticamente triplicado,
com o aumento de turistas.
“Não temos nenhum foco ou surto de
grandes dimensões ativo. [Temos] Alguns
pequenos surtos, de transmissão familiar
ou laboral”, adiantou Ana Cristina Guerreiro na conferência de imprensa quinzenal da Proteção Civil Distrital, em Loulé.
JN/MS

TAÇA DA LIGA

Leiria vai receber a final four da Taça da
Liga nas próximas três temporadas, sucedendo a Braga como anfitriã da competição, anunciou a Liga de clubes.

A

cidade foi a escolhida em detrimento do Funchal, na ilha da Madeira, e
vai receber no Estádio Municipal a
primeira das três edições da final four, de
16 e 23 de janeiro de 2021, numa versão da
prova com um formato excecionalmente
reduzido devido à pandemia de covid-19.
O Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa foi um dos novos estádios
construídos de raiz para a realização do
Campeonato da Europa de 2004, mas não
recebe jogos da Liga portuguesa desde
2012, quando a União de Leiria foi despromovida administrativamente das competições profissionais.

No entanto, será a segunda vez que o Estádio Municipal de Leiria recebe a decisão
da Taça da Liga, depois de em 2013/14 ter
acolhido a final da sétima edição da prova,
em que o Benfica venceu o Rio Ave, por
2-0.
A cidade de Braga acolheu a final da
Taça da Liga nas últimas três temporadas,
já no formato de final four, que tiveram
como vencedores as equipas do Sporting
(2017/18 e 2018/19) e Sporting de Braga
(2019/20).
Os estádios e cidades de Faro/Loulé
(2007/08, 2008/09, 2009/10 e 2016/17),
Coimbra (2010/11, 2011/12, 2012/13,
2014/15 e 2015/16) foram as outras cidades
a receber a final da Taça da Liga nas suas 13
edições anteriores.
JN/MS
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Leiria recebe final four da Taça da Liga nas próximas três temporadas

FUTEBOL FEMININO

Lyon conquista sétima
Champions feminina
para as francesas, que não contaram com a
internacional portuguesa Jéssica Silva.
Com este penta consecutivo, conquistado na nona final disputada, o Lyon lidera o
ranking de vencedores da Liga dos Campeões feminina, com sete títulos europeus,
seguido das alemãs do Frankfurt com
quatro e as compatriotas do Wolfsburgo e
sétimo título europeu das gaule- Turbine Potsdam, com os mesmos dois das
sas começou a ser construído com suecas do Umea, enquanto as germânicas
tentos da experiente avançado Eu- do Duisburgo e as inglesas do Arsenal fogénie Le Sommer, aos 25 minutos, e da ja- ram campeãs uma vez.
Ainda assim, em 19 edições, a Alemanha
ponesa Saki Kumagai, aos 44.
Alexandra Pop, logo após o intervalo, lidera com nove troféus, seguida da Franaos 48, ainda reduziu para 2-1 para as te- ça com sete, Suécia com dois e Inglaterra
tracampeãs alemãs, presentes na quinta com um.
final da sua história, contudo, aos 88, a isJN/MS
landesa Sara Bjork Gunnarsdóttir, com um
desvio na pequena área, selou o 3-1 final

As francesas do Lyon reforçaram, no
passado domingo (30), a hegemonia no
futebol feminino europeu ao tornarem-se pentacampeãs, depois de vencerem
as alemãs do Wolfsburgo por 3-1, na final da Liga dos Campeões, em San Sebastián, Espanha.
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O

FELIZ DIA DO
TRABALHADOR

O Benefit Plan Administrators Limited é uma empresa de
serviços financeiros que proporciona uma administração
profissional, serviços de custódia, consultoria e Trust
Management necessários para os nossos clientes hoje e
no futuro.
Benefit Plan Administrators Limited gostaria de desejar
aos nossas membros e às suas famílias um feliz dia do
trabalhador.

HAPPY LABOUR DAY
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Belenenses derrotado por eslovenos
complica futuro na Liga Europeia de andebol
O Belenenses perdeu no passado sábado
(29), por 28-23, na receção aos eslovenos
do RK Trimo Trebnje, na primeira mão da
primeira ronda de qualificação da Liga
Europeia de andebol, tendo ficado em
posição fragilizada para se apurar.

A
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pós um enorme equilíbrio no primeiro tempo, com as duas equipas a
irem para intervalo com um empate
12-12, a formação da Eslovénia foi muito
superior na segunda parte, onde os “azuis”
do Restelo acusaram a longa paragem provocada pela pandemia de covid-19, que
suspendeu em março e, posteriormente,
cancelou as competições da temporada
transata, com o regresso a efetivar-se apenas agora. Embora o jogo tenha sido disputado à porta fechada, devido ao surto do
coronavírus, alguns adeptos do Belenenses não desistiram e conseguiram fazer-se
sentir no interior, apoiando com cânticos
e tambores do lado de fora e vendo o jogo
através das grades laterais do pavilhão
Acácio Rosa, a criar um pouco do ambiente
que a pandemia afastou do desporto.
Essa força foi transportada para os jogadores do Belenenses, que regressou à elite
europeia após 11 anos de ausência, dando
uma excelente réplica ao quarto classifica-

Mariana Machado terceira
dos 1500 metros em Ibiza

do da liga eslovena do ano anterior até ao
descanso, em 30 minutos muito equilibrados que culminaram num 12-12.
Apesar da fantástica entrada na segunda
parte, onde o clube da Cruz de Cristo conseguiu faturar por três vezes sem resposta
(15-12), o RK Trimo Trebnje demonstrou
estar em melhores condições físicas e,
aproveitando algumas falhas dos lisboetas,
conseguiram recuperar e passar definitivamente para a frente a cerca de 10 minutos
do fim. Com Gal Cirar em grande destaque,
anotando oito golos, os eslovenos foram
aumentando gradualmente a vantagem
até final, valendo ainda algumas boas intervenções de Miguel Moreira na baliza do
Belenenses a impedir uma derrota maior.
No lado do Belenenses, Cláudio Pedroso,
que acabou expulso, e Tiago Ferro foram os
melhores jogadores no ataque, com quatro
golos cada.
Para a segunda mão, este sábado (5), os
comandados de Luís Monteiro têm a difícil
tarefa de recuperar cinco golos na Eslovénia e continuar nas provas europeias, em
que o Benfica, também no passado sábado
(29), venceu na receção aos austríacos do
Fivers, por 28-26, na mesma fase da prova.
JN/MS

Nadadora Rikako Ikee regressa à
competição após combater uma
leucemia
devido à covid-19, numa mensagem de encorajamento aos atletas face à pandemia.
Neste regresso, Ikee aponta baterias
apenas aos Jogos de Paris, em 2024, numa
fase em que o seu corpo ainda recupera da
doença, com grande manifestação de canHoje foi o dia em que renasci”, dis- saço, como disse ter sentido nos últimos 15
se a nadadora, que “marcou” 26,32 metros da prova do passado sábado (29).
“Para mim foi como se tivesse uma sesegundos numa competição dos 50
metros livres, embora ainda longe do seu gunda vida como nadadora”, explicou, adrecorde pessoal de 24,21 na distância, mas mitindo a ansiedade que sentiu no bloco de
suficiente para vencer um “meeting” local. partida: “Olhei e percebi que havia outras
Ikee conquistou seis medalhas de ouro nadadoras atrás de mim (...) e, apesar do
meu corpo não se mover devido ao cansanos Jogos Asiáticos de 2018 em Jacarta.
Há um mês, a nadadora participou num ço, surpreendeu-me a vontade de não queevento no Estádio Nacional, em Tóquio, rer perder.”
JN/MS
onde deveria decorrer a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, adiados para 2021

A nadadora Rikako Ikee, de 20 anos,
uma das maiores promessas do desporto japonês, regressou à competição com
uma vitória, um ano e meio depois de ser
diagnosticada com uma leucemia.

Mariana Machado concluiu na ter- chado.
Nos concursos, houve muitos enceira posição os 1500 metros do
meeting de atletismo de Ibiza, Ba- saios anulados e ninguém concluiu a
leares, que decorreu sob péssimas sequência que estava programada.
No triplo feminino, que contava com
condições climatéricas.
a campeã mundial, a venezuelana Yuprova em que atleta do Sporting limar Rojas, e as portuguesas Yariagnis
de Braga participou foi marcada Argueles e Ana M. Oliveira, apenas se
pela chuva e forte vento e a por- registou um salto marcado - de Ana M.
tuguesa fez 4.19,00, a quase três segun- Oliveira, a 12,76 metros, mas com vendos da vencedora, a espanhola Esther to irregular (4,0 m/s).
Guerrero (4.16,09). Mariana Machado
JN/MS
é filha da antiga atleta Albertina Ma-

A
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Djokovic segue em frente no
US Open e Pliskova eliminada
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Novak Djokovic avança com
nova associação de tenistas
profissionais
O sérvio Novak Djokovic, líder do
“ranking” mundial, anunciou a criação de uma nova associação de
tenistas profissionais masculinos,
independente da ATP, e apesar dos
apelos de Rafael Nadal e Roger Federer à união.

no Michael Mmoh (186.º).
Em femininos, a checa Karolina Pliskova, número três mundial, foi eliminada na
segunda ronda, ao perder frente à francesa
Caroline Garcia por 6-1 e 7-6 (7-2). A finalista vencida em Flushing Meadows, em
2016, e primeira cabeça de série do torneio,
foi derrotada pela tenista francesa, número
jokovic até perdeu o primeiro set 50 do ranking mundial, numa partida que
diante de Edmund (44.º), mas de- teve a duração de uma hora e 33 minutos.
No segundo major da época, Caroline
pois impôs o favoritismo nos três
parciais seguintes, numa partida que durou Garcia garantiu o apuramento para a ronda
seguinte e vai agora defrontar a norte-amais de três horas.
O líder da tabela ATP vai enfrentar na mericana Jennifer Brady (41.ª mundial).
JN/MS
próxima ronda da prova o alemão Jan-Lennard Struff (29.º), que ganhou com facilidade a sua partida contra o norte-america-

O sérvio Novak Djokovic, número um do
ranking mundial, está na terceira ronda
do Open dos Estados Unidos, após a vitória desta quarta-feira (2) sobre o britânico Kyle Edmund por 6-7 (5-7), 6-3, 6-4
e 6-2. A checa Karolina Pliskova foi derrotada na segunda ronda.

D
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“

Após a frutuosa reunião de hoje
[sábado, dia 29 de agosto], temos
o prazer de anunciar a criação da
Associação dos Jogadores Profissionais
de Ténis” (PTPA, na sigla em inglês),
escreveu o jogador na rede social Instagram, num texto acompanhado de
uma fotografia.
Na fotografia, surgem vários tenistas
reunidos num dos “courts” de ténis de
Flushing Meadows, onde teve início
na segunda-feira (31) o Open dos Estados Unidos, um dos quatro torneios do
‘Grand Slam’ ,juntamente com Austrália, Roland Garros e Wimbledon.
Nadal e Federer, que, juntamente com Djokovic, são os jogadores em
atividade com mais títulos no ténis,
tinham apelado “à união, e não separação” e a ATP (Associação de Ténis
Profissional), criada em 1972 e que gere
o circuito desde 1990, criticou a iniciativa.
“Reconhecemos as dificuldades que
os nossos membros enfrentam atualmente, mas pensamos que é o momento de mostrarmos união e não de divisões internas”, considerou a ATP.
Considerações a que Djokovic se

mostrou praticamente indiferente,
sublinhando ser este o momento certo,
que não se trata de um sindicato, não
existe um apelo ao boicote e que não
haverá um circuito paralelo.
JN/MS

“a loja à frente do parque”
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
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Pascal Siakam showing he can’t be
a Number 1 for the Toronto Raptors
The debate has raged on since Kawhi
Leonard’s departure, but since entering
the bubble there is no debating that Pascal Siakam cannot be the number 1 for
this Toronto Raptors team.

T

oronto Raptors All-Star, Pascal Siakam, has yet to find his scoring touch
since entering the bubble. Let’s take a
look at the first two games against the Boston Celtics…
Game 1: 33:33 mins | 13 pts | 3 reb | 2 ast | 2
stl | 0 blk | 2 TO | 5-16 FG | 0-3 3PT| 3-4 FT |
4 PF | +/- -20 |

Before we dive in, let me just say that I
love Spicy P as much as the next person
and truly think he can be a stud in this
league for a long time. But Spicy what are
these!? What happened to the All-Star who
was averaging over 20 points a game in the
regular season? What happened to the
Most Improved Player from last year who
was looking like he could be “the guy”?
What happened to the guy the Toronto
Raptors are paying 130 MILLION the next
four years?
A number 1 is a player who steps up
when their team needs them most and is a
consistent force that their team can rely on
night in night out. Pascal Siakam has not
been that guy in the NBA Bubble. A team
effort against the Brooklyn Nets got the job
done, then again five guys from the Orlando YMCA would have got the job done.
Once a team like the Celtics comes around though you need “the guy”. Fred VanVleet can be that guy at times as well as Kyle
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Game 2: 43:06 mins | 17 pts | 8 reb | 6 ast | 3
stl | 1 blk | 1 TO | 6-16 FG | 1-4 3PT| 4-4 FT |
2 PF | +/- -2 |

Lowry, but Spicy P is supposed to be that
guy and was paid to be that guy.
Siakam’s numbers have been pedestrian
at best throughout the first two games and
that was honestly really nice of me. His
field goal averages through the first two
rounds have been 31% and 37% respectively. Terrible.
Siakam’s only made 3-pointer was a
deep prayer to end the second quarter that
he wouldn’t make 99 times out of 100.

Federação de basquetebol
revela o “cinco” da década
O base José Barbosa, os extremos Nuno
Marçal, Carlos Andrade e Betinho Gomes e o poste Sasa Borovnjak constituem a equipa da década 2010/20 do
basquetebol português, anunciou a federação.

A

inda no ativo, José Barbosa, que dividiu a carreira entre a Oliveirense
e Ovarense, é um dos cinco atletas
com mais de 240 jogos na última década,
registando médias de 6,7 pontos, 2,0 ressaltos, 4,6 assistências e 1,6 roubos de bola.
Nuno Marçal foi MVP da Liga em três
épocas consecutivas e, em 117 jogos, conseguiu médias de 16,5 pontos, 7,8 ressaltos,
1,5 assistências e 1,2 roubos de bola.
Além de F. C. Porto, no qual começou
em 1992 e regressou posteriormente várias
vezes, Oliveirense e Maia Basket Club, o
extremo/poste teve experiências em Espanha no Fuenlabrada, Múrcia e Ciudad de
Huelva.
Carlos Andrade está no top 20 de quatro
dos cinco itens estatísticos principais, sendo que em 158 jogos conseguiu médias de
10,1 pontos, 5,8 ressaltos, 2,5 assistências e
1,3 roubos de bola.
O atleta representou a Portugal Telecom,
F. C. Porto, Queluz, Benfica e Lobos da
Malveira, com o percurso a passar pelos Estados Unidos na Universidade de Queens,

nos alemães do Francfort Skylines e no
Bruesca de Espanha.
Betinho Gomes foi quem menos competiu no campeonato português, nomeadamente 78 desafios, ainda assim atingindo
médias de 12,7 pontos, 6,3 ressaltos, 1,5 assistências e 1,2 roubos de bola.
O cabo-verdiano do Benfica iniciou a
carreira no Barreirense e depois passou em
Espanha pelo Cantábria Lobos e vários anos
no Breogán: depois da primeira incursão no
Benfica, atuou no BC Andorra e no Trento
de Itália, antes de regressar às águias.
Sasa Borovnjak foi o quinto melhor marcador da década com 2371 pontos em 146
encontros, somando médias de 16,2 pontos, 6,0 ressaltos e 1,2 assistências.
O sérvio formou-se nos Estados Unidos
na universidade Penn State Nittany, atuando em Espanha no Gran Canária e Zornotza,
intervalados pelos gregos do Ikaros Serres:
chegou a Portugal para jogar no Lusitânia
e após uma época esteve quatro ao serviço
do F. C. Porto, rumando agora novamente
a Espanha, para o Palência.
Esta equipa foi eleita por votação de 44
personalidades convidadas pela federação,
nomeadamente selecionadores nacionais
dos vários escalões, jornalistas especializados
na modalidade de vários órgãos de comunicação social e comentadores da FPB TV.
JN/MS

His shooting has to improve if the Raptors
want to come back from down two games
against this highly skilled Celtics team.
A number one player is also someone
who should get the last shot and you can
rely on to get that shot. Fred VanVleet has
the clutch gene, but when Steady Freddy
isn’t hitting his shots you need someone
else to step up. On Tuesday (1) night, Siakam was given that task and stepped out of
bounds in the corner. Just devastating stuff

from Pascal.
Spicy P is still a young player at 26 years
old and will most certainly be a very good
player in this league for the next decade.
Nick Nurse will keep giving him chances to
prove his worth, but Masai Ujiri and Bobby
Webster have to see that Siakam might not
have what it takes to be the number 1 man
on this Toronto Raptors team.
Jack Long

Toronto FC 0, Montreal Impact 1
2020 MLS Match Recap
The Montreal Impact grabbed a 1-0
road victory Tuesday (1) night at Toronto FC, knocking off the Eastern
Conference leaders and denying TFC’s
chance at tying the all-time MLS record for consecutive regular-season
matches without a defeat (19).

A

first-half header from Montreal
center back Rudy Camacho was
the difference, as the Frenchman
nodded home deep service from Romell
Quioto after a short corner kick. Camacho ghosted to the back post unmarked,
giving Montreal a 1-0 lead in the 14th
minute.
Toronto appeared to have an equalizer
in first-half stoppage time, after Alejandro Pozuelo and Pablo Piatti orchestrated a clever penalty-kick attempt. The
Spaniard rolled the ball forward rather
than shooting, and Piatti ran in before
lacing the ball past Impact goalkeeper
Clement Diop.
Head referee Drew Fischer quickly
waved off the goal, though, because Piatti entered the penalty arc before Pozuelo tapped his pass forward. Per the IFAB
Laws of the Game, when there’s encroachment by an attacking player and the
ball has not already entered the goal,

then an indirect free kick is awarded to
the defending team.
The whole sequence arose when Toronto striker Jozy Altidore was fouled by
Camacho inside the 18-yard box, resulting in a PK. Altidore also had a PK shout
in the 27th minute, but Fischer judged
that contact from center back Luis Binks
wasn’t enough to point to the spot.
As Toronto pushed for a late goal,
Montreal midfielder Emanuel Maciel
was at first shown a straight red card in
the 95th minute for a studs-up challenge
on Toronto captain Michael Bradley. But
after Video Review, the Argentine’s foul
was changed to a yellow card, allowing
the Impact to finish with 11 men.
Goals: 14’ – MTL – Rudy Camacho
Next Up
TOR: Saturday, Sept. 5 at Vancouver
Whitecaps (9:30 pm ET | TSN1, MLS LIVE
on ESPN+)
MTL: Wednesday, Sept. 9 vs. Toronto
FC (8:00 pm ET | TSN, TVA Sports, MLS
LIVE on ESPN+)
MLS/MS
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Toronto acquires Ray, Villar, Stripling

T

his marks Toronto’s third, fourth and
fifth deals of the Trade Deadline season
after acquiring first baseman/designated hitter Daniel Vogelbach and right-hander Taijuan Walker in separate trades from
the Mariners. The Blue Jays are clear buyers
“Ross Stripling is a guy who’s been reliafor the first time since their playoff runs in
ble, really good weapons, incredible secon2015-16.
dary options and he’s throwing harder this
year,” said Blue Jays general manager Ross
• TORONTO-ARIZONA TRADE DETAILS
Blue Jays get: LHP Robbie Ray, cash consi- Atkins after the Deadline. “He struggled a
little bit against right-handed hitting, so hoderations
pefully we can help him there, but adding
D-backs get: LHP Travis Bergen
two very reliable arms - and one of them
that could be a member of our organization
• TORONTO-MIAMI TRADE DETAILS
for an extended period of time.”
Blue Jays get: INF Jonathan Villar
With 59 starts among his 143 career appeaMarlins get: PTBNL
rances for Los Angeles, Stripling gives the
Blue Jays plenty of options. His best season
• TORONTO-LOS ANGELES TRADE DEcame back in 2018, when he posted a 3.02
TAILS
ERA over 21 starts and 12 relief appearances
Blue Jays get: RHP Ross Stripling
Dodgers get: RHP Kendall Williams and a (122 innings). With some potential rotation
openings coming in 2021, this move has lonplayer to be named
g-term potential for the Blue Jays. In Villar,
The Stripling deal stands out from the rest the Blue Jays add some much-needed infield
as the lone move that wasn’t for a rental, as depth in a switch-hitter who also brings
Stripling is in his first year of arbitration and plenty of speed to the lineup. Toronto has
has two years of team control remaining. An worked to find solutions on the left side of
uncharacteristically high home run rate has its infield after Bo Bichette went down with
hurt Stripling in 2020, leading to a 5.61 ERA, a right knee sprain, but its internal options
but the 30-year-old has been valuable in have underwhelmed. Bichette is expected to
return this season, providing a major boost
multiple roles for the Dodgers.

Créditos: DR

After acquiring left-hander Robbie Ray
from the D-backs along with cash considerations for reliever Travis Bergen, then
infielder Jonathan Villar from the Marlins
for a player to be named, the Blue Jays
capped off a busy Trade Deadline day with
a buzzer beater to add right-hander Ross
Stripling. The Blue Jays sent No. 13 prospect, according to MLB Pipeline, Kendall
Williams and a player to be named back to
the Dodgers for Stripling.

down the stretch, but Villar will allow the
Blue Jays to weather his absence and be a
better team coming out of it.
Villar is expected to see time at shortstop
with Bichette out, which would move Santiago Espinal, who has defensive versatility
similar to Villar’s, into a valuable utility role.
Once Bichette returns, Villar could move to
third base, where Travis Shaw has battled
inconsistencies this season. Villar is also an
option at second, which gives the Blue Jays
the option to use Cavan Biggio in the corner
outfield when that gives them a better overall lineup.
Atkins and the Blue Jays are comfortable with Villar playing all over, with Atkins
even mentioning his ability to play center
field. While shortstop is Villar’s likely starting point, Atkins emphasized that he prefers to make those decisions with the player,
which is a conversation that will happen
when the Blue Jays reach Miami.
Now 29, Villar stole 40 bases on just 49 attempts with the Orioles last season, and he
stole 62 in 2016 with the Brewers. The Blue
Jays do far more damage with the long ball

than on the bases, but this move noticeably
improves the athleticism of a roster that’s
been working to add more of that dynamic in
recent years. Villar is a free agent at season’s
end. On the pitching side, Ray has struggled
with the D-backs this season, but he comes
with obvious upside as a high-strikeout arm
who pitched to a 3.96 ERA over his five previous seasons in Arizona (2015-19). Ray has
consistently struck out more than a batter
per inning, but his control issues have gotten
the best of him through his first seven starts
of ‘20, in which he has a 7.84 ERA.
With 31 walks in 31 innings, Ray leads all
pitchers in Major League Baseball by a comfortable margin, which has made it difficult
for him to work deep into games. Depth of
start has been an issue for the Blue Jays’ rotation, with no starter working into the seventh inning or reaching 100 pitches to this
point in the season.
“With Robbie, the stuff is still electric and
the stuff is there,” Atkins said. “It’s very public that the arm action changed. We believe
he’s working back towards his arm stroke
and arm action that he had a year ago, but
the stuff is electric and the strikeouts [are]
there. We’re optimistic we’ll be able to get
him [over] the plate.”
Ray’s fastball velocity is back up to an
average of 93.9 mph this season, according
to Statcast, and he’ll pair that primarily with
a slider and curveball. Pitching on a one-year deal, Ray will be a free agent at the end
of the 2020 season.
Both Atkins and Charlie Montoyo indicated that they’re flexible regarding which
roles Ray and Stripling will play. There’s an
open rotation spot for the time being, but
the club should have a clearer picture of who
will start or potentially slide into a hybrid,
multi-inning role in the coming days.
Keegan Matheson

Em nome da
Local 183 Training Centre
desejamos a todos os membros da
Local 183
e às suas famílias um feliz
Dia do Trabalhador e fim-de-semana prolongado!
Por favor contacte a LiUNA Local 183 Training Centre
para marcar o seu Health and Safety Training!
Os cursos incluem:
1. Trabalho em alturas
2. St. John's treino de primeiros socorros
3. WHMIS
... e muito mais!
Para uma lista completa de programas disponíveis visite
www.183training.com

LOCAL 183

Training Centre

(416) 242-7551
1263 Wilson Ave. (East Wing)
Suite 301, Toronto
@liuna183training
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Miguel Oliveira caiu de frente
quando recebeu primeira mota

Fabio Jakobsen com 130
pontos na cara e apenas
um dente após queda
O ciclista holandês (Deceuninck-QuickStep), que sofreu uma queda
grave na Volta à Polónia, levou 130
pontos na cara e ficou apenas com
um dente, afirmou o diretor-geral da
equipa belga.

O MotoGP publicou nas redes sociais
um vídeo de Miguel Oliveira a receber a
sua primeira mota, ainda em criança. O
registo entra num documentário sobre o
piloto português, que voltou a merecer
destaque após a vitória no GP da Estíria,
na Áustria.

M

iguel Oliveira fez história ao vencer
o Grande Prémio da Áustria, com
uma ultrapassagem dupla na última curva. É o primeiro português a ganhar
uma prova da categoria máxima do motociclismo mundial.
No passado sábado (29), o MotoGP republicou no site oficial um documentário
sobre o piloto, onde se vê a sua espantosa
reação quando o pai lhe oferece a primeira
mota, ainda em criança. Cai para o chão.

“É uma das memórias mais felizes que
tenho. Ainda hoje, penso que nunca conseguirei retribuir a alegria que o meu pai me
deu”, diz, hoje, Miguel Oliveira. “És o pai
mais fixe do mundo”, respondeu, naquela
altura.
No documentário biográfico de 20 minutos, Miguel Oliveira lembra que herdou
a paixão por motas do pai e diz que “desde
que se lembra, que adora conduzir tudo o
que tenha motor”.
Chegar ao MotoGP aconteceu “de forma natural”, conta o pai, Paulo Oliveira,
no filme, ilustrado com vídeos caseiros de
arquivo e imagens atuais do piloto no seu
ambiente caseiro, familiar e profissional,
tanto no motociclismo como na medicina
dentária.
JN/MS
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S

egundo Patrick Lefevere, os ferimentos que o velocista sofreu na
Volta a Polónia, numa disputa ao
sprint com o compatriota Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a 5 de agosto,
deixaram-no com “uma corda vocal paralisada” e o paladar “ainda a curar-se”.
“Está com um aspeto terrível, está
devastado. Esperamos que recupere por
completo, mas será um processo que
durará meses”, admitiu em entrevista
com o canal televisivo VTM.
Segundo Lefevere, a situação do ho-

landês é complicada, após uma operação que superou as cinco horas numa
unidade de cuidados intensivos na Polónia, antes de ser transportado para os
Países Baixos para recuperar em casa.
Melhores notícias surgem do lado
do belga Remco Evenepoel, que a 15
de agosto caiu de uma ponte na Volta
à Lombardia, tendo fraturado a pélvis,
agora numa situação em que, “se tudo
correr bem, estará curado em seis semanas”.
Ainda assim, o diretor reconheceu
que as duas situações, que distam 10
dias entre si e sucederam na mesma
equipa, foram uma chamada de atenção
para o desporto. “Podíamos ter tido dois
funerais naqueles dias”, atirou.
JN/MS

As uvas Já Chegaram
as melhores uvas da California e do Canada
com mostos de primeira qualidade totalmente garatindos

temos disponível todo o equipamento necessário
e máquinas de esmagamento nas nossas instalações

50 Caledonia Park Road 416-652-0416

MACEDO WINERY &

downtown

1381 Dufferin St

30 Ossington ave
416-537-0416

FERMENT ON PREMISE
416-535-0416

winery

MACEDO
WINE GRAPE JUICE LTD.

Hamilton soma quinto triunfo
em Spa-Francorchamps
sificado, Max Verstappen, estando, agora,
mais perto de alcançar o sétimo título na
disciplina máxima do desporto automóvel,
feito conseguido apenas pelo mesmo Michael Schumacher.
A prova belga ficou marcada pelo azar do
espanhol Carlos Sainz Jr. (McLaren), que
viu o escape do seu monolugar ceder ainda antes da partida e já nem sequer largou
para a corrida, bem como pelo despiste do
italiano Antonio Giovinazzi na volta 10.
Uma roda do Alfa Romeo partiu-se e acabou por acertar no Williams do britânico
George Russell, que não evitou a saída.
A corrida foi neutralizada durante cinco voltas e os dois Mercedes aproveitaram
para montar pneus duros, o que quase entregava a liderança a Verstappen. Contudo,
a operação correu sem incidentes e Hamilton e Bottas conseguiram regressar nas
duas primeiras posições, que mantiveram
até final.
O australiano Daniel Ricciardo (Renault)
conseguiu o melhor resultado do ano com
a quarta posição, somando ainda um ponto
extra pela volta mais rápida.
O único motivo de susto para o vencedor
foi a degradação do pneu dianteiro direito,
que fez lembrar a Hamilton “o nervosismo
sentido em Silverstone [no GP de Inglaterra, em que sofreu o rebentamento de um
denas, deixando o finlandês Valtteri Bottas
pneu na última volta]”.
(Mercedes) em segundo a 8,448 segundos
“Não foi das corridas mais fáceis. Bloe o holandês Max Verstappen (Red Bull) a
queei as rodas na quinta volta e comecei a
15,455 segundos, na terceira posição.
sentir uma vibração”, revelou, no final. A
Esta foi a 89.ª vitória da carreira do pipróxima corrida disputa-se em Itália, no
loto britânico, que ficou a apenas duas do
circuito de Monza.
máximo da Fórmula 1, as 91 de Michael
JN/MS
Schumacher.
Com este triunfo, Hamilton saltou para os
157 pontos, mais 47 do que o segundo clasCréditos: DR

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) ganhou, no passado domingo (30), o
Grande Prémio da Bélgica de Fórmula
1, quinta vitória em sete corridas, aproximando-se do recorde de triunfos e de
títulos do alemão Michael Schumacher.

H

amilton gastou 1.24.08,761 horas
para cumprir as 44 voltas ao circuito de Spa-Francorchamps, nas Ar-

Público regressa
à Fórmula 1 em
Itália
Os espectadores vão regressar à
Fórmula 1 no Grande Prémio da
Toscana, Itália, que de 11 a 13 de
setembro vai aceitar cerca de três
mil fãs no estreante circuito de Mugello.

D

esde a retoma da competição
que todas as provas do mundial
foram realizadas à porta fechada e seguindo um protocolo sanitário
muito restrito devido à pandemia de
covid-19, que persistirá.
O Grande Prémio de Portugal, que
se realizará em Portimão, de 23 a 25
de outubro, vai contar com público,
como há muito foi confirmado.
Na semana anterior a Mugello, quando a Fórmula 1 passar pelo circuito de
Monza, igualmente em Itália, vingará o
modelo vigente, sem público.
Esta é a primeira vez que a Fórmula
1 vai passar por Mugello, um circuito
mais habituado ao MotoGP, no qual
compete o português Miguel Oliveira.
Em 70 anos de história da Fórmula 1,
as provas italianas têm-se alternado
entre Monza e Imola.
JN/MS

Get your game on!
Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

Be part of a winning team…join Gil Vicente

Open Tryouts for Boys & Girls Ages 6 - 18

ESTATE LAW TRUSTS REAL ESTATE

Take your game to the next level.
Come out and learn about our club, meet our skilled coaches
and try out with no commitment.

WILLS

CORPORATE TAX PLANNING
Falamos Português

Nelson Pinto (647) 573-6611 info@gvfcacademytoronto.com
gvfcacademytoronto.com
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4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202
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We're open for dining room service and looking
forward to serving you and your family, safely.

Joe & Andrew
Toronto
590 Keele Street
(Keele & St. Clair)
416.760.7893

Vaughan
3737 Rutherford Road
(Rutherford & Weston)
905.264.4017
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OGCA: Small and medium businesses
‘in desperate need of economic stimulus’

Giovanni Cautillo, president of the Ontario General Contractors Association
(OGCA), appeared before Ontario’s Standing Committee on Finance and Economic Affairs for the second time this
month to discuss the impacts of the
COVID-19 crisis on general contractors,
this time focusing on small and medium
sized construction enterprises.

S

eventy per cent of the industrial, commercial and institutional (ICI) sector
is made up of small and medium sized firms that are both unionized and open
shop, Cautillo told the committee.
“These smaller firms are dispersed across
Ontario, with smaller contractors having
roots in rural communities that are in desperate need of economic stimulus,” he said.
“Over the next few months small and
medium sized contractors will be facing
cash flow shortages. This is the start of a
financial crisis that requires the government’s immediate response.

“Simply put, we need to protect these
employers from collapse due to cash flow
issues. What can we do to keep these employers above water amid cash flow issues
and delay costs? Start with ensuring the
problem doesn’t get worse.”
In his presentation, Cautillo tabled the OGCA’s recommendations intended to provide
contractual and debt relief for the ICI sector.
“What we are asking for is to put language in that protects contractors in the
force majeure clause,” Cautillo told the
Daily Commercial News.
“We’re asking them to put out more
projects with less impediments so that you
stimulate the economy because construction is a driver of the economy. We’re
asking them to backstop lines of credit to
ensure contractors have the working capital to get those projects moving.”
The OGCA is suggesting any monies that
the federal government has be redirected
into projects in order to get people back to
work.

LOCAL 183

Training Centre

“Right now is not the time to pull the
plug,” said Cautillo. “If you start to pull
projects you are going to stagnate and
die. You need to put blood flow into the
organism to ensure that it’s going to be
healthy.”
The three recommendations include:
apply pandemic-related costs to the force
majeure clauses of contracts; remove
regulatory impediments to the planning
and delivery of all construction projects,
including the removal of exclusion clauses
from procurements policies; and establish
a relief provision that allows banks and
bonding companies to financially support
contractors while they deal with contractual and payment delays.
“Typically things outside a GC’s control
are covered by a force majeure clause, but
these clauses do not allow for a pandemic
or a mandatory closure of the industry,
meaning GC’s will be held liable for all associated costs,” Cautillo explained in his
presentation.

“Adding ‘pandemic’ as a component
of the force majeure section in contracts
would begin to address this issue for employers. By taking this action, the government would be able to protect contractors
from COVID costs that could cripple their
business while allowing them to continue
to build under challenging and uncertain
conditions.”
Another thing that is needed is an infrastructure pipeline that supports small and
medium sized construction.
“Although public projects make up a
critical portion of our business, public
infrastructure is only one part of the ICI
construction industry,” said Cautillo.
“But with our economy in recession,
many OGCA members are worried that
they will be completely dependent on the
Infrastructure Ontario pipeline for business. This is because the pandemic stopped
much of the planning and approvals for
commercial and industrial construction
slated for 2021. The only way to fix this is
by providing a long-term pipeline of public projects, large and small, that will encourage investment.”
It also serves as an incentive to train
those who lost jobs due to the pandemic.
“Right now many workers are looking
to the trades as a place of opportunity,”
said Cautillo. “With the recent changes
to training ratios, the skilled trades are
primed and ready to grow and small and
medium contractors are the perfect vehicles to teach apprentices.”
The OGCA is also asking the government to ask banks and bonding companies to support contractors financially with
relief provisions.
“A lot of small and medium size firms
actually invest their own personal assets
as collateral when they are applying for
a line of credit, so if the banks and bonding companies start pulling lines of credit
then you are not only bankrupting companies, you have the potential of losing
thousands of jobs in small communities
across Ontario,” Cautillo noted.
“By backstopping these loans and
just insuring them from a governmental
standpoint saying, ‘listen these guys are
going to be fine you just have to extend
credit to them just to get them over the
hump.’ We’re asking for assistance to ensure that contractors can deal with the
contractual payment delays so once the
money starts flowing again then we don’t
have cash flow issues.”
DCM/MS

Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be required
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Cidade cheia de encantos mil
Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Entre as cidades mais lindas que conheço, está o Rio de Janeiro. É indiscutível
a beleza única dessa “cidade maravilhosa, cheia de encantos mil”, palavras do
compositor André Filho e, desde 1960,
declarado hino da cidade. Foi a primeira cidade do mundo a ver reconhecido,
pela UNESCO, o valor universal da sua
paisagem natural.

A

primeira vez que aterrei no Rio foi
no aeroporto Drummond de Andrade, localizado no centro da cidade.
Tive a sorte de ter amigos cariocas à minha
espera e serem eles a acompanhar-me. Durante umas horas, enquanto deambulámos
pela cidade, deixei a bagagem depositada
no aeroporto. O receio de andar na rua, devido à reputação do Rio como uma cidade
perigosa, foi esquecido durante essa visita
guiada. Em qualquer dos lugares que visitávamos, encontrava pessoas simpáticas,
com sorrisos e palavras amáveis.
Fundada em 1565, com o nome de “Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro”

esta cidade viria a desempenhar papel preponderante quando a corte portuguesa nela
se refugiou durante o período das Invasões
Francesas. Os 14 anos da permanência de D.
João VI no Rio - de 1808 a 1822 – obrigaram
a cidade a grandes transformações, devido
ao seu papel de sede do império português.
Entre os monumentos e outras iniciativas de
vulto desse período contam-se o Real Gabinete Português de Leitura, a Biblioteca Nacional, o Teatro São João, o Museu Nacional
e o Jardim Botânico.
O centro histórico do Rio leva-nos a recuar até à época opulenta do “império”
quando o ouro e outras pedras preciosas
abundavam nos cofres da coroa. Palacetes,
conventos, igrejas e outros edifícios de arquitetura barroca localizam-se em praças,
avenidas e ruas que se assemelham às das
cidades europeias da mesma época.
Entrei na pastelaria Colombo, junto à Rua
do Ouvidor, e pareceu-me estar em Portugal num dos cafés tradicionais chiques de
Lisboa ou Porto. O café e os bolinhos de doçaria conventual viajaram para o outro lado
do Atlântico, traduzindo o nosso gosto pela
pastelaria requintada.
De qualquer ponto da cidade, impressiona-nos, particularmente, a presença dos
morros verdejantes que são pano de fundo
e cenário natural da cidade. Queremos subir a esses lugares para apreciar a vista que

conhecemos de livros, pinturas, filmes e
telenovelas. O morro do Corcovado, onde
se ergue o célebre Cristo Redentor e o Pão
de Açúcar, são ícones da paisagem do Rio,
mas, como explicar a beleza da Baía de Guanabara, a enseada do Botafogo, as praias de
Copacabana, as montanhas do Parque Na-

Igreja da Candelaria

Ipanema

Vista do Corcovado

mileniostadium.com

cional da Tijuca?
O clima tropical, quente e chuvoso premeia-nos com o verde dos bosques, as
palmeiras e outras árvores de grande porte, arbustos e flores exóticas que se podem
admirar dos múltiplos miradouros durante
as subidas. No cimo do Corcovado, fiquei
comovida e sem palavras, humilde perante
a grandeza e maravilha do que me foi permitido contemplar.
Como outros turistas, que visitam a cidade
pela primeira vez, optei por ficar num hotel
na área de Ipanema e Copacabana, por causa
das praias e por ser uma zona menos agitada
do que o centro da cidade; aí, assustou-me
a presença de muitos seguranças e polícias.
Nessa área nobre da cidade, próxima doutros bairros chiques como Leblon, Gávea,
Botafogo e Jardim Botânico, fica localizada
a Lagoa Rodrigo de Freitas. Estamos num
oásis de beleza incomparável, com passeios
pedonais, ciclovias, parques para crianças e
muitas atividades aquáticas. Porém, as favelas que se estendem atrás, pelos muitos
morros da cidade, não nos deixam esquecer
a vida de miséria de tantos dos brasileiros e
as diferenças sociais.
É obrigatório atravessar a ponte e ir a
Niterói, do outro lado da Baía, para, no Mirante da Boa Viagem, conhecer o edifício
futurista Museu de Arte Contemporânea,
do arquiteto Óscar Niemeyer, que acolhe
uma das maiores coleções de arte desde os
anos 1950. A vista do Rio, “terra que a todos seduz”, do outro lado de Guanabara,
ficará guardada para sempre no nosso espírito. 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
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Terra Viva

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Existe um ser vivo na Terra que potencialmente pode viver para sempre – a
“água-viva-imortal”.

D

esde tempos imemoriais o Homem
sonhou ou fantasiou com a imortalidade, porém, apenas aos deuses
se atreveu a atribuir-lhes essa fantástica
capacidade, acreditando até que estes a
poderão partilhar consigo.
Na realidade científica verifica-se que
todos os seres vivos têm um tempo limitado de existência - ou não…
A medusa Turritopsis nutricula, descoberta em 1843 pelo zoólogo francês René-

Créditos: DR

Quase
imortais
-Primevère Lesson, não viu de imediato
reconhecida a sua capacidade de rejuvenescimento perpétuo.
Duas histórias se contam quanto à descoberta da imortalidade deste hidrozoário.
Uma delas atribui a descoberta a Christian Sommer, biólogo marinho alemão,
que enquanto estudante, durante as férias
de verão de 1988, na Riviera Italiana, colheu esta e outras águas-vivas para uma
pesquisa, levando-as para o seu laboratório. Após vários dias ficou surpreendido
com o facto de a medusa não morrer - ao
invés de envelhecer ou se degradar, rejuvenescia, aparentemente tornando-se
mais jovem. Sommer verificou que a medusa regrediu até ao ponto de reiniciar o
seu ciclo de vida. Continuadamente envelhecendo e rejuvenescendo.
O outro relato sobre a descoberta desta
fantástica capacidade refere o investigador
japonês Shin Kubota, considerado atualmente o maior especialista sobre esta espécie. Kubota encontrou nos mares do sul do

Japão uma água-viva cravejada de espinhos
- ao retirá-los verificou que as feridas se
curaram e que o animal se regenerava. Durante 2009 e 2011, experimentou por 12 vezes ferir as medusas e em todas as experiências estas se regeneraram, voltando sempre
ao primeiro estado de desenvolvimento,
reiniciando assim um novo ciclo de vida.
A reprodução da maioria dos hidrozoários é feita pela libertação de espermatozoides e de óvulos que são libertados no
mar. Depois da fecundação desenvolvem-se minúsculos ovos de onde eclodem pequeninas larvas, que se fixam em
rochas ou outras superfícies sólidas no
fundo do mar. A larva passa então à segunda fase de desenvolvimento, transformando-se em pólipos - destes pólipos
saem as medusas machos e fêmeas que
irão por sua vez libertar células sexuais.
A água-viva-imortal difere, porém,
dos restantes hidrozoários: tem a capacidade de, após a libertação das células
sexuais, inverter o seu envelhecimento

e regredir para a forma de pólipo, conseguindo manter-se infinitamente num
ciclo de ora medusa, ora pólipo.
Este ciclo interminável de envelhecimento-rejuvenescimento é algo de fantástico, no entanto não é garantia de vida
eterna. Como qualquer outro ser vivo,
a Turritopsis nutricula pode ser alvo de
predadores, acidentes, ou vítima de alterações dos ecossistemas onde habita.
A vida, apesar de persistente, pode
também ser muito frágil. A alteração do
equilíbrio físico e químico dos oceanos é
com certeza uma ameaça a qualquer ser
que aí habite.
A imortalidade deste animal torna-se
uma quimera pelo confronto com outra
espécie que almeja conseguir essa aptidão – o Homem.
Na ânsia e ilusão de conquistar o infinito, a humanidade corre o risco de destruir
a possibilidade da imortalidade de outros,
e também a sua.
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WHEN IS THE
BEST TIME TO
DO THE CAMINO?
When thinking of walking the Camino de
Santiago it’s important to plan ahead.
For many people the Camino is among
the most important experiences of their
lifetime and, of course, that experience
should be as close to perfect as possible.

C
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out extreme weather and crowds everywhere? Sounds perfect to us!
If you’re looking for a solitary sort of
experience, a time for introspection and
tranquility, and a few days of persistent
rain are not a problem, then the months
of March and April or October and November are ideal. In these months the days
are shorter and the temperatures remain
mild, despite the possibility of a few
rainy days.
If for you the Camino is a sensory experience that includes getting to know
the local communities and fellow pilgrims, discovering landscapes and all the
beautiful aspects Nature has to offer in
spring and autumn, then the months of
May, June and September are your best
option. This is when you’re guaranteed to
have sunny days with a pleasant temperature, even if with a little rain on occasion, making it the best time to walk this
ancient pilgrimage route.

Créditos: DR

hoosing the best months to do the
Camino is among the most relevant
aspects of planning. Crowds and
high temperatures are always best avoided, so July and August should definitely
be crossed off your list of possibilities.
It’s also important to be aware that the
regions you’ll be crossing, the Minho, in
Portugal, and Galicia, in Spain, have well
defined seasons. That means you can expect hot summers and cold, humid winters,
with a few microclimates along the way.
Aiming for the best combo of no crowds
and mild weather is the best strategy to
get the best of your experience.
Can you imagine enjoying the towns
and cities along the Camino, whether
on the Coastal or Central variants, with-
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Those following the Central Camino will
find that Ponte de Lima and Valença do
Minho (both in Portugal) and Pontevedra
(in Spain) provide plenty of opportunities
to enjoy the local monuments and landscapes, all the while being excellent cities
for rest days.
Ponte de Lima, with its own legend dating back to the Roman period, allows for
carefree strolls along the banks of the Lima
river with the central plaza, called Largo
de Camões, as the perfect spot to relax
with a drink and a local snack. The medieval bridge and the Gothic church are also
mandatory stopovers when visiting the
oldest Portuguese town. From the top of a
hill and inside a fortress, Valença do Minho
invites you to go inside its walls. Wander
through its traditional streets admiring
the old churches and all the small local
shops. Pontevedra, in Spain, boasts its fully

pedestrian historical centre full of plazas
where you can enjoy local tapas. Its unique
market, the bridges, historical churches
and the city’s museum are also on the list
of things not to be missed!
Those who choose the Coastal Camino
will get a wonderful mix of history, tradition and coastal landscapes by staying in
Viana do Castelo (in Portugal), Baiona,
Vigo and Pontevedra (all in Spain).
Known as “princess of the Minho”, Viana do Castelo is the keeper of a series of
treasures: from its pristine coastline, to the
historical buildings, the museums and the
Santa Luzia Basilica, built on top of a hill and
allowing for stunning views over the entire
area. Baiona is where you can find the imposing Monte Boi peninsula and the Monterreal Fortress. This charming coastal town
is home to the Caravel Pinta Museum as well

as several small beaches. Also on the coast
you’ll find Vigo with its unique old part of
town, cathedral and Castro fortress.
Last but not least, walking the Camino
in the less crowded months allows you to
fully enjoy the delectable local cuisine of
Minho and Galicia without having to face
jam-packed restaurants, cafés and bars.
The Minho region takes pride in its traditional corn bread (broa de milho), cured
bísaro pork and caldo verde (a thick soup
made with potatoes and cabbage, which
you can also find in other parts of the country). Fresh seafood and shellfish dishes are
also on offer and, being Portugal, you can
be sure to find bacalhau (salted cod) cooked
in a variety of ways. Finish off your meal
with a sweet leite creme and don’t forget to
taste the local wine, the crisp vinho verde.
When in Galicia you can’t miss the caldo
gallego (a rich vegetable soup) besides a

multitude of seafood dishes, empanadas and
tapas to choose from. Wash it all down with
the local Albariño wine and don’t forget the
delicious tarta de Santiago for dessert.
2021, the first Holy Year since 2010, will
be a special year for the Camino de Santiago. Holy Years happen whenever St.
James Day (July 25th) falls on a Sunday
and, generally speaking, these are years
when you can expect a greater influx of pilgrims. If walking the Camino de Santiago
in 2021 is on your bucketlist don’t waste
time and book your tour as soon as possible
in order to guarantee your place. Check
out our options in https://www.portugalgreenwalks.com/camino-de-santiago/.
Our tireless team is available to help all
those who wish to discover the Camino de
Santiago in a calm and comfortable way.
We wait for you in the Camino!
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dade estudantil fazem parte da lista de recomendações operacionais para 2020-2021.
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A polémica

STAYAWAY COVID
A estreia oficial desta aplicação móvel
aconteceu esta terça-feira, dia 1 de setembro, no Instituto Superior de Engenharia do Porto, em Portugal, ainda que
já tenha começado a chegar aos smartphones no final da semana passada. Na
segunda-feira (31) eram já quase 80 mil
as pessoas que já haviam feito o download, segundo dados divulgados pelo
INESC TEC.

O que é e como funciona

Tendo em conta que a identificação de
contactos se reveste de grande importância quando falamos de Covid-19, que se
caracteriza pelo seu elevado contágio, a
StayAway Covid permite, através da proximidade física entre smartphones e com
recurso a Bluetooth, rastrear rapidamente as redes de contágio por coronavírus.
Com anonimato e proteção de dados gapesar da adesão ser voluntária, rantidos, a ferramenta alerta quem, nas
Marta Temido, ministra da Saúde 48 horas anteriores ao diagnóstico, conde Portugal, apelou à sua “efetiva tactou a menos de dois metros e por mais
utilização” num “exercício de responsabi- de 15 minutos com alguém infetado nos
últimos 14 dias.
lidade e solidariedade”.

A

E como é que isto acontece? É muito simples: depois de se ter feito o download da
app, a mesma terá que estar ativa no telemóvel – se o doente receber diagnóstico
positivo para Covid-19, receberá um código que terá que introduzir no telemóvel.
Esse código servirá para que a aplicação
possa notificar todos os contactos de proximidade.
Este lançamento surge numa altura em
que se prepara o regresso às aulas em Portugal – entre os dias 14 e 17 de setembro -, e
ainda que as soluções para lidar com a pandemia de Covid-19 sejam variáveis de escola
para escola, a utilização desta ferramenta e
a realização de testes virais entre a comuni-
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Ainda que existam já vários relatos de erros e/ou entraves relacionados com a instalação e utilização da StayAway Covid - app
desenvolvida em conjunto pelo INESC TEC,
pelo ISPUP, pela Keyruptive e pela Ubirider
-, Marta Temido apelou a que os portugueses “não desistam” e garantiu ainda que a
mesma é “confidencial, voluntária e segura” no que diz respeito à privacidade dos
utilizadores.
Um dos problemas identificados é a compatibilidade – ou falta dela – em alguns
dispositivos: em Portugal, quase 30% dos
dispositivos da Apple não têm capacidade
para instalar as tecnologias GAEN. Já em
dispositivos Android, esse valor fixa-se em
6,7%. Quer isto dizer que em Portugal existem cerca 800 mil telemóveis que não vão
conseguir descarregar esta app.
A juntar-se a isto temos ainda um outro
aspeto que precisa de ser resolvido: o facto
de nem toda a gente levar o telemóvel consigo para todo o lado. Recentemente, a Associação D3 alertou, em comunicado, para os
potenciais sinais de fracasso resultantes de
experiências com este tipo de apps noutros
países europeus - em França, por exemplo,
2,3 milhões de pessoas terão instalado uma
app semelhante, e apenas foram emitidas
72 notificações de contacto. Já na Alemanha
apenas 25% da população instalou a respetiva app de rastreamento. Para além disso,
a D3 destacou ainda a sua preocupação em
relação à falta de transparência no desenvolvimento da StayAway Covid.
Por tudo isto, Marta Temido assumiu que
a divulgação, calibração e aperfeiçoamento
desta ferramenta são essenciais.
Parece que esta ainda vai ser uma novela com muitos capítulos. Até lá, o melhor
é continuar a seguir à risca as recomendações da Organização Mundial de Saúde e
não facilitar!
Inês Barbosa/MS
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beiro até a irritação! Como se fosse fácil tropeçar, cair, se machucar e mesmo
assim ter forças para se levantar e continuar no caminho dos sonhos. Mas apeAdriana Marques
sar de ser meio clichê, ela tem uma meia
Opinião
verdade: as tentativas precisam existir,
enquanto houver sentido para você e
Quantas vezes você ouviu: “deixa pra lá, não necessariamente mudar o seu soparte pra outra”, dito por um amigo ou nho. Para variar, trarei minhas experiênparente, que não sabe bem o que dizer cias pessoais para me expressar.
num momento de fracasso ou derrota
que você está vivendo? Não sei como
á um tempo atrás, eu comecei a
você se sente quando ouve essa fradesenhar. Meus primeiros desese tão comum, mas ela me dá uma má
nhos demonstram uma total falta
impressão tão grande, tão reducionista, de confiança, riscos tremidos, rabiscos

H
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A ansiedade
vai atrasar
os seus
sonhos

estranhos, incansáveis marcas de borracha. Mas apesar disso, eu continuei.
Lembro que teve um momento que eu
pensei em jogar tudo para o alto e parar
de fazer o que “não sabia”, pelo menos,
esse era o meu pensamento negativo.
Olhava para os tais desenhos e sentia
que eles não tinham as proporções corretas, não tinha realismo.
Foi quando assisti um documentário
de um artista chamado Stanislaw Szukalski na Netflix e foi muito importante
para mim, porque é um grande incentivo para valorizar formas não convencionais e entender que cada artista tem
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a sua própria característica, sem a necessidade de parecer perfeito. Stanislaw apresentava formas inusitadas no
meio artístico em que circulava e isso
o destacava e o tornava extremamente incrível. Inclusive, recomendo o tal
documentário, independentemente de
você gostar ou não de arte, pois o incentivo nele contido se aplica perfeitamente para qualquer âmbito da vida. Tome
nota: Struggle, The Life and Lost Art of
Szukalski.
O problema do meu entrave estava
justamente na ansiedade de querer ser
uma pessoa que eu ainda não sou. Como
estou no início do processo, é preciso
experienciar muitas tentativas, formas,
texturas, entre outras coisas importantes para o desenho, para assim chegar ao
meu objetivo. Após ver o documentário
eu senti uma sensação de libertação. Fechei os olhos, respirei fundo e disse para
mim mesma “tente outra vez” e dessa
vez, sem querer parecer perfeita!
Todos os dias, eu desenhava um pouquinho. Um desenho ali, outro acolá e,
aos poucos, fui sentindo prazer em vez
de pressão. Não vou dizer para você que
hoje em dia está uma maravilha, afinal
de contas, mais uma vez, estou iniciando essa fase de ilustradora, mas posso
dizer que houve uma grande evolução
no que diz respeito à segurança e tranquilidade no ato de criar e realizar um
trabalho artístico.
Definitivamente, para mim, não é
uma boa tática focar na derrota, no erro
e desistir. Enxergar a beleza deste caminhar, das “tentativas” na nossa vida, da
possibilidade de melhorar um pouquinho por dia, é muito compensador. Por
isso, a ansiedade da conquista dos sonhos precisa ser diluída porque é quase
certo que ela vai te atrasar a chegar.
Foque no prazer do caminho de tudo
isso. Fala a verdade, não ficou um muito
melhor do que “deixa pra lá e parte pra
outra?
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A BLAST FROM THE PAST

The better way, according to Barney Beaver!
Armando Terra
Opinião

This is a brief history of The Toronto
Transit Commission with photos of several artifacts from my collection and in
particular related to PCC cars. Originally incorporated as The Toronto Transportation Commission in 1921. Today
the commission owns and operates 75
subway stations, 11 streetcar lines, four
rapid transit lines and excess of 150 bus
routes. TTC is the busiest mass
transit system in Canada
and third largest in
North America, behind the NYCTA (New
York City Transit Authority) and MCM
(Mexico City Metro).
On an average weekday in 2019 it moved
approximately
1.8
million passengers.
The TTC also operates Wheel Trans,
which
transports
elderly and disabled
customers. ln 1954
The TTC opened the
first subway line in
Canada and officially adopted the “TTC”
acronym. Initially it
PCC fare box and stanchion attachment
bracket, brass and stainless-steel construction. Fare boxes are common; however, I
have never seen another with a partial stanchion and bracket.

Original of Transfer No. 23 from the inaugural subway trip,
March 30th, 1954.

ran 7.4KMS under Yonge
Street
and
served
12 stations. Today’s
subway system is a
four-line system servicing 75 stations over
77KMS.

T

he TTC streetcar service is
one of the very
few still operating in
North America and has
been operating since
the middle of the 19th
century. Horse drawn
service started in 1861
and in 1892 a 600-volt
direct
current overhead service began. Today
streetcar routes are relegated to downtown and no streetcar route runs north of
St. Clair Avenue. My personal favorite is
PCC type trolly, better known as The President’s Conference Committee Streamliner.
Until 1995, The TTC operated a fleet of 765
PCC cars, 540 of which were purchased
new, while the remainder were acquired,
as other transportation systems shed their
respective PCC fleets. (the initial purchase
of 140 at the cost of three million dollars was
on April 8th, 1938). This was the largest single purchase ever placed at one time, from
the manufacturer.
The Electrical Railway President’s Conference Committee was formed in Chicago
in 1931. Their responsibility was to develop
a streetcar for the times and companies
such as General Electric, Westing House,
Alcoa, Ohio Brass and Bethlehem Steel were
involved. ln 1933 The TTC joined the group
along with Montreal Tramways Company. Since PCC was formed in 1936, more
than 20,000 PCC cars have been produced

PCC route number run, number display slip type annunciator box, with interior scroll.

worldwide. To this day these units still provide transportation service in the U.S, Russia, ltaly, Poland and The Czech Republic.
Growing up around The TTC Lansdowne
car house made me curious and I became
interested in TTC history and have acquired

a few TTC related items. My interest in the
TCC began to diminish with the arrival of the
ALRV (Articulated Light Rail Vehicle) and
CLRV (Canadian Light Rail Vehicle) in 1987.
Photos: Armando Terra

1982 -1983 student card with “scholar” paper ticket, which was only accepted if student card was presented at same
time. (Authors own card which looks much better than the author looks today)

Oxford

GLASS & ALUMINIUM
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416-679-0635
info@oxfordglass.com
oxfordglass.com
PCC motarmans gang switch operator control panel, complete unit with all finger flips controls, gong, sander, front doors
and treadle switch, voltmeter, rear door open lights, power light and paper transfers. Recovered from trolley 4345, class
A6, built in 1947 and retired in 1992.
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FYI
-Kika

Já ouviram falar sobre a série de livros Onde Está Wally? Então agora é a hora de conhecerem mais sobre o trabalho do artista plástico Jörg Düsterwald.
Com mais de 25 anos de carreira, Jörg especializou-se na arte da camuflagem com pintura corporal. O pintor esconde a nudez das suas modelos em diversas paisagens diferentes de forma a que as suas pinturas se misturem com a natureza.

Créditos: DR

Algumas das imagens são tão impressionantes que são capazes de vos fazer pensar que
não existe qualquer pessoa dentro delas. Vejam se conseguem, no entanto, identificar
onde estão as mulheres nestas ilusões de ótica!

Créditos: DR

garagem, a camuflagem dos personagens mostra-se sempre impecável em todos os
projetos.

Antes dos seus ilusionismos se tornarem virais, o artista alemão esbanjou o seu talento em anúncios e campanhas publicitárias na televisão do seu país. Porém, foi através
da liberdade para exercer a sua criatividade que Düsterwald pôde mostrar, de facto,
o seu potencial.

O processo de criação é demorado. Segundo Jörg, muitas vezes são precisos diversos
dias de planeamento para que tudo se encaixe no mais perfeito lugar. Após terminar a
pintura da modelo nua, o artista posiciona-a contra uma árvore ou uma parede e finaliza os retoques necessários para igualar o sombreamento.
As obras de Jörg Düsterwald ganharam tanto destaque que, em 2008, o artista acabou
por ser eleito o melhor artista corporal do ano. A sua dedicação rende-lhe o espaço para
ser um dos poucos pintores corporais em tempo integral na Alemanha e também o título de um dos melhores no mundo todo.
Na sua página oficial e perfil no Facebook, o alemão partilha imagens dos bastidores das
suas obras. Nas publicações podemos ver que cada projeto requer atenção de um grande
grupo de pessoas que trabalha em conjunto com o artista para assegurar que todos os
detalhes estão no lugar.

São inúmeros cenários diferentes que serviram como pano de fundo para as suas obras. Para Jörg, a pintura corporal é um meio de transformarmos o mundo num lugar ainda
Não importa se a localização é um campo de flores, uma floresta ou até mesmo uma mais bonito, o que torna cada pincelada no corpo um esforço valioso.

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

FÉRIAS EM FAMÍLIA

CIRURGIA

❤🙏

Todos posam para fotografia, mostrando união. Contudo, enquanto Cristiano,
Georgina e Júnior olham na direção da câmara, os elementos mais novos do clã não
conseguem desviar o olhar da água. Os
baldes e outros brinquedos deixam perceber que aconteceu muita brincadeira, entre mergulhos e construções na areia.

Créditos: DR

DAISY

Katy Perry foi mãe pela primeira vez da pequena Daisy, fruto da relação com Orlando Bloom, recebeu milhares de mensagens
de felicitações nas redes sociais. Porém,
de todas as mensagens, houve uma que a
emocionou particularmente. Trata-se de
uma ilustração, partilhada por um dos seus
seguidores, que mostra a cantora vestida
de palhaço – como aparece na capa do álbum Smile, que chegou ao mesmo tempo
que Daisy – com um bebé nos braços. Katy
partilhou a imagem no seu Instagram, com
a legenda: “Agradeço a quem fez isto, mas
fez-me chorar”.

A família do ator Chadwick Boseman, que morreu no sábado pasado (29),
confirmou o casamento da estrela de ‘Pantera Negra’ com a namorada de longa data, Taylor Simone Ledward.
Ledward e Boseman foram fotografados juntos pela primeira vez em 2015,
mas foi só em janeiro de 2019 que surgiram na passadeira vermelha, na cerimónia de entrega dos Screen Actors Guild Awards, quando o ator recebeu
uma nomeação para o prémio de melhor ator pelo seu papel no filme ‘Pantera
Negra’. No mesmo ano, na 50º edição dos NAACP Image Awards, Chadwick
recebeu um prémio por esta interpretação e falou da namorada no seu discurso: “Simone, estás comigo todos os dias. Tenho que reconhecer-te agora.
Amo-te ”, disse.
O casal ficou noivo em outubro de 2019, de acordo com a PageSix, e fez sua última aparição junto em fevereiro, no 2020, no NBA All-Star Game em Chicago.

VMAS 2020

SOFIA RIBEIRO

A entrega dos prémios MTV VMAs decorreu na madrugada desta segunda-feira, dia 31 de agosto, em Nova Iorque,
numa cerimónia bastante diferente das que ocorreram nos
anos anteriores. Devido à pandemia, não teve público e decorreu ao ar livre, com diversas atuações em vários locais de
Los Angeles e Nova Iorque.
A grande vencedora da noite foi Lady Gaga, que arrecadou
os prémios de Artista do Ano, Canção do Ano (Rain On Me,
em conjunto com Ariana Grande), Melhor Colaboração, Melhor Cinematografia e ainda o MTV TRICON Award, que premeia a carreira da cantora.
Numa noite em que a elegância e a excentricidade andaram
de mãos dadas, Lady Gaga trocou de visual algumas vezes,
tendo dado nas vistas com todos eles, apostando em cores
fortes e metálicas. Já Ariana Grande trocou o seu habitual
rabo de cavalo por dois puxos atrás, exibindo um visual
em tom de rosa metálico durante a atuação ao lado de Lady
Gaga. E se Keke Palmer optou por um look desportivo em
tom de amarelo fluorescente, Miley Cyrus surpreendeu com
um vestido preto midi, totalmente transparente.
Em destaque esteve ainda o grupo sul-coreano de K-Pop
BTS, que alcançou os prémios de Melhor Canção Pop, Melhor Canção K-Pop, Melhor Grupo e Melhor Coreografia.

Depois de Rita Pereira, Cristina Ferreira, Cláudia Vieira
e Carolina Patrocínio, Sofia Ribeiro é a quinta celebridade
portuguesa a atingir 1 milhão de seguidores no Instagram. A
atriz atingiu o marco nesta terça-feira, 1 de setembro.

Katy e Orlando anunciaram a chegada d
filha via UNICEF, organização da qual são
Embaixadoras da Boa Vontade, partilhando
uma fotografia a preto e branco da bebé a segurar o dedo do pai.

Sofia ainda não comemorou publicamente ter chegado a 1
milhão de seguidores. Porém, a atriz partilhou uma imagem
a comemorar a chegada do mês de setembro: “Que venhas
por bem”, escreveu Sofia Ribeiro na legenda da imagem.

E a cada dia o casal tem mostrado as paisagens deslumbrantes da ilha e os passeios de
aventura que estão a realizar.

Créditos: DR

LYRA SHEERAN

Créditos: DR

MADEIRA

Terminadas as gravações de “Quer o Destino” e “Terra Brava”, Sara Matos e Pedro
Teixeira entraram finalmente no período de
férias. O casal decidiu então partir para uma
viagem especial e foram para a Madeira. A
acompanhar os dois está Maria, a filha de
Pedro Teixeira e Cláudia Vieira, de 10 anos.

Créditos: DR

“De mãos dadas, com muitos sonhos por
cumprir #amor ️ ”, escreveu Georgina
nas redes sociais.

Boseman estava escalado para protagonizar a sequela de “Black Panther”, que
iria chegar aos cinemas em 2022.

De lembrar que Sofia Ribeiro é a quinta celebridade portuguesa a atingir 1 milhão de seguidores no Instagram. A lista
não inclui personalidades internacionais, como Cristiano
Ronaldo, Dolores Aveiro, Sara Sampaio ou Daniela Ruah –
que têm mais de 1 milhão de seguidores na rede social.

Ed Sheeran publicou nas suas redes sociais esta terça-feira, dia 1 de
setembro, uma fotografia onde se podem ver duas meias de bebé,
anunciando que a sua filha, fruto do casamento com Cherry Seaborn, já nasceu.
“Olá! Deixo aqui uma mensagem rápida, porque tenho notícias
que quero partilhar convosco. Na semana passada (…), a Cherry
deu à luz a nossa linda e saudável filha”, começou por escrever o
cantor, anunciando de seguida o nome da filha, Lyra Antarctica
Seaborn Sheeran. “Estamos completamente apaixonados por ela.
Tanto a mãe como a bebé estão fantásticas”, continuou, pedindo
que seja respeitada a privacidade da família neste momento.
De recordar que Lyra Antarctica é a primeira filha do casal, que
disse o ‘sim’ em 2018.

Créditos: DR

As férias da família de Cristiano Ronaldo
e Georgina Rodríguez continuam. Depois
de dias a bordo do iate que compraram
no início deste verão, o casal decidiu ficar
pelo areal. Cristiano Júnior, de 10 anos, os
gémeos Eva e Mateo, de 2, e Alana, também de 2, acompanham o casal nestes dias
descontraídos à beira-mar.

“É com um pesar imensurável que confirmamos o desaparecimento trágico de
Chadrick Boseman”, começa por dizer um comunicado emitido pela família.
“O Chadrick foi diagnosticado com cancro do cólon de estágio III em 2016, e
lutou contra ele nestes últimos quatro anos, à medida que progrediu para o
estágio IV. Foi a honra da sua carreira dar vida ao rei T’Challa em ‘Black Panther’. Ele morreu em casa, com a mulher e a família ao seu lado’”.

Créditos: DR

Créditos: DR

Chadwick Boseman, a estrela do filme “Black Panther” sucumbiu a uma batalha de quatro anos contra o cancro do cólon. Tinha 43 anos.
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Palavras cruzadas

Caça palavras
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1. Fazer perder a casca ou qualquer outro
revestimento que envolva algum objeto;
2. Escolher uma pessoa ou coisa entre outras; decidir-se por;
3. Submeter (algo, alguém ou a si mesmo)
à ação de encanto, feitiço ou magia;
enfeitiçar;
4. Transportar, levar (alguém ou algo) em
direção ao lugar onde está quem fala ou
de quem se fala;
5. Exprimir por meio de palavras;
6. Reunir todas as partes numa só que não
têm ligação natural entre si;
7. Descansar em estado de sono;
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O objetivo do jogo é a
colocação de números de 1 a 9 em cada
um dos quadrados
vazios numa grade
de 9×9, constituída
por 3×3 subgrades
chamadas regiões. O
quebra-cabeça contém algumas pistas
iniciais. Cada coluna, linha e região só
pode ter um número
de cada um dos 1 a 9.
Resolver o problema
requer apenas raciocínio lógico e algum
tempo.

1

8

3

Culinária por Rosa Bandeira

8. Adquirir habilidade e/ou conhecimento;
9. Amar excessivamente;
10. Sustentar-se ou mover-se no ar por
meio de asas ou algum meio mecânico;
11. Dar ou adquirir forma correta ou melhor; consertar(-se);
12. Entregar em troca; permutar;
13. Apresentar, mostrar. Tornar (algo) visível ou perceptível a outrem (ou a um
grupo de pessoas);
14. Elevar-se do chão por impulso dos pés
e das pernas;
15. Expressar-se vocalmente por meio de
(frases melódicas).

Serradura à portuguesa
Ingredientes
• Natas -800 grs
• Leite condensado - 1 lata

• Bolacha Maria 2 pacotes

Modo de preparação:
Triturar as bolachas e reservar.
Bater as natas até ficarem cremosas.
Adicionar o leite condensado e envolver bem.
Colocar em taças individuais por camadas: bolacha triturada, natas repetir e finalizar
com a bolacha. Levar as taças ao frio até ganharem uma consistência firme.

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras
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GOLEIRO
FALTA
DIVISÃO
REDE
ATAQUE
TOQUE
SELEÇÃO
GOLO
ÁREA
CLUBE
BOLA
LATERAL
PASSE
TÍTULO
TÁTICA
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CARNEIRO 21/03 A 20/04
Sentir-se-á bastante hiperativo/a.
Não permita que o stress comande a sua vida! Evite os excessos e altere os
seus hábitos alimentares para algo mais
saudável.
Voltar à rotina do trabalho poderá deixá-lo/a um pouco irritado/a. A influência de
Vénus não fará com que relaxe mas estimulará a sua vida amorosa.
TOURO 21/04 A 20/05
Sentir-se-á com pouca energia mas
terá bastantes ideias inovadoras que
o/a estimularão.
A ideia de voltar ao trabalho fará com que o
seu espírito rebelde e independente se mostre mas nunca esqueça as pessoas que estão
ao seu lado. Se estiver solteiro/a siga sempre
a sua intuição.
GÉMEOS 21/05 A 20/06
A influência de Marte, Saturno e
Plutão fará com que alguns dos seus
projetos desacelerem e poderão surgir algumas dúvidas, como consequência dos obstáculo que aparecerão. Sentir-se-á frustrado/a devido aos altos e baixos pelos quais a
sua relação poderá estar a passar. Se estiver
solteiro/a poderá ter a oportunidade de estabelecer uma nova relação depois de um beijo
roubado!
CARANGUEJO 21/06 A 20/07

MILÉNIO | HORÓSCOPO

4 a 10 de setembro de 2020

Soluções

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

LEÃO 22/07 A 22/08

Sentir-se-á motivado/a, com muiHaverá muita competição no seu
tos desejos e necessidades. Quererá
trabalho e poderá ser solicitado/a
desde o primeiro dia. Não hesite em fazer va- provar o que vale mas tente manter-se aberler a sua opinião, mas afaste-se de conflitos to/a às opiniões dos que estão à sua volta.
desnecessários.
A influência de Vénus fará com que o seu
A influência de Vénus e Mercúrio fará com relacionamento seja intenso. Não queira doque o seu relacionamento seja fluído e re- minar e não permita que a sua sede de poder
pleto de carinho, apesar de se sentir algu- crie mau ambiente.
ma tensão.
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CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

VIRGEM 23/08 A 22/09

Tente fazer algumas pausas agora
A influência de Marte de Saturno
que está de volta à rotina. Aproveite
fará com que se sinta esgotado/a...
o tempo livre que tem para relaxar e
Precisará de sorrir mais e deverá confiar em
si próprio/a e na sua praticidade para per- fazer alguma atividade ao ar livre.
manecer no rumo das suas prioridades.
O seu relacionamento poderá passar por um
O regresso ao trabalho e/ou à escola fará momento delicado. Deverá olhar para a pescom que se sinta um pouco preocupado/a soa que tem ao seu lado e mostrar o carinho
com todas as atividades, papelada necessá- que sente por ela com gestos românticos.
ria e bom ambiente familiar.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02

BALANÇA 23/09 A 22/10
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A influência de Saturno fará com
Apesar de parecer que nada lhe
que se sinta um pouco frustrado/a.
corre bem, não desmoralize nem
entre em pânico, pois tudo acabará por fi- Terá algumas preocupações no trabalho e
precisará de se esforçar mais para se manter
car bem, e será mais fácil de gerir tudo.
eficaz.
Sentirá alguma tensão no seu relacionamento mas a influência de Vénus e Mercú- A sua vida amorosa estará bastante agitada,
rio fará com que consigam encontrar um após ter passado por um período mais monótono… Aproveite para passar algum temmeio termo que agrade a ambos.
po de qualidade com a sua cara-metade.
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PEIXES 20/02 A 20/03

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A influência de Marte fará com que
O regresso à rotina irá provocarse sinta pleno/a de energia, por ve-lhe alguma tensão mas não terá
dificuldade em esforçar-se para ir além dos zes até em demasia. Tente manter a calma
seus medos. Evite fazer demasiados planos pois a pressa é inimiga da perfeição.
para o seu tempo livre… Relaxe!
Mantenha-se calmo/a com a sua cara metaSentir-se-á pressionado/a a tomar decisões de e, mesmo que sinta alguma tensão, não
e uma possível ruptura poderá estar no seu deixe que ela escale até ao confronto. Se escaminho. Procure falar com uma pessoa ob- tiver solteiro/a terá dificuldade em encontrar harmonia juntos dos que o/a rodeiam.
jetiva que o/a ajudará na hora de decidir.

Poderá deparar-se com um dilema relacionado com negócios que
lhe trarão despesas adicionais. Mantenha
a calma e oiça os conselhos dos que estão
à sua volta.
Aproveite a semana para passar algum
tempo com os seus amigos sem se preocupar em demasia com o futuro. Viva o momento presente, verdadeiramente.

Está com problemas financeiros?
Contasdizem
atrasadas?
Nãodizemos
espere mais.
Os bancos
NÃO? Nós
SIM!

Está com problemas financeiros? Contas atrasadas? Não espere mais.

Os bancos dizem NÃO?
NósR dizemos
SIM!
M A
REAL MORTGAGE ASSOCIATES
License # 10464

R

M

A

Feliz Dia do Trabalhador
REAL MORTGAGE ASSOCIATES

License # 10464

Sónia Ávila

Mortgage Agent
Agent Licence
Licence ## M09000399
M09000399
Mortgage

soniaavilacouto@rmabroker.ca
647-274-4809 soniaavilacouto@rmabroker.ca
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O Executivo da CCWU,
Canadian Construction Workers Union
deseja a todos os seus membros
e Comunidade Portuguesa
um Feliz Dia do Trabalhador!
CANADIAN CONSTRUCTION WORKERS UNION
Proud representative of the hard working men and women
in the Canadian Construction Industry.
Presidente: Joel Filipe
Financial Secretary: João Dias
Vice-Presidente: Victor Ferreira
Recording Secretary: Luis Torres
Trustee: Ana Aguiar

1170 SHEPPARD AVENUE WEST, UNIT 42 - NORTH YORK, ONTARIO - M3K 2A3
TELEPHONE: 416-762-1010 • FAX: 416-762-1012

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 08h00 às 09h30

domingo das 09h30 às 10h30

sexta das 18h00 às 19h00

domingo das 11h00 às 12h00

domingo
quinta das
das19h00
09h30àsàs21h00
10h30

domingo das 12h00 às 13h00

domingo das 17h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

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

sábado das 19h00 às 20h00

sábado das 20h00 às 21h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

terça das 17h00 às 18h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

sábado e domingo
das 13h00 às 17h00

A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA
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Classificados

Este é o momento de nos unirmos.
De ajudarmos quem mais precisa.
A MDC Media Group está a promover a recolha de
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.
A nossa tenda está localizada na Camões Square
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão
Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.
Envia o teu curriculum
info@mdcmediagroup.com

vitae

para:

Procurando emprego?
Empresa de limpeza tem várias posições permanentes full-time e part-time de Cleaner
para começo imediato. Interessado? Ligue
para (416) 850-9676 ou envie seu currículo
para needcleanersontario@gmail.com

We are looking to expand our team
The ideal candidate would be a person with
minimum 5 years’ experience in kitchen cabinet/ building and installation. Looking for
a team player who can adapt well to the fastpaced environment at the shop and must be
able to work independently prioritizing the
work demands.The position requires both in
shop and offsite shifts.We offer great benefit
package after probation period.
Job Type: Full-time
Salary: $40,000.00-$60,000.00 per year
Please contact: Carlos - 416.220.9514

Procurando emprego?
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

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

Tavora Foods
1625 St Clair Avenue, Toronto
Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar no talho, na caixa, condutores, ajuda no serviço
regular do supermercado e de expedição de
produtos
We are looking to fill various full-time positions. We require butchers, cashiers, drivers, shipping & regular store service help.
416 656 1592 stclair@tavora.ca

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

*Restrictions apply. See dealer or visit CostcoAuto.ca/GM for details. ®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license.Terrain Finance Offer: Offer available to qualified retail customers in Canada on select vehicles purchased and delivered from September
1, 2020 to September 30, 2020. 0% purchase financing (0% APR) offered on approved credit by TD Auto Finance Services, Scotiabank® or RBC Royal Bank for 72 months on eligible 2020 Terrain Denali models; includes $1,500 Finance Cash (Tax Exclusive). Participating lenders
are subject to change. Rates from other lenders may vary. Down payment, trade and/or security deposit may be required. Monthly payment and cost of borrowing will vary depending on amount borrowed and down payment/trade. Example: $43,147 financed at 0% nominal rate
(0% APR) equals $600 monthly for 72 months. Cost of borrowing is $0, for a total obligation of $43,147. Freight ($1,900) and air conditioning charge ($100, if applicable) included. License, insurance, registration, PPSA, applicable taxes and, except in Quebec, dealer fees not
included (all of which may vary by dealer and region). Dealers are free to set individual prices. Limited time offer which may not be combined with certain other offers. General Motors of Canada Company (GM Canada) may modify, extend or terminate offers for any reason, in whole or
in part, at any time, without notice. Conditions and limitations apply. See dealer for details. These offers may not be redeemed for cash and may not be combined with certain other consumer incentives. Conditions and limitations apply. Void where prohibited. Chargeable paint costs
may vary depending on the vehicle/colour. See Dealer for full program details. ®Registered trademark of The Bank of Nova Scotia. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. TD Auto Finance is a registered trademark of The Toronto-Dominion Bank.

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

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 Dufferin)
remaxultimate.com

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS

ruiramos.ca
416-616-5484

FERNANDO FERREIRA

Just Sold!
91 Bowie Ave

Eglinton & Dufferin

Weston & 401

Casa Nova
Mississauga – Mineola

Dufferin Grove
Condo Townhome

soldbygil.com
416-427-7645

danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

fernandoferreira.ca
416-528-4724

!

OLD

S
UST

J
Asking $568,000.
Solid spacious 2 story three bedroom home on a very quiet 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.

Preço: $770,000
Num terreno grande de 15 por 38 metros. Casa bem mantida com 3 quartos, 2 casas-de-banho, basement
grande com entrada separada.

JUST LISTED!
10 John Frank Road, Woodbridge

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro
style kitchen, fireplace in living room,
finish basement, 5 underground parking
spots, private terrace, close to restaurants, malls, transit, churches, minutes
away from highway.. **** Extras **** included in price, all electrical light fixtures,
kitchen appliances, washer and dryer,
all furnishings security monitor ($25 per
month) a must see!

Kipling & Martingrove

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.

Scarlett & Eglinton
Preço: $989,900

Executive corner unit townhouse! Over
2000 sq.ft of living space, features include hardwood in living and dining with
boxed ceiling with potlights and gas fireplace. 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 features hardwood in all bedrooms with updated bath and walk in closet in master.

Bungalow numa área desejada, com
3 quartos grandes, 2 casas-de-banho, 3100 pés Casa moderna com 4 quarentrada separada para o Basement. tos, 5 casas de banho, cave acabada
e tetos altos.
Driveway duplo privado
Hamilton

Toronto – Bons locais
PROPRIEDADE
DEPARADA

174 Riverview Ave, Woodbridge

J

7 Apartamentos, boas rendas – lavandaria
com maquinas a moeda, estacionamento
– a passos do subway
PROPRIEDADE COM
5 APARTAMENTOS

!

OLD

S
UST

PROPRIEDADES
DE INVESTIMENTO

Preço: $339,000

Bem localizada – área portuguesa. Ideal
para viver e alugar os restantes apartamentos

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot
Apartamento de 1 quarto como novo,
that is fully renovated from top to bottom.
Spacious home on a quiet, over 2800 Three bedrooms with a basement apart- na área concorrida de downtown em
square feet mature & child friendly street ment and a detached double car garage. Hamilton. Perto do GO Station e transAPARTAMENTO
portes. Está a trabalhar de casa e prein the sought after neighbourhood of pine
PARA ALUGAR
grove. This homes boasts a walk-out ra- Please call me for more info or to schedule cisa de uma unidade a um preço acesa
private
viewing.
sível?
Ligue-me
vine lot. Rare extra deep lot
Park Lawn & Lakeshore.1 quarto + den.

