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Diáspora: Porquê?
Manuel DaCosta
Editorial

Assistir a rostos de pedra, apresentados na TV, a tentarem compreender as
palavras que fluem de lábios estáticos...
sem ouvir nada porque já não importa
o que sai do ecrã. Este é o estado da
vida onde a informação é difundida para
confundir ao invés de ser para educar
e informar. Enquanto esperamos pelo
futuro e tentamos entender o passado,
o tempo ocupa cada vez menos espaço
nas nossas vidas enquanto os políticos
tentam encontrar novas palavras para
descrever o nosso estado de confinamento ou liberdade. Dizer não à solidão
significa que conseguimos encontrar
meios para sobreviver aos desafios
atuais. Mantenha-se positivo.

E

sta semana, o Milénio Stadium aborda os problemas das diferenças culturais lusófonas, da sua continuação
e resistência a um mundo em mudança.
Os cidadãos portugueses estão espalhados
por todo o mundo, procurando adaptar-se
a novas terras, costumes e tradições, ao
mesmo tempo que mantêm o fogo cultural com o qual nasceram, lutando para o

manter vivo mesmo que rodeados por novas sociedades. Aqueles que se identificam
como portugueses... independentemente
do país onde vivem atualmente, muitas
vezes questionam-se: Será que o esforço
vale o sacrifício para regressar às minhas
raízes e será que os portugueses que nunca imigraram querem saber? É obvio que
são muitos os que se importam em manter
a chama Luso viva e como resultado, passam o seu tempo a tentar equilibrar as suas
vidas para que não a percam. Um imigrante em França ou na Alemanha é o mesmo
que um imigrante no Canadá? Eu diria que
não. Cada um pratica a sua cultura de formas diferentes com base nas práticas e integração na cultura de cada país, acabando
por adotar maneirismos únicos desse país.
Os imigrantes luso-canadianos têm
muito trabalho por fazer para que consigam atingir o nível intelectual exigido para
ser bem-sucedido na sociedade canadiana
de hoje. Embora possamos ser trabalhadores árduos e até admirados por outras etnicidades pela nossa destreza na participação laboral, tornámo-nos numa sociedade
preguiçosa. Os aspetos relacionados com
educação e integração devem ser observados por aqueles que orquestram a mudança. Esta semana, numa entrevista para
a Camões TV, o novo cônsul de Toronto
José Manuel Carneiro Mendes mostrou o
seu desejo de se tornar parte do elemento
catalisador que assegurará a continuidade

da prosperidade da cultura portuguesa no
Canadá e que permeia em todos os níveis
da sociedade canadiana. O desafio será
colocar um arreio nas organizações culturais moribundas que existem hoje que
são na sua maioria apáticas e falta-lhes a
liderança necessária para abranger todos
os demográficos. Precisamos de novas
organizações com visão para nos levarem
ao próximo nível. Substituam as organizações veneráveis que talvez tenham servido
bem a comunidade no passado, mas que
já não são um método efetivo de educar a
próxima geração que está sedenta por liderança. Atualmente a abordagem egoísta
e indiferente que está imposta, não terá os
resultados positivos que desejamos.
Contudo, a questão permanece: “Queremos mesmo saber?”. O nosso novo cônsul quer e a nível pessoal, irei apoiá-lo para
atingir o sucesso que já conseguiu conquistar noutras localizações. Talvez finalmente
tenhamos alguém em quem podemos depositar alguma esperança.
O distanciamento físico não deve servir de armário às nossas mentes culturais.
Mantenha-se seguro/a!
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Ser português no mundo
que. Tomou posse nessas funções no início
do ano que agora está quase a findar e tem
um objetivo principal para o seu mandato
– recuperar a sede fazendo as obras necessárias para a tornar mais condigna e transformar a Associação Portuguesa no ponto
de encontro de todos os portugueses que
vivem em Moçambique. Alexandre ao falar
do seu percurso de vida na antiga colónia
portuguesa, explicou que depois da descoberta de reservas de gás o país mudou.
Tornou-se mais aberto e foi possível “fazer a nossa vida”. Hoje é mais difícil porque também há mais concorrência, “há
muitos países interessados e a olhar para
Moçambique com outros olhos. Entretanto, também cresceu muito a nossa comunidade e está muito bem integrada. É uma
comunidade bem vista. Já chegámos a ser
25 mil portugueses em Moçambique, agora
devemos andar perto dos 20 mil.” As ligações entre a comunidade vão acontecendo,
muito graças às atividades promovidas pela
Associação tendo como ponto alto, há já 15
anos, a organização de “uma grande Festa
de Natal” entre outros eventos. Alexandre
sublinha que há uma “grande união entre
os portugueses, muito estimulada também
pelas redes sociais que nos permitem estar
em contacto com portugueses que residem
noutras grandes cidades deste país, como
Beira e Nampula, por exemplo. E temos,
de um modo geral, uma boa relação com
a nossa Embaixada e Consulado. Podemos
dizer que sim – é uma comunidade unida.
Este é um país difícil. Não é fácil integrar as
omecemos por Alexandre Ascensão famílias, há várias infraestruturas que não
que é, atualmente, o presidente da funcionam bem – saúde, ensino, as escoAssociação Portuguesa de Moçambi- las portuguesas praticamente só funcionam

Poderíamos ter aqui testemunhos de
alguém a viver algures na Índia, ou na
Austrália, ou na Venezuela… enfim de
qualquer canto deste mundo, porque é
realmente verdade - há sempre um português em qualquer esquina deste planeta. Ao que parece aos 10 milhões de
portugueses contabilizados como residentes no território nacional, há que somar, pelo menos, dois milhões, espalhados por aí. Dois milhões que um dia, por
circunstâncias várias, escolheram sair e
procurar outra vida. Nesta semana em
que tentamos entender se existem redes que os interliguem entre si e, se sim,
quais são e quem as criou, falámos com
dois portugueses com histórias de vida
bem distintas, mas com um ponto em
comum – ambos escolheram um dia partir e estabelecer a sua vida fora do país
que os viu nascer. Um escolheu uma das
potências europeias e, há 10 anos, optou
por se instalar no centro do velho continente. Tiago Pinto Pais é atualmente um
jovem empresário que se dispersa por
vários setores de atividade, incluindo a
comunicação social. Tiago é o proprietário e diretor do único jornal português
que se publica na Alemanha – o Portugal
Post. Alexandre Ascensão optou pelo
calor e beleza de África e centrou aí toda
a sua atividade como empresário, em
Moçambique, desde há já 25 anos. Duas
realidades bem distintas, duas visões do
que é ser português no mundo.

C

na Beira e em Maputo…”. Quanto ao apoio,
ou à “presença” do Estado português em
Moçambique, Alexandre prefere falar do
apoio que devia ser mais efetivo quando
um português pretende regressar a Portugal. “Com a instabilidade que se tem sentido no país, alguns raptos que têm acontecido, há portugueses que querem regressar e
precisam de apoio. Porque os portugueses
que andam pelo mundo, sejam empresários
ou trabalhadores por conta de outrem, são
sempre uma mais-valia. Têm muito saber.
Porque não é fácil emigrar, não é fácil lutar
diariamente contra as adversidades. Acho
por isso que o Estado português devia criar
programas fáceis, rápidos e menos burocratizados para acolher esses portugueses
que querem regressar.”
De Moçambique voamos para a Alemanha e partimos para a conversa com Tiago
Pinto Pais. Tiago tem um percurso muito
semelhante a muitos dos que pertencem à
chamada nova geração da emigração portuguesa. Chegou à Alemanha para fazer um
mestrado, mas a vida acabou por lhe desenhar o caminho de uma forma diferente
da que tinha imaginado. Fez da Alemanha
a sua casa, enveredou pelo mundo dos negócios e aceitou o desafio de dirigir o único
jornal português desse grande país do centro da Europa – o Portugal Post. Voltando à
história de vida deste emigrante (ou expatriado, como muitos preferem ser chamados) Tiago sentiu-se atraído pela Berlim,
cidade da liberdade, cosmopolita e internacional e resolveu ficar. Até que a sua vida
profissional o levou para um Banco português que o aproximou da comunidade.
Depois veio a oportunidade de através do

jornal se ligar ainda mais aos portugueses
residentes na Alemanha. Tiago afirma que
há uma clara distinção entre a emigração
de primeira e segunda geração, que mantém uma ligação a Portugal muito assente
no folclore e nos espetáculos de música popular e a emigração mais recente que tem
uma outra postura, encarando a saída de
Portugal com muita naturalidade e conseguindo uma integração plena e rápida.
No que diz respeito à relação que se estabelece entre os portugueses que vivem fora
do território nacional e o Estado português,
Tiago Pinto Pais considera que o número de
portugueses emigrados tem uma relevância política que não pode ser descurada e,
por outro lado, há também cada vez mais
o sentimento de orgulho pelo sucesso que
os portugueses têm conquistado em todo
o mundo. “O facto de a Constituição atribuir 4 lugares de deputado na Assembleia
da República eleitos pelos emigrantes, de
o governo ter uma Secretaria de Estado
dedicada às Comunidades Portuguesas, já
é uma afirmação política da diáspora. Em
relação à Alemanha, relativamente a outros países da Europa, é um bocadinho o
parente pobre das comunidades portuguesas na Europa. A concentração é menor, a
comunidade está bem mais dispersa relativamente ao que acontece, na França ou
na Suíça, por exemplo. Portanto, do ponto
de vista político há muito mais atenção as
essas comunidades e a Alemanha politicamente é o parente pobre.”
Madalena Balça/MS
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“Espero que as pessoas sejam
benevolentes comigo. Estou a tentar
perceber o que se passa à minha volta.”
José Manuel Carneiro Mendes – Cônsul-Geral
de Portugal em Toronto

Os desafios de manter unida a comunidade portuguesa e promover a cultura
em tempos de isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, as
ideias e iniciativas que pretende desenvolver frente ao Consulado Português
em Toronto para fortalecer a identidade
portuguesa no Canadá, estes e outros
assuntos foram abordados na conversa
que Manuel DaCosta teve esta semana
com o Cônsul-Geral de Portugal em Toronto, José Manuel Carneiro Mendes, no
programa “Here’s the Thing” (Camões
TV). O atual Cônsul assumiu o cargo em
agosto deste ano. Com um vasto currículo, Carneiro Mendes antes de chegar
ao Canadá ocupou o cargo de Cônsul-Geral em Düsseldorf, na Alemanha,
sendo de destacar também a experiência como Encarregado de Negócios na
Embaixada de Portugal em Islamabad,
no Paquistão.
Manuel DaCosta: Conte-nos um pouco
mais sobre quem é, de onde veio e qual a
sua trajetória até chegar a este posto em
Toronto.
José Manuel Carneiro Mendes: Antes de
mais nada agradeço a oportunidade de estar aqui a participar neste programa, já que
representa mais uma possibilidade de me
dirigir à comunidade portuguesa, me apresentar a todos das províncias da minha área,
a minha jurisdição consular que abrange
Ontário, Manitoba e Território Nunavut. Eu
aqui não me considero apenas um representante do Estado português, a partir do momento que iniciei as minhas funções, em 29
de agosto, considero-me também um servidor desta comunidade e um representante
da mesma. Desta gente portuguesa que aqui
vive e trabalha e que teve que procurar este
país por várias circunstâncias e que tão bem
acolhida foi. Na generalidade, podemos dizer que temos aqui uma comunidade de
sucesso, como aliás, até podemos ver nos
órgãos de comunicação social, que lhe dão
visibilidade, como é o caso do seu grupo, ao
fim e ao cabo.

Nasci em Lisboa, gosto muito da minha
cidade, sou adepto do Sporting Clube de
Portugal. Quero destacar que independentemente do clube, eu defendo o movimento associativo, as massas associativas
que considero muito importantes, afinal
são um pouco da nossa tribo, uma forma de
vivermos em sociedade, nos afirmarmos,
convivermos. Por isso mesmo todas essas
associações, deverão ser, porque desempenham o seu papel, apoiadas e acarinhadas.
O meu objetivo é chegar ao movimento associativo, não só aos clubes, mas às associações, centros culturais, missões católicas, a
tudo aquilo que seja a expressão também da
nossa “portugalidade”, da nossa maneira
de estar na sociedade e no mundo.

JMCM: Foi para mim muito gratificante.
Uma indicação de que estava no caminho
certo. Esse, por acaso, não foi o único prémio - em 2019 o “Portugal Post”, único
jornal publicado em língua portuguesa na
Alemanha, também me considerou “Personalidade do Ano”. Mas eu não levo esse
tipo de distinção apenas para mim, porque
se não fosse a comunidade ter correspondido às minhas ideias, e ter-me convidado,
eu não seria homem de coisa nenhuma,
nem homem, nem personalidade. Portanto, é o reconhecimento do trabalho feito
não só por nós, é o reconhecimento de que
esse trabalho terá dado frutos, porque a comunidade reagiu e correspondeu à minha
maneira de ser, à minha política de proximidade.

MDC: Por que lhe dá entusiasmo servir
MDC: Ser português nem sempre é fácil.
Portugal no estrangeiro?
Qual acha que será seu maior desafio nessas
JMCM: Eu nasci em Portugal, sou portuterras do Canadá? O que espera aqui neste
guês, essa é uma realidade incontornável.
país, no sentido de estar a lidar com uma
É o meu país, e depois tenho a minha carcomunidade nova? Acha que aqui terá exreira, a vida diplomática, que é uma carperiências semelhantes às que já teve noureira que fundamentalmente se resume à
tras paragens ou terá outros obstáculos?
defesa do Estado português nas suas relações bilaterais e multilaterais no mundo. JMCM: Ser português nem sempre é fácil.
Isso é incontornável. O entusiamo vem Para alguns é mais fácil que para outros,
também da consciência que tenho do nosso este é o comentário que faço desde já. Sem
país, da nossa portugalidade. Eu acho que dúvida que, para nossa comunidade aqui
nós temos tanto para dar do ponto de vis- no Canada, terá sido mais difícil do que
ta cultural, mas temos muitas outras áreas para a generalidade das pessoas, dos porque também podemos afirmar-nos. Nós tugueses, porque foram obrigados a sair do
somos tão ricos que, para mim, só pode ser seu espaço de conforto, ou desconforto, do
entusiasmante tentar mostrar aos outros seu país de origem, e vieram tentar novas
a nossa riqueza. Essa é minha maneira de formas de vida, uma vida melhor, noutro
ser. Sou também apaixonado por História, país.
temos que ter consciência daquilo que soHá aquela frase de Fernando Pessoa que
mos, de onde viemos, isso também ajuda a
diz: “o presente é todo o passado e todo o
saber para onde vamos, e essa consciência
futuro”, ou seja, somos determinados por
dá-nos uma noção do nosso Portugal, cuja
aquilo que fomos e fizemos e, ao mesmo
riqueza só pode entusiasmar o seu repretempo, no presente também estamos a desentante a transmiti-la aos outros.
terminar o que será nosso dia de amanhã.
MDC: Esse seu entusiasmo foi visto em Eu, hoje, aqui, sou resultado, de facto, de
Düsseldorf onde, em 2018, o senhor rece- tudo aquilo que fiz antes, de todos sítios
beu o prémio de “Homem do Ano”, pelo onde estive, não apenas em Düsseldorf,
seu trabalho de representação de Portugal Islamabad, mas também servi na Ucrânia,
na área e arredores. O que é que esse pré- na Bósnia e Herzegovina, imediatamente a
seguir à guerra, também servi em Caracas,
mio representou para si?

na Venezuela, onde também havia uma comunidade portuguesa muito forte.
De facto, trabalho consular apenas fiz em
Düsseldorf e agora aqui. Já o trabalho diplomático, no sentido bilateral, fiz nos outros postos onde estive colocado. Em todos
eles eu aprendi, em todos tive contacto
com portugueses. E é verdade aquilo que
costumam dizer de haver um português
sempre em qualquer sítio, em qualquer local no mundo. Encontrei portugueses na
Indonésia, Áustria, Ucrânia…etc.
O que espero sinceramente, e sei que será
assim, é que essa experiência acumulada
me ajude em cada posto, e a cada dia que
passa, a ser melhor profissionalmente.
Por exemplo, em relação a perceber as comunidades, a minha experiência de três
anos na Venezuela foi muito importante,
porque também tínhamos uma comunidade portuguesa muito forte: 30% continentais e 70% madeirenses. Havia números
que apontavam pra cerca de um milhão
de portugueses e lusodescendentes e havia
centros portugueses fortíssimos. Foi aí o
meu primeiro contato com a comunidade,
de facto.
E essa minha experiência transportada para
hoje, sem dúvida que me vai ajudar muito
aqui com a comunidade portuguesa. O que
eu espero é que para já as pessoas sejam benevolentes comigo. Estou a aprender, ainda naquela chamada fase “esponja”, a tentar perceber o que se passa à minha volta.
E depois se acharem que o meu trabalho,
alguns desafios que eu lance, valem a pena,
que me sigam, que escutem aquilo que eu
diga, tendo a certeza que eu escutarei com
muita atenção e interesse o que a comunidade tem para me dizer. Isso vai ajudar-me
a ser melhor Cônsul e melhor servir a comunidade.
MDC: O senhor chegou cá, infelizmente,
num tempo em que o mundo parou. Fica
então mais complicado exercer o trabalho
baseado na cultura, como está habituado
a fazer. Esta é uma comunidade que pro-
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-los. Agora faço o contrário. Eu dirijo-me
a estas escolas para reconhecer o trabalho
dos professores e diretores escolares. Já
fui pessoalmente a Kitchener, Cambridge,
London, visitar professores, entregar manuais escolares, juntamente com o coordenador do ensino do português. Para dar
visibilidade e mostrar às pessoas que este
trabalho está a ser feito, para que quando a
pandemia acabar, continuemos no pelotão
de frente, para continuarmos a promover
a nossa portugalidade, aquilo que é nosso.
JMCM: Temos que ser muito inventivos,
Sempre a pensar o que fazer para manter
temos que ser muito criativos, saber reino nome de Portugal lá em cima. Portugal
ventar as coisas. É um bocado aquilo que
é uma marca de sucesso, está na moda.
se diz: “Se Maomé não vai à montanha,
Vamos manter-nos assim. Não poderá ser
vai a montanha a Maomé”. É muito difícil
através do turismo, por enquanto, então,
nesta conjuntura da pandemia promover o
vamos suscitar nas pessoas o interesse por
que for, mas o nosso trabalho para já é não
Portugal, pela lusofonia, por aquilo que sodeixar que as coisas morram, não deixar
mos.
que as coisas adormeçam. É mantê-las em
banho-maria, mas um banho-maria ativo, MDC: Existem críticas na forma como o
de forma que quando esta pandemia passar Consulado de Portugal tem sido gerido em
possamos continuar o nosso trabalho con- Toronto. Certas queixas na forma como a
junto. E isto vai passar, sem dúvida, esta população é atendida. Sei que o senhor ainé uma mensagem de esperança e real - se da não teve oportunidade de ver e obsernós todos cumprirmos o nosso papel, se var tudo que se passa, mas, para além dessa
os cientistas e médicos cumprirem o deles questão de promover a cultura portuguesa,
acha que tem apoio suficiente na equipa
também, isto vai passar.
para também ajudar a curar as fraturas que
Agora, para já, o nosso papel é importante.
existem nessa relação direta entre ConsuPor exemplo, o ensino do português aqui
lado-comunidade?
no Canadá. Tenho a felicidade de na minha área consular, das 20 direções escola- JMCM: Acredito que sim, apesar de estar
res que oferecem o ensino do português, 19 há pouco tempo aqui, já pude perceber que
estão no Ontário e Manitoba. Temos cinco tenho no Consulado uma equipa de exceescolas portuguesas comunitárias, isso com lência, uma excelente retaguarda. Estou
ensino integrado e “after hours”. Ago- convencido que poderei tirar mais deles, se
ra com a pandemia este setor está a sofrer possível, mas também serei todo ouvidos
muito, porque os pais ou não enviam ou para qualquer conselho que vise promover
enviam menos os filhos à escola. Com isso, melhoras. Tenho equipa para, continuadaperde-se um bocado a visibilidade, a nossa mente, podermos melhorar o atendimento
força, o nosso peso de negociação perante consular.
as autoridades do Canadá. O meu trabalho
MDC: Uma das queixas é a falta de coné também dar visibilidade, para que o entinuidade. Por exemplo, como o senhor
sino do português não só continue, como
sabe, o último Cônsul esteve aqui dois anos.
cresça, se promova cada vez mais. Antigamente, noutros postos que ocupei, eu con- JMCM: A queixa é sempre uma ferramenta
vocava reuniões com os professores, com para melhorar, se nós ignorarmos as queios pais, com associações, tentava motivá- xas das pessoas, é fazer como a avestruz e
move muitas festas, celebrações, e o senhor chegou num tempo que nada disso
está a acontecer e esse facto dificulta a sua
integração, porque neste momento esta é
uma comunidade “fechada”. Eu sei que é
importante, no seu cargo, “vender” a cultura, “vender” Portugal. Como vê o seu
trabalho de promoção de uma cultura com
uma comunidade lusófona, que está parada
e desmoralizada, e que não sente que tudo
voltará ao que era?

meter a cabeça na areia, e nada melhora.
Estamos atentos às queixas, e queremos
que nos façam chegar sugestões para melhorarmos. Da nossa parte, apesar da pandemia que vivemos, estamos a fazer tudo
o que é possível para continuar a servir a
comunidade. Temos agora, por exemplo,
o “Consulado em Casa” que permite que
as pessoas, desde que estejam inscritas
no Consulado através do correio, possam
resolver muitos dos seus assuntos, sem a
necessidade de se deslocar até ao Consulado. Temos alguns constrangimentos, por
exemplo, como o agendamento prévio,
que tem que ser respeitado, até devido a
recomendação das autoridades sanitárias
locais. Como Cônsul-Geral dou a minha
garantia que tentarei melhorar, sempre
que possível. E quanto à continuidade, temos que dar continuidade ao bom trabalho
que se faz, e quando o trabalho não é bom
temos que romper com ele. Um diplomata
não é político, ele apenas coloca em ação,
digamos assim, as diretrizes dos políticos
do governo. Somos agentes do governo,
mas trabalhamos com todos governos, de
modo a que se não gostarmos dos governos
que estão em funções, só temos uma solução também.

norte-americano John F. Kennedy “Não
perguntes o que o teu país pode fazer por ti,
mas sim aquilo que tu podes fazer pelo teu
país”. E vamos extrapolar isso não apenas
para o nosso país Portugal, mas também
para a nossa sociedade de acolhimento.
Nós temos muito a oferecer, mas para isso
precisamos de sair do nosso espaço de conforto. Precisamos de ter voz, de nos afirmar, e para isso precisamos de intervir politicamente na sociedade, no nosso meio.
Isso significa votar nas eleições canadianas,
para que os políticos nos reconheçam a nós
e a nossa força. Somos uma das comunidades mais fortes no Canadá e não somos
das comunidades que mais representantes
têm, embora tenhamos ilustres casos aqui,
de pessoas que têm já o seu espaço político e partidário muito bem definido, conquistado e importante, o que é um orgulho
para nós. Podemos ter muito mais, mas
para isso, precisamos ter voz. Tentem sair
do espaço de conforto, eu tento sair todos
os dias. Afirmem-se votem, tenham voz,
porque assim seremos mais respeitados
também.

MDC: Ficam aqui mais uma vez as boas-vindas ao senhor Cônsul e desejo-lhe sucesso na sua trajetória à frente do ConsulaMDC: Em tempos de eleição, o Cônsul e a do. Peço-lhe que deixe um último recado à
Embaixada tentam sempre motivar o povo comunidade portuguesa.
a votar. São poucas as pessoas que votam,
JMCM: Agradeço mais uma vez a oportutalvez pelo ambiente político em que vivenidade ao Manuel DaCosta e à Camões TV.
mos. É uma das coisas que se deve incenE quero saudar a comunidade, dizer que
tivar, e principalmente também incentivar
estou aqui por vocês e pedir-vos que para comunidade a votar nas eleições do Caticipem nessa sociedade que vos acolheu,
nadá, porque os portugueses nem sempre
participem também das iniciativas promovotam e isso tira-nos poder. O que pensa
vidas por Portugal. Para finalizar, faço um
disso?
apelo muito especial e particular, relatiJMCM: Estou em sintonia com esse pensa- vamente ao ensino do português. Peço aos
mento. É exatamente o que penso. Aliás, pais que se envolvam mais, inscrevendo os
eu tenho sempre defendido que nós portu- seus filhos nos cursos de português e partigueses não devemos ter vergonha de nos cipando nas Comissões de Pais. Isso é muiafirmarmos na sociedade que nos acolheu, to importante, porque mostra o nosso peso
não apenas culturalmente, mas também nesta sociedade e fará as autoridades capoliticamente e civicamente. Devemos nadianas pensarem mais sobre nós e nossa
sair do nosso espaço de conforto. Costu- comunidade.
mo repetir aquela expressão do Presidente
Transcrição: Lizandra Ongaratto
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Portugal e o sentimento de
pertença da sua diáspora!
Luis Barreira
Opinião

Uma recente visita que fiz a algumas
das ilhas açorianas e a um museu da
sacrificada história da comunidade da
ilha do Pico, entre outras, associada à
observação pessoal das nossas dispersas comunidades emigrantes (quando
eu também o era…), suscitou-me mais
uma vez a interrogação sobre os fatores
que influenciam decisivamente o ainda
sentimento de pertença às origens lusitanas dos nossos cerca de dois milhões
de emigrantes espalhados pelo mundo,
sem contar com os lusodescendentes?

N

ão posso, neste breve comentário,
apresentar um estudo rigoroso sobre
a matéria, pelo que o que aqui exponho são apenas alguns aspetos da minha
observação empírica, relacionados com
toda a subjetividade pessoal, que acompanha a minha própria experiência neste
domínio.
Assim e para avaliar o que faz dos portugueses emigrados uma comunidade que
persiste em valorizar atualmente a sua
“pertença” ao país de origem, teríamos
de compreender o significado desse sentimento, perante: as diferentes condições
que os conduziram à partida de Portugal;
a diversidade das sociedades que os acolheram e a temporalidade dessa atitude,
proporcionada por diferentes gerações e

respetivas ambições.
Se é bem verdade que, de forma geral, a
emigração dos portugueses teve e tem por
objetivo melhorar as suas respetivas condições de vida, não é menos verdade que nem
todos partiram do mesmo estado de vida
anterior. Se no início dos anos 50, até à década de 90 do séc. XX, a maioria da emigração era fortemente económica, procurando
melhores níveis de sustento pessoal e familiar, a partir daí e até aos nossos dias verifica-se, paralelamente aos mesmos motivos,
um crescendo da emigração na procura de
novas oportunidades nas sociedades de
acolhimento mais desenvolvidas. Situação a
que não é estranha a integração de Portugal
na União Europeia e os tratados que possibilitam aos portugueses sentirem-se como
cidadãos de um mundo mais vasto.
Outro fator que igualmente contribui
para manter (ou não) a memória das suas
raízes, entre os portugueses emigrados, são
as condições que encontram nos países de
acolhimento.
Se há países para quem a integração dos
portugueses se fez e faz, sem perda da sua
identidade cultural, tradições e uso da língua materna, outros existem forçando a
sua assimilação completa na sociedade de
acolhimento, através de medidas restritivas à sua demonstração identitária. Tais
circunstâncias influem necessariamente e
através dos tempos na preservação, ou não,
da nossa memória coletiva.
Entretanto, as comunidades emigrantes
foram-se desenvolvendo de importância
económica, social e política local, criando
variados elos de ligação às sociedades de
acolhimento, reproduzindo-se e reproduzindo responsabilidades para com elas,

tornando mais difusa a eventual separação
entre uns e outros na simplificação de análise por observadores externos. Ao mesmo
tempo, as segundas e terceiras gerações de
lusodescendentes, incluídos desde o princípio no desenvolvimento dos processos
produtivos, sociais e políticos das sociedades de acolhimento e que mantiveram
no seu inconsciente a memória dos seus
ancestrais e do seu sentimento de “pertença”, verificam no entanto que ele se vai
dissipando à medida da contemporaneidade da sua vivência, criando as suas próprias
memórias nas sociedades que os acolheram
e definindo o seu próprio destino.
Assim, como é que se pode caraterizar o tal
sentimento de “pertença” que tenho vindo a
falar e que afeta particularmente as primeiras
gerações dos emigrantes portugueses?
Sem rigor científico, eu diria que tal sentimento se pode encontrar em vários parâmetros: num conjunto de relações sociais e
afetivas com Portugal, onde se incluem os
laços familiares e amistosos, recordações
de infância, meios ambientes locais e um
grupo de fatores sensoriais de gostos, sabores, cheiros e vivências anteriores, que
apelam ao desejo de retornar ao país de origem; na preservação da memória histórica
do seu país, enquanto pátria não renegada
pela sua emigração e nos valores culturais
e religiosos que lhes estão adstritos; nos
desejos iniciais à sua emigração, onde se
incluem a projeção de novos patrimónios
imobiliários e de gestão de bens, no quadro de uma futura vivência familiar, para
além do facto de sempre se terem sentido
na condição de “passageiros em trânsito”
nas respetivas sociedades de acolhimento,
assumindo uma atitude de distanciamento.

Naturalmente que, para além de algumas
ações diplomáticas pontuais, não incluo
no âmbito do tema anterior qualquer ação
relevante dos governos ou instituições do
Estado português, que acrescessem esse
sentimento de “pertença”. A intervenção
política do Estado português junto das comunidades portuguesas, para além do “10
de Junho…” (cuja substância lhes é proporcionada pelas nossas associações de
emigrantes) e as eventuais visitas de altos
dignatários da nossa República às comunidades (realizadas em regime de “diplomacia de croquete”), não têm efeito duradouro e os apelos ao regresso dos emigrantes,
entrecortados por diferentes crises económicas nacionais, são de tal forma tímidos
que não mobilizam a vontade da imensa
maioria daqueles que eventualmente quisessem regressar.
Neste particular e perante um Portugal com o seu interior desertificado e com
uma população do litoral urbano pouco
propensa aos estímulos para o ocupar, permitam-me salientar que seria de esperar
que os governos portugueses, apoiados nas
Câmaras de Comércio e Indústria e associações empresariais lusas, que existem em
inúmeros países de acolhimento dos nossos
emigrantes, graças ao seu desenvolvimento económico e à tenacidade dos mesmos,
criassem verdadeiros dispositivos eficazes
de investimentos nessas áreas (melhores
do que aqueles que já oferecem aos cidadãos estrangeiros…) e não apenas projetos
sem coordenação, nem continuidade mediática, capazes de aglutinar as necessidades camarárias locais com os interesses de
muitos dos portugueses no estrangeiro.
Assim não sendo, Portugal fica reduzido a
um país de férias, entre um vasto lote de outras escolhas competitivas e o sentimento de
“pertença” vai-se diluindo na medida em
que as velhas gerações vão desaparecendo.
Por tudo isso apelo a todos que, apesar de
tudo… gostem do nosso Portugal!
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Ser emigrante não é tarefa fácil
Augusto Bandeira
Opinião

Portugal foi tradicionalmente uma terra
de emigração, desde o tempo da colonização, houve uma grande saída e os governantes nunca deram valor ao seu filho que foi obrigado a sair na procura de
melhor qualidade de vida, mesmo na altura em que se enviava para a terra uma
grande percentagem das poupanças.

T

odos temos uma razão para ter saído
do país que nos viu nascer. Eu tenho
duas experiências - a de sair, quando tinha apenas 16 anos; e a de regressar e
depois voltar. Emigrar definitivamente não
é uma decisão fácil, não nos podemos esquecer que envolve deixar para trás família, amigos, costumes, hábitos e tudo que
nos habituamos durante a nossa infância
e adolescência. Mesmo na melhor altura
da nossa vida sentimos sempre a saudade, ninguém pensa nas consequências no
caso das coisas darem errado. Alguma vez
os governantes se preocupam com a perda
de um cidadão que até usufruiu do seu país
para adquirir alguma aprendizagem, escola por exemplo, que o ajudou na adaptação

a uma outra cultura como aconteceu com
todos nós? Os governantes adoram que se
saia. Alguma vez apoiaram na divulgação
dos usos tradicionais que cada um traz?
Nunca, se calhar alguns até esperam ser
convidados com tudo pago para visitar os
pobres que saíram do seu país (há instituições culturais que pagam estadia e viagem
a políticos para vir cá). Qual é o lucro ou retorno que se recebe? Zero.
O português é dos imigrantes que mais
dinheiro envia para o seu país. Hoje não
tanto porque o papel já não rende como
rendia no passado, mas os dinheiros enviados pelo emigrante ajudavam e ajudam
numa grande percentagem do crescimento
do país. Qual é a ligação ou ajuda do Estado português a troco do esforço de todos
os pobres que se viram obrigados a sair na
procura de melhores dias? Zero. Nós portugueses, uns melhor que outros, fazemos
tudo para manter a nossa cultura viva por
terras estrangeiras - trabalha-se horas seguidas a troco de nada e até se criam rivalidades e zangas uns com os outros, para
transmitir e manter as nossas tradições,
usos e costumes vivos no meio onde vivemos, no país que nos acolheu de braços
abertos e nos deu muitas oportunidades. E
quais são os agradecimentos que se recebem do governo do país que nos viu nascer e nos viu sair? Nenhuns, simplesmente estão de mão estendida à espera que se

enviem as poupanças. Hoje é muito difícil
contabilizar o número certo de portugueses a viver fora, mas bem contados são uns
milhões, já são segundas e terceiras gerações. Alguns nunca mais voltam ao país dos
seus pais e avós. Enquanto os pais podiam…
lá iam, agora tudo se está a perder. Não
houve ligação da parte política de modo a
fazer com que as novas gerações se aproximassem. Não fizeram nada pelos lusodescendentes. Hoje uma grande percentagem
não conhece a terra dos pais nem dos bens
e pertenças e nem querem saber, tudo porque os governos nada fizeram para estabelecer uma ligação próxima das novas gerações. A tendência da emigração portuguesa
é de estabilização, o que se vê é o número
de saídas do país reduzir e com tendência a
estabilizar, embora o número de residentes
no exterior irá sempre aumentar, porque os
regressos cada vez são menos, muito inferiores às saídas de Portugal.
A diáspora portuguesa no mundo constitui-se por pessoas que são um exemplo
e um orgulho para a nação. Por onde passaram e se fixaram souberam adaptar-se e
conviver com outras comunidades, contribuíram para o desenvolvimento dos países
de acolhimento, na maior parte das vezes
em condições menos boas, mas sempre de
cabeça erguida para enfrentar os perigos e
as dificuldades da vida. Ainda hoje, mesmo
que aparentemente sem ligação, qualquer

cidadão com sangue português ao ouvir o
hino nacional fica emocionado. Que ninguém diga o contrário.
O meu regresso a Portugal depois de
uma primeira fase de vida fora do nosso
país foi embalado numa “cantiga” e nas
promessas falsas dos governantes, porque
na altura precisavam de pessoas e prometiam mundos e fundos. A pouco e pouco
fui descobrindo que davam com uma e tiravam com duas. Mesmo estabelecido com
um negócio, eu a minha família eramos
vistos como ex-emigrantes, como que se
fossemos de outro mundo. Muita falta de
respeito. Nas repartições públicas o atendimento era péssimo. Levou muito tempo
e investimento para ser reconhecido como
residente, para quem se esforçou duas vezes custou muito. Passados alguns anos
obrigaram-me a voltar a sair. Cheguei cá
ao Canadá e vi tudo do mesmo no que diz
respeito a apoios e ligações com a comunidade da parte dos governantes portugueses. Nada mudou, em certos aspetos parece
que piorou.
Não acreditem em promessas falsas. Há
sim senhor, verbas para apoio ao emigrante, mas não saem da gaveta.
Mesmo assim eu adoro o meu país, que
me viu nascer.
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Longe, mas perto de Portugal
Em 2019 o Governo português lançou o programa Regressar, um programa que tinha
A tecnologia encurtou as distâncias físicas e hoje é mais fácil viver no estrangeiro
e manter o contacto com Portugal. A partir do momento em que se escolhe outro como objetivo fazer com que emigrantes e lusodescendentes voltassem a Portugal. Segundo os dados que foram divulgados em fevereiro 1.300 pessoas voltaram para Portugal
país para viver, a relação com o Estado e com as instituições portuguesas muda?
através deste programa. Cerca de 80% das pessoas tinha menos de 44 anos, cerca de 70%
s emigrantes portugueses são dos que mais contribuem com remessas para os tinham emigrado entre 2011 e 2015 e 47% tinha ensino superior.
Em novembro o ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu que o Estado português
cofres do Estado português. Mas será que o Estado reconhece o seu contributo
económico, social e cultural? Esta semana o Milénio Stadium falou com vários vai manter todos os subsídios a clubes e a associações da diáspora que ficaram impedidas
emigrantes e lusodescendentes que regra geral mantêm uma ligação a Portugal. Se por de realizar atividades devido à pandemia. Entretanto esta semana os consulados portuum lado há quem garanta que se tornou mais português a viver no estrangeiro, também gueses divulgaram que perderam um terço das receitas deste ano devido à pandemia. O
há quem assegure que é impossível ser mais português mesmo tento nascido no Canadá. Estado estava a contar com $40 milhões de euros nos cofres, mas as restrições nas viagens
Em 2019 Portugal passou para o segundo lugar da tabela de União Europeia dos países e a crise económica diminuíram as emissões de passaportes e de vistos e o Governo porcom maior valor de remessas em dinheiro de residentes no estrangeiro. Segundo a Euros- tuguês estima faturar apenas $40 milhões de euros.
Joana Leal/MS
tat o país recebeu 3,645 mil milhões de euros provenientes de residentes no estrangeiro.
Na Europa o país que está acima da tabela é a Roménia com 3.682 milhões de euros.

O

Kátia Caramujo, 32 anos
Como lusodescendente, como é que te sentes vivendo fora
de Portugal?
Sempre tive uma ligação muito forte com Portugal, apesar
de não ter nascido lá e de ter vivido lá poucos anos da minha infância. Sinto imensas saudades da minha aldeia e da
minha família que reside lá e em outros países da Europa,
sendo que o nosso ponto de encontro é sempre no verão
- este ano não houve esse reencontro devido à pandemia.
Penso que é muito fácil hoje em dia manter essa ligação
forte - posso ouvir as rádios portuguesas, ver os programas

de televisão portugueses, comprar produtos portugueses - a Portugal para matar as saudades.
sem ter de ir a Portugal! Apesar de nunca ser igual a estar
Há algo que o Governo português e os representantes aqui
lá fisicamente, dá para nos manter ligados ao lado de lá.
no Canadá possam fazer para que te sintas mais portuguesa?
Identificas-te com a cultura portuguesa?
Sinto-me privilegiada por residir em Toronto, uma das
Identifico-me imenso com a cultura portuguesa desde cidades mais multiculturais do mundo. Na minha opinião
muito pequena. Pedi aos meus pais para me inscreverem seria difícil o Governo português e os representantes aqui
na escola portuguesa porque queria saber falar, ler e escre- no Canadá fazerem mais para que me sinta mais portuguever em português, dancei 15 anos no rancho folclórico e fiz sa. Temos e tivemos vozes fortes a vários níveis de governo
e ainda faço parte de várias associações portuguesas. Vibro que têm uma voz ativa no que diz respeito à cultura porao ver a nossa seleção a jogar, tento aprender com a minha tuguesa. Melhor do que isto só se fosse sentir o cheiro da
mãe a cozinhar pratos típicos da nossa culinária e apesar praia da Tocha todas as manhãs!
de adorar conhecer o mundo tento sempre “dar um pulo”

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.
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tugal é maravilhoso e tenho lá família e amigos de quem que me fazem português. Gosto muito que me perguntem
tenho muitas saudades, mas prefiro apreciar o que tenho aqui sobre Portugal.
aqui do que sentir falta do que deixo lá.
Há algo que o Governo português e os representantes aqui
Identificas-te com a cultura portuguesa?
no Canadá possam fazer para que te sintas mais português?

Marcelino Martins, 51 anos

Como lusodescendente, como é que te sentes vivendo fora
de Portugal?
Identifico-me mais com a cultura portuguesa morando Gostaria de ter um pouco menos de burocracia para obter a
fora. Quando vivia em Lisboa não sentia o paradigma de nacionalidade portuguesa para as minhas filhas.
Gosto muito do lugar onde eu moro em Nova Iorque. Poralfacinha, mas no estrangeiro são mais visíveis as coisas

Juliana Pedrosa, 33 anos
Como lusodescendente, como é que te sentes vivendo fora
de Portugal?
Não sou lusodescendente, nasci em Portugal. Sempre tive
vários familiares emigrados e quando falavam da saudade
de Portugal não imaginava o que era. Quando me mudei
para o Canadá compreendi o termo da palavra “saudade”
intrínseca ao emigrante. Uma saudade que não se consegue explicar, apenas se sente. A falta da brisa do mar. As

Joel Bastos, 31 anos

tardes solarengas de inverno que trazem esperança numa no Canadá possam fazer para que te sintas mais portuguesa?
primavera. Ser portuguesa é isto, viver fora do país que me
Na minha opinião o Governo português tem que melhoviu crescer e viver com uma saudade imensa, mas com esrar o seu elo de ligação com as comunidades portuguesas.
perança de regressar.
Agora estamos numa situação sem precedente, mas espero
Identificas-te com a cultura portuguesa?
que no futuro não se esqueçam da diáspora portuguesa e
que tentem compreender a emigração do século XXI. PreA cultura portuguesa está e vai estar sempre presente no
cisamos de alimentar o que fomos, mas de exaltar o que someu dia a dia. Tento expressar-me sempre que posso na
mos agora! Existe muito preconceito em Portugal relativaminha língua materna. Em casa também se fala português
mente a emigração, mas foi este fenómeno que contribuiu
(com alguns anglicismos) mas pretendo continuar com as
e continua a contribuir para o crescimento económico de
minhas raízes portuguesas bem vivas.
Portugal.
Há algo que o Governo português e os representantes aqui

“meu” significa.
Identificas-te com a cultura portuguesa?

A cultura portuguesa é algo que me foi incutido desde
Como lusodescendente, como é que te sentes vivendo fora
muito novo e claro crescendo eu em Portugal acho que as
de Portugal?
raízes falam sempre mais alto. Desde a gastronomia aos
Posso dizer que reconheço o Canadá como o meu país. costumes, do folclore ao meu Braga... desde as festas poPortugal passou a ser o meu destino de férias, aquele no pulares à música ... tudo isso faz parte de mim e continuará
qual tenho as minhas raízes, alguma da minha família e a fazer nos próximos anos.
amigos. É também o país que me viu nascer e crescer e claHá algo que o Governo português e os representantes aqui
ro continuará sempre a ser o “meu” país com tudo o que
no Canadá possam fazer para que te sintas mais portuguesa?

Acho que pouco podem fazer, jugo que a melhor resposta a
essa pergunta é congratular todas as associações comunitárias portuguesas, sem exceção, pelo excelente trabalho
que estão a fazer. É muito duro ver algumas delas neste
tempo de pandemia a sentirem as dificuldades que têm e
muita das vezes sem receberem qualquer tipo de apoio,
mas sei que vão voltar mais fortes e que irão preparar atividades fantásticas para a comunidade. Por isso os meus
aplausos e parabéns vão para todos eles porque são mais
do que merecidos!

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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Chão de memórias

Aida Batista
Opinião

Quando nasci, o choro que denunciou a
minha chegada foi um pregão público a
anunciar a minha carta de alforria lavrada com o corte do cordão umbilical. A
partir daquele momento primeiro, toda
a minha informação genética vinha carregada da vontade de ter mundo. Numa
idade sem memória me levaram de casa
para bem longe e, à medida que fui crescendo, aprendi a chamar meu a outro
chão que não aquele onde nascera. E
não me lembro de alguma vez me ter
questionado sobre as relações de pertença a este lugar onde me fiz gente,
rodeada de toda a minha família nuclear
- pais, avós, tios e irmãos.

S

abia que nascera na metrópole - como
então se dizia - onde habitava toda a
outra parte da família que nunca conhecera. De vez em quando, chegavam
cartas a desejar que estivéssemos todos de
boa saúde, que eles por lá ficavam bem, com
novidades da terra e das terras, como as sementeiras ou as colheitas, segundo a época
do ano, de um ou outro nascimento, um
batizado ou casamento, festividades que seguimos de longe mas a que sempre ficamos
alheios, até ao dia em que a família do nosso
lado também os começou a celebrar. Chegavam também notícias de mortes, ligadas
a nomes que não eram de ninguém próximo
– um conhecido ou um vizinho.
Até ao dia em que a guerra colonial estalou, e passámos a temer que algum dos nossos virasse título do poema “O menino da
sua mãe” por não alcançar o desígnio “Que
volte cedo, e bem”. A partir de então, meu
pai sentava-se junto do rádio da sala a ouvir
diária e religiosamente o noticiário das 13 h,
para perceber se estávamos a salvo de movi-

Crédito: Erik Mclean.

E não há leito, não há ventre, não há sequer
ruína a dar chão às nossas memórias.
Mia Couto, Mulheres de Cinza

mentos dos terroristas, nome dado aos que
lutavam pela independência de um chão,
que eu, erradamente, pensava ser meu.
Os compêndios eram os mesmos para
todos os territórios do Império, como se
este fosse uma só unidade, um chão matricial único. Foi nas suas páginas que, desde
cedo, a minha imaginação aprendeu a navegar por rios e afluentes que banhavam
terras que um dia sonhava conhecer, a parar em estações e apeadeiros estribada em
carruagens que a minha memória recitava
de cor, a subir serras e a descer vales por
onde deslizava a cana da índia com que os
apontava no mapa, a cavalgar lezírias onde
me cruzei com touros e campinos, a galgar
socalcos voltados para o Douro de onde se
erguiam as cepas das minhas raízes, a fazer
da mão pala de cada vez que perscrutava o
horizonte do mar que, do Minho a Timor,
banhava areias de Portugal.
Um dia, sem que nada nem ninguém nos
tivessem preparado, o Império encolheu,
ficando reduzido ao chão original a que vol-

támos, ensarilhados nas cordas com que havíamos de dar os nós dos futuros por tecer.
No passsdo dia 11, celebraram-se os 45
anos da Independência de Angola, o chão
a que um dia chamei “meu”, porque cresci
a ignorar a partilha dos demais possessivos.
Só o compreendi mais tarde, num regresso
acelerado pela urgência de dar segurança
aos filhos que trazia – um em cada mão –
num percurso inverso ao que anos antes
fizera com minha mãe.
Há quem nunca se tenha reconciliado
com este passado de perdas, e nele continue a viver das memórias com que alimenta a condição de vítima. Indiferente
aos ventos da História, pensa ainda agarrar
entre os dedos a vida a que nunca voltará.
Gesto inútil para os que precisam urgentemente de abrir o leque dos possessivos além
do “meu”, alargando-o a todos os que, por
direito próprio, desfizeram as malhas que o
Império tece.

Por um Ministério das Comunidades Portuguesas
Daniel Bastos
Opinião

Em Portugal, desde o início da década de 1980, as políticas da emigração
estão acometidas ao Ministério dos
Negócios Estrangeiros, que através da
Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas
(DGACCP) assegura a coordenação e
execução da política de apoio a portugueses no estrangeiro e às comunidades portuguesas.

A

inda nessa época, durante o VI Governo Constitucional, dirigido por
Francisco de Sá Carneiro, surgiu a
Secretaria de Estado das Comunidades,
que atuando em princípio por delegação
de competências do Ministro dos Negócios Estrangeiros tem procurado ao longo dos anos um reforço dos laços entre as
comunidades portuguesas e a pátria de
origem.
Este esforço e tomada de consciência

sobre o papel dos emigrantes portugueses no desenvolvimento do país, tem
permitido ao longo das quatro décadas
de democracia, uma clara revalorização
e respeito pela presença de emigrantes
e lusodescendentes em todo o mundo,
mais do que nunca percecionados como
um valioso ativo e fator identitário para
Portugal.
Nesse sentido, e tendo em conta que
segundo dados da ONU, há 5,7 milhões
de portugueses e lusodescendentes espalhados por 178 países do mundo, que
correspondem praticamente a metade da
população residente em Portugal, o poder
político nacional deveria dar passos decisivos tendentes à criação de um Ministério das Comunidades Portuguesas.
Esta reestruturação no modelo organizacional da política para os portugueses
residentes no estrangeiro, além de permitir alcançar uma maior autonomia, dignidade e escala na execução das políticas
dirigidas às comunidades portuguesas,
possibilitaria aos emigrantes e lusodescendentes um papel central na sociedade,
na política, no desenvolvimento, no crescimento e no aprofundamento da democracia em Portugal.
Mais do que uma mera mudança na
designação, a criação de um Ministério

das Comunidades Portuguesas justifica-se pelo peso no passado, presente e
futuro da diáspora na projeção de Portugal no mundo. Ou não fosse, a dimensão
empreendedora uma das marcas mais
características dos nossos concidadãos
espalhados pelos quatro cantos do mundo, como corroboram as trajetórias de diversos compatriotas que criam empresas
de sucesso e desempenham funções de
relevo a nível cultural, social, económico
e político.
Como antevia em 1977, no âmbito da
redefinição do significado da celebração
do 10 de junho, Ramalho Eanes, o primeiro Presidente da República eleito no pós25 de Abril, o “nosso futuro não depende
agora das questões menores da conjuntura e da especulação políticas, mas sim do
poder de realização do projecto universalista que foi o dos nossos antepassados e
que há-de continuar a ser nosso no quadro de relações que em quinhentos sonhámos estabelecer com todo o mundo.
A coesão das Comunidades Portuguesas
à volta dos valores da nossa cultura e dos
objectivos que constituem o nosso projecto de sociedade, há-de permitir-nos
encontrar a solução dos problemas que
urge resolver”.
Mais atuais do que nunca, as palavras

de Ramalho Eanes ecoam ao longo das
quatro décadas de regime democrático
o papel incontornável das comunidades portuguesas nas respostas hodiernas
que o país tem que dar afirmativamente
a questões como o acentuado envelhecimento da população, ou os impactos
económicos, laborais e de rendimento e
produção de riqueza.
Para essa participação se tornar mais
efetiva e o contributo dos emigrantes e
lusodescendentes se tornar mais visível
no porvir pátrio é essencial um incremento da participação das comunidades
portuguesas nas tomadas de decisão política em Portugal.
Um incremento que passa necessariamente pelo aumento do número de deputados eleitos pelos círculos da emigração,
dado que os quatros mandatos dos dois
círculos da emigração (Europa e Fora da
Europa) constituem uma manifesta sub-representação dos mais de cinco milhões
de portugueses emigrantes e lusodescendentes espalhados no mundo, isto é, metade da população residente em Portugal,
e por conseguinte pela criação de um Ministério das Comunidades Portuguesas.
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O papel das associações na
promoção da marca Portugal

A Rede Global da Diáspora realiza no
próximo dia 21 de novembro, pelas
10h00 GMT-5 – 15h00 LIS, uma sessão
online de divulgação da plataforma, que
conta com o testemunho da Dra Berta
Nunes, sua Exma. a Sra. Secretária de
Estado das Comunidades Portuguesas.
O webinar “O papel das Associações na
promoção da marca Portugal”, direcionado ao movimento associativo, é de
inscrição gratuita e tem como objetivo
chegar a todos os portugueses espalhados pelo Canadá.

TRANSMISSÃO DIRETA
NO FACEBOOK D
CAMÕES TV E
REDE GLOBAL DA DIÁSPORA.
PARTICIPA!

“

Considerando que o movimento associativo da diáspora portuguesa assume um papel fundamental, como
veículo de informação privilegiado com as
comunidades locais, a Fundação AEP conta
com o seu apoio, na qualidade de Parceiro,
no esfoço de divulgação e angariação de
membros para a plataforma,” afirma Dr.
Luís Miguel Ribeiro, presidente da Fundação AEP. Esforço que será recompensado
pela atribuição de donativos às associações
parceiras que aderirem a este processo de
disseminação.

A Rede Global da Diáspora (www.redeglobal.pt) tem como principal missão
promover a marca Portugal internacionalmente e ajudar as PME nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando a
colaboração das comunidades portuguesas
espalhadas pelo mundo.
Sendo esta uma plataforma colaborativa
e assente numa lógica de rede social de networking, quantas mais pessoas aderirem,
mais rica será a informação disponibilizada
alavancando, desta forma, ligações pessoais e profissionais entre todos os portu-

gueses que fazem parte da nossa Diáspora.
A plataforma conta já com mais de quatro
mil registados de 124 países diferentes e
mais de 10 mil empresas inseridas
A Rede Global da Diáspora, que tem por
objetivo aproximar as PME portuguesas da
Diáspora, é um projeto apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020
- Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
MS
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Portugueses, a nossa cultura,
e a Diáspora

Cristina Da Costa
Opinião
Caros leitores olá.
Uma excelente sexta-feira para vós.
passo e passo, cá vamos sentindo as
pulsações deste nosso mundo que
anda estranho, cansado e sem rumo.
Pelo menos por enquanto. Espero-vos
bem. Com muita saúde e, principalmente,
com fé e coragem para continuar esta árdua
caminhada que estamos a fazer.
Esta semana o jornal Milénio propõe que
se opine sobre o modo e o estado da nossa cultura fora de Portugal. Quem olha por
nós? A quem pertencemos afinal?
Já alguma vez se interrogou quantos
conterrâneos nascidos na Pátria-mãe, tal
como nós, saíram do berço? Estima-se uma
vasta percentagem - 22.3%. Grande parte
na Europa.
Somos cerca de 2.2 milhões de portugue-

A

ses espalhados pela Diáspora. O que significa isso mesmo? Diáspora. O dispersar de
uma comunidade fora da terra-mãe.
Somos muitos e, por este ou por aquele
motivo, procuramos algo diferente. Algo
de melhor. Alguns encontraram. Outros
acomodaram-se. Pela Europa. Os países
que mais portugueses acolheram ao longo
de décadas, foram precisamente: a França
primeiramente, depois a Suíça, Alemanha
e também a Espanha. Fora do espaço Europeu: Estados Unidos, Canadá, Venezuela,
também Austrália, Bermudas, entre outros.
Agora pergunto eu... que faz Portugal por
nós?
E atenção, sou Portuguesa a 300%, mas
não quer dizer que não entenda o que nos
querem dar a ver. Apesar de já viver por
estas terras há várias décadas. Com dupla
nacionalidade. Já entrei nesta bendita terra com estatuto de residente permanente.
Mas e quem isso não consegue? Como é
acolhido e acompanhado pelas entidades
consulares que, como representantes da
nossa Pátria, deveriam estabelecer acordos para que, quando há deslocações para

um país com representação consular, a
vida desses cidadãos/cidadãs, fosse menos
complicada? E também receber melhor os
conterrâneos e não os tratar com desdém,
mas esse assunto fica para uma próxima
oportunidade. Só assim poderiam ajudar a
evitar que muitos indivíduos não usufruíssem e abusassem de quem sai de “casa”
para se aventurar noutro país. Com falsos
pretextos de os legalizar. Enfim, mais à
frente. Concorda que a nossa cultura está
bem representada aqui onde habitamos?
Temos apoio e veracidade do nosso lado?
Ou tornamo-nos individualistas e gananciosos? Quando regressa a Portugal, que
leva daqui consigo?
Que costumes tomou como princípios na
terra que o acolheu? Será que se esquece
assim que pisa em Portugal? Por exemplo
na educação. O pedir licença e respeitar o
espaço alheio. São costumes que não se deviam aprender noutro país. Mas sim já sair
de “casa” com eles no regaço.
Outro exemplo - que idioma fala quando
chega ao “berço”? Respeita a tradição ou
quer que saibam que também domina ou-

tro idioma, em tom de gozo para com quem
ficou atrás?
França e Alemanha praticam muito esse
hábito de não falar português quando chegam a “casa”. Não entendo porquê. Até
porque o português é o idioma mais bonito
do mundo. Não descurem. Já que os nossos
governos só nos servem para subsequentemente se servirem a si próprios, não descure do bem falar. Da nossa língua. Da nossa
pátria que nos deixa uma eterna saudade.
Falo apenas por mim, claro está. O ar que
se respira na Pátria-mãe, sabe a tudo aquilo
que nos pertence e, não deveria ser escondido, ignorado e muito menos menosprezado por alguns. Porque nem todos os habitantes deste planeta tiveram o privilégio
de ter nascido naquele jardim à beira mar
plantado. :)
Fiquem bem,
Muita saúde e fé. Ao dobrar da esquina
ainda há esperança.
Até já,
Cristina

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | torontovanity.com
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his week’s Milénio Stadium addresses the issues of
Lusophone cultural differences and their continuance and endurance in a changing world. Portuguese
citizens are scattered throughout the world searching to
adapt to new lands, customs and traditions while embodying a cultural fire they were born with while fighting
to keep it alive surrounded by brand new societies. Those
who identify themselves as Portuguese… regardless of the
country currently living in, often ask the question: Is the
effort worth the sacrifice to return to my roots and do Portuguese who never immigrated really care? It’s obvious
that many do care to keep the Luso fire burning and as a
result spent their time balancing lives so not to lose it. Is
an immigrant to France or Germany the same as an immigrant to Canada? I would suggest not. Each practices culture in different ways based on the practices and integration into each country’s culture and adopts mannerisms
unique to that country.
Portuguese-Canadian immigrants have a lot of work to
do in order to reach the intellectual levels for success in
today’s Canadian society. While we may be hard working people praised by other ethnicities for our prowess in
labour participation, we became lazy in societal, education and integration aspects required to be noted by those
who orchestrate change. In an interview with Camões Tv
this week, the new Consul to Toronto José Manuel Carneiro Mendes indicated a desire to become part of the
catalyst which will ensure that Portuguese culture continues to flourish in Canada and permeates into all levels
of Canadian society. The challenge will be to harness existing moribund cultural organizations which are for the
most part apathetic and lacking the leadership which is
required to encircle all demographics.
New organizations with vision are required to take us
to the next level. Replace the venerable institutions that
may have served the community well in the past but are
no longer the effective method to educate the generation
that is currently hungry for leadership. The lackadaisical
and egotistical approach currently in place will not have
the positive outcomes we all desire.
But the question remains “Do we really care?”. Our new
Watching stone faces on TV set trying to understand space in our lives while politicians attempt to find
council does and on a personal level, I will support him to
words flowing out of static lips… not hearing any- new words to describe our state of confinement or
the success he has achieved in other locations. Perhaps
thing because it no longer matters what is coming freedom. Saying no to solitude means that we can
finally we have someone we can hang some hope on.
out of the screen. This is the state of life where in- find a means to survive the current challenges. Stay
Physical distancing should not be a closet for our culturformation is meant to confuse and not to educate positive.
al minds. Stay Safe!
and inform. While waiting for the future and trying
Manuel DaCosta/MS
to understand the past, time occupies less and less

Diaspora: Why?

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

"Pagar a promessa" de Tiago Cerveira
Percebemos com Cristina Felizardo e o seu

plano CFeliz como, no meio da adversidade,
podemos encontrar a felicidade
Conhecemos Rita Sousa Tavares,
a Adida Cultural da

Embaixada de Portugal no Canadá
Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais
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SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO

08h30 Estação de Serviço

12h00 Clube dos Cozinheiros

00h00 It´s Showtime

16h00 It’s Showtime

06h00 Musicbox

09h00 Portugal à vista

12h30 Imperdíveis

00h30 Timeline

16h30 Here’s the Thing

08h00 Gente Com História

09h30 Missa Dominical

13h00 Musicbox

01h00 Portugal À Vista

17h00 Estação de Serviço

09h00 Filhos e Cadilhos

10h30 It´s Showtime

14h00 Mundo Mix

01h00 Transparências

17h30 Musicbox

10h00 Musicbox

11h00 À Volta da Música
com Francisco Tavares

15h00 Caminhos Da História

02h00 We Need To Talk

18h00 Pegado a Si

15h30 Musicbox

03h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

16h00 Espaço Mwangolé

04h00 Out There

19h30 Bem-Vindos a Beirais

16h30 Glitter Show

05h00 Nicki Clark Show

20h30 Espaço Mwangolé

17h00 Portugal À Vista

QUARTA, 17 DE NOVEMBRO

21h00 Caminhos da História

17h30 Musicbox

06h00 Musicbox

21h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

07h00 Bom dia Canadá

22h00 Camões TV Notícias

19h00 Camões TV Notícias

08h00 Musicbox

22h30 Forgotten Treasures

19h30 Bem-Vindos a Beirais

08h30 Portugal À Vista

23h00 Portugal À Vista

20h30 Timeline

09h00 Gente com História

00h00 We Need To Talk

21h00 Caminhos Da História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

01h00 It´s Showtime

21h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

01h30 Transparências

22h00 Camões TV Notícias

12h00 Clube dos Cozinheiros

02h00 We Need To Talk

22h30 We Need to Talk

12h30 Imperdíveis

03h00 Musicbox

23h30 Timeline

13h00 Musicbox

04h00 Out There

00h30 Stella’s Studio

14h00 Mundo Mix

05h00 Nicki Clark Show

01h00 Forgotten Treasures

15h00 Caminhos da História

SEXTA, 19 DE NOVEMBRO

01h30 Transparências

15h30 Musicbox

06h00 Musicbox

02h00 We Need To Talk

16h00 Roundtable

07h00 Bom dia Canadá

03h00 Musicbox

17h00 Stella’s Studio

08h00 Portugal À Vista

04h00 Out There

17h30 Musicbox

09h00 Gente Com História

05h00 Nicki Clark Show

18h00 Pegado a Si

10h00 Bem-Vindos a Beirais

TERÇA, 16 DE NOVEMBRO

19h00 Camões TV Notícias

11h00 Por Tudo e Por Nada

06h00 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

12h00 Clube dos Cozinheiros

07h00 Bom dia Canadá

20h30 Portugal à Vista

12h30 Imperdíveis

08h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

13h00 Musicbox

08h30 Caminhos da Energia

21h30 Musicbox

14h00 Mundo Mix

09h00 Filhos e Cadilhos

22h00 Camões TV Notícias

15h00 Caminhos Da História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

22h30 Timeline

15h30 Portugal À Vista

19h00 Clube dos Cozinheiros

11h00 Por Tudo e Por Nada

23h30 Body & Soul

16h30 Timeline

19h30 À Volta da Música
com Francisco Tavares

12h00 Clube dos Cozinheiros

00h00 Camões TV Magazine

17h00 Espaço Mwangolé

12h30 Imperdíveis

02h00 We Need To Talk

17h30 Body & Soul

20h00 Portugal À Vista

13h00 Musicbox

03h00 Musicbox

18h00 Roundtable

21h00 Stella’s Studio

14h00 Mundo Mix

04h00 Out There

19h00 Camões TV Notícias

21h30 Musicbox

15h00 Caminhos da História

05h00 Nicki Clark Show

19h30 Bem-Vindos a Beirais

22h00 We Need To Talk

15h30 Musicbox

QUINTA, 18 DE NOVEMBRO

20h30 Stella’s Studio

23h00 Nota Alta com Rui Massena

16h00 Timeline

06h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

00h00 Camões TV Magazine

16h30 Portugal à Vista

07h00 Bom dia Canadá

21h30 Musicbox

02h00 Musicbox

17h00 Espaço Mwangolé

08h00 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

04h00 Out There

17h30 Musicbox

08h30 Caminhos da Energia

22h30 Timeline

05h00 Nicki Clark Show

18h00 Pegado a Si

09h00 Filhos e Cadilhos

23h30 Forgotten Treasures

SEGUNDA, 19 DE NOVEMBRO

19h00 Camões TV Notícias

10h00 Bem-Vindos a Beirais

00h00 Here’s The Thing

06h00 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

00h30 Wisdom of Wealth

07h00 Bom dia Canadá

20h30 Here’s the Thing

12h00 Clube dos Cozinheiros

01h00 Stella’s Studio

08h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

12h30 Imperdíveis

01h30 Transparências

08h30 Espaço Mwangolé

21h30 Musicbox

13h00 Musicbox

02h00 We Need To Talk

09h00 Gente com História

22h00 Camões TV Notícias

14h00 Mundo Mix

03h00 Musicbox

10h00 Bem-Vindos a Beirais

22h30 Roundtable

15h00 Caminhos Da História

04h00 Out There

11h00 Por Tudo e Por Nada

23h30 Espaço Mwangolé

15h30 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

11h00 It´s Showtime
11h30 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Glitter Show
14h30 Portugal À Vista - Teve a oportunidade
de assistir ao documentário “A Máscara de Cortiça”, de Tiago Cerveira,
aqui na Camões TV? Trazemos até
si mais um trabalho do realizador de
Oliveira do Hospital: o filme chama-se
“Pagar a Promessa” e dá-lhe a conhecer a romaria dos rebanhos a São
Geraldo, através de uma família de
pastores que há cinco gerações cumprem esta tradição ancestral.
15h00 It´s Showtime
16h00 Caminhos da história
16h30 Caminhos Da Energia
17h00 Estação de Serviço
17h30 Musicbox
18h00 Timeline - Eesta semana Adriana
Marques e Catarina Balça falam-nos
do nascimento da primeira filha de
Cédric Soares, mostram-nos o anel
de noivado de Gwen Stefani e revelam a capa da Rolling Stone! !

11h30 Musicbox
12h00 Here’s the Thing
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Camões TV Magazine
16h00 Body & Soul - No Body&Soul desta
semana vamos conhecer os mais poderosos antibióticos e anti-inflamatórios naturais. Não perca ainda a nossa
receita de Golden Milk, uma bebida
inspirada neste grupo de alimentos
que vai dar um boost no seu sistema
imunitário.
.
16h30 Imperdíveis
17h00 It´s Showtime - Chama-se Cristina Felizardo e para além de, como a própria
diz, ser dinâmica e muito empenhada em defender causas sociais, esta
aveirense é também especialista em
Aconselhamento no Luto, autora do
blogue “Hora de C(er) Feliz”, e recentemente editou o livro Plano C para a
Felicidade. Tudo boas razões para ficar
connosco e aprender a ser feliz.
17h30 Timeline
18h00 Here’s The Thing
18h30 Espaço Mwangolé - Esta semana,
iremos celebrar 50 episódios.

Timeline – a sua rede social agora na
televisão.

No sentido de celebrar a histórica
marca e porque recordar é viver,
teremos para vocês uma compilação
de vários momentos dos episódios
que nos trouxeram até aqui.

19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 À Volta da música
com Francisco Tavares
20h00 Portugal À Vista
20h30 Musicbox
21h00 Here’s the Thing - Manuel DaCosta entrevista José Manuel Carneiro
Mendes, Cônsul-geral de Portugal em
Toronto. Os portugueses no Canadá, e
os planos do novo Cônsul para o seu
trabalho nesta comunidade.
21h30 Wisdom of Wealth
22h00 We Need To Talk
23h00 Nota Alta com Rui Massena
00h00 Portugal À Vista
00h30 Transparências
01h00 Espaço Comunidade
01h30 Here’s the Thing
02h00 Musicbox
04h00 Out there
05h00 Nicki Clark Show
DOMINGO, 15 DE NOVEMBRO
06h00 Musicbox
08h00 Caminhos Da História

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

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

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

CAMOESTV.com

Roger
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Segunda vaga está
a asfixiar restaurantes
Alguns restaurantes não sobreviveram
à primeira vaga da pandemia em março,
mas agora com a hipótese de um novo
confinamento os empresários da restauração estão apreensivos com o Natal e
com o futuro. No passado sábado (14)
os empresários esperavam que Toronto abrandasse as restrições e voltasse
a permitir que os restaurantes servissem refeições internas, mas o aumento
de casos das últimas semanas fez com
que as autoridades de saúde recomendassem mais restrições. No espaço de
dois dias, cinco regiões de Ontário passaram à designação de área vermelha, o
escalão mais grave de toda a província.
No passado sábado (14) Toronto e Peel
passaram à fase vermelha e na segunda-feira (16) foi a vez de Hamilton, York e
Halton. A nova designação significa que
os restaurantes não estão autorizados a
servir refeições em espaços internos e é
permitido apenas take-out.

para proteger os seus clientes e que cerca
de 87% dos canadianos concorda que os
restaurantes estão a fazer um bom trabalho
para manter os clientes seguros. Mas, ainda assim, os restaurantes estão a encerrar,
lamenta a Restaurants Canada. Até aqui, o
setor da restauração já perdeu 188.000 em-

O

governo federal preparou um pacote de medidas de apoio que se
vai manter em vigor até ao verão
de 2021. O apoio financeiro de Otava inclui apoio ao arrendamento, aos salários e
aos empresários que tiveram de encerrar a
atividade devido às restrições, mas o setor
avisa que sem clientes não compensa fazer
os investimentos que estão a ser exigidos.
A Restaurants Canada, que representa
40.000 membros em todo o país, sublinha
que “não foram fornecidos dados precisos
de transmissão que indiquem claramente
que os restaurantes são a fonte de transmissão da COVID-19”. A associação informa que os restaurantes investiram cerca
de $750 milhões em formação, estações
de desinfeção, equipamento de proteção
individual e sistemas de purificação de ar

Pátio da Bairrada Churrasqueira em Toronto. Foto: DR.

pregos e os novos encerramentos podem
fazer com que o desemprego no setor da
restauração atinga os 100.000.
Carlos Pires, com 30 de anos de experiência nesta área e proprietário da Bairrada, o número 1000 na College Street, disse
ao Milénio Stadium que não compreende

como uma tenda ventilada pode ser mais
segura do que o espaço interior do restaurante. “Para colocar uma tenda em condições na minha esplanada privada tenho
que investir cerca de $100.000, fora o investimento em aquecimento. Não é rentável tendo em conta que a faturação caiu devido à pandemia. A Bairrada da College tem
portas que me permitem fazer circular o ar,
tenho pena que o presidente da autarquia
de Toronto nunca tenha visitado uma das
melhores esplanadas da cidade, segundo
as revistas da especialidade. A própria vice-presidente Ana Bailão podia lutar mais
pelos interesses dos luso-canadianos”,
afirmou.
O Milénio Stadium procurou obter uma
reação do município de Toronto e Ana Bailão, vice-presidente da autarquia e vereadora do Ward 9, compreende a frustração
dos empresários, mas alerta que todos têm
de cumprir com a sua parte. “O aumento
alarmante de casos de COVID-19 nestas últimas semanas requer sacrifícios de todos e
exige esforços extraordinários do pequeno
comércio. Estas medidas são necessárias
para salvarmos vidas e para o nosso sistema
de saúde ter sempre capacidade de resposta
para os doentes, sejam eles com Covid-19
ou com qualquer outro problema de saúde”, esclareceu.
A autarquia de Toronto sublinha que está
a trabalhar para conseguir compensar os
comerciantes pelas quebras na faturação.
“A maioria das medidas de confinamento
são impostas pelo governo provincial em
consulta com os departamentos municipais de saúde pública. Eu e os meus colegas
na Assembleia Municipal temos apelado ao
governo provincial e federal e lutado pelos
interesses dos nossos comerciantes e defendemos que estas medidas, necessárias
para conter a transmissão do vírus, só po-
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dem ser implementadas com um programa
económico de apoio ao pequeno comércio.
Não é possível pedir ao comércio para encerrar sem lhes dar os apoios financeiros
para que o possam fazer”, explicou Bailão.
Pires é um dos muitos empresários no
ramo que garante ter cumprido com as novas normas de saúde pública, mas lamenta que existam tratamentos diferentes na
área. “Reduzimos a capacidade da nossa
esplanada para sete mesas em vez de 20 e os
nossos funcionários utilizam PPE. Os serviços de entrega de comida cobram cerca de
30% de comissões e acho que a província
deveria reduzir estas comissões para 15%,
tal como já foi feito em algumas cidades
nos EUA. Não entendo porque é que nós
não podemos servir refeições dentro dos
nossos restaurantes, se os centros comerciais o fazem. Quando vou ao Dufferin Mall
ou a outros centros comerciais vejo pessoas
sem máscara e sem cumprirem a distância
social. Acho que não é justa esta diferença de tratamento”, explicou. Pires diz que
este Natal vai ser muito diferente e antecipa
quebras de faturação em dezembro na ordem dos 90%.
Numa encomenda no valor de $15 um restaurante faz cerca de $10.50, o que significa
que a app de entrega de comida cobra $4.50.
Neste momento operam no Canadá a Uber
Eats, a DoorDash e a SkipTheDishes porque
a Foodora anunciou no final de abril que não
era rentável continuar a operar no país.
Os pedidos de entrega de comida têm
sido uma tábua de salvação para os restaurantes durante a pandemia porque a
procura por refeições nos restaurantes
em ambientes fechados diminuiu. A Uber
Eats anunciou em outubro que reduziu a
sua taxa de entrega para 7,5% desde que o
restaurante processe o pedido. A taxa vai
manter-se em vigor pelo menos até ao final

do ano, garante a Uber Eats. A DoorDash
está a oferecer a entrega a clientes que gastem mais de $25 num restaurante local em
Toronto e está a oferecer entrega gratuita
todas as quartas-feiras durante os meses de
inverno para ajudar a aumentar as vendas
no Canadá. A SkipTheDishes está a cortar

Restaurante Patio. Foto: DR.

25% das comissões nas áreas com mais
restrições e quem aderir ao serviço pela
primeira vez não paga comissões durante
30 dias. Os restaurantes que optarem por
utilizar os seus próprios funcionários para
fazer a entrega pagam apenas 10% de comissão, informa a SkipTheDishes.

O restaurante Pátio, localizado no 2255
da Keele Street, defende que um confinamento em toda a província era mais eficaz
do que as atuais restrições em apenas algumas regiões. “Não serve de nada porque
as pessoas vão para Barrie, Niagara e para
outras regiões. Na minha opinião acho que
fazia mais sentido encerrar a província inteira durante duas semanas, julgo que os
casos iam diminuir muito e talvez pudéssemos fazer alguns planos para o Natal”, disse
Elizabeth Couto, proprietária do espaço.
Couto informou que não tem sido fácil
sobreviver e explica que clientes e empresários ficam confusos porque as regras
estão sempre a mudar. “Graças a Deus os
nossos clientes são muito fiéis e os fornecedores têm sido muitos compreensivos porque às vezes temos de adiar os pagamentos.
O nosso senhorio também foi muito flexível e disse logo que queria aderir ao programa federal que financia uma parte da
renda. Temos inspeções duas ou três vezes
por semana e é muito difícil estar em cima
da atualidade porque eu o meu marido trabalhamos sete dias por semana. Tivemos de
aderir ao programa federal que paga metade do empréstimo de $40.000 e estamos a
viver um dia de cada vez”, avançou.
A empresária diz que o seu restaurante já tinha uma esplanada privada, mas
compreende a revolta dos empresários que
não conseguem fechar a esplanada da via
pública. “Não faz sentido nós podermos
cobrir as nossas esplanadas e os restaurantes que aderem ao CaféTO não o poderem
fazer. Cobrimos a nossa esplanada e garantimos que 75% do ar circula, arrendámos
dois aquecedores grandes e afastámos e reduzimos as mesas para garantir a distância
social. Não compreendo como um centro
comercial pode ser seguro porque lá nunca
entra 75% de ar fresco”, lamentou.
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Questionada se estava a ponderar aderir
aos novos apoios do governo de Ontário,
Elizabeth Couto admite que uma forma de
ajudar os empresários seria perdoar parte
da taxa de consumo. “A fatura da eletricidade depois acaba por voltar a aumentar,
mesmo que diminua durante algum tempo.
A HST em Ontário é 13% e temos que pagar
quatro vezes ao ano, se o governo perdoasse dois pagamentos era uma grande ajuda.
Aderimos à DoorDash, mas tivemos uma
má experiência, as entregas atrasaram e
perdemos clientes, por isso não sei até que
ponto é que vale a pena cortar as comissões
das apps”, rematou.
A Federação Canadiana de Negócios
Independentes (CFIB) acredita que até
225.000 pequenas empresas, cerca de
uma em sete, podem fechar para sempre.
Toronto tem cerca de 7,500 restaurantes
e uma das iniciativas da autarquia para
ajudar os empresários a manter algumas
receitas foi o CaféTO. O programa esteve
em vigor durante o verão e em outubro foi
estendido pela autarquia de Toronto para
permitir mais faturação duranta a época
mais fria. O CaféTO autoriza que os empresários coloquem aquecimento nestas
esplanadas, mas proíbem que se montem
tendas a não ser que a esplanada esteja em
área privada.
O programa mantém-se em vigor até à
primavera de 2021 e os espaços não pagam
mais impostos por isso. Em comunicado de
imprensa, o presidente John Tory explicou que decidiu dar aos empresários a hipótese de terem uma licença para criarem
uma nova esplanada ou aumentar uma esplanada que já existia antes da pandemia.
Segundo dados da autarquia cerca de 621
restaurantes da cidade já se inscreveram
no CaféTO. Cerca de 439 passeios da cidade
foram ocupados por esplanadas exteriores,
informa o município onde residem mais de
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2,9 milhões de pessoas.
O Milénio Stadium falou com Maria Manuela Oliveira, do restaurante Vila Verde,
localizado no 206 da Weston Road, que nos
disse que a ideia de expandir as esplanadas
funcionou no verão, mas que no inverno,
com a necessidade de investir numa ten-

Restaurante Vila Verde. Foto: DR

da e em aquecimentos, acaba por não ser
rentável porque os clientes diminuíram.
Em declarações ao nosso jornal a funcionária lamenta que os restaurantes estejam
a ser impedidos de fazer o seu trabalho.
“Acho que é injusto os centros comerciais
servirem refeições e os restaurantes não o

mileniostadium.com

poderem fazer. Temos um salão enorme
porque tínhamos muitas festas e com este
espaço podemos criar distância social, mas
mesmo assim não temos ordem para abrir
porque Toronto está na área vermelha.
Gostava que mostrassem as evidências que
provam que as pessoas ficam doentes nos
restaurantes. Um dia destes fui ao Costco e
o supermercado estava cheio, toda a gente tinha máscara, mas não existia distância
social. Os restaurantes desinfetam tudo e
cumprem as normas que lhes são exigidas
e mesmo assim não podemos servir refeições. Estamos só a tentar sobreviver e assim é muito difícil trabalhar”, informou.
O take-away foi a forma que a churrasqueira encontrou para conseguir pagar as
despesas diárias e ainda assim tem de dividir os lucros com as aplicações de entrega
de comida. “Acho que o governo de Ontário
podia reduzir as comissões destas empresas
para 15%, pelo menos durante a pandemia para ajudar os pequenos restaurantes
a sobreviverem. Nós temos a Uber Eats e a
DoorDash, mas 30% de comissão é muito
porque os nossos clientes diminuíram. Agora o nosso objetivo é fazer receitas apenas
para cobrir custos e impostos...”, adiantou.
No verão a outra localização do Vila Verde no 869 Dundas St W sofreu danos com
um incêndio num prédio vizinho e desde
então tem permanecido encerrada. Para
já a hipótese de voltar a abrir o espaço não
está em cima da mesa. “Na Dundas fazíamos
catering para hospitais, sindicatos e bancos.
Mas com o teletrabalho a verdade é que não
se justifica, pelo menos para já, abrir mais
uma localização. Estamos a sobreviver porque despedimos funcionários e temos o espaço da Weston Road senão não fazíamos
suficiente para pagar a renda. Não queremos
subsídios, queremos trabalhar”, referiu.
Oliveira disse à nossa reportagem que
algumas pessoas não sabem cozinhar e ou-
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tras não sabem como encomendar comida.
“Algumas pessoas dependem de nós porque não sabem como preparar uma refeição. Um dos nossos clientes disse-me esta
semana que alugava apenas um quarto e
que não tinha cozinha em casa. Costumava vir ao nosso restaurante e jantava cá,
agora tem de comer no quarto porque não
podemos servir refeições no restaurante.
Os portugueses mais velhos não dominam
tecnologia e não sabem encomendar comida através de uma app”, revelou.
Quem trabalha no ramo pede mais educação e civismo porque “todos são humanos”. “A maioria das pessoas não imagina
o quão difícil é cozinhar num restaurante
com uma máscara o dia inteiro. No outro
dia estava a atender uma cliente que me
disse que eu devia ter vergonha porque a
minha máscara não estava a cobrir o nariz.
Comecei logo a chorar. Compreendo que as
pessoas estejam assustadas e nervosas, mas
nós também somos humanos e estamos a
dar o nosso melhor”, admitiu a funcionária
do Vila Verde.
Cristina da Costa é proprietária do Flor de
Sal, um restaurante mais vocacionado para
uma experiência de degustação no próprio
espaço, mas com a pandemia também foi
preciso fazer ajustes. “A minha esplanada
é muito pequena e o take away não é o nosso forte, no entanto estou grata pela adesão dos meus clientes que me têm apoiado
e que continuam a vir almoçar e jantar.
Reorganizámos a esplanada e fizemos dela
um cantinho ainda mais acolhedor, mas tivemos de revezar os nossos colaboradores.
Ainda não deixei ninguém em casa, mas
está a ficar cada vez mais complicado”,
contou ao nosso jornal.
A empresária do restaurante localizado
na 501 Davenport Road lamenta o marketing contra a restauração e diz que existem
outros setores onde a distância social é bem

mais difícil de cumprir. “As restrições à
COVID-19 que os restaurantes estão a ser
obrigados a cumprir estão a ser manipuladas por governadores que têm dado provas
de valentes dualidades de critérios. O Flor
de Sal esteve sempre, ironicamente, preparado para a distância social, não percebo

Restaurante Flor de Sal (Pátio). Foto: DR.

porque estamos a ser punidos. E a distância
social no Costco, no Loblaws, no Fortinos e
no TTC?”, avança.
A empresária está solidária com os centros comerciais e não vê razões para não
operarem. “Os centros comerciais têm
contas enormes para pagar no fim do mês

e se estão sempre abertos e cheios porquê
punir os restaurantes e encerrá-los? Não
encontro nenhum motivo para que não
possam operar”, disse.
O Milénio Stadium contactou o Ministério da Economia de Ontário que remeteu esclarecimentos para o Ministério da
Saúde. O Ministério liderado por Christine
Elliott explica que implementou restrições
regionais a 7 de novembro, que incluíram
Toronto como parte da área vermelha, mas
informa que a 14 de novembro a autarquia
de Toronto implementou mais medidas
que proíbem o consumo interno de comida
ou bebida em qualquer empresa, local, instalação ou estabelecimento. Essas medidas
incluem lojas de retalho e centros comerciais. O que significa que os restaurantes
continuam a poder servir refeições nas esplanadas e a servir take-out.
O governo de Doug Ford disponibilizou
um pacote financeiro para ajudar empresas
que precisem de encerrar ou restringir significativamente os seus serviços em setores
de empresas que estão localizadas dentro
das áreas vermelhas. O envelope financeiro
é de $300 milhões e vai ajudar as empresas a enfrentar as restrições à circulação de
pessoas. “As empresas nessas áreas vão poder solicitar reduções temporárias de imposto de propriedade e custos com eletricidade”, informa a província ao nosso jornal
que assegura que existe “um portal único
de inscrição online” onde os empresários
podem inscrever-se para este apoio.
A designação de área vermelha mantém-se em vigor em Toronto pelo menos até 12
de dezembro.
Joana Leal/MS
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National Philanthropy Day
Sara Isabel Dias
Opinion

For almost 20 years, hundreds of communities across North America have
come together to recognize the countless ways philanthropy has affected our
world. Officially recognized, each year
on November 15, National Philanthropy
Day is celebrated by numerous fundraising professionals, government leaders, foundations, businesses, individual
donors, and others who wish to honour
all the contributions philanthropy has
made. The day provides an opportunity
to reflect on the meaning of giving and
all that it has accomplished, as well as
what there is still left to do. It is a time to
reflect – how it has enhanced our civic
society and the importance of working
together for the common good.

N

on-profit and charitable organizations have long been a crucial
partner in responding to the needs
of the most vulnerable segments of our
society. Philanthropy seeks to assess and
respond in real-time to areas which demand more attention, whether it is the environment, human rights or even upholding democratic values. Working alongside
governments and the private sector, these
organizations provide resources for public
good – harnessing the capabilities, scale,
and benefits of philanthropic investment
to affect positive change.
We are also living in a time where people
question the impact their actions have on
the world beyond themselves. This varies

from the kinds of products they buy, who
they buy it from, to the ecological footprint they pay for. People want to ensure
that there is a net gain in the world as a
whole because of the choices made in their
lives. However, there is a great disconnect
here that causes great frustration for most:
the work many of us do for two-thirds of
our waking lives (our full-time jobs) feels
entirely meaningless. Far too many jobs
today do not clearly provide a net gain to
the world, or at best a minimal one. Meanwhile, great problems exist in our society
that very few of us are tackling. For many
companies, it is not profitable to solve
homelessness, substance addiction, depression, human trafficking, or food insecurity.
How often do we think of those, who
are in need of somebody’s help? There are
plenty of people worldwide, who suffer,
lack money and other things for a sustainable everyday life. Among these people are
those, who have no relatives or parents and
lack sufficient resources to access the help
they need. All of us can help at least a little
bit, but most people do not think about it
all, though it is worth thinking about. At
the same time, there are people, who created special non- profit organizations, which
unite people, desiring to help others.
Philanthropic deeds come in all different shapes and sizes — charitable giving, volunteering, etc. — and on National
Philanthropy Day, no act of kindness goes
unnoticed. This year, tens of thousands of
people showed the world that the spirit of
giving is alive and well, and stronger than
ever. Most charities rely on private donations to do their work. Although many
receive institutional funding (mostly from
governments), they prefer private donations because the latter are much less oner-

ous and essentially ‘unrestricted’. Which is
to say, unlike typical institutional funding,
private donations can be spent freely, allowing the charity to react quickly as we
most recently witnessed during the pandemic. Most private donations come from
four main sources: individuals who pay a
regular (annually, set amount); individuals
who do one-off pledges (at events, etc.);
allocations made in wills of deceased; and
major gifts made by high net-worth individuals or families.
Now here is a hard, cold fact… all four
models are a Boomers thing. Younger generations are simply not into any of these
models. To them, they seem outdated and
detached. As the kind, consistent paying
boomers are dying out, charities are left
facing an uncertain future as their bread
and butter models are simply irrelevant to
the new generations. It would be easy to
blame this on millennials – but the truth is,
the younger generations are just as generous as their seniors. They are more purpose
driven, informed, better educated in the
complexities of aid and more knowledgeable of global affairs and keenly aware of
the urgency of social impact. Generosity is
consistent across generations… it must be.
In the 2020 Canadian Charitable Giving
Index, despite the economic disruption
caused by COVID-19, Canadians continue
to show themselves to be a generous group.
83 per cent of Canadians surveyed have
either already donated or plan to donate to
a charitable cause in 2020. Furthermore,
the average estimated amount donated per
person is $585. However, coronavirus has
impacted people’s ability to give, with 40
per cent stating that they have to reduce
the amount they planned to give this year,
as a result of the financial impact caused
by the pandemic. The need is greater than

ever, so we all have a role to play in helping
others and in ensuring that we are maximizing the impact of our giving.
The sense of National Philanthropy Day
is not just to recognize these organizations, and to donate once a year. Rather, it
is to teach people to do it all year-round,
not depending on a holiday schedule or a
special occasion. More so, it is a reminder
to just be kind whenever it is possible for
you. We should all be cognizant of the fact
that there are plenty of people, who have
no help near them and lack the support
system required to live the same ‘normal
life’ as you live. Do good things, provide
help and you will see that it brings positive emotions both to those, who help and
those, who are helped.
If 2020 has taught us anything, it is that
the old traditional means of doing things
are not working. Yet, the solutions to our
country’s problems are all around us. If we
are willing to believe in people, empower
them from the bottom-up, and unite with
anybody to do right, we can work together
to build a society where everyone can rise,
and find happiness.
In closing, I join charities around the
world to THANK YOU for your support.
Your involvement whether it’s volunteering, giving, mentoring, staffing an event
or showing your support through social
media makes philanthropy possible. National Philanthropy Day pays tribute and
recognizes the contributions made to our
Portuguese community.
“It’s not how much we give but
how much love we put into giving.”
Mother Teresa
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Will COVID-19 Take Our
Civil Rights Away?
Vincent Black
Opinion

Are we giving up our freedoms in the
fight against COVID-19?

T

he question is will we get them back?
I personally do take this virus very
seriously, but is COVID-19 taking all
our civil rights away from us and will we
ever go back to any sort of normalcy?
The scale and severity of the COVID-19
pandemic clearly rises to the level of a public health threat that could justify restrictions on certain rights, such as those that
result from the imposition of quarantine or
isolation limiting freedom of movement. At
the same time, careful attention to human
rights such as non-discrimination and human rights principles such as transparency
and respect for human dignity can foster
an effective response amidst the turmoil
and disruption that inevitably results in
times of crisis and limit the harms that can
come from the imposition of overly broad
measures that do not meet the criteria.
It seems that just when we get back to
some sort of a normal way of live, the powers that be seemed to put a stop on things
and pull us back into a freeze zone where
we can’t move on. They incorporate these
new zones that are colour coordinated with

not much thought or science being put into
it. And the bureaucrats and politicians
that implement these so-called rules have
never missed a pay cheque. They keep on
telling us what to do and how to do it, but
their lives rarely have changes other than
possibly working from home, there has
been no change to their financial status.
This political control is at all levels of
government and what has happened in
the United States with the election of Joe
Biden, this may never change for any of
us due to the total control that he will be
under by a small group of globalists that
want to control. Yes, the ultimate control
of where we go, how we get there and
what will it take for us to continue to move
around. COVID-19 has become or it was
planned that this virus was used to reset
the global markets and everything that
comes with that.
COVID-19 will change the way we do
things moving forward and how we move.
There will be long term restrictions implemented on us and our basic human civil
rights will no longer be. Our basic simple rights to move freely and protect your
family will all be controlled by others and
all our movements will be tracked and
recorded. You would think that our basic
civil rights would not be compromised,
but they will and there is no moving back.
Our ancestries have bought long and hard
to give us those basic rights, of freedom
and the way to protect and move freely
has been eliminated with the past eight
months with this manufactured pandemic.

Whether you are in Canada, the United
States or in any other country this pandemic has changed us for good, but we
must stick together and not let these elitists
control our lives.
At some point we as a society need to
pull together and stay as one against this
controlling political/global force that want
to supress many of us with the controlling
group living a different lifestyle. Look at
these hypocritical politicians in the United
States starting with Governor Gavin Newsom from California who tells everyone to
stay home, yet he dines at an exclusive
Los Angeles restaurant and gets caught. Or
take Chicago’s mayor who is out in public but doesn’t wear a mask. Talk about a
double standard.
Closer to home it has been reported that
our provincial and municipal politicians
are not following the rules that all of us
have to adhere with…our senior provincial
leaders are meeting with groups of people
and socializing with folks that have returned from Florida with no quarantined
in effect and they ignore all the rules that
we have to follow. These are all double
standards and yes these are hypocrites because they feel intitled with a guaranteed
paycheck coming in every week. The hypocrisy and the rhetoric are enough, and no
clear path or plan has been laid out for us to
give us some hope.
Many of our politicians through this unfortunate virus are taking advantage of us,
whether it’s done intentionally or not, all
our civil rights are being controlled. If we

don’t make some changes soon, l personally do not see any turning back. This is no
conspiracy theory or smoke; this is reality
and we must continue to fight for our civil
liberties along with being safe and trying
to protect us all. There is a growing global
trend that seems to manipulate many of
those in power and in turn to keep that
power they will use any means.
The COVID-19 pandemic is about eight
months old, but civil liberties groups are
sounding the alarm bells off by how governments are responding. Can you imagine
this…. that governments will use a color-coded category – where red, yellow,
green corresponding to their levels of risk
for having the virus. Those in the green
group have the most freedom of movement. Yellow and red means that citizens
could find themselves barred from entry to
eateries and shopping malls.
This is the kind of big data that governments and big tech envision.
Would you be willing to give up your individual rights for the sake of the common
good?
That’s the question that citizens across
the world are facing in the midst of
COVID-19 pandemic.
COVID-19 has created a perfect storm
and those in control of our liberties know
that this is a time to take advantage of you.
Live Free or Die.
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Em homenagem ao arquiteto

Faleceu, há poucos dias, um dos arquitetos mais acarinhados em Portugal.

G

onçalo Ribeiro Telles, conhecido
como o autor de projetos muito relevantes em Lisboa, tal como os Corredores Verdes ou os jardins da Fundação
Calouste Gulbenkian, formou-se em Agronomia e Arquitetura Paisagista em 1950,
no Instituto Superior de Agronomia, tendo
desempenhado diversos cargos políticos e
participado na fundação de instituições no
panorama da cultura nacional.
Enquanto profissional, Ribeiro Telles
projetou jardins privados e públicos, parques, corredores verdes, implantação de
rodovias, recuperação de pedreiras, recuperação de quintas de recreio, integração
paisagística de unidades fabris e ordenamento rural e do território. Da escala mais
pequena à maior, o arquiteto sempre encontrou razão e motivação para intervir no
ambiente.
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Gonçalo Ribeiro Telles
Em 2013, Gonçalo Ribeiro Telles foi distinguido com o “Nobel” da Arquitetura
Paisagista - o Prémio Sir Geoffrey Jellicoe
- que lhe seria atribuído em Auckland, na
Nova Zelândia, pelos profissionais do setor,
reunidos na Federação Internacional dos
Arquitetos Paisagistas (IFLA). Este prémio
revelou-se muito importante, pois foi o reconhecimento da sua obra e do seu impacto
no bem-estar da sociedade e do ambiente.
Para além do mais, contribuiu enormemente para o enaltecimento da profissão.
Mas não só figura pioneira na arquitetura
paisagista em Portugal foi Ribeiro Telles, foi
também alguém cuja carreira se destacou
na cidadania, ecologia, academia e política.
Mais ainda. Ribeiro Telles foi meu professor.
E enquanto aluna, devo dizer, que tinha
ainda muita dificuldade em verbalizar e
organizar muitos dos meus pensamentos
acerca da forma como percecionamos a
nossa relação com o meio, a natureza e a

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

DAVENPORT

paisagem.
E foi ali, naquelas aulas, naquelas manhãs em Belém, que ouvimos as mais tocantes lições sobre o tema. A paixão com
que falava, a paciência e a calma que demostrava, tornava-nos mais preocupados
com a paisagem.
Foi ali que compreendi a necessidade do
arquiteto se posicionar e intervir no meio.
Que a preocupação deste entendimento
não era meramente racional, mas um tema
de consciência, de sensibilidade e de emoção.
Foi naquelas aulas, que aprendemos que
o rio racional e o rio emocional do nosso
espírito, se cruzam num momento crucial, dinâmico e estático simultaneamente,
onde permanece a fonte da ação humana,
e que Professor Ribeiro Telles nos dizia ser,
o cruzamento dos quatro rios do paraíso, o
símbolo máximo da paisagem, contida do
horto e humanizada da forma mais simples
e honesta.

Sim, foi ele que nos colocou no centro do
horto, do pátio, do nosso racionalismo e
emoção e nos fez compreender que o mundo físico é o que dele construirmos e que ele
nos sugerirá o que o nosso mundo metafísico pode ser, humildemente em equilíbrio.
Sim, foi ele que nos levou por diversas
vezes ao Jardim da Gulbenkian, “viver” e
percecionar o poder da intervenção do Homem. A sua importância, por assim dizer.
E por ser este homem tão especial, do
Presidente da República à ministra da Cultura, todos foram unânimes em considerá-lo como um “ilustre defensor da causa
pública ambiental”.
E muito bem, decidiu o governo, decretar dia 11 de novembro, dia de luto nacional.
Para mim será sempre, o meu querido
professor.
Um até já, Mestre. Foi um privilégio.
Amélie Bonsart/MS

Estamos agora no segundo pico
da pandemia da COVID-19
Como estamos agora a passar mais tempo
dentro de casa, este é um momento crítico
na pandemia onde precisamos de:
1. Ficar em casa o máximo possível
2. Manter os nossos grupos sociais o menor que possível
3. Continuar a seguir as instruções do COVID-19,
como lavagem das mãos e distanciamento social
4. Usar sempre uma máscara ao sair de casa
Para informações sobre apoios federais de emergência para trabalhadores
e pequenas empresas, visite juliedzerowicz.ca ou contacte o meu escritório
1202 BLOOR ST W 416-654-8048 JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA
@JULIEDZEROWICZ

JULIEDZEROWICZ.CA
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A responsabilidade social das empresas (ou a falta dela)
DODOT – Campanha solidária ou publicitária?
Inês Carpinteiro
Opinião
Esta semana, a DODOT, uma marca já
bem conhecida pelos seus produtos dedicados aos cuidados de bebés invadiu
as redes sociais. A DODOT faz parte da
Procter & Gamble, uma multinacional
americana, que é também a proprietária
de muitas outras marcas com as quais
estamos já familiarizados como a Pampers, Tide, Tampax, Gillette, Pantene,
Febreze, Oral B, Vicks e muitas outras.
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E

m Portugal, a DODOT decidiu lançar uma campanha de marketing no
Instagram para marcar o Dia Mundial do Prematuro (17 de outubro). O vídeo
começa com uma música emotiva e com o
slogan “ser grande não é uma questão de
tamanho”, é-nos mostrada a realidade dos
bebés que nascem prematuros, entubados
nas incubadoras, a lutar pela própria vida e
a luta dos pais que estão perto e ao mesmo
tempo longe dos seus bebés. Uma realidade que muitas vezes nos passa ao lado, mas
que é sentida por muitas famílias.
E até aqui muito bem... a sua proposta
seria que nós partilhássemos nos nossos
stories o vídeo feito pela marca, identificássemos a marca e por cada partilha seria
doado um euro à XXS. Só para esclarecer,
a XXS é uma organização portuguesa que
tem como missão ajudar os bebés prematuros e as suas famílias.
A questão torna-se revoltante quando
esta campanha, que teria a duração desde o
dia 17 de novembro a 17 de dezembro, tem

um teto máximo de doação de 10,000 euros. Ou seja, em dois dias, o vídeo da DODOT já foi visto mais de 1 milhão e meio
de vezes e já foi partilhado por mais de
200,000 mil pessoas, no entanto a marca
milionária apenas vai doar 10,000 euros. O
Instagram da DODOT tem cerca de 40,000
seguidores, mas o alcance que esta campanha teve foi muito superior tendo em conta
as partilhas feitas. A questão que se coloca
é se esta é de facto uma campanha solidária
ou apenas uma campanha de marketing?

Claro que a empresa em si não tem a
obrigação de fazer qualquer doação, no
entanto utilizar o público para partilhar e
obter uma visibilidade que na verdade nem
precisa assim tanto, já que é uma marca
bem conhecida, a custo de uma causa séria
parece-me moralmente errado. Todos sabemos que os departamentos de marketing
e responsabilidade social trabalham com
orçamentos limitados, mesmo quando as
empresas têm lucros de milhões de euros,
mas vamos lá entender que existiam mui-

tas outras opções. Poderiam simplesmente
ter feito a doação dos 10,000 euros, assim
como no ano anterior doaram 20,000 (sem
que nos fossem pedidas quaisquer patilhas
no Instagram) e até anunciá-la depois ou
poderiam ter criado outro género de campanha em que não tentassem utilizar meios
sensacionalistas e as próprias pessoas como
forma de publicidade. E com certeza que
as empresas se focam no lucro, também
só assim é que sobrevivem, mas cabe-nos
também a nós questionar o que nos querem
mostrar e o que realmente acontece.
O colocar um limite de doações foi uma
forma de se precaverem por terem noção
de que o número de partilhas seria astronómico. E claro que a XXS prefere receber
10,000 euros de doação do que não receber
nada e eu também prefiro que assim seja,
e sim quem partilhou fê-lo como forma de
dar o seu contributo e, portanto, na melhor das intenções (e nem é isso que está
em causa). Contudo, é bom que fique bem
claro que quem ficou aqui a ganhar foi a
DODOT que com 10,000 euros conseguiu
atingir uma audiência que de outra forma
teria de ter gasto 10 vezes mais. E sim, fazer
a simples partilha do vídeo não nos custa
nada, é uma questão de segundos e pode
até ajudar a sensibilizar para os desafios que
muitas famílias enfrentam e também promover, de alguma forma, a instituição que
seria ajudada, a XXS e, dessa forma, também espero que tenha resultados positivos.
No entanto, o que estamos aqui a falar é da
intenção da empresa.
Concluindo, seja o que for, temos de
chamar as coisas pelos nomes e esta não foi
uma campanha solidária, foi uma campanha publicitária.
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CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa)
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência
permanente, ofertas de trabalho podem resultar
em permits de trabalho temporários ou permanentes
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC

416-653-8938

immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Toronto

IN-PERSON
NEW DRIVE-THRU
LIGHT EXPERIENCE

Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens

Ken Whillans Square

Friday to Sunday | 6 - 10 pm
Gage Park

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

Your #1 Choice to Portugal

CHRISTMAS MARKET

Presented by

VIRTUAL
ANNUAL
TREE LIGHTING

BRAMPTON
SANTA CLAUS PARADE

Friday, November 20 | 5:30 pm
brampton.ca/winterlights

Saturday, November 21 | 5 pm start
bramptonsantaclausparade.com
Presented by

Presented by

TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135
70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491

Proudly sponsored by

brampton.ca/winterlights
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O que é melhor do que
uma visita do Pai Natal?

O CANAL DA
CAMÕESTV GRÁTIS
DE 3 DE DEZEMBRO A 6 DE JANEIRO
Para o ajudarmos a ter um Natal mais brilhante, estamos a
disponibilizar gratuitamente a Camões TV. Tudo o que terá
de fazer é escolher este canal.
Proteja-se, fique em casa e desfrute!

canal 659
1-866-797-8686

canal 672

1-888-764-3771
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Food for
Thought
The Food Bank of Canada has completed a survey and the results are alarming.
Families who live in the GTA and no longer have a job or live on social assistance
are using food banks more than ever. The level of poverty is increasing daily and its
therefore important that those who are fortunate to have to help those who have
not. Help can take many forms. MDC is collecting dry food stuffs at 722 College St.
for distribution to the Food Bank. The weekly campaign where volunteers cook a
warm meal for those in need continued this week. 25 meals were prepared and distributed this past Monday (16). The angels involved in this weeks gift were Cristina
Da Costa who prepared the delicious food and Jose Dias with his volunteers getting
the food to those who need the comfort of a warm meal in their lives. Thank you to
all who continue to think of others.
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O Banco Alimentar do Canadá concluiu uma pesquisa e os resultados são alarmantes. Famílias que vivem na GTA, que não têm trabalho ou vivem de assistência social estão a usar
os bancos alimentares, mais do que nunca. O nível de pobreza aumenta a cada dia e, portanto, é importante que aqueles que têm a sorte de ter uma vida mais desafogada ajudem
os que não têm. A ajuda pode assumir várias formas. A MDC está a recolher alimentos não
perecíveis na 722, College St. para entrega ao Banco de Alimentos. A campanha semanal
em que os voluntários preparam uma refeição quente para os mais necessitados continuou esta semana. 25 refeições foram preparadas e distribuídas na última segunda-feira
(16). Os anjos envolvidos na oferta desta semana foram Cristina Da Costa, que preparou a
deliciosa comida, e José Dias que com os seus voluntários levaram a comida a quem precisa do conforto de uma refeição quente nas suas vidas. Obrigado a todos que continuam
a pensar nos outros.
Manuel DaCosta

DESCUBRA A CAPA
DESTE MÊS
REVISTAMAR.COM
416.806.7616
INFO@REVISTAMAR.COM
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Missão militar para lares
de idosos atingidos pela
COVID-19 custou aos
contribuintes cerca
de $ 53 milhões

O

Enviar soldados canadianos para protes soldados deslocaram-se a 54 lares
ger lares de idosos invadidos pelo novo
de idosos e dizem que retiraram vácoronavírus em Ontário e no Quebec
rias lições desta missão que vão ser
custou ao governo federal cerca de $53 úteis durante a segunda vaga da pandemia.
milhões. Os dados são do Departamento
A resposta geral dos militares à pandede Defesa Nacional.
mia, conhecida como Operação Laser, gerou $463 milhões de dólares em despesas,
incluindo mais de $207 milhões de dólares
em gastos para mobilizar milhares de for-

ças regulares e de reserva e na intervenção
nos lares de idosos.
Cerca de 55 militares contraíram o vírus
na missão aos lares de idosos, mas todos
se recuperaram e nenhum precisou de ser
hospitalizado.
A pandemia ajudou os soldados a aprender como usar equipamento de proteção
individual, uma lição que vai ser útil du-

rante a segunda vaga.
Atualmente os militares estão a ajudar a
Agência de Saúde Pública do Canadá a finalizar o plano de distribuição de vacinas.
O governo ainda não informou se as Forças Armadas vão ter um papel no transporte, armazenamento e entrega das vacinas.
CBC/MS
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Liberais concordam em divulgar
alguns documentos da WE Charity

redações feitas em mais de 5.000 páginas
de documentos do governo no caso WE
equivalem a uma violação dos privilégios
do comité de finanças.
Rodriguez, cujos colegas liberais no comité de finanças obstruíram a moção por
líder da Câmara do Governo, Pablo semanas, disse numa série de tweets que
Rodriguez, disse que o partido Libe- os funcionários públicos ainda vão editar
ral concordou em enviar documen- informações vinculadas a confidências do
tos não editados relacionados com o caso gabinete.
Em junho o governo decidiu pagar à WE
da WE Charity.
O escrivão parlamentar vai decidir quais Charity cerca de $43 milhões de dólares
as informações que precisam de ser oculta- para administrar um programa de bolsas
para estudantes voluntários, apesar dos ladas para proteger a privacidade pessoal.
A concessão vem em resposta a uma mo- ços estreitos da organização com o primeição conservadora que pede ao presidente ro-ministro Justin Trudeau e a sua família.
CBC/MS
da Câmara dos Comuns que decida que as

Os liberais estão a preparar-se para
ceder alguns documentos no caso WE
Charity, que tem estado atolado em obstruções e duelos de moções de comités
durante os últimos dois meses.

O

Novo terminal de autocarros
da Union Station de Toronto
vai abrir em Dezembro
O novo terminal de autocarros de última geração da Union Station vai ser
inaugurado no centro de Toronto no
próximo mês. O terminal esteve em
obras durante os últimos três anos. A
data oficial de inauguração é 5 de dezembro e coincide com os 50 anos do
serviço de autocarros da GO Transit.

A

agência de transporte público
Metrolinx diz que o novo centro
de transporte vai funcionar de
uma forma semelhante a um aeroporto porque o tráfego e o movimento dos
autocarros vai ser analisado através de
um método moderno que vai manter os
passageiros informados sobre alguma
mudança que surja.

O novo terminal foi construído em
parceria com a Metrolinx, a Ivanhoé
Cambridge e a Hines, e está localizado
na esquina da Bay Street com o Lake
Shore Boulevard, na CIBC Square.
O novo terminal de autocarros da
Union Station vai ter três entradas e
uma das grandes mudanças é que os autocarros não vão partir da mesma plataforma. Para evitar atrasos a partir de
dezembro um autocarro que chegue ao
terminal pode partir logo de uma plataforma que esteja disponível em vez de
estar a aguardar. Antes de embarcarem
os passageiros vão aguardar dentro de
uma área com acesso gratuito a Wi-Fi.
Cp24/MS
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A polícia de Toronto descobriu mais de ção aconteceu no âmbito da fiscalização à
100 pessoas numa festa de aniversário COVID-19.
Toronto está atualmente na zona vernum armazém em Etobicoke no passado
melha da província o que significa que as
fim de semana.
concentrações internas estão limitadas a 10
chefe dos bombeiros de Toronto, pessoas no máximo. A festa decorreu num
Matthew Pegg, explicou numa con- armazém na área da Bloor Street West com
ferência de imprensa que a opera- a Kipling Avenue.

O

Segundo as autoridades os donos do espaço não tinham conhecimento da festa de
aniversário.
A designação de zona vermelha significa
que quem violar as restrições incorre em
multas que variam entre $5.000 dólares
por indivíduo e $25.000 dólares por empresa. Ainda assim as autoridades de segu-
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Polícia multou mais de
100 pessoas em festa
ilegal de aniversário

rança dizem que a maioria das empresas da
cidade está a seguir as regras.
Para além da festa de aniversário de Etobicoke, a cidade respondeu a mais de 20
reclamações sobre concentrações ilegais
em propriedades privadas durante o fim de
semana.
Cp24/MS

Lecce sugere encerramento antecipado
de escolas para travar contágios

Crédito: DR

A

maioria das 4.828 escolas públicas
de Ontário abriu em meados de setembro, exatamente quando a província viu um aumento nos casos diários
de COVID-19 de pouco mais de 100 por dia
para mais de 1.500 por dia no início de novembro. Desde então, mais de 3.500 casos
de COVID-19 foram detetados nas escolas,
com quase 14% das escolas a relatar atualmente pelo menos um caso ativo.
O Premier Doug Ford disse que ainda
não foi tomada nenhuma decisão e informou que o ministro da Educação ainda se
vai reunir com as autoridades de saúde da
província. O governo de Ford gastou mais
de 450 milhões de dólares para apoiar as
escolas na preparação para a reabertura
durante a pandemia. Otava disponibilizou
$381 milhões e os conselhos escolares foram autorizados a investir $500 milhões de
fundos de reserva.
CP24/MS
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O ministro da Educação de Ontário disse
esta terça-feira (17) que o governo está
a considerar encerrar escolas que se
encaminham para as férias de inverno
como forma de controlar a transmissão
da COVID-19. Stephen Lecce informou
que em breve vai apresentar um plano
para que os pais se possam preparar.

Heinz vai começar a fazer ketchup
no Canadá novamente
A Heinz diz que a decisão representa
um investimento de 17 milhões de dólares e que o governo do Quebec disponibiliza dois milhões de dólares em
empréstimos perdoáveis. Até 2014 o
empresa americana anunciou esta ketchup era feito no Canadá em Leaminterça-feira (17) num comunicado gton, Ontário.
Para já a Heinz informou que o tode imprensa que a partir do próximo verão vai produzir 45 milhões de mate usado para produzir ketchup vai
quilos de ketchup por ano numa fábrica ser comprado aos EUA, mas no futuro o
em Montreal. O ketchup vai ser consu- objetivo é comprar aos produtores canamido no Canadá e vai criar cerca de 30 dianos.
CP24/MS
empregos nas instalações da Mont Royal
em Montreal.

Depois de fechar a sua fábrica de processamento em Ontário em 2014, a
Heinz prepara-se para fazer ketchup
no Canadá novamente.

A
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Norte regista abrandamento
mas incidência é sete
vezes maior face a abril
Covid-19
A região Norte está a registar um abrandamento do crescimento da pandemia
de covid-19, mas a incidência ainda é
quase sete vezes superior à registada
em abril, segundo um especialista da
Faculdade de Ciência da Universidade
do Porto.

"

Temos neste momento uma situação
em que em geral está a haver abrandamento de crescimento" no Norte do
país, a zona onde há mais casos de infeção,
afirmou Óscar Felgueiras na reunião que
decorreu esta quinta-feira (19) no Infarmed, em Lisboa, onde vários peritos estão
a analisar a situação epidemiológica em
Portugal.
Segundo o especialista, mesmo onde
a pandemia está a crescer, em geral, há

abrandamento e, eventualmente, onde
está a descer a tendência é de descida em
muitas regiões.
Ao acompanhar a média diária de casos
numa janela a sete dias e numa janela de
casos a 14 dias, observa-se que tem havido
um crescimento grande.
"Estamos neste momento com uma incidência que é quase sete vezes superior à
registada em abril no momento mais alto
da pandemia e recentemente a tendência
foi de haver um certo abrandamento", sublinhou Óscar Felgueiras.
À semelhança do que acontece no país,
as faixas etárias com maior incidência são
as da população ativa dos 20 aos 49 anos,
seguida dos idosos acima dos 80 anos, bem
como dos 70 aos 79 anos.
"Mesmo no caso dos idosos, a incidência

atual é mais do sobro do que aquela que foi
atingida no pico de abril", salientou.
Segundo Óscar Felgueiras, estão a surgir
cerca de 200 casos diários de pessoas com
80 ou mais anos neste momento. "A verdade é que a incidência é bastante elevada".
A taxa de incidência a 14 dias aumentou
na última semana 16% com tendência, no
entanto, de abrandamento, sendo a variação de crescimento de menos 9%.
Em termos de faixas etárias que estão
a crescer estão as crianças, mais 32%, os
adolescentes, mais 24%, e os idosos com
mais de 80 anos (26%) e 70 a 79 anos, mais
21%. O especialista adiantou que as realidades na região norte não são absolutamente homogéneas.
Em Aveiro existe uma tendência elevada, mas que está em crescimento desace-

lerado, em Braga é mais elevada, estando o
crescimento em 28%, mas também está a
desacelerar o crescimento, enquanto Bragança esteja em crescimento acelerado,
mas num patamar mais baixo.
O distrito do Porto é onde se está a dar
alguma estabilização e que está a ocorrer
sobretudo nas faixas etárias da população
ativa, não tanto nos jovens e os idosos ainda estão a subir um bocadinho.
O país está em estado de emergência
desde 9 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher
obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos.
A medida abrange 191 concelhos.
JN/MS

túbal, que já utiliza as ultrassonografias no
estudo de doentes com covid-19 para efeitos de investigação clínica.
Também citado no comunicado, Filipe
González, coordenador médico do projeto,
explica que a equipa médica "vai recrutar
os doentes com covid-19, dos quais serão
colhidas, anotadas e tratadas as imagens e
vídeos que servirão de substrato ao projeto
de algoritmia e visão computacional".
"Mais tarde, o Hospital Garcia de Orta

será também o local de instalação do protótipo para fases finais do projeto", acrescenta. O projeto, que é fruto de uma colaboração entre o instituto do Porto, o Hospital
Garcia de Orta, a FCiências.ID - Associação
para a Investigação e Desenvolvimento de
Ciência e a Nevarotech, tem um financiamento de 240 mil euros e a duração de 24
a 36 meses.
JN/MS

Covid-19

Investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) vão testar
a utilização de inteligência artificial no
diagnóstico do novo coronavírus analisando "ultrassonografias ao tórax" com
recurso a técnicas de computação.

E

m comunicado, o instituto do Porto explica que o projeto, intitulado
THOR, é um dos 12 financiados pelo
concurso "AI 4 COVID-19", da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Segundo o INESC TEC, a utilização de
ultrassonografias (exame de diagnóstico
que utiliza ultrassons para avaliar as estruturas anatómicas do organismo) ao tórax é
"particularmente interessante no contexto
da covid-19 já que o sistema de ultrassom
é portátil e possibilita uma utilização conveniente".
Este método, intitulado 'Point-of-Care
Ultrasound -POCUS', permite, através da
"identificação do espessamento pleural e

da presença de padrões característicos das
linhas verticais na periferia do pulmão", o
diagnóstico da pneumonia viral associada
"à maioria dos casos graves" de infeção pelo
novo coronavírus, que provoca a covid-19.
Citado no comunicado, Miguel Coimbra,
investigador do instituto do Porto, explica
que o "uso desta técnica encontra-se limitado pela complexidade operacional de um
exame de ultrassom", isto porque o correto
posicionamento da sonda e a avaliação da
imagem requerem "conhecimento especializado e formação diferenciada" para serem eficazes.
"Esta questão cria assim uma oportunidade para explorar o potencial da inteligência artificial, mais concretamente na
visão computacional como um potenciador
para a utilização do POCUS de forma massiva", acrescenta Miguel Coimbra, também
docente na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
O protótipo será instalado no Hospital
Garcia de Orta, em Almada, distrito de Se-
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Projeto vai usar inteligência artificial
no diagnóstico do novo coronavírus
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Processo de canonização do
Padre Cruz vai para Roma

Crédito: DR

Greve nas escolas

a 7 de dezembro
A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções
Públicas e Sociais agendou para 7 de
dezembro a greve nacional dos funcionários não docentes.

U

ma das principais reivindicações
é a “admissão imediata de um
mínimo de seis mil trabalhadores não docentes para pôr cobro à recorrente falta de pessoal nas escolas”. Um
reforço que é precisamente o dobro do
prometido pelo Governo na sequência
da revisão da portaria de rácios, que define o número de funcionários por agrupamento, prevista na proposta do Orçamento do Estado para 2021. A Federação
acusa a nova portaria de ser “um logro”
por entender que não irá resolver a falta

de pessoal.
Num contexto de pandemia que
agravou as fragilidades de recursos nas
escolas públicas, a Federação acusa o
Governo de não ter dado resposta às reivindicações nem garantido as condições
de trabalho impostas pelas regras contra
a covid-19.
A integração nos quadros dos funcionários com vínculos precários, a reposição das carreiras específicas e o fim do
processo de descentralização de competências para as autarquias são outras
reivindicações.
A Federação Nacional de Professores
(Fenprof) anunciará hoje (20) ações de
luta. Em cima da mesa está a convocação de uma greve ainda no 1.º período.
JN/MS

de 1965, data em que foi entregue a cópia
pública dos três processos na Sagrada Congregação para a Causa dos Santos. Do Vaticano, ao longo dos anos, foram sendo pedidos novos elementos e a 12 de setembro de
2009, o Cardeal-Patriarca D. José Policarpo
nomeou um novo Tribunal e Comissão Histórica para dar seguimento ao processo.
Entre março e maio de 2011 foram ouara que Francisco Rodrigues da Cruz,
o Padre Cruz, seja santo “falta apenas vidos os testemunhos sobre “as virtudes
a confirmação de um milagre”, disse heroicas do Servo de Deus” e a Comissão
ao JN o padre Dário Pedroso, vice-postula- Histórica (nomeada a 11 dezembro de 2018
dor da causa, que acrescenta que a devoção pelo Cardeal-Patriarca D. Manuel Clemenao padre português “transcende fronteiras te), entregou, no dia 1 de outubro de 2019,
e estende-se a países como as Filipinas e o os documentos e a análise crítica.
O encerramento do processo em PortuCanadá”. Nascido em 1859, em Alcochete,
o padre Cruz morreu em Lisboa, em 1948 e gal está marcado o dia 17 de dezembro às 15
horas (de Portugal Continental), na Igreja
está sepultado no cemitério de Benfica.
O processo de canonização do Padre de São Vicente de Fora, em Lisboa.
JN/MS
Cruz teve início a 10 de março de 1951 e a
fase diocesana decorreu até 18 setembro
Setenta e nove anos depois de ter sido
iniciado, vai agora ser enviado para o
Vaticano o processo de canonização do
Padre Cruz. A parte do processo que podia ser feita em Portugal está concluída
e será entregue na Santa Sé, na Congregação para as Causas dos Santos.

P
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100 mil testes
rápidos entregues
às unidades de saúde
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de São Miguel e Terceira

Projeto “PESCAz - Pescarias Sustentáveis nos Açores”
foi apresentado na Horta
Pretende-se que o PESCAz possa também
“fazer uma reflexão sobre a forma como
a informação científica pode ser agilizada
para as tomadas de decisão, contribuindo
para a implementação de novas formas de
trabalho”.
Para além do PESCAz, foram também
desenvolvidos os projetos SOS TubaProf,
que procura avaliar a sustentabilidade das
projeto procura dar resposta às capturas acessórias de tubarões de profunobrigações e objetivos da Região e didade nos Açores, e o DDeSPAr - Diversido Estado em matéria de conser- ficação para o desenvolvimento sustentávação dos recursos biológicos marinhos e vel da pesca artesanal nos Açores, que visa
na gestão das pescas, no âmbito da Política avaliar o potencial dos agregadores de peiComum das Pescas e da Diretiva Quadro xe como medida facilitadora da diversificação e sustentabilidade da pequena pesca
Estratégia Marinha, refere nota.

Foi apresentado, esta quarta-feira (18),
na cidade da Horta, ilha do Faial, o projeto “PESCAz - Pescarias Sustentáveis
nos Açores: como pode ser melhorada a
base científica para avaliações do estado dos recursos pesqueiros?”, que corresponde a um investimento de mais de
190 mil euros.

O

regional, através da redução da dependência dos recursos demersais tradicionais.
Refira-se que o Governo dos Açores criou
um regime de apoio aos investimentos para
o desenvolvimento de projetos de investigação, através de parcerias entre cientistas
e pescadores, no valor de 1,2 milhões de
euros, no âmbito do Fundo Europeu dos
Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP).
O PESCAz juntou o IMAR, o Instituto
Okeanos da Universidade dos Açores, a
Federação das Pescas dos Açores e a APEDA - Associação de Produtores de Espécies
Demersais dos Açores.
AO/MS

Dormidas registam decréscimo de 28,7%
em setembro nos Açores

S

S

Testes para três meses
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Nos Açores e no mês de setembro, as 67,2%.
De janeiro a setembro de 2020, no condormidas registaram um decréscimo
mensal de 28,7% e homólogo de 67,2%. junto dos estabelecimentos hoteleiros, do
turismo no espaço rural e do alojamento
egundo os dados do Serviço Regional local da Região registaram-se 660,9 mil
de Estatística dos Açores, no mês de dormidas, valor inferior em 73,0% ao resetembro, no conjunto dos estabeleci- gistado em igual período de 2019.
De janeiro a setembro, os residentes em
mentos hoteleiros, turismo no espaço rural
e alojamento local, as dormidas atingiram Portugal atingiram cerca de 420,9 mil dor110,6 mil dormidas, representando um de- midas, correspondendo a um decréscimo
créscimo mensal de 28,7% e homólogo de homólogo de 54,6%; os residentes no es-

Direção Regional da Saúde procedeu à aquisição de 100 mil testes
rápidos de despiste ao vírus SARS-CoV-2 e, segundo esta entidade,
já foram entregues às Unidade de
Saúde de Ilha de São Miguel e da
Terceira.
egundo o portal Base de contratos públicos online, a adjudicação por ajuste direto ocorreu a 19
de outubro, por 450 mil euros à Abbott Rapid Diagnostics Lda. que teve
20 dias para proceder à entrega dos
testes rápidos.
A aquisição tinha sido anunciada
no fim de setembro pelo Presidente
do Governo Regional que explicou, na
altura, que a decisão se devia ao facto
de estes testes terem a vantagem de
permitir, “em menos de meia hora e
de forma descentralizada, a triagem
de casos suspeitos de infeção, a confirmação de casos de infeção ativa e o
rastreio dos contactos”, permitindo
dar resposta a situações, em que seja
necessária a realização de um grande
número de testes, e aferir com rapidez
eventuais contágios, como por exemplo em escolas e lares de idosos.

trangeiro atingiram 240,0 mil dormidas,
registando uma diminuição em termos homólogos de 84,2%.
No país, em setembro, as dormidas registaram um decréscimo em termos homólogos de 53,4% e de janeiro a setembro de
2020 apresentaram uma variação homóloga negativa de 61,3%.
AO/MS

De acordo com fonte da Secretaria
Regional da Saúde, os Açores têm capacidade de testagem garantida para
três meses. Os dois laboratórios de
referência da Região têm capacidade
para realizar, ao todo, 2000 testes por
dia, sendo que “os stocks de reagentes
são monitorizados e geridos de modo
a garantir manutenção da capacidade
num horizonte de três meses”, adiantou a mesma fonte.
Contudo, com o objetivo de “libertar recursos dos laboratórios da Região
e das Unidades de Saúde de Ilha para
a investigação epidemiológica, bem
como para a atividade assistencial”,
a Secretaria Regional da Saúde salienta que estão em fase de conclusão os
procedimentos administrativos para a
aquisição de serviços de realização de
45 mil testes RT-PCR - uma aquisição
que, sublinha aquele departamento
do governo regional, “significará um
importante reforço da capacidade de
testagem da Região”.
Entretanto, refere a Secretaria Regional da Saúde, estão a avançar os três
laboratórios da Universidade dos Açores, nas ilhas de São Miguel, Terceira e
Faial, que também irão realizar testes
ao vírus SARS-CoV-2, aumentando a
capacidade de testagem na Região.
AO/MS
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e alegar incorreções, o que nos leva a crer
que houve, aqui, uma clara deturpação da
realidade que se vivia naquela altura e que
o PSD alertou, inúmeras vezes, sem, todavia, ter sido ouvido”, sublinhou o deputado
municipal, vincando “que é preciso falar
a verdade e entender que é dessa verdade
que dependem inúmeras famílias, hoje a
viver uma situação de incerteza quanto ao
futuro que é da exclusiva responsabilidade
deste Executivo”.
Fábio Bastos que, a este propósito, deixa claro que a preocupação do PSD “sempre foi e continua a ser a salvaguarda dos
direitos laborais dos trabalhadores afetos à
empresa”, direitos esses que, em qualquer
circunstância e seja qual for a decisão a seguir, “devem ser prioritários e estar acima
de todas as questões recorrentemente levantadas pelo executivo”.
Depois de ouvir vários trabalhadores da
empresa, prossegue, “acreditámos que esta
dissolução não deveria acontecer, sem que
se queimem de uma vez por todas as gorduras da gestão dos últimos anos e, para isso,
basta que esta empresa seja gerida com critérios de gestão empresarial e na base de
uma gestão rigorosa, pois, se assim for, esta
empresa municipal tem todas as condições
para manter as suas funções, para beneficio
dos seus trabalhadores e dos seus utentes e
utilizadores”, vincou.
“De uma vez por todas, é preciso que
se fale a verdade e que haja coragem para
corrigir erros camuflados que não podem
continuar impunes e é também isso que se
espera que venha a acontecer assim que a
oi pela voz do deputado municipal Fá- incorreções até agora apresentadas e que,
informação nos seja facultada, de forma
bio Bastos que o Grupo Municipal do inclusive, estão na base deste desfecho”.
transparente e em respeito a todos os que
PSD sublinhou, em Assembleia Muni- Uma partilha de informação aprovada que
hoje e ao longo dos últimos anos foram pecipal, a necessidade do processo da Frente satisfez, a par de ter sido aprovada, tamnalizados com esta situação”, remata.
MarFunchal “assumir a transparência e o bém, a transferência de verbas, por parte
JM/MS
rigor que há alguns anos lhe faltam”, aguar- da autarquia, à empresa – de modo a salvadando, por parte do executivo municipal e guardar os salários.
“É preciso lembrar que, em 2019 e
a par de toda a oposição, toda a documentação até agora negada para que “venha a aquando da apresentação das Contas relaser tomada uma decisão, em consciência e tivas a 2018, o executivo municipal aprede forma clara e transparente, que não se goava que esta empresa pública gozava de
compadece com a mentira e as diferentes saúde financeira para, agora, voltar atrás

PSD diz garantir salários e salvaguardar os direitos
dos trabalhadores da frente MarFunchal
Grupo Municipal do PSD exige rigor e
transparência quanto ao futuro da empresa Frente MarFunchal e dos seus trabalhadores, congratulando-se pelo facto
de ter sido aprovada a transferência de
verbas, por parte da autarquia, à empresa – de modo a salvaguardar os salários
– mas, também, a partilha de toda a documentação – até agora negada – “para
que, a tomar uma decisão, seja ela pela
via da dissolução ou não, haja seriedade, rigor e responsabilidade”.
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Isabel dos Santos pediu força
no funeral do marido que se
estendeu de Inglaterra ao Congo
O funeral de Sindika Dokolo, marido da
empresária angolana Isabel dos Santos,
decorreu esta terça-feira (17) em Londres, mas as cerimónias fúnebres estenderam-se ainda às capitais de Angola
e do Congo. Na Catedral de Westminster, em Londres, Isabel dos Santos pediu força a Deus para que a família e os
amigos de Sindika Dokolo superassem a
sua morte.

A

filha do ex-Presidente de Angola
percorreu sozinha a nave central
da catedral atrás do caixão, ao som
da Avé Maria, para a celebração da missa
do adeus, onde apenas se juntou a família
mais próxima de Dokolo, nomeadamente
a viúva, os filhos e os irmãos. Foi durante
a cerimónia que Isabel dos Santos, numa
curta intervenção de teor religioso, também pediu a proteção da alma do marido. A

voz falhou, mas Isabel dos Santos manteve
sempre a postura.
Também a filha do casal e uma irmã
prestaram homenagem ao familiar. O empreendedor e colecionador de arte, natural
do Congo, perdeu a vida aos 48 anos, a 29
de outubro, enquanto praticava mergulho
no Dubai, devido a uma embolia pulmonar,
segundo a imprensa africana.
As cerimónias fúnebres foram transmitidas em direto no canal de televisão angolano ZAP Viva, da qual Sindika Dokolo foi
fundador e administrador. A homenagem
do canal incluiu momentos musicais e as
missas em Kinshasa, onde Sindika nasceu,
e em Luanda, onde conheceu a “princesa” de Angola, que viria ser a mãe dos seus
quatro filhos.
A polícia descartou qualquer suspeita de
“ato criminoso” na morte.
JN/MS
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Moçambique tem a
pandemia controlada
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A Organização Mundial de Saúde diz
que a baixa taxa de mortalidade em
Moçambique, ligada à pandemia de
Covid-19, significa que a situação
está controlada, e que foi possível
atenuar a curva epidémica de novos
casos, graças às medidas tomadas
desde início da propagação do vírus no país e ao apoio dado pelos
parceiros de desenvolvimento e das
agências das Nações Unidas.

U

ma informação avançada à
agência Lusa pelo representante interino da OMS em Maputo,
Tomás Valdez: “A pandemia aqui em
Moçambique está sob controlo, basta
olhar para a taxa de mortalidade que é
de 0,8, e dizer que, de facto, as medidas
que foram tomadas surtiram efeito e os
recursos que foram canalizados também. As pessoas são rastreadas desde
que se identificou o primeiro caso em
Moçambique a 22 de março de 2020 já
ultrapassa os três milhões”.
Quando comparado com os outros

países da região é ainda mais evidente
que foram implementadas as medidas
adequadas, acrescentava o referido
responsável:
“Se nós olharmos para os números
de Moçambique e compararmos com
os números a nível da região africana
da OMS, vemos que os indicadores relativamente à resposta a esta pandemia
têm sido bastantes bons”.
No início desta crise pandémica Moçambique pediu mais de 590 milhões
de euros aos parceiros para enfrentar
os choques económicos, sanitários e
sociais. Com esse dinheiro conseguiu,
e entre outras coisas, criar centros de
internamento, laboratórios e formar
profissionais de saúde.
No país há a lamentar pouco mais
de uma centena de mortes, devido ao
novo coronavírus, um número relativamente baixo quando comparado
com o país africano mais atingido, a
África do Sul, que conta com mais de
20 mil.
BD/MS

Bispos portugueses pedem apoio para
crise humanitária em Moçambique
A Conferência Episcopal Portuguesa
(CEP) apelou ao governo de Moçambique e às instituições internacionais para
a devida solução dos seus “problemas
graves”, referindo-se aos ataques em
Moçambique e à respetiva crise humanitária, que afeta parte de África.
Crédito: DR

“

A situação da diocese de Pemba esteve
presente nas preocupações e na oração desta assembleia, que lhe expressa a sua solidariedade e apela ao governo de
Moçambique e às instituições internacionais para a devida solução dos seus graves
problemas”, refere a nota da CEP, lida durante a conferência de imprensa de encerramento da Assembleia Plenária.
“Unimo-nos para procurar encontrar
soluções e não é só o problema de Pemba.
Isto é algo que nasce na Somália, passou
pelo Quénia, vai descendo por ali abaixo até
à Tanzânia e agora está em Moçambique. É
preciso não deixar espalhar esta situação.
São tendências que se alimentam de tantos
componentes, onde a falta de presença efe-

tiva de segurança e de meios de subsistência, leva a que muita gente adira também a
estes movimentos”, constatou o presidente
da CEP, José Ornelas.
O também bispo de Setúbal abordou as
eleições americanas, esperando que “tudo
se resolva no sentido da democracia”.
José Ornelas lembrou a divisão do país e a
necessidade de “uma cultura de humanização, mas também de abertura ao mundo”.
“Nenhum país, por maior que seja, pode

dizer que vive sozinho. Se há uma coisa que
este mundo precisa é precisamente quem
tem mais responsabilidade que a exerça no
sentido de criar sintonias a nível geral. Temos um mundo globalizado: globalizámos
a economia, viagens e comunicações, mas
também erguemos, como nunca, muros e
barreiras e isso é complicado”, salientou.
O presidente da CEP apela ainda para
que se consiga “globalizar sistemas de justiça, de direitos humanos e de encontro do

bem-estar de todo o mundo para cuidar do
planeta”.
“Isto tem sido, concretamente nos Estados Unidos, uma batalha muito grande. Era
bom que, neste grande país que tanto tem
dado ao mundo e tem tanto para dar, se entre no consenso de boas vontades para criar
um mundo melhor.”
Na noite da passada terça-feira (10)
(quarta-feira,11, em Lisboa e Maputo), o
secretário-geral da ONU, António Guterres, mostrou-se “chocado” com os “recentes relatos de massacres perpetrados
por grupos armados não estatais em várias
aldeias na província de Cabo Delgado, no
norte de Moçambique, incluindo a decapitação e rapto de mulheres e crianças”.
A violência armada está a provocar uma
crise humanitária com cerca de 2.000
mortes e 435.000 pessoas deslocadas para
províncias vizinhas, sem habitação, nem
alimentos suficientes - concentrando-se
sobretudo na capital provincial, Pemba.
JN/MS
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Wuhan volta a detetar coronavírus
em carne importada do Brasil
As amostras faziam parte de um total
Uma análise realizada a carne bovina
congelada importada do Brasil deu de 27 toneladas de carne importada do
positivo para o novo coronavírus em Brasil que saíram do porto de Santos, no
Wuhan, cidade do centro da China, estado de São Paulo.
Os casos recentes juntam-se a vários
divulgou a Comissão de Saúde local.
outros ocorridos nos últimos meses.
No início deste mês, as autoridades
disseram ter detetado o novo coronavírus na embalagem de um lote de carne
de porco congelada, na cidade de Yantai, província de Shandong.
Em 13 de agosto, vestígios do novo
coronavírus também foram encontrados na superfície de embalagens contendo asas de frango congeladas oriundas do país sul-americano, na cidade de
Shenzhen, junto a Hong Kong.
O governo chinês defendeu na quarum comunicado, a comissão afir- ta-feira (16) os controlos anti-coromou que a análise a um lote de navírus de produtos importados que
carne bovina importada do Brasil interromperam as importações de carteve resultado positivo para a covid-19. ne bovina, aves ou peixes oriundos do
A carne, com um peso total de cerca Brasil, Estados Unidos e vários países
de 27 toneladas, foi processada no Bra- europeus.
As autoridades alfandegárias afirmasil entre 10 e 27 de junho. O lote chegou
ao porto de Tianjin, um dos mais movi- ram que vestígios do novo coronavírus
mentados da China, em 17 de setembro, foram encontrados em carne congelada
tendo seguido para Wuhan seis dias de- e embalagens, incluindo vários casos
pois. Após a deteção da covid-19, as au- envolvendo o Brasil, e impuseram sustoridades isolaram o lote, desinfetaram pensões temporárias aos fornecedores.
A China respondeu por 40% das exo armazém, recolheram 115 amostras de
outros produtos situados no mesmo lo- portações agrícolas brasileiras no prical e 400 amostras no exterior do arma- meiro semestre deste ano, um valor
zém e testaram 145 funcionários, sendo recorde de 20,5 mil milhões de dólares
(17,3 mil milhões de euros), segundo daque todos deram negativo.
Também na quarta-feira (18), uma dos do Ministério da Agricultura do Braanálise realizada em Taiyuan, cidade do sil. A pandemia de covid-19 provocou
noroeste da China, a uma embalagem pelo menos 1.350.275 mortos resultancom carne congelada importada do Bra- tes de mais de 56,2 milhões de casos de
sil tinha dado resultado positivo para o infeção em todo o mundo, segundo um
balanço feito recentemente pela agência
novo coronavírus.
Citada pelo jornal “Global Times”, francesa AFP. O Brasil é o país lusófono
fonte da Comissão de Saúde da capital mais afetado pela pandemia e um dos
da província de Shanxi afirmou que três mais atingidos no mundo, ao contabililotes de carne bovina importada do Bra- zar o segundo número de mortos (mais
de 5,9 milhões de casos e 167.455 óbisil testaram positivo para a covid-19.
Na semana passada, já tinha sido de- tos), depois dos Estados Unidos.
A doença é transmitida por um novo
tetado o novo coronavírus numa outra
embalagem com carne congelada im- coronavírus detetado no final de deportada do Brasil, também em Wuhan, zembro de 2019, em Wuhan.
JN/MS
cidade do centro da China onde foram
detetados os primeiros casos.
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Putin diz que Bolsonaro teve as
“melhores qualidades masculinas”
na gestão da pandemia
O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro,
compartilhou orgulhosamente nas redes
sociais um vídeo em que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, elogia as suas
“qualidades masculinas”, o que gerou
vários “memes” (representações com
humor) na internet.

N

o seu discurso na terça-feira (17),
na cimeira virtual dos países BRICS
(Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul), o Presidente russo considerou que
Bolsonaro foi um “exemplo” pela sua gestão da pandemia do novo coronavírus, que
já foi considerada caótica, e até mesmo irresponsável, por muitos epidemiologistas.
“Você mesmo sofreu essa infeção pessoalmente e passou por essa provação com
grande coragem”, disse Putin, em alusão
ao facto de Bolsonaro ter sido infetado pelo
novo coronavírus em julho.
“Você demonstrou possuir as melhores
qualidades masculinas, tais como a coragem e a grande força de vontade, enfrentando todos os desafios com grande respeito e consideração pela vontade de seu povo
e pelos interesses do seu país”, acrescentou
o Presidente russo, dirigindo-se ao líder de
extrema-direita brasileiro.
As palavras de Putin foram transcritas
e partilhadas na manhã desta quarta-feira (18) pelo Presidente brasileiro no Face-

book, após ter divulgado o vídeo do momento, legendado em português.
Na sua coluna no portal Uol, Reinaldo
Azevedo, um respeitado comentador político do Brasil, não deixou de destacar que,
assim como o Presidente brasileiro, Vladimir Putin é um “notório homofóbico”.
Na semana passada, Jair Bolsonaro causou polémica ao afirmar que o Brasil deve
deixar de “ser um país de maricas” diante
da pandemia.
Reinaldo Azevedo salientou ainda que
esse inesperado apoio de Moscovo foi bem
acolhido por Bolsonaro, após a derrota do
seu ídolo e principal aliado, o norte-americano Donald Trump.
Contudo, a derrota de Trump nas presidenciais norte-americanas ainda não foi
reconhecida por Jair Bolsonaro, um dos
únicos líderes que ainda não parabenizou
o Presidente eleito dos Estados Unidos,
Joe Biden. “Bolsonaro já pode começar a
despedir-se da viuvez. Terá um novo troglodita para chamar de amigo”, escreveu o
comentador político do portal UOL.
Nas redes sociais, vários “memes” foram
partilhados como forma de ilustrar esta
nova amizade, como, por exemplo, uma
fotomontagem onde Bolsonaro está sentado atrás de Putin no seu cavalo, ambos sem
camisa.
JN/MS

Advogada acusada de ajudar grupo criminoso a
legalizar “dezenas” de brasileiros
O Ministério Público acusou 13 arguidos,
incluindo uma advogada, de pertencerem a um grupo criminoso que legalizou
“largas dezenas de cidadãos brasileiros”
com recurso a documentos forjados, cobrando 17 mil euros por cada atribuição
de nacionalidade portuguesa.

S

egundo o despacho de acusação do
Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, pelo menos desde meados de 2015 e até finais de 2019, 12
dos arguidos organizaram-se e criaram um
esquema fraudulento, com o objetivo de
“obter avultados lucros económicos com a
tramitação e instrução de pedidos de atribuição da nacionalidade portuguesa a cidadãos de origem brasileira, recorrendo, para
isso, à fabricação dos documentos exigidos
pela lei”. Doze dos arguidos (10 homens e
duas mulheres), com idades entre os 27 e
os 55 anos, são de nacionalidade brasileira,
exceto a advogada, portuguesa, de 40 anos,
que recebia os “clientes” nos escritórios
que tem em Lisboa e na Póvoa do Varzim.
“A organização assim formada por aque-

les arguidos desenvolveu uma atividade relativamente complexa pelo menos ao longo
de quatro anos, compreendendo a angariação de cidadãos brasileiros residentes quer
no Brasil, quer já, e em situação irregular,
no Reino Unido, [nos] Estados Unidos da
América, [no] Canadá e [na] Holanda, dispostos a pagar avultadas somas monetárias, com vista à atribuição da nacionalidade portuguesa”, refere a acusação.
O MP conta que “através da atuação organizada dos ora arguidos e seus companheiros, um elevado número de cidadãos
brasileiros tem vindo a beneficiar, ou a tentar beneficiar, da atribuição da nacionalidade portuguesa”, a troco de 17 mil euros
(20.000 dólares) por processo de atribuição
da nacionalidade”.
O Ministério Público sublinha que “as somas monetárias cobradas a tais indivíduos
foram divididas entre os arguidos, em função da participação de cada um no esquema”, acrescentando que “largas dezenas de
cidadãos brasileiros obtiveram deste modo
a nacionalidade portuguesa” durante mais
de quatro anos. De acordo com a acusação,

a advogada “quis associar-se ao grupo com
o objetivo de obter proventos económicos”, alegando os dois principais arguidos,
ambos com morada em Braga, que a mesma “tinha influência sobre a atividade de
determinados conservadores [Conservatórias], circunstância que estes invocaram
aos indivíduos que os procuraram para obter a nacionalidade portuguesa”.
O esquema passava pela obtenção, pelos arguidos, de dados identificativos de
cidadãos portugueses, os quais utilizaram
múltiplas vezes, forjando-os e fazendo-os
constar nas certidões de assentos de nascimento “pretensamente emitidas pelas autoridades brasileiras nas cópias certificadas
de carteiras de identidade brasileiras e/ou
nas páginas biográficas dos passaportes dos
‘clientes’ do grupo”, de molde a que da respetiva filiação e/ou avoenga (descendência) se demonstrasse serem filhos ou netos
de cidadãos portugueses.
O alegado líder da organização criminosa, um dos dois arguidos que se encontram
em prisão preventiva, está acusado de 122
crimes de auxílio à imigração ilegal, de as-

sociação de auxílio à imigração ilegal e de
122 crimes de falsificação de documento.
A advogada está acusada de três crimes
de auxílio à imigração ilegal, de um crime
de associação de auxílio à imigração ilegal e
de três crimes de falsificação de documento. Os restantes arguidos estão acusados, ao
todo, de cerca de uma centena de crimes de
auxílio à imigração ilegal e de falsificação
de documento, e de associação de auxílio à
imigração ilegal. Na acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) o MP pede ainda que seja aplicada a alguns dos arguidos a pena acessória
de expulsão do território nacional.
Como seis dos arguidos estão em paradeiro incerto, o MP solicitou a emissão de
Mandados de Detenção Europeu, com vista
a aplicação da medida de coação de prisão
preventiva, assim que forem localizados
e extraditados para Portugal, de forma a
assegurar a sua presença em audiência de
discussão e julgamento.
JN/MS
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EUA
O casamento que provocou 177 casos de covid-19
e espalhou vírus por uma prisão e um lar
Um casamento na pequena localidade
de Millinocket, nos EUA, deu origem
a um surto de covid-19 que se espalhou por um lar e uma cadeia, atingiu
177 pessoas e matou sete. O caso é
agora recordado numa publicação do
Centro para a Prevenção e Controlo de
Doenças dos EUA (CDC), que sublinha
“a importância da adesão às medidas
recomendadas de mitigação, mesmo nas comunidades onde a taxa de
transmissão é reduzida”.

S
Migrações
Von der Leyen pede a Estados-membros
que ultrapassem diferenças
A presidente da Comissão Europeia,
Ursula von der Leyen, pediu aos Estados-membros que ultrapassem as diferenças sobre a questão “complexa” da
migração e cheguem a acordos, durante
uma conferência de alto nível sobre as
Migrações e Asilo.

R

eferindo que o Pacto para as Migrações e Asilo - apresentado pela Comissão Europeia em setembro - foi
precedido por consultas com o Parlamento
Europeu (PE), com os parlamentos nacionais e os governos, num esforço para encontrar uma “solução que satisfizesse todos”, Ursula von der Leyen referiu que tal
“perspetiva não é possível”.
“Temos de nos associar, de discutir em
conjunto e de atingir compromissos. Os
governos e parlamentos nacionais precisam de reconhecer as suas diferenças e
ultrapassá-las. (...) Temos de avançar, não
podemos parar”, frisou a presidente da Comissão Europeia.
Afirmando que o “sistema atual não funcionou”, e que é necessária uma resposta “mais eficaz e credível” às migrações,
Ursula von der Leyen referiu também que
o Pacto para as Migrações e Asilo “dá um
novo pontapé de saída”.
“Não vale a pena lutarmos como lutámos
no passado, precisamos de uma solução
sustentável agora, devemos isso aos migrantes e aos nossos cidadãos”, sublinhou
a presidente da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen.
A presidente da Comissão Europeia frisou
também que a migração tem de ser “bem
gerida”, para trazer “novos talentos” para
o continente e não ser fonte de divisões.

“A migração traz novos talentos para os
nossos países se for bem gerida, mas, se
não o for, e sabemos isso por experiência
própria, tem a capacidade de nos dividir”,
sublinhou a presidente da Comissão Europeia.
Para tal, Von der Leyen apontou uma
série de medidas previstas no Pacto para
as Migrações e Asilo que vão de uma “gestão robusta das fronteiras externas” - para
que “os casos simples sejam processados de
maneira mais rápida” - à “partilha justa de
responsabilidade e de solidariedade”.
“Todos os Estados-membros devem
apoiar os Estados que estão sob pressão e
garantir que a UE respeita as suas obrigações humanitárias”, frisou Von der Leyen.
A presidente da Comissão referiu ainda
que os migrantes “não deixam as suas casas com facilidade para se lançarem numa
viagem tão complicada”, mas que o fazem
devido “à pobreza e falta de perspetivas”,
devendo a UE trabalhar em “parceiras com
países terceiros” para responder aos “desafios importantes” que originam as migrações.
A conferência organizada esta quinta-feira (19) pelo Parlamento Europeu reúne
eurodeputados e deputados nacionais para
discutir os desafios relativos ao asilo e às
migrações na Europa e procura dar início a
um processo de discussão entre parlamentos sobre a questão.
A sessão foi feita sob o auspício do trio
das presidências alemã, portuguesa e eslovena do Conselho da UE e conta nomeadamente com uma alocução do presidente da
Assembleia da República, Ferro Rodrigues.
JN/MS
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em nenhum caso de covid-19 registado em Millinocket, no estado de
Maine, a 7 de agosto, a festa de casamento foi mesmo para a frente e juntou
um pouco mais do que o máximo permitido de 50 convidados. Segundo o CDC, as
regras de distanciamento social não foram
respeitadas, assim como não foram usadas máscaras (à exceção dos funcionários
do restaurante) durante a boda.
Um dos convidados começou a acusar
sintomas de covid-19 no dia seguinte,
mas o diagnóstico só foi confirmado a 13
de agosto, seis dias depois do casamento. O relatório vem agora acrescentar
novos detalhes relativos ao evento supercontagiador e explicar como o vírus
se espalhou de Millinocket até um lar a

160 quilómetros de distância e até uma
cadeia a 320 quilómetros.
Segundo o CDC, aquele convidado
foi o responsável por contagiar outros
27 convidados e três trabalhadores do
restaurante onde se realizou a boda.
O surto progrediu e acabou por atingir
pelo menos 177 pessoas, espalhando-se
para fora da localidade. Sete pessoas
morreram infetadas, sendo que só uma
tinha estado presente na cerimónia, 12
dias após o casamento e cinco dias após
começar a apresentar tosse, dor de garganta, perda do paladar e outros sintomas do coronavírus.
Seis dos óbitos aconteceram num lar
em Madison, onde trabalha o pai de
outro dos convidados do casamento,
ambos infetados no surto. Apesar de
ter tido sintomas, ainda trabalhou dois
dias na residência de idosos, até testar
positivo, contagiando 38 pessoas - 14
funcionários e 24 utentes. A outra morte
aconteceu entre os cerca de 4500 habitantes de Millinocket. O CDC esclarece
ainda que, uma vez que não teve acesso à
lista completa de convidados, o número
de infetados nesta cadeia de transmissão
pode ser superior.
JN/MS

Covid-19
Pfizer diz que vacina é 95% eficaz e será
submetida para autorização “dentro de dias”
A vacina contra a covid-19 desenvolvida
pela Pfizer e BioNTech parece ter agora
uma eficácia total de 95% e de 94% em
pessoas com mais de 65 anos. As empresas afirmam que vão agora solicitar
autorização para uso de emergência da
vacina nos Estados Unidos “dentro de
alguns dias”.

A

vacina Pfizer-BioNTech provou agora ser 95% eficaz na prevenção do
coronavírus e atendeu aos critérios
de segurança necessários para autorização
de emergência, anunciaram esta quarta-feira (18) as empresas, de acordo com a
imprensa internacional.
Novos dados do ensaio da fase três, que
está a decorrer, sugerem que a vacina funciona igualmente bem em pessoas de todas
as raças e etnias, avança a BBC. Os resultados
são baseados em duas doses administradas a
mais de 41 mil pessoas em todo o mundo.
Na semana passada, a Pfizer e a BioNTech
publicaram dados preliminares que mostram que a vacina oferece 90% de proteção
contra a covid-19 e não havia problemas de
segurança. A empresa farmacêutica norte-americana está a preparar-se para pedir de
emergência a aprovação da sua vacina contra a covid-19, informou na terça-feira (17) o
presidente da empresa, Albert Bourla.

Bourla fez a declaração num fórum organizado pelo “The New York Times” e na
STAT News, após a sua empresa e o parceiro alemão, a BioNTech, terem anunciado
em 9 de novembro que a vacina é eficaz
em mais de 90%. “Estamos muito perto de
pedir a autorização de emergência”, disse o
responsável da farmacêutica, que não quis
adiantar uma data precisa.
Segundo Bourla, a Pfizer já reuniu os dados de segurança requeridos pelas autoridades sanitárias, que exigem que os fabricantes acompanhem durante dois meses
pelo menos metade das pessoas que receberam a vacina durante os ensaios da fase
3. Após o anúncio feito pela Pfizer e BioNTech, na segunda-feira (16) a empresa de
biotecnologia Moderna anunciou os resultados dos testes do seu projeto de vacina,
que apontam para uma eficácia de cerca
de 94%. Bourla, no fórum do STAT News,
disse estar aliviado por saber que existe outra vacina de sucesso e manifestou-se confiante de que haverá ainda mais, dado que a
procura global será maior do que a capacidade de qualquer empresa.
Quando anunciaram o sucesso dos seus
ensaios, a Pfizer e a BioNTech indicaram
que esperam produzir 50 milhões de doses
este ano e 1,3 mil milhões de doses em 2021.
JN/MS
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Nova Iorque volta a fechar
escolas devido ao aumento
de casos de covid-19
Pandemia
Nova Iorque encerrou novamente todas
as escolas da cidade a partir de ontem,
quinta-feira (19), para mitigar a propagação do novo coronavírus, anunciou esta
quarta-feira (18) o autarca, Bill de Blasio.

A

s autoridades nova-iorquinas tinham anunciado, durante o verão,
que as escolas voltariam a encerrar
se 3% de todos os testes feitos à presença
do SARS-CoV-2 em toda a cidade tivessem
resultado positivo.
O rácio de infeções contabilizadas aproximou-se desta percentagem na última semana, razão pela qual Nova Iorque decidiu
voltar atrás no regresso do ensino presencial e Blasio aconselhou, na altura, os encarregados de educação para se preparem
para o encerramento das instituições de
ensino dentro de dias.
A decisão foi tomada esta quarta-feira
(18), dá conta a Associated Press (AP).
O mayor da “Big Apple” disse também

que o rácio de novos contágios ultrapassou
esta semana os 3%.
Nova Iorque tem mais de um milhão de
estudantes no ensino público que agora
continuarão os estudos inteiramente ‘online’. Até ao final de outubro, apenas 25%
dos estudantes tinha regressado às aulas
presenciais, uma percentagem mais baixa
do que aquela prevista pelas autoridades
nova-iorquinas.
O regresso às aulas presenciais foi faseado: em 21 de setembro para as creches
e estudantes com necessidades educativas
especiais, em 29 de setembro para o ensino
básico e 01 de outubro para o secundário.
Na altura, a percentagem de pessoas cujo
resultado da testagem à presença do novo
coronavírus era positivo, durante um período de sete dias, era menor do que 2%.
Apesar da reabertura, mais de mil estabelecimentos de ensino estiveram temporariamente encerrados durante este período, devido ao conhecimento de vários

casos de covid-19 e ao aumento do número
de infeções em várias secções da cidade,
que obrigou a confinamentos nessas zonas.
À semelhança do resto do país, o ensino
presencial em Nova Iorque parou a meio de
março, altura em que a primeira vaga da
pandemia atingiu os Estados Unidos.
Apesar de várias cidades norte-americanas terem decidido começar o novo ano letivo dando primazia ao ensino ‘online’, Bill
de Blasio pressionou o regresso ao ensino
presencial.
O autarca democrata justificou a pressão
feita com a necessidade que vários estudantes tinham de aceder a serviços apenas
disponíveis nas escolas, e que os encarregados de educação precisavam do regresso
das aulas presenciais para poderem regressar ao trabalho.
Também estava equacionado um regresso faseado, com uma parte dos alunos a
assistir às aulas presencialmente, e os restantes elementos da turma através da web.
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Este regresso ao ensino presencial estava
inicialmente previsto para 10 de setembro,
mas foi adiado por cauda da contestação
de encarregados de educação, professores
- que ameaçaram fazer greve - e funcionários das escolas.
Na sequência da contestação, as autoridades nova-iorquinas comprometeram-se
a contratar milhares de novos docentes e a
fazer a testagem entre 10% e 20% de todos
os alunos e funcionários mensalmente.
A pandemia de covid-19 provocou pelo
menos 1 339 130 mortos resultantes de mais
de 55,6 milhões de casos de infeção em
todo o mundo, segundo um balanço feito
pela agência francesa AFP.
Os Estados Unidos são o país com mais
mortos (248 687) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 11,3
milhões).
JN/MS
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No Éder, no party

Inês Barbosa
Opinião

C’est fini. Portugal perdeu com a França
e disse adeus a uma possível revalidação do título conseguido em 2019.

N

o Estádio da Luz, um golo de Kanté
valeu a primeira derrota da seleção
portuguesa nesta prova, ditando assim o seu afastamento.

A seleção comandada por Fernando Santos estava obrigada a pontuar para ter hipóteses de seguir para a Final Four, mas a seleção gaulesa superiorizou-se e terminou a
quinta jornada isolada na liderança do Grupo 3, com 13 pontos.
Desde cedo se percebeu que os franceses
sabiam ao que vinham e não iam facilitar ainda que sem poder contar com Mbappé, a
França foi claramente superior, encostando
Portugal às cordas e construindo diversas
oportunidades de golo. Valeu-nos, como já
vem sendo hábito, ter um São Patrício na
baliza, que foi dizendo “presente” e negan-
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do o golo, por exemplo, a Anthony Martial e
a Kingsley Coman.
Do lado português, na primeira parte, o
maior destaque vai para o cabeceamento
perigoso de Cristiano Ronaldo já próximo do
intervalo.
Quando tudo levava a querer que poderíamos assistir ao surgimento de um novo
protagonista no jogo, já que Portugal voltou do período de descanso mais agressivo,
a velha máxima voltou a comprovar-se:
“quem não marca, sofre”.
Aos 53’, Rabiot rematou cruzado mas a
bola parecia que levava “manteiga” - Rui
Patrício ficou mal na fotografia, deixando
o esférico escapar, e criando a oportunidade perfeita para, na recarga, N’Golo Kanté encostar e marcar o primeiro e
único golo da noite.
Poucos minutos depois, José Fonte ainda esteve perto de fazer o empate, mas o
seu cabeceamento foi direitinho ao poste
da baliza de Lloris. Também João Moutinho tentou a sua sorte, num grande remate, mas o guardião francês ganhou
asas e impediu o golo.
É caso para dizer: “No Éder, no party”...
pelo menos contra a França!
É que esta terça-feira (17), na última
ronda desta fase, Portugal deslocou-se à
Croácia e venceu por 3-2, mantendo a invencibilidade frente a esta seleção. Apesar disso, não se pode dizer que tenha feito um brilharete - muito pelo contrário.
Uma exibição “baça” e uma vitória suada
e sofrida.
O estado do relvado, rico em irregularidades, foi um problema para ambas as
seleções - entre escorregadelas e passes e
receções dificultadas, o terreno mais parecia um “campo de batatas”.

No entanto, a Croácia, no primeiro lance
de perigo, conseguiu mesmo chegar ao golo:
Rúben Semedo falhou o corte e Kovacic não
hesitou em atirar. Patrício ainda defendeu,
mas o médio não voltou a falhar na recarga.
As oportunidades iam-se dividindo entre
as duas seleções mas os croatas foram em
vantagem para o intervalo.
No segundo tempo, já com Trincão em
campo (saiu Bruno Fernandes), o castelo de
cartas da Croácia começou a desmoronar:
logo aos 48’ Rúben Dias esteve perto do empate mas o cabeceamento foi ao lado, e aos
51’ Rog viu o segundo amarelo e, por isso,
recebeu ordem de expulsão. E se já estava
mal, ficou ainda pior: Livakovic socou para
a frente um forte remate de Cristiano Ronaldo, Rúben Semedo tocou com classe para a
pequena área e Rúben Dias finalizou, fazendo o empate.
A reviravolta aconteceu oito minutos depois, num lance que não teria sido validado
caso houvesse VAR: Rúben Dias coloca a
bola em Diogo Jota, a bola bate na mão do
jogador do Liverpool mas Mike Oliver, árbitro da partida, manda seguir. Jota mete o
esférico na área e João Félix toca para o 2-1.
A felicidade lusa durou pouco tempo, já
que cinco minutos depois os croatas fizeram
o 2-2. A defesa lusa ficou a “ver navios” e
Vlasic assistiu Kovacic que num remate de
fora da área bisou na partida.
Já depois de Bernardo Silva ter feito o mais
difícil e ter falhado o 3-2, o guarda-redes Livakovic, numa saída, chocou com um colega e acabou por largar a bola. Rúben Dias
não desperdiçou a oportunidade e também
ele bisou, já aos 90’.
Contas feitas, França, Itália, Bélgica e Espanha seguem em frente na competição qual delas será a sucessora de Portugal?
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Francisco Moura lesiona-se no joelho
esquerdo e pára seis meses

César Peixoto tem covid-19
e falha estreia pelo Moreirense
O treinador César Peixoto e o adjunto
João Correia tiveram testes positivos
ao coronavírus, confirmou esta quarta-feira (18) fonte do Moreirense.

A
Créditos: DR

última bateria de despistagem revelou dois novos infetados nos minhotos, assolados há duas semanas
por um surto de covid-19, que originou
30 casos na estrutura, cuja maioria esteve assintomática, e suspendeu a atividade do clube entre 3 e 12 novembro.
Todo o plantel do Moreirense já recuperou e reintegrou os treinos de forma
faseada, após ter cumprido 10 dias de
isolamento profilático, que conduziu ao
adiamento da receção ao Paços de Ferreira, da sétima jornada do campeonato,
para 1 de dezembro.
César Peixoto e João Correia estiveram
ausentes do treino de quarta-feira (18),

dias e os responsáveis arsenalistas estimam
uma paragem de seis meses.
Por seu lado, Fransérgio fez esta quarta-feira (18) novo teste à covid-19, depois de
ter testado positivo a 2 de novembro, que
voltou a dar inconclusivo, como há dois
lateral esquerdo, que tem sido apos- dias. Fará novo rastreio hoje, dia 20 de nota frequente (oito jogos, entre cam- vembro.
O médio brasileiro continua a trabalhar
peonato e Liga Europa, e dois golos)
do treinador, Carlos Carvalhal, sofreu uma isolado, em casa, e só será reintegrado em
entorse do joelho esquerdo com lesão do li- treino no estádio, isolado ou em grupo,
quando o resultado do teste for negativo.
gamento cruzado anterior.
O jovem jogador (21 anos) será alvo de
JN/MS
uma intervenção cirúrgica nos próximos

mileniostadium.com

o primeiro na nova academia dos ‘cónegos’, em que 20 jogadores foram orientados pelo adjunto Leandro Mendes, o
preparador físico Diogo Coutinho e o
treinador de guarda-redes Paulo Lobo.
O Moreirense, 11.º colocado da Liga,
com oito pontos e um jogo em atraso,
prepara a visita ao Merelinense, no domingo (22), no Estádio João Soares Vieira, em Merelim São Pedro, no concelho
de Braga, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.
César Peixoto, de 40 anos, falhará a
estreia no comando técnico dos minhotos, em substituição de Ricardo Soares,
que rescindiu por mútuo acordo em 9
de novembro, quatro dias antes de ser
apresentado como novo treinador do
Gil Vicente.
JN/MS

Licá reforça Farense
até final da época
O internacional português, jogador livre depois de ter representado durante
três épocas o Belenenses SAD, assinou contrato até final desta temporada
com o Farense.

“

Bomba de última hora. Licá acaba
de chegar a Faro. O internacional
português assina pelo Farense”,
anunciou o clube algarvio nas redes sociais, dando conta da chegada do jogador, de 32 anos, 16.º reforço para esta
temporada.
Licá foi internacional português numa
ocasião, tendo sido convocado pelo selecionador Paulo Bento para o jogo particular Portugal-Brasil (1-3), disputado
nos Estados Unidos, em 2013.
“Tenho a certeza que foi a minha melhor opção. O Farense é um histórico que
se revigorou, clube ambicioso com todas
as condições para continuar o meu futebol. Quero ser muito feliz no Estádio de

São Luís e ajudar a equipa a ser vitoriosa.
Agora é trabalhar para nos cimentarmos
no lugar que queremos e merecemos”,
disse o avançado, em declarações divulgadas pelos algarvios.
Licá iniciou a carreira como sénior no
Social Lamas e passou por Tourizense,
Académica e Trofense, antes de se destacar no primeiro escalão ao serviço do
Estoril Praia.
Em 2013, transferiu-se para o F. C.
Porto, que só representou nessa época,
tendo sido depois emprestado ao Rayo
Vallecano (Espanha) e Vitória de Guimarães.
Mudou-se para os ingleses do Nottingham Forest, regressou ao Estoril
Praia e representou o Granada (Espanha), antes de assinar, em 2017, pelo
Belenenses SAD, ao serviço do qual, na
última temporada, marcou oito golos em
36 jogos oficiais.
JN/MS

Ricardo Soares é o novo treinador
do Gil Vicente
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O defesa Francisco Moura do S. C. Braga
lesionou-se no joelho esquerdo durante
o treino desta quarta-feira (18), vai ser
operado nos próximos dias e vai parar
cerca de seis meses, avançou o clube.

Ricardo Soares é o novo treinador do
Gil Vicente, 17.º e penúltimo classificado
da I Liga portuguesa de futebol, substituindo Rui Almeida no cargo, anunciou o
clube de Barcelos.

O

s ‘galos’ anunciaram a contratação, com uma publicação na página oficial da rede social Facebook,
em que se lê “bem-vindo, ‘mister’ Ricardo
Soares”, acompanhada de uma imagem do
técnico, de 46 anos.
O treinador vai encontrar um plantel que
averbou quatro derrotas nas quatro jornadas mais recentes do campeonato, frente a
F. C. Porto, Sporting, Vitória de Guimarães
e Nacional, após cinco pontos somados nos
três primeiros desafios da competição
O Gil Vicente é a segunda equipa que Ricardo Soares vai treinar na presente edição
da I Liga, após ter iniciado a temporada no
Moreirense, clube que oficializou a sua saída por “mútuo acordo”, tendo contratado,
para o lugar vago, César Peixoto.
Ricardo Soares ingressou no emblema de
Moreira de Cónegos em dezembro de 2019
e elevou a turma vimaranense do 11.º lugar

que ocupava para a oitava posição no final
do campeonato, a segunda melhor classificação da história dos ‘cónegos’ - a melhor
foi a sexta posição de 2018/19.
Na presente época, o Moreirense, 11.º
classificado, somou oito pontos em seis
partidas, antes do jogo da sétima jornada,
com o Paços de Ferreira, ter sido reagendado para 01 de dezembro, face aos 30 casos
de infeção pelo novo coronavírus confirmados nos vimaranenses, incluindo o de
Ricardo Soares, e da troca de treinadores.
O treinador natural de Felgueiras orientou ainda Desportivo de Chaves (2016/17) e
Desportivo das Aves (2017/18), no escalão
principal, e Vizela (2016/17), Académica
(2017/18) e Sporting da Covilhã (2019/20),
na II Liga, depois de passagens, na fase inicial da carreira, por Caçadores das Taipas,
Lixa, Felgueiras e Ribeirão.
A estreia de Ricardo Soares no comando
dos ‘galos’ está agendada para hoje, 20 de
novembro, no terreno do Oleiros, formação da série E do Campeonato de Portugal,
em jogo que abre a terceira eliminatória da
Taça de Portugal.
JN/MS
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LIGA DAS NAÇÕES

Portugal despede-se da Liga das Nações com uma vitória frente à Croácia
A seleção nacional venceu (3-2), esta
terça-feira (17), a Croácia na última jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.
Rúben Dias estreou-se a marcar por
Portugal, logo em dose dupla. Kovacic,
também com um bis, e João Félix também faturaram.

F
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oi a Croácia a primeira a marcar.
Após uma defesa de Rui Patrício,
Kovacic, à segunda, rematou para o
primeiro golo da noite.
O empate chegou já na segunda parte,
por Rúben Dias, já com a Croácia reduzida
a 10 após a expulsão de Rog. Depois de um
livre cobrado por Cristiano Ronaldo, defendido por Livakovic, a bola sobrou para
Rúben Semedo que assistiu o central, que

se estreou a marcar pela equipa das quinas. João Félix conseguiu a reviravolta,
mas a jogada é aparentemente precedida
de falta de Diogo Jota, já que o avançado
jogou a bola com a mão.
Mesmo reduzidos a 10, os croatas ainda
empataram, com Kovacic a bisar mas ao
minuto 90, Rúben Dias também bisou e
fechou a contagem.
Portugal fechou o agrupamento no segundo lugar, com 13 pontos, contra 16 da
França, que já estava qualificada para as
meias-finais. A Suécia foi relegada para
a Liga B depois de perder em Saint-Denis
por 4-2.
JN/MS

Bélgica e Itália na final four Espanha humilha Alemanha
da Liga das Nações
e junta-se à França

na final four da Liga das Nações

A formação de Luis Enrique venceu o
Grupo 4 com 11 pontos, contra nove da
Alemanha. A Ucrânia soma seis e a Suíça
três, ambas com menos um jogo, que era
para ser realizado esta terça-feira (17),
mas foi cancelado devido a vários casos
de covid-19 nos ucranianos.
Foi a maior derrota de sempre dos gererrán Torres, que conseguiu um
hat-trick, aos 33, 55 e 71 minutos, mânicos em jogos oficiais.
Álvaro Morata, aos 17, Rodri, aos
JN/MS
38, e Mikel Oyarzabal, aos 89, marcaram
os golos dos espanhóis, que precisavam
de ganhar para garantir um lugar na fase
final, em outubro de 2021.
A Espanha juntou-se, esta terça-feira
(17), à França na final four da segunda
edição da Liga das Nações, ao golear
a Alemanha por 6-0, em Sevilha, na
sexta e última jornada do Grupo 4 da
Liga A.
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A Bélgica garantiu o apuramento no Grupo B, com uma vitória sobre a Dinamarca,
por 4-2, fechando com 15 pontos, mais cinco do que Dinamarca e Inglaterra, com a Islândia a descer à Liga B, sem pontos.
A final four da segunda edição da Liga
o Grupo A da Liga A, a Itália confir- das Nações vai realizar-se em outubro de
mou o apuramento com um triunfo 2021, com Bélgica, Itália, França e Espanha
fora sobre a já despromovida Bós- a tentarem suceder a Portugal.
nia-Herzegovina, por 2-0, vencendo o
grupo com 12 pontos, mais um do que a
Holanda, cinco do que a Polónia e 10 do que
JN/MS
os bósnios.

N
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A Bélgica e a Itália completaram esta
quarta-feira (18) o lote de equipas qualificadas para a final four da Liga das Nações, juntando-se à campeã do mundo
França e à Espanha.

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

(905) 856-5599
Info@olympictrophies.com
www.olympictrophies.com
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EURO 2020

Hungria vence Islândia nos descontos Macedónia do Norte pela primeira vez
no Europeu de futebol
e é adversária de Portugal
A Macedónia do Norte qualificou-se,
pela primeira vez, para a fase final de
um Europeu, ao bater a Geórgia por
1-0, em Tbilissi, na final do play-off.
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O Euro 2020, que se realiza em 12 ci-

dades de 12 países, estava originalmente marcado para o período entre 12 de
junho e 12 de julho, mas foi adiado para
2021, entre 11 de junho e 11 de julho, devido à pandemia da covid-19.
JN/MS

E

m encontro da final do ‘play-off’, golos tardios de Loic Négo, aos 88 minutos, Dominik Szoboszlai, aos 90+2, valeram o triunfo aos magiares, que repetem
as presenças de 1964, 1972 e 2016, depois do
tento inaugural de Gylfi Sigurdsson, aos 11.
Na última edição conquistada por Portugal, a Hungria já tinha sido do grupo da
formação lusa, tendo-se, então, registado
um empate a três golos, na terceira e última
ronda. As duas formações qualificaram-se
para os oitavos de final.

A formação lusa estreia-se no Europeu
precisamente frente à Hungria, num embate marcado para 15 de junho de 2021, em
Budapeste. Em 19, Portugal defronta a Alemanha, em Munique, e, em 23, mede forças
com a França, novamente em Budapeste.
Portugal disputa pela oitava vez, e sétima
consecutiva, a fase final do Europeu, depois de 1984 (meias-finais), 1996 (quartos
de final), 2000 (meias-finais), 2004 (final),
2008 (oitavos de final), 2012 (meias-finais)
e 2016 (campeão).
O Europeu de 2020, que se realiza em 12
cidades de 12 países, estava originalmente
marcado para o período entre 12 de junho e
12 de julho, mas foi adiado para o próximo
ano, entre 11 de junho e 11 de julho, devido
à pandemia da covid-19.
JN/MS
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A Hungria venceu, na passada quinta-feira (12), em casa a Islândia por 2-1 e
qualificou-se para a fase final do Europeu
de futebol de 2020, adiado para 2021, no
qual vai disputar o Grupo F, juntamente
com Portugal, Alemanha e França.

Os grupos e o calendário do Euro2020
A Hungria, Macedónia do Norte, Eslováquia e Escócia foram as quatro últimas
seleções a assegurarem a presença na
fase final do Euro2020, que foi adiada
para 2021, de 11 de junho a 11 de julho.

A

fase final vai disputar-se em 12 cidades, de 12 países, sendo que Portugal, detentor do título, está inserido
no Grupo F, com as seleções da Alemanha,
França e a recém-apurada Hungria.
Composição dos seis grupos do Euro2020:
Grupo A
Itália, Suíça, Turquia e País de Gales
Grupo B
Bélgica, Rússia, Dinamarca e Finlândia
Grupo C
Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedónia do Norte
Grupo D
Inglaterra, Croácia, República Checa e Escócia
Grupo E
Espanha, Polónia, Suécia e Eslováquia
Grupo F
Alemanha, França, Portugal e Hungria

GRUPO A (Baku e Roma)

GRUPO B (Copenhaga e S. Petersburgo)

GRUPO C (Amesterdão e Bucareste)

1.ª Jornada

1.ª Jornada

1.ª Jornada

11 de junho: Turquia-Itália, em Roma

12 de junho: Dinamarca-Finlândia, em Copenhaga

13 de junho: Áustria-Macedónia do N., em Bucareste

12 de junho: País de Gales-Suíça, em Baku

12 de junho: Bélgica-Rússia, em São Petersburgo

13 de junho: Holanda-Ucrânia, em Amesterdão

2.ª Jornada

2.ª Jornada

2.ª Jornada

16 de junho: Turquia-País de Gales, em Baku

16 de junho: Finlândia-Rússia, em São Petersburgo

17 de junho: Ucrânia-Macedónia do N., em Bucareste

16 de junho: Itália-Suíça, em Roma

17 de junho: Dinamarca-Bélgica, em Copenhaga

17 de junho: Holanda-Áustria, em Amesterdão

3.ª Jornada

3.ª Jornada

3.ª Jornada

20 de junho: Itália-País de Gales, em Roma

21 de junho: Finlândia-Bélgica, em São Petersburgo

21 de junho: Ucrânia-Áustria, em Bucareste

20 de junho: Suíça-Turquia, em Baku

21 de junho: Rússia-Dinamarca, em Copenhaga

21 de junho: Macedónia do N.-Holanda, em Amesterdão

GRUPO D (Glasgow e Londres)

GRUPO E (Bilbau e Dublin)

GRUPO F (Budapeste e Munique)

1.ª Jornada

1.ª Jornada

1.ª Jornada

13 de junho: Inglaterra-Croácia, em Londres

14 de junho: Polónia-Eslováquia, em Dublin

15 de junho: Hungria-Portugal, em Budapeste

14 de junho: Escócia-República Checa, em Glasgow

14 de junho: Espanha-Suécia, em Bilbau

15 de junho: França-Alemanha, em Munique

2.ª Jornada

2.ª Jornada

2.ª Jornada

18 de junho: Croácia-República Checa, em Glasgow

18 de junho: Suécia-Eslováquia, em Dublin

19 de junho: Hungria-França, em Budapeste

18 de junho: Inglaterra-Escócia, em Londres

19 de junho: Espanha-Polónia, em Bilbau

19 de junho: Portugal-Alemanha, em Munique

3.ª Jornada

3.ª Jornada

3.ª Jornada

22 de junho: República Checa-Inglaterra, em Londres

23 de junho: Suécia-Polónia, em Dublin

23 de junho: Alemanha-Hungria, em Munique

22 de junho: Croácia-Escócia, em Glasgow

23 de junho: Eslováquia-Espanha, em Bilbau

23 de junho: Portugal-França, em Budapeste
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FUTEBOL

Ruben de Sá – o novo Conquistador FIFA estuda versão simplificada do VAR
recurso ao assistente de vídeo na arbitragem a todos os níveis do futebol”,
indica a FIFA, em comunicado, acrescentando a possibilidade de redução
nos requisitos mínimos tecnológicos.
Na mesma nota, o organismo diz
grupo “Inovação e Excelência” também estar a estudar um desenvolapresentará brevemente à FIFA e vimento tecnológico semiautomático
ao IFAB, órgão regulador das leis para a questão do fora de jogo, no sendo jogo, recomendações para colocar em tido de tornar a análise dos mesmos o
‘marcha’ a reforma pretendida, no senti- mais eficaz possível.
do de simplificar o VAR.
JN/MS
“Existe a necessidade de criar sistemas mais acessíveis e que permitam o

Uma versão mais simples do videoárbitro (VAR) e uma abordagem que se
estenda “a todos os níveis do futebol”
está a ser estudada por um grupo de
trabalho da FIFA.
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D

epois de ter participado na Ontario
Academy Soccer League e na Greater Toronto Indoor Soccer League,
liga em campo coberto da North York Soc-

cer Association, este jovem atleta parte
agora rumo a Portugal, para representar o
Vitória Sport Clube, de Guimarães.
No site oficial da North York Academy
podemos encontrar uma mensagem do diretor técnico Bryan Cerqueira: “Ao longo
dos anos, vimos-te tornar num jovem que
demonstra os valores da NYA diariamente.
Crescemos juntos, perdemos juntos e comemoramos juntos. Na hora da despedida,
a família NYA presta homenagem a um dos
seus, um rapaz de Toronto que parte para
um novo desafio no Vitória SC, em Portugal. Parabéns, Ruben! Continua a trabalhar
com paixão, ambição, dedicação e competência. O céu é o limite!”
As conquistas com certeza não se ficarão
por aqui para Ruben de Sá!
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Com apenas 14 anos, Ruben de Sá é um
lusodescendente formado pela North
York Academy que se prepara para abraçar um novo e entusiasmante desafio.
Filho de mãe portuguesa, natural de Famalicão, e pai que, embora tenha nascido em Toronto, se mudou para Barcelos
aos dois anos de idade, tendo voltado ao
Canadá aos 20, Ruben desde cedo mostrou ter “queda” para o futebol, tendo
participado e dado nas vistas em diversos torneios nacionais e internacionais,
como são exemplo o Boston Showcase, Ibercup no Estoril, Montreal Impact
friendly games weekend (MLS), McMaster Champions, North York Downsview
Hangar Champions Sub-13 e U14.

JN/MS
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SELEÇÃO SUB-21

Benfica segue em frente
Vitória dos sub-21 lusos
na Liga dos Campeões feminina não tira primeiro lugar à Holanda
A seleção nacional de sub-21, já apurada para a fase final do Europeu, ganhou esta quarta-feira (18), à Holanda,
por 2-1, em Portimão, um resultado insuficiente para roubar o primeiro lugar
do Grupo 7 ao adversário.

Créditos: DR

P

O sorteio da próxima fase realiza-se a
A equipa feminina do Benfica garantiu
esta quarta-feira (18) a presença nos 16 24 de novembro, sendo que os encontros
avos de final da Liga dos Campeões, ao dos 16 avos estão agendados para 9 e 10
derrotar na Bélgica o Anderlecht, por (1.ª mão) e 15 e 16 (2.ª mão) de dezembro.
2-1, na segunda ronda de qualificação.

A

ortugal precisava de um triunfo
por dois golos de diferença para assegurar a liderança da poule, após
a derrota por 4-2 na partida nos Países
Baixos, e embora tenha terminado com
os mesmos 27 pontos, ficou a um golo do
objetivo.
E as quinas cedo se adiantaram no
marcador (2 minutos), por Fábio Vieira,

contudo, ainda antes da pausa, Gakpo
empatou (42). Pouco depois do recomeço o médio do F. C. Porto voltou a colocar a seleção portuguesa na frente e teve
nos pés a possibilidade de aumentar.
Apesar de ter dominado o segundo
tempo e de ter criado oportunidades
para ter um resultado mais expressivo,
o marcador não sofreu mais alterações.
Portugal já tinha garantido o apuramento para a fase final do Europeu,
após ter vencido o Chipre, no domingo
passado (15), por 2-1.
JN/MS
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formação caseira adiantou-se no
marcador, por Tisan, aos 55 minutos, mas as águias deram a volta à
partida com um bis de Nycole, aos 62 e 78.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) vai atribuir uma
verba de 250 mil euros a um fundo de
solidariedade, criado para apoiar atletas, dentro de um plano de emergência
de combate à pandemia de covid-19.

O

plano de emergência beneficiará
jogadores e jogadoras das competições profissionais de futebol
(Liga e Liga 2), do Campeonato de Portugal e do campeonato feminino, que façam do futebol a sua atividade principal
e que estejam a ultrapassar dificuldades,
dentro de quatro domínios: social, laboral, saúde e emprego.
Cada futebolista receberá uma quantia
de 250 a 750 euros, dependente da situação e da avaliação do sindicato, que disponibiliza uma linha direta de contacto
(213219594) para requerer o fundo.
“O Cristiano Ronaldo, quando marca um golo, diz: ‘Eu estou aqui’. A nossa
ideia também foi dizermos ‘Nós estamos
aqui’, não deixar ninguém para trás. É
um meio para satisfazer as necessidades
básicas”, explicou o presidente do SJPF,
Joaquim Evangelista, que espera que a

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF)

iniciativa “ajude a minimizar os problemas que muitos dos associados estão a
passar”.
Dentro do plano de emergência, existe
igualmente o fundo de garantia salarial,
que já auxiliou futebolistas de diversos
clubes com incumprimentos nos últimos
anos, o último dos quais o Vitória de Setúbal, que disputa este ano o Campeonato de Portugal, após ser relegado da I Liga
por não ter cumprido os pressupostos financeiros exigidos nas provas profissionais.
Com um fundo para as competições
profissionais e outro para as competições
não profissionais, os montantes atribuídos diferem de prova para prova, com
jogadores da I Liga a receberem 1.905
euros, da II Liga 1.111,25 euros, do Campeonato de Portugal 350 euros e de outras competições 250 euros.
No domínio da saúde mental, o SJPF
estabeleceu uma parceria com a Ordem
dos Psicólogos Portugueses, numa rede
de 402 profissionais espalhados pelo país,
em que as quatro primeiras consultas são
suportadas pelo sindicato, embora Joaquim Evangelista constate que “ainda há
um estigma muito grande em relação à
saúde mental”.
No último domínio de atuação, relativo à empregabilidade dos atletas, o dirigente sindical realçou o reforço do apoio
dado no momento da contratação de um
futebolista por parte de uma empresa,
identificando as áreas da economia social, dos seguros, do exercício físico e do
imobiliário como as que têm “um perfil
mais adequado para trabalhar”.
Joaquim Evangelista espera que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a
Liga Portuguesa de Futebol Profissional
(LPFP) ou até o próprio Governo se juntem ao apoio prestado aos atletas profissionais, “para que esta resposta faça
sentido e seja clara”.
JN/MS

MUNDIAL DE CLUBES

FIFA adia Mundial de clubes
para fevereiro de 2021

Créditos: DR

Sindicato atribui 250 mil euros a
fundo de solidariedade
para apoiar jogadores de futebol

Créditos: DR

SINDICATO DOS JOGADORES

Gianni Infantino, presidente da FIFA

ricano (CONMEBOL) só ficará decidido no
final desse mês, com a decisão da Taça dos
Libertadores, enquanto os representantes
da CONCACAF (América do Norte, Central
e Caraíbas) e da AFC (Ásia) serão conhecidos no final de dezembro deste ano.
Por outro lado, o Comité Executivo da
ntre as sete equipas que vão partici- FIFA decidiu adiar para 2022 os campeopar na prova, agendada para decorrer natos do mundo de futebol feminino de
de 1 a 11 de fevereiro do próximo ano, sub-17 e sub-20, que estavam previstos
apenas o campeão e representante euro- para este ano. O Mundial de sub-17 vai depeu, Bayern de Munique, e o anfitrião Al- correr na Índia, enquanto o de sub-20 será
na Costa Rica.
-Duhail estão garantidos.
O quadro completo da prova só será conhecido no final de janeiro de 2021, uma
JN/MS
vez que, por exemplo, o campeão sul-ameO Campeonato do Mundo de clubes,
que estava agendado para dezembro,
foi adiado para fevereiro de 2021, no Qatar, devido à indefinição provocada pela
pandemia de covid-19 em algumas competições continentais, anunciou a FIFA.

E

ITÁLIA
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INGLATERRA

Buffon desafia Ronaldo a bater Nuno Espírito Santo eleito treinador
recorde de Pelé
do mês da Premier League
O guarda-redes italiano Gianluigi Buffon, colega de equipa de Cristiano Ronaldo na Juventus, desafiou o internacional português a bater o recorde de
golos em jogos oficiais da lenda brasileira Pelé.

“

JN/MS
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Grande CR7issimo!!! Parabéns por
esta grande conquista, meu amigo,
746 golos é muita quantidade. Chegaste ao Puskas, agora tens de apanhar o

Pelé”, escreveu o guardião nas redes sociais.
O avançado ultrapassou na passada
quarta-feira (11) a marca da antiga glória
húngara do futebol ao apontar um golo na
goleada de Portugal a Andorra (7-0), em
jogo particular.

Nuno Espírito Santo, que comanda o
Wolverhampton, foi eleito o melhor
treinador da Liga inglesa do mês de
outubro, durante o qual somou três
vitórias e um empate.

A

Créditos: DR

lém de ter estado imbatível,
com triunfos sobre o Fulham,
Leeds United e Crystal Palace
e uma igualdade com o Newcastle, a
equipa comandada pelo técnico português marcou cinco golos e sofreu
apenas um.
“Todos os jogos de outubro foram
muito difíceis. Conseguimos recuperar do mau início de campeonato. Não
foi um mês perfeito devido ao empate com o Newcastle, mas foi um mês
muito bom e com boas exibições da
equipa”, afirmou Nuno Espírito San-

to, em declarações ao site oficial dos
“wolves”.
O antigo técnico do F. C. Porto superou o compatriota José Mourinho
(Tottenham), o austríaco Ralph Hasenhuttl (Southampton), o escocês David Moyes (West Ham) e o inglês Dean
Smith (Aston Villa), todos nomeados
para o prémio.
No Wolverhampton, Espírito Santo
conta com os jogadores portugueses
Rui Patrício, Nélson Semedo, Roderick, Rúben Neves, João Moutinho,
Vitinha, Pedro Neto, Daniel Podence e
Fábio Silva.
Atualmente, a equipa de treinador
luso ocupa o nono lugar da Premier
League, com 13 pontos, após oito jornadas.
JN/MS
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CICLISMO

Os irmãos Ivo e Rui Oliveira deram a
medalha de prata a Portugal na prova
de madison no último dia dos Europeus
de ciclismo de pista, que decorreram em
Plovdiv, Bulgária.

A

dupla portuguesa terminou a prova
com 43 pontos, a oito da Espanha,
que apenas garantiu o título no derradeiro sprint, com Itália a fechar o pódio,
com 33.
Os portugueses reentraram na luta pelo
pódio a 20 voltas do final, quando conseguiram dar uma volta ao pelotão, feito
que lhes deu 20 pontos de bónus, numa
corrida marcada pela queda de um dos
ciclistas britânicos, que os tirou da luta
pelo triunfo.
Contudo, a participação da equipa portuguesa esteve em dúvida, “porque o Rui
[Oliveira] estava com más sensações”, revelou o irmão Ivo, em declarações à Federação Portuguesa de Ciclismo.
“Por isso, optámos por não nos mexermos muito nas primeiras 60 voltas.
Deixámos que os outros se ‘matassem’ na
discussão dos sprints. A meio da corrida,
decidimos que teríamos de atacar para
ganhar uma volta, até porque vínhamos
com mais fundo, por termos acabado uma
grande volta há uma semana. Fizemos um
primeiro ataque, mas fomos alcançados.
Pouco depois de nos terem ‘apanhado’
tentámos novamente e os adversários não
conseguiram responder. Fomos a única
seleção a dobrar o pelotão. Estamos muito
felizes com este resultado”, assumiu Ivo
Oliveira.
O selecionador português, Gabriel Mendes, também referiu que “a perceção que

o Rui tinha da sua própria condição não
era a melhor”, depois de não se ter sentido
muito bem na corrida por pontos no passado sábado (14).
“No entanto, sabemos que no ciclismo há dias maus e temos de ultrapassar
essas situações. Hoje tive uma conversa
com ele, dizendo-lhe que devíamos partir e que acreditava que o resultado seria
bom. (...) A capacidade de superação foi
importante para o resultado de hoje, mas é
também um exemplo para o futuro”, disse
Gabriel Mendes.
Portugal terminou a participação no
Europeu de pista com seis medalhas, com
destaque para os primeiros títulos de sempre em elites, conseguidos por Iuri Leitão,
em scratch, e Ivo Oliveira, na perseguição.
Iuri Leitão conseguiu também a prata na eliminação e o bronze em omnium,
enquanto Maria Martins subiu ao último
lugar do pódio na eliminação.
“Quando entramos numa competição
vamos sempre com intenção de dar o máximo e de controlar tudo o que esteja na
nossa mão. Sabia que vínhamos com corredores em muito bom momento, apenas
com a Maria numa fase mais atrasada da
preparação, por ter sido forçada a parar
uma semana após o Campeonato da Europa de sub-23. Apesar de os resultados
serem sempre uma incógnita, dadas estas
circunstâncias, não estou surpreendido
com as medalhas conquistadas e com o
nível de desempenho que alcançámos”,
assumiu Gabriel Mendes.
JN/MS

Créditos: DR

Ivo e Rui Oliveira
conquistam prata em madison
nos Europeus de pista

Ivo e Rui Oliveira conquistaram a medalha de prata
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ANDEBOL

Meia Maratona de Lisboa adiada F. C. Porto derrotado pelo PSG
para 12 de setembro de 2021
no Dragão para a Champions
Carlos Moia admitiu que esta “é uma
A 30.ª edição da Meia Maratona de Lis-

Créditos: DR

A

O F. C. Porto perdeu esta quarta-feira
Com este resultado, o F. C. Porto se(18), em casa, com o PSG, por 34-31, em
gue no quarto lugar, com seis pontos
jogo do Grupo A da Liga dos Campeões
em sete jogos, enquanto o Paris Sainde andebol, mas mantém-se em zona
t-Germain é quinto, com quatro em
de apuramento para a fase seguinte.
apenas cinco encontros.

O

s azuis e brancos venciam ao intervalo por 16-12, mas permitiram
a reviravolta aos parisienses, que
somaram o segundo triunfo na prova.

Créditos: DR

boa vai ser disputada em 12 de setem- decisão muito difícil”, concluindo que é a
bro de 2021, depois de ter sofrido novo “mais acertada”.
A Maratona de Lisboa, cuja meia maadiamento, devido à pandemia provoratona simultânea começa na Ponte Vascada pelo novo coronavírus.
co da Gama, permanece marcada para 17
prova, que parte da Ponte 25 de de outubro de 2021, depois de a edição de
Abril, em Almada, e estava inicial- 2020 ter sido adiada.
As inscrições já efetuadas para as referimente marcada para 22 de março
deste ano, sofreu o terceiro adiamento, das provas permanecem válidas para estas
depois de ter estado agendada para 6 de edições, havendo ainda a possibilidade de
optar pelas edições de 2022 ou de transfesetembro de 2020 e 9 de maio de 2021.
“A Meia Maratona de Lisboa é um rir o dorsal para outro participante.
A tradicional corrida pelas ruas de Lisícone da cidade de Lisboa, que envolve dezenas de milhares de participan- boa do Grande Prémio do Natal, que conta
tes, incluindo milhares de corredores com 62 edições disputadas, vai ser conestrangeiros, e, como tal, tem que ter vertida numa prova virtual, entre 11 e 13
todas as condições de segurança e saú- de dezembro.
O Maratona está a promover uma série
de pública asseguradas para um evento
desta dimensão. Optar por uma prova de cinco corridas virtuais, desde 30 de
‘condicionada’ seria contra a natureza outubro e até 29 de novembro, com cinco
e o espírito da Meia Maratona de Lisboa, ou 10 quilómetros, à semelhança do que já
pelo que não tivemos outra alternativa”, tinha feito, entre 22 de maio e 5 de julho,
explicou o presidente do Maratona Clube quando organizou sete provas destas.
JN/MS
de Portugal.

JN/MS
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MOTO GP

Miguel Oliveira fala em “sonho realizado ao correr em casa”
O português Miguel Oliveira (KTM)
disse, esta terça-feira (17), que “é
um sonho realizado” correr o Grande
Prémio de Portugal de MotoGP, que
este fim de semana se disputa no
Autódromo Internacional do Algarve,
em Portimão.

Créditos: DR

“

Estou muito entusiasmado com
esta última corrida [do campeonato do mundo de motociclismo de
velocidade]. É um sonho tornado realidade correr em Portugal em MotoGP”,
disse Miguel Oliveira, em declarações
divulgadas pela equipa Tech3, pela qual
alinha o piloto português.
O português lamentou a ausência de
público no Autódromo Internacional do
Algarve, em Portimão.
“Infelizmente, não haverá público
nas bancadas mas, mesmo assim, é bom
conseguirmos terminar a temporada”,
frisou o piloto de 25 anos, que espera
fazer “um resultado muito, muito bom”

e “estar confortável com a mota desde
sexta-feira, dia 20, [nos treinos livres]” de
forma a ter “uma boa corrida de despedida da Tech3”.
Na próxima época, o piloto natural de
Almada, que chega a esta 14.ª e última
prova da temporada no 10.º lugar, com
100 pontos, vai estar aos comandos de
uma KTM da equipa oficial.
Na segunda temporada na categoria “rainha”, Miguel Oliveira subiu pela
primeira vez ao pódio, com a vitória no
Grande Prémio da Estíria, na Áustria, em
23 de agosto.
Oliveira já disputou dois Grandes Prémios de Portugal, ambos no Estoril, em
2011, no ano de estreia nas 125cc, tendo
terminado no sétimo lugar, e, na última
passagem do Mundial pelo país, no ano
seguinte, quando acabou por desistir, devido a problemas mecânicos.
JN/MS

AUTOMOBILISMO

Tiago Monteiro termina WTCR no 15.º lugar, Yann Ehrlacher é o mais jovem campeão

T

iago Monteiro abandonou na primeira das três corridas do dia devido a
um problema mecânico, terminando
as duas seguintes em 10.º e 12.º lugares.
O francês Yann Ehrlacher (Lynk & Co)
bateu o tio Yvan Muller (Lynk & Co) e venceu a Taça do Mundo de Carros de Turismo,
tornando-se, aos 24 anos, o mais jovem de
sempre a vencer a competição.
“Estamos muito mais unidos enquanto
equipa. Fomos evoluindo e melhorando ao
longo do ano e isso é um resultado impor-

tante do nosso trabalho. Tivemos altos e
baixos e fizemos um esforço muito grande
para conseguir ajudar o [argentino] Esteban
[Guerrieri]. Fizemos os possíveis e estivemos muito perto, mas, no final, faltou uma
pontinha de sorte e não conseguimos esse
objetivo. Agora importa analisar todo o trabalho e refletir sobre este ano tão pouco comum”, explicou Tiago Monteiro.
Na classificação final da competição,
Ehrlacher somou 234 pontos, contra 195 de
Muller. Já Tiago Monteiro terminou o campeonato na 15.ª posição, com os mesmos
79 pontos do que o 14.º, o italiano Gabrielle
Tarquini (Hyundai).

Créditos: DR

O piloto português (Honda) terminou na
15.ª posição a edição de 2020 da Taça do
Mundo de Carros de Turismo (WTCR),
cuja última prova decorreu no passado
domingo (15) no circuito Motorland de
Aragão, em Espanha.

JN/MS

Lewis Hamilton é campeão do mundo
pela sétima vez e iguala Schumacher

Filipe Albuquerque confirma
título mundial de resistência
O piloto português (United Autosports)
confirmou, a conquista do título mundial de resistência na classe LMP2, a
segunda mais importante, ao terminar
a derradeira corrida, as 08 Horas do
Bahrain, na sexta posição global.

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou o sétimo título mundial de Fórmula 1 da sua carreira, ao
vencer o Grande Prémio da Turquia, 14.ª
prova da temporada, chegando às 94 vitórias, um novo máximo da modalidade.

H

amilton, que partiu do sexto lugar
da grelha, deixou o mexicano Sérgio Perez (Racing Point) no segundo
lugar, a 31,633 segundos, e o alemão Sebas-

tian Vettel (Ferrari) em terceiro, a 31,960
segundos, igualando o recorde de títulos na
Fórmula 1 que pertencia ao alemão Michael
Schumacher.
O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), único com possibilidade de impedir
o triunfo do piloto britânico, terminou na
14.ª posição, fora dos lugares pontuáveis.
JN/MS
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O

português, que faz equipa com
os britânicos Phil Hanson e Paul
di Resta, precisava apenas de
cumprir uma formalidade regulamentar
e alinhar à partida da última prova do
campeonato para confirmar o título, mas
acabou mesmo por terminar no quarto
lugar da categoria.
A vitória na classe LMP2 sorriu a
Gabriel Aubri, da Jackie Chan Racing,
batendo o português António Félix da
Costa (Jota), que fez equipa com o mexicano Roberto Gonzalez e o britânico
Anthony Davidson.
Na categoria principal, a LMP1, o
argentino José Maria López, o japonês
Kamui Kobayashi e o britânico Mike
Conway, venceram a prova e sagraram-se campeões mundiais.
JN/MS
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Report – Week 11
Adam Care
Opinião

Week 10 had some crazy moments if you
were a gambler; with about a minute to
go in the Browns Texans game, Cleveland had the ball and the lead: 10 – 7.
Nick Chubb found the open field and ran
about 50+ yards; with no men to beat, he
purposely stepped out of bounds at the
1-yard line instead of scoring an easy
touchdown. Stepping out of bounds at
the 1-yard line effectively ends the game.

T

he Browns were able to run out the
clock; the spread bet resulted in a
push for an early line bettor or a loss
for the Browns. If Chubb had gone one
more yard, Cleveland goes up 17 – 7 with
54 seconds left, they cover. Regardless of
how one feels about it, it was a selfless act
by Nick Chubb in a time when players love
to pad stats for bigger paydays. Bills fans,
and gamblers what can one say about the
Hail Mary pass and catch. On the last play
of the game, Arizona had the ball around
midfield, Kyle Murray aired the ball up, it
came down in the end zone where DeAn-

dre Hopkins made the catch of the year,
surrounded by not one, or two but three
Buffalo Bill defenders, Arizona wins. At
that point, the analysis was that the Cardinals had just a 3% chance to win the
game. Crazyness!
Pittsburgh remains undefeated, and the
jets remain winless, still waiting for those
two streaks to snap; it doesn’t look like it
will happen this week, but who knows.
Monday (23) night will feature for the first
time an all-black officiating crew, as the
media calls it; hard to believe that this is
the first time in NFL history, this is happening. The crew will have a combined 89
seasons of experience and has worked six
Super Bowls. It’s great to see; hopefully,
they remember to give calls that favour
Tampa Bay. I’m kidding; call as it should
be; fair and accurate! This crew and all officiating crews will be under pressure this
week because of the number of big games,
and there will most certainly be some close
calls. At this point in the season, every yard
does matter no matter what side of the ball
you are on.
Last week was a bit of a downer week for
my picks against the spread; three or four
games went on the negative side for me
by less than two points. It just shows how
good Vegas at putting numbers up there for

people to bet on; they keep games interesting down to the wire. Last week Houston
+3, the result was a three point loss; I technically benefited from Nick Chubb’s selfless act. Detroit was favoured by four over
Washington; they won by three, Arizona
was -2.5 over Buffalo, they ultimately won
by two. Hopefully, this week those close
calls go my way.

the 10th week, that’s usually an impossibility, but in 2020 anything can happen.
The 16th seed in the AFC is already eliminated from contention. Anyhow no time
to rest; big games on deck this weekend,
perhaps none bigger than Baltimore and
Tennessee, two teams on the bubble.

Team of the Week
Most of the time, there is no place for
participation style awards in profesPlayers of the week
sional sports. The Washington Football
Ben Roethlisberger, QB, Pittsburgh Steelers
Team, for most of the season, has looked
4 TD’s, 333 YDs
like a mediocre college football team.
DeAndre Hopkins, WR, Arizona Cardinals A few spectacular moments but mostly
underwhelming play. Last week Alex
1 TD, 127 YDs
Smith started his first game since NovJosh Jacobs, RB, Las Vegas Raiders
ember 18th, 2018. He suffered a grue1 TD, 112 YDs
some broken leg injury, and his life was
at risk from it. It was very admirable for
In the hot seat?
the Washington Football Team to stick
Teams on the playoff bubble. There are
with him in a cutthroat sports world,
seven weeks left, and no one can take
but honestly, what an effort from him to
their foot off the gas. The 9th seed in the
get back to the game. He’s my honorary
AFC is 6 and 3. The 8th seed in the NFC
player of the week, they didn’t win, but
is 5 and 5. The new format is that the top
he threw for almost 400 yards in a close
7 teams in each conference will make the
game. I sincerely hope they win the NFC
playoffs! One can’t forget the NFC DivEast; as you know, they still have as
ision leader is 3 – 5 – 1 after 10 weeks
good a chance as anyone.
of play. That means the 16th seed in the
NFC legitimately has a shot of making the
playoffs and hosting a playoff game. After

Adam’s NFL week 11 picks (4 – 8 - 1 last week, 69 – 64 – 3 season total)
Atlanta Falcons @ New Orleans Saints
Atlanta +5.0

Philadelphia Eagles @ Cleveland Browns
Cleveland -3.0

Miami Dolphins @ Denver Broncos
Denver +3.5

Green Bay Packers @ Indianapolis Colts
Indianapolis -1.5

Cincinnati Bengals @ Washington Football Team
Washington -1.0

Tennessee Titans @ Baltimore Ravens
Tennessee +6.0

New York Jets @ Los Angeles Chargers
Los Angeles -8.5

Kansas City Chiefs @ Las Vegas Raiders
Kansas City -6.5

Detroit Lions @ Carolina Panthers
Carolina -3.0

Pittsburgh Steelers @ Jacksonville Jaguars
Jacksonville +10.0

Dallas Cowboys @ Minnesota Vikings
Dallas +7.0

Los Angeles Rams @ Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay -4.0

New England Patriots @ Houston Texans
New England -2.0
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SPORTINGFCTORONTO.COM

416.516.6816

infos@sportingfctoronto.com

SportingFCAcademy
scp_toronto
SCP_Toronto

REGISTER TODAY

OCTOBER RECREATIONAL
PROGRAM NOW OPEN

OS MELHORES DO MUNDO NASCEM AQUI

2 Alyward St, Toronto
Excelente localização, casa com 2100 sq. ft,
numa rua sossegada.
A casa tem um design e uma decoração
fantástica. Esta casa possui piso de madeira,
tem três quartos e uma cozinha moderna
com eletrodomésticos de aço inoxidável de
alta qualidade. Uma suíte com um walk-in
closet espaçoso. Um apartamento acabado
no basement. Uma garagem para 2 ou 3
carros, com driveway privado. E muito mais!
Inclui ainda melhorias como sistema de
som embutido, cat 5 wiring, lareira a gás,
balcão de quartz, tetos de 10ft no andar
principal e de 9ft no segundo andar.

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com
Sónia Ávila

Sales Representative

647.274.4809
*Maximum commission is 3.5%. Listing commission 1%, co-operating brokerage 2.5%.
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Campbell of the Carpenters’ Union assumes new equity, diversity role

Carpenters’ District Council of Ontario’s Chris Campbell is moving from business representative to equity diversity representative, a newly created post in the Carpenters’ Union.

For Carpenters’ District Council of Onissues on building projects across Ontario,”
tario’s Chris Campbell, reaching out to
Campbell said.
help young, disenfranchised people take
The job will see him working with govpositive steps towards construction caernments, social agencies and developers on
reers is nothing new.
large infrastructure developments such as
Toronto’s subway, LRT and hospital projects
or many years, even after his work
that have Community Benefits Agreements
days have ended, Campbell has vol(CBA) in place.
unteered to support good causes,
A CBA requires a percentage of the
often steering youth off dead-end streets
project hires to be from the surrounding
onto successful paths in the apprenticeship
communities, including disenfranchised
trade.
neighbourhoods.
Now, however, that mission will play a
“I see myself reaching out to urban
larger part of Campbell’s job description as
young people – including incarcerated
he moves from being a business representyouth – and mentoring them through the
ative to equity diversity representative, a
apprenticeship process.”
newly created post in the Carpenters’ Union.
The job is one of collaboration with the
Embracing his new role, the 52-year-old is
likes of the Toronto Community Benefits
pleased at how it all came to be.
Network (TCBN), which has struck part“Tony Iannuzzi (the Carpenters’ execunerships with construction companies and
tive secretary-treasurer) saw the need to
governments to ensure that disenfranchised
have a full-time person to be involved in
youth have trade opportunities on major
community benefits and diversity-related

F

projects. The Eglinton Crosstown LRT is a
case in point.
Campbell says times have changed in
many diverse and lower income neighbourhoods where community leaders no
longer accept going unnoticed.
“The construction industry and three
levels of government have heard from local communities that community benefits
agreements are needed on these multibillion dollar projects in their neighborhoods,” he explains.
Campbell sees his job as “an opportunity
for the Carpenters’ council to take the lead
in recruitment and mentoring of youth
from urban and even rural areas of Ontario.”
No stranger to giving a helping hand
for decades, Campbell’s resume includes
volunteering for organizations such as the
Toronto Breakfast Club, Helping Hands Jamaica, the Coalition of Black Trade Union-

ists, the Black Business and Professional
Association and the Toronto Police Service.
Rosemarie Powell, executive director of
the TCBN, calls Campbell “a champion for
community benefits and for equity, diversity, inclusion in the industry.”
Campbell has been instrumental in helping
young people into trade careers since Powell
met him about five years ago, she says, noting that since COVID-19 in March, Campbell
has helped more than 100 young people find
work in the trade.
“He has been a master mentor in giving Black youth support and advice in the
NexGen Builders Mentoring Program,” Powell says, noting the program is a community, labour, industry partnership to support
under-represented groups on their journeys
into careers in the trades.
Mitzie Hunter, MPP for Scarborough-Guildwood, has been involved with
Campbell on a number of community initiatives, including one in which members
of the carpenters’ and painters’ unions volunteered to paint the Jamaican Canadian
Association’s facility. She believes Campbell is tailored to his new post.
“I think he is a terrific role model and will
help to attract more people from diverse
backgrounds into the trades,” she says.
A staunch supporter of CBAs, Hunter
sees them as a means of creating on-ramps
for young people and others into construction careers.
While Campbell goes into his new post
knowing he can’t make major changes overnight, he is optimistic that he can have a
positive impact on the lives of young people
on the edge.
“I am open to learning new skills in this
role and genuinely believe I can make a
difference with the support of the membership, executives and leadership of our
organization.”
CC/MS

Skills Ontario has launched the 15th
#SkillsAtHome challenge in the series,
the #SkillsToolsChallenge, which asks
challengers to create tools out of household items to fill their dream job toolbox.

T

hrough the #SkillsAtHome challenge series, Ontarians test their
skills in several fields relating to the
skilled trades and technologies, indicates
a release. Participants submit their projects through photos and videos on Twitter and TikTok and winners take home
prize packs and gift cards provided by
Skills Ontario and its partners and program sponsors.

Participants submitting projects for
the #SkillsToolsChallenge will be scored
on how many tools they can create and
their visual designs, as well as their descriptions of what each tool is, what each
tool is used for and what their “dream
job” is, adds the release.
Skills Ontario can also be found on
Twitter, TikTok, Instagram, LinkedIn,
on Facebook and on YouTube.
For more information visit skillsontario.
com/skillsathome.
Daily Comercial News/MS
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#SkillsToolsChallenge asks participants to fill dream job toolbox
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Terra Viva

Pressão sobre a Vida
Opinião

Qual a pressão ideal à existência de vida?
Eis uma pergunta que não tem uma resposta simples. A resposta dependerá sempre de outra questão: Que tipo de vida?

A

o longo dos 4,5 mil milhões de anos
de existência da Terra, acredita-se
que a pressão atmosférica não terá
sido sempre a mesma. A dinâmica de vários
fatores com certeza que levou a pressão a
variar ao longo do tempo. A composição
da atmosfera, a temperatura, a gravidade,
a radiação solar, a rotação e translação do
planeta, a influência do comportamento de
astros vizinhos, etc., etc., etc.
A cada descoberta fóssil surgem-nos
enigmas sobre o passado da Terra, um
deles prende-se com a capacidade de
voar que alguns animais tinham. Tomando o exemplo do Pterodáctilo, que com a
sua dimensão e peso põe em causa as leis

ças de temperatura, humidade relativa,
quantidades de dióxido de carbono, oxigénio, hidrogénio, etc., fazendo mudar
o estado do tempo, criando tempestades
ou tempo seco, também ao longo da história da Terra a pressão foi variando.
Os seres vivos foram-se adaptando às
diversas condições e humores do planeta, sendo a pressão uma dessas condições que não deve ser negligenciada.
Se à superfície a pressão condicionou
a vida e esta se foi adaptando, no imenso
manto de água que são os oceanos, rios e lagos, os seres vivos venceram e continuam a
vencer pressões muito mais extremas.
A cada 10 metros que se mergulhe na
água a pressão aumenta uma atmosfera
(1,031bar) - isto significa que apenas a
50 metros de profundidade a pressão já
é de cinco atmosferas. As pressões a que
alguns seres vivos resistem é impressionante. Um cachalote consegue mergulhar, para caçar lulas gigantes, a 3000
metros - a pressão a esta profundidade é
de quase 300 atmosferas, ou seja aproximadamente 308 Kgf/Cm2 (quilogramas
força por centímetro quadrado). Mais
impressionante ainda, é que este ma-

mífero consegue viver e deslocar-se em
pressões tão díspares como uma atmosfera ou 300 atmosferas.
Com o evoluir da tecnologia temos
vencido as nossas limitações físicas,
conseguimos conhecer seres vivos em
profundezas abissais, com pressões absurdamente altas, onde pensávamos,
até há poucas décadas, que não poderia
existir vida. Também em pressões extremamente baixas, na alta atmosfera,
encontramos seres vivos - à medida que
vamos transpondo fronteiras vamos encontrando a vida adaptada a condições
extremas. Quanto mais conhecemos
mais surpresos ficamos, porém também
ficamos mais gananciosos. Na nossa senda de poder e busca de recursos, temos
rompido por todos os ecossistemas e
ambientes, provocando desestabilização
neste imenso e complexo puzzle.
Será a admiração e o conhecimento
que nos devem guiar e não a conquista
com vista ao saque.
Não queiramos ser nós fator de pressão
que condicione as conquistas que a vida
levou milhões de anos a realizar.

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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Paulo Gil Cardoso

da aerodinâmica. Para poder voar, este
gigante teria de ter mais 3,7bar a 5bar de
pressão atmosférica, teria de ter existido
uma atmosfera mais densa. Então, os investigadores, atiram-se à tarefa de descobrir a composição que a atmosfera tinha entre 65 e 100 milhões de anos atrás.
Através do estudo de bolhas de ar aprisionadas nos gelos da Antártida ou aprisionadas em rochas e âmbar fossilizado.
Mas se na era dos dinossauros a atmosfera era mais densa, existem indícios que
milhares de milhões de anos antes seria
muito menos densa. Estudo publicado
em 2016, por Roger Buick da Universidade de Washington, Seattle, indica
que a atmosfera de há 2,7 mil milhões de
anos teria metade da densidade dos dias
de hoje. A sua investigação suportou-se essencialmente na análise de bolhas
resultantes do contacto da lava quente
com a superfície dos oceanos nesse passado remoto. Sendo que a composição
atmosférica foi sendo diferente ao longo
de milhares de milhões de anos, também
a sua pressão foi variando.
Assim como nos dias de hoje a pressão atmosférica varia, devido a diferen-
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Triângulo da morte

O nome é forte, sem dúvida. Mas também é bom que percebamos que o assunto é sério e que as recomendações
devem ser seguidas, tendo em conta
as implicações que podem ter na nossa os dedos, juntando a ponta dos polegares
com as pontas dos indicadores - a ponta do
saúde.
triângulo formado ficará então na ponte do
las podem ser uma “ameaça” bas- nariz e a base começará num dos cantos da
tante tentadora - basta dizer que já boca e terminará no outro, estendendo-se
existem comunidades no YouTube, pela parte inferior do lábio superior. Vejam
por exemplo, de pessoas que adoram ver a imagem para perceberem melhor!
vídeos de borbulhas a serem espremidas!
Cada tolo com a sua mania, verdade? No
entanto, e apesar de não o devermos fazer em qualquer local do nosso corpo, há
uma região no nosso rosto a que os médicos
chamaram “triângulo da morte”, por ser
particularmente perigosa e onde, por isso
mesmo, não devemos de forma alguma espremer ou rebentar borbulhas.
O que é?
Este triângulo da morte é nada mais nada
menos do que a área do rosto que liga o nariz aos cantos da boca. Para perceberem
melhor podem formar um triângulo com
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Mas não é tudo: esta área, sendo bastante sensível, é também mais propensa a
desenvolver cicatrizes!

Mas porque devemos evitar rebentar
borbulhas nesta zona?

Dicas para quando não conseguem
dizer não à tentação

Segundo Joshua Zeichner, diretor de
Pesquisa Clínica e Cosmética em Dermatologia e Professor Associado de Dermatologia no Hospital Mount Sinai, em
Nova Iorque, esta área “particularmente perigosa” por causa da sua “estreita
conexão com o cérebro”. “O seio cavernoso é o nome de uma grande veia que
drena o sangue para o cérebro, criando
uma conexão de fora para dentro”, explica. Quer isto dizer que se por acaso
uma borbulha infecionar no nariz, por
exemplo, acaba por ter acesso direto ao
nosso cérebro - “o pior cenário é que
a infecção se espalhe da pele através
deste seio nasal”, existindo portanto
a possibilidade de “infetar o cérebro e
até mesmo de se espalhar pela corrente
sanguínea para todo o corpo”, esclarece
o Dr. Zeichner.

E isto só vale para as zonas fora deste
triângulo, combinado?
Se não conseguirem “ignorar o óbvio” e
quiserem mesmo rebentar uma borbulha
que surgiu no queixo, por exemplo, façam-no com segurança.
Os conselhos dos profissionais passam
por lavar bem as mãos, certificando que o
espaço sob a unhas está bem limpo (ou até
mesmo cortá-las). Depois disso é importante limpar a pele e aplicar compressas
quentes. Finalmente, e com a ajuda de um
cotonete, aplicar uma pressão uniforme
e descendente à volta da borbulha. Se ela
não rebentar facilmente, desistam.
Para terminar, o ideal será aplicar uma
pomada antibiótica tópica.
Inês Barbosa/MS

Dê um abraço à distância aos amigos e familiares que estão longe
Envie-lhes um

Açores
Continente
Madeira
Eco Açor Consultants
1325 St. Clair Ave West, Toronto
416.603.0842 | Toll Free 1.888.232.6323
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Be happy. Crédito: Manuel DaCosta

Gooderham Building // Toronto. Crédito: Inês Carpinteiro

A painted rock along the trail honours Remembrance Day. Crédito: Stella Jurgen

Arte de Lesley Cordero // Hamilton. Crédito: Fabiane Azevedo
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A BLAST FROM THE PAST

Pista de Corridas da Dufferin
Armando Terra
Opinião

E lá vão eles! Muito antes da Dufferin
Plaza, Walmart, No Frills, The Beer Store, e muitos outros retalhistas no Dufferin Mall, havia a Pista de Corridas da
Dufferin. Originalmente localizada em
25 acres de terra mesmo no lado direito
da Dufferin Street, a sul da Bloor Street
West, e a norte da College Street. A Pista
de Corridas da Dufferin estava na terra
pertencente a Charles Leslie Denison,
que foi filho de George Taylor Denison
I e Elizabeth Caldwell Todd. De acordo
com os mapas detalhados da cidade de
Toronto datados de 1884, ele era dono
registado das partes da metade este do
Parque Lote No. 29, o qual estava localizado a norte da Dundas Street West no
Vilarejo de Brockton, Ontário.

C

harles Denison originalmente projetou e abriu um driving park, que foi
subsequentemente comprado pelo
Abe Orpen por 4000$, após a morte de
Charles.
Inicialmente, Orpen abriu o Hipódromo Dufferin, que tinha estábulos para 35
cavalos. Teve bastante sucesso até que o
Ontario Jockey Club assumiu o controlo
em 1955 e subsequentemente encerrou
as operações. Uma vez fechado, o local
foi vendido a quem tinha planos futuros.
Após a demolição da Pista de Corridas da
Dufferin em 1955, as corridas de cavalos
foram movidas para a Pista de Corridas
de Woodbine. Neste momento, houve um
movimento para centralizar e consolidar
as Pistas de Corrida em Toronto.
A Pista de Corridas da Dufferin tinha
0.8 KM ou 0.5 Milhas de comprimento total e era conhecida por muito locais como
a Pequena Saratoga. Originalmente aberta em 1894, depois da Provincial Racing
Charter ter sido aprovada ao York Riding
and Driving Association, os trabalhos de

1

construção começaram rapidamente, vigiando e trabalhando nas terras. Abe Orpen finalmente abriu a Pista de Corridas
da Dufferin em 1907, pouco tempo após
a Racing Charter ter saído da província,
porque a aposta de corrida de cavalos era
bastante controversa e muitos esperavam
que o desporto fosse manipulado ou corrigido. Como resultado, Abe Orpen apelou
diretamente ao então primeiro-ministro
canadiano, Wilfrid Laurier e este rapidamente garantiu a Carta Federal. Esta nova
lei permitia à Metropolitan Racing Association do Canadá estabelecer apostas
uma vez mais na Pista de Corridas da Dufferin, mas sobre o controlo da província.
A pista teve bastante sucesso por 47
anos consecutivos e quando fechou as terras foram vendidas a um grupo, dirigido
pelo Toronto Sportsman and Industrialist
E.P. Taylor em 1955 e as terras eram únicas e adoradas. Estima-se que o custo foi
algo como quatro milhões de dólares na
altura. Muitas vezes foi dito que Orpen e
mais tarde o seu filho recebiam inúmeras

2

chamadas de mulheres, que lhes diziam
que os seus maridos tinham perdido todo
o seu dinheiro nas apostas das corridas na
Pista de Corridas da Dufferin. As pessoas
partilhavam histórias de Orpen ou outros
representantes dos seus escritórios, que
entregavam alguns envelopes em casa
de algumas destas mulheres. Foi dito que
Orpen dizia: “Aqui, senhora, está o valor
que o seu marido gastou na nossa pista.
Nós aprovamos apostas, mas não com o
dinheiro de despesas.”.
Os seguintes itens são da minha coleção:
1. Fotografia aérea a mostrar a localização
da Pista de Corridas da Dufferin e área
vizinha, 1951.
2. Pista de Corridas da Dufferin em 1955
– Bilhete 41C. 8811 8811, bilhete de dois
sentidos, paga 1$ direito e 1$ para ficar.
Corrida 11. Bom estado, 1 ½” x 2 ¾”.
3. Pista de Corridas da Dufferin em 1955 –
Bilhete 1L, bilhete apenas para ficar, 8813
8813. Bom estado, 1 ½” x 2 ¾”.

3

Dufferin Racetrack
itially, Orpen opened the Dufferin Racetrack which stabled 35 horses. His venture was extremely successful up until the
Ontario Jockey Club took control in 1955
and subsequently closed down the operation. Once closed, the site was sold to
developers whom had future plans. After
the demolishing of the Dufferin Racetrack
in 1955, the horse races once held there
were moved to Woodbine Racetrack. At
this time, there was an extensive movement to centralize and consolidate racetracks in Toronto.
Dufferin Racetrack was only 0.8km or
0.5 mile in total length and was known to
many locals as Little Saratoga. Originally
opened in 1894, after a Provincial Racing
Charter was granted to the York Ridharles Denison originally designed ing and Driving Association, work soon
and opened a driving park, which began constructing, surveying and workwas subsequently purchased by Abe ing the lands. Abe Orpen finally opened
Orpen for $4000, upon Charles’ death. In- the Dufferin Racetrack in 1907, soon after

And they’re off!! Long before Dufferin
Plaza, Walmart, NoFrills, The Beer
Store, and countless other retailers at
the Dufferin Mall, there was the Dufferin
Racetrack. Originally located on 25 acres
of land right on the West side of Dufferin
Street, South of Bloor Street West, and
North of College Street. The Dufferin
Racetrack was on land which had been
inherited by Charles Leslie Denison, who
was the son of George Taylor Denison I
and Elizabeth Caldwell Todd. According
to the City of Toronto maps dated 1884,
he was the registered owner of parts of
the East half of Park Lot No. 29, which is
located North of Dundas Street West in
the Village of Brockton, Ontario.

C

the Racing Charter was withdrawn by the
province, because horse race gambling,
became very controversial and many regarded the sport to be rigged or fixed. As
a result, Abe Orpen appealed directly to
then Canadian Prime Minister, Wilfrid
Laurier and was quickly granted a Federal Charter. This new Charter allowed the
Metropolitan Racing Association of Canada, to establish betting once again at the
Dufferin Racetrack, thus beyond the control of the province.
The track ran successfully for 47 consecutive years and upon closing, the lands
were then sold to a group, spear headed
by Toronto Sportsman and Industrialist
E.P. Taylor in 1955 and the lands were
a unique and beloved place. Estimated
costing was pegged at 4 million dollars
at that time. Many times, it was said that
Orpen himself and later his son, regularly received numerous phone calls from

women, claiming that their husbands had
lost all of their wages at Dufferin Racetrack Betting. People shared stories of Orpen himself or other representatives from
his office, which then lead to driving to
some of these women’s houses delivering
envelopes. It was said that Orpen would
say the following: “Here lady is what your
husband lost at our track. We approve of
gambling but not with grocery money.”
The following items are from my collection:
1. Aerial photograph showing location of
Dufferin Racetrack and neighbouring
area, 1951.
2. 1955 Dufferin Racetrack wagering ticket
41C. 8811 8811, Two ways ticket, pays
3. 1955 Dufferin Racetrack wagering ticket
1L, place only ticket, 8813 8813. Pristine
condition, 1 ½” x 2 ¾”.
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para financiar os talentos dos filhos.

FYI

“O conceito é muito simples: primeiro, meus filhos criam o design de um personagem ou
criatura original por conta própria. Eles são livres para desenhar o que quiserem. Depois,
eu desenho uma ilustração baseada nas ideias deles, expandindo o nosso conhecimento
de fantasia, um desenho de cada vez”, declarou o artista no Patreon.

-Kika
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Vejam algumas das melhores ilustrações desta família:

FATHER AND SONS DESIGN WORKSHOP
Praticar a própria arte enquanto nos divertimos com os filhos parece um sonho
para ilustradores, não é? O artista francês Thomas Romain transformou esses momentos no projeto Father and Sons Design Workshop.

Desde 2017, o projeto faz grande sucesso no Instagram (com o username @thomasintokyo), o que fez Romain criar também uma página no Patreon para arrecadar recursos
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O projeto relaciona-se na totalidade com a profissão de Romain, que mora em Tóquio,
no Japão, onde trabalha na produção de animes. Dentro dos trabalhos em que já esteve
envolvido estão Symphogear, Space Dandy e Basquash.
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Enquanto os filhos Ryunosuke e Itsuki transportam a imaginação para os desenhos, Romain transforma as criações em personagens fantásticos com um traço profissional.

«O MORAL» OU «A MORAL»,
USANDO-SE A PALAVRA COM
O SENTIDO DE «ÂNIMO»?

Caso:
com Luciana Graça
Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

?

• Quando estou muito cansada, como
sempre um chocolate – ou dois… –, para me
ajudar a levantar… o moral! – quer dizer…
«o moral» ou «a moral»?

Análise:
• Forma correta, neste contexto: «o moral»; mas, na verdade, existem as duas formas; o contexto é que
determina se a palavra é masculina ou feminina.
• «Moral»: nome feminino, quando significa «conjunto de normas de conduta» ou «ética» (exemplo: «a moral cristã»).
• «Moral»: nome masculino, quando designa «estado de espírito» ou «disposição»; e foi, precisamente, neste sentido que
se usou a palavra «moral», no exemplo apresentado («Como sempre um chocolate para me ajudar a levantar... o moral»,
ou seja, para me ajudar a levantar… a minha disposição).
• De forma resumida:
- «a moral»: palavra feminina, quando significa «conjunto de normas de conduta» e «ética»
(exemplo: «A moral desta história é muito bonita»);
- «o moral»: palavra masculina, quando significa «disposição» e «ânimo»
(exemplo: «Quando tenho uma boa nota num teste, fico sempre com o moral elevado!»).
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MICHAEL B. JORDAN
Tal como tem vindo a ser tradição, a revista “People” elegeu o
homem mais sexy do mundo. Desta vez, a distinção foi atribuída
a Michael B. Jordan. O ator de 33 anos reagiu com entusiasmo à
notícia.
“É uma boa sensação. Sabem, todas as pessoas fazem essa piada, do género, ‘Mike, olha aí está algo que nunca vais conseguir’.
Mas é um bom grupo ao qual pertencer”, disse, com sentido de
humor, não esquecendo outras estrelas que foram destacadas em
anos anteriores.

Foi uma surpresa para todos os fãs. Cédric
Soares e Filipa Brandão anunciaram que
são pais. O casal não tinha desvendado a
gravidez, mas esta segunda-feira, dia 16,
apresentou a filha através das redes sociais.
Tanto Cédric Soares como Filipa Brandão
posaram com a bebé ao colo. “Siena. O
amor é o nosso verdadeiro destino. Não encontramos o significado da vida sozinhos,
encontramos com outros”, escreveu Filipa
no Instagram. Já Cédric disse apenas estar a
sentir-se “abençoado.”

HARRY

Créditos: DR

JUNTAS!

O príncipe Harry surgiu numa iniciativa de apoio a veteranos que estava a acontecer perto do local onde mora, em
Santa Barbara, EUA, na última sexta-feira, dia 13. A usar
máscara de proteção individual, um boné e roupa confortável, o filho mais novo de Carlos ajudou a distribuir alimentos e outros bens de primeira necessidade entre os veteranos locais.
A organização do evento, a Walker Family Events Foundation, mostrou-se agradecida pelo apoio de Harry. Nas redes
sociais, mostraram imagens do príncipe e descreveram-no
como “humilde e de bom coração”. O marido de Meghan
terá passado alguns horas a ajudar nas taregas necessárias.

Créditos: DR

DOLORES AVEIRO

De lembrar que, em anos anteriores, esta distinção foi atribuída
a estrelas como John Legend, Idris Elba, Blake Shelton, David
Beckham ou Chris Hemsworth.

Créditos: DR

Créditos: DR

Na edição especial em que surge na capa, Michael B. Jordan destaca a família, os esforços feitos para conseguir ter uma carreira
de sucesso no cinema e ainda o papel ativista que teve no movimento Black Lives Matter.

Alessandra Ambrosio teve uma companhia muito especial na
campanha fotográfica da coleção de swimwear que desenhou,
a Gal Floripa. A modelo de 39 anos posou ao lado da filha, Anja
Louise, de 12.

Dolores Aveiro surpreendeu os seguidores
nas redes sociais na manhã de quarta-feira,
dia 18. A mãe de Cristiano Ronaldo publicou
uma fotografia captada numa esplanada em
que surge ao lado de uma amiga. Contudo,
todas as atenções voltam-se para a T-shirt
que usa. Trata-se de uma peça de roupa
personalizada com um desenho do rosto do
neto Cristiano Júnior.

A sessão aconteceu durante as férias da família no México. Mãe
e filha surgem a usar biquínis cor-de-rosa, mostrando cumplicidade. “Uma ligação sem igual”, escreve a modelo nas redes
sociais.
Desta forma, Alessandra Ambrosio pretende promover as peças para mulher, mas também para as meninas mais jovens. “A
Gal Floripa é sobre aceitarmos o nosso lado mais feminino e celebra as ligações entre as mulheres. E não há nada mais forte do
que uma ligação entre mãe e filha. Foi por isso que decidimos
criar esta linha para mães e filhas”, diz.

“Começo de um novo dia. Café com a minha
amiga e o meu menino. Beijinhos!!!”, escreveu Dolores na legenda da publicação.
Créditos: DR

De lembrar que, já por mais de uma vez, Dolores Aveiro falou ter uma ligação especial
com o filho mais velho de Cristiano Ronaldo.

Esta não é a primeira vez que Anja se junta à mãe para um trabalho. Em 2018, a jovem esteve numa produção com a Alessandra Ambrosio e o irmãozinho Noah Phoenix, atualmente com
8 anos.

A filha de Mickael Jackson está a seguir as pisadas do pai. Paris Jackson, de 22 anos, apresentou o seu primeiro álbum a solo. “Wilted” foi apresentado na sexta-feira, dia 13 de
novembro, e apresenta 11 temas. Um passo
que é dado depois de ter iniciado a carreira
musical com o grupo The Soundflowers.
“Wilted”, que pode ser traduzido para algo
que está a murchar ou em decadência, fala
sobre amor e sobre desgostos neste campo.
“Sinto que é algo com o qual todos se podem relacionar, de uma maneira ou de outra. Adoro a ideia de que o amor é uma flor
que floresce e, se não for cuidada, vai acabar
por morrer”, disse a jovem em entrevista ao
site WWD. “Às vezes é apenas uma parte da
vida”, remata.

Créditos: DR

Conan O’Brien anunciou que vai deixar de
apresentar talk-shows. O apresentador
norte-americano, que esteve durante 28
anos ligado a formatos deste género, pretender terminar o programa “Conan” em
junho de 2021. Antes disso, tinha estado à
frente de “Late Night” e de “The Tonight
Show”.

PARIS JACKSON

Créditos: DR

CONAN O’BRIEN
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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
6

Culinária por Rosa Bandeira

1. Ter parte em; partilhar
2. Ciência, arte e prática das relações internacionais entre Estados
3. Que tem gordura acima da usual; obeso, cheio, corpulento
4. Aquele que revela ignorância ou pouca
familiaridade com determinado assunto
5. Situação de não existência de vencedor
em um jogo
6. Qualidade ou caráter de honesto, decente, moralmente irrepreensível
7. Que cede à pressão, suave ao tato;
brando, mole, tenro
8. Instrumento bastante antigo, composto de cordas estendidas numa moldura
aberta

9. Estado de satisfação, contentamento;
júbilo, prazer
10. Indivíduo do sexo feminino11. De altura superior à média; de grande dimensão vertical
11. De altura superior à média; de grande
dimensão vertical12. Exercer (uma
prática) com regularidade; praticar,
professar
13. Que vive segundo as regras de uma religião
14. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir
15. Obra de cunho literário, artístico,
científico etc. que constitui um volume

Pescada no forno
Ingredientes
800 grs de pescada em postas
5 batatas
1 pimento vermelho às rodelas
1 pimento amarelo às rodelas
1 cebola grande às rodelas
3 tomates às rodelas
Alho picado

Azeitonas pretas
Azeite
1 limão
Sal e pimento q.b.
4 ovos cozidos cortados ao meio
Coentros picados

Modo de preparação:
Descascar as batatas, cortar em rodelas grossas e cozer com sal. Escorrer e reservar.
Temperar a pescada com limão, sal e pimenta.

Jogo das 10 diferenças

Numa assadeira grande regar com azeite e fazer uma camada com as batatas por cima. Colocar a cebola às rodelas, os tomates às rodelas, os pimentos às rodelas e regar com azeite.
Colocar a pescada em cima, regar com um fio de azeite e adicionar o alho picado.
Levar ao forno pré aquecido a 200 graus por aproximadamente 15 minutos.
Para finalizar o prato adicionar as azeitonas, os ovos cozidos cortados ao meio, temperar com
sal e salpicar com coentros picados.
Bom apetite!

Caça palavras
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ARTILHEIRO
DRIBLE
DEFESA
GOL
TÁTICA
VITÓRIA
BARREIRA
JOGADOR
CHUTE
GAVETA
FRANGO
GRAMA
REDE
TORCIDA
ÁREA
TIME
CAMPO
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CARNEIRO 21/03 A 20/04
Esta será uma boa semana para
se focar de novo e mostrar aquilo
de que é capaz. Orgulhe-se de si, pois tem
sido capaz de manter sempre a esperança.
A influência de Vénus fará com que se sinta inspirado/a e numa fase de ascensão.
Este poderá ser o momento perfeito para
fazer planos a dois.
TOURO 21/04 A 20/05
Aproveite a semana para fazer algumas atividades relaxantes pois ainda
estará a precisar de recarregar energias.
Sentimentalmente, conseguirá manter a sua
relação estável e harmoniosa... Saberá o que
fazer para manter a chama acesa. Se estiver
solteiro/a, não descarte a possibilidade de ter
um encontro romântico e apaixonado.
GÉMEOS 21/05 A 20/06
A influência de Marte dar-lhe-á as
ferramentas necessárias para atingir
os seus objetivos e, desta vez, não terá desculpas para não os alcançar com sucesso.
Poderá sentir-se um pouco carente mas terá
ao seu lado alguém capaz de cuidar de si e de
lhe dar todo o mimo que necessita.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07
A influência de Mercúrio e Úrano
irá conceder-lhe força e convicção
para se aventurar em novos objetivos. Não
tenha medo de mostrar as boas ideias que
tem, pois elas irão ajudá-lo/a a evoluir profissionalmente. A sua vida familiar poderá
precisar de alguns ajustes… Aproveite para
se divertir com os seus amigos e desfrutar do
momento sereno e divertido no qual se encontra (protegendo-se sempre, claro).

LEÃO 22/07 A 22/08
Mantenha-se alerta pois a influência
de Mercúrio e Úrano poderá desestabilizar as suas finanças ou prejudicar algum
negócio que tenha entre mãos. Tente não
desmoralizar sempre que aparecer no seu caminho um possível adversário. Mantenha-se
afastado/a da rotina e altere-a! Considere os
desejos das pessoas que tem ao seu lado e faça
algumas das atividades que lhe são propostas.
VIRGEM 23/08 A 22/09
Agora que fez algumas descobertas
positivas, a preocupação e stress
que tem vindo a sentir poderão começar a
desaparecer. Sentir-se-á mais confiante e
sairá vencedor/a sempre que se propuser a
fazer alguma tarefa. A influência de Júpiter e
Plutão fará com que se sinta mais forte. Participe nas atividades que lhe são propostas e
dê a sua opinião sempre que for solicitada.
BALANÇA 23/09 A 22/10

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
A influência de Júpiter dar-lhe-á
asas para voar e todos irão ouvir falar de si. Apesar de poderem aparecer algumas adversidades, conseguirá com os seus
fortes argumentos alcançar tudo o que quer.
Pode nem tudo ser um mar de rosas na sua
vida mas continuará a preferir concentrar-se naquilo que realmente lhe dá prazer e
não nos problemas que vão surgindo.
CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
A influência de Júpiter e Plutão fazem com que aja sempre de forma
imparcial e, por esse motivo, poderão solicitar que participe em atividades no
seio do seu grupo de trabalho.
Precisará de se isolar e tentar-se-á esconder
de todos os que chamam por si.... Não há
nada melhor que um pouco de solidão para
recarregar energias.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A influência de Mercúrio e Úrano
Apesar de parecer que nada lhe
fará com que as suas ideias inocorre bem, os seus objetivos profissionais, aliados à sua forte ambição, se- vadoras sejam bem aceites no seu local de
trabalho. Não se iniba de mostrar o seu porão beneficiados!
tencial!
Gostaria de receber mais convites mas,
quando os recebe, sente que tem a sua Deverá ter atenção à forma como reage a
agenda demasiado preenchida. Antes de se algumas situações e em especial a algumas
pessoas. Pense bem antes de tomar qualquer
queixar, pense bem naquilo que quer!
atitude.
ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

PEIXES 20/02 A 20/03

A influência de Júpiter fará com
A influência de Marte fará com que
que as suas finanças passem por
sofra um ligeiro atraso na resolução
dos seus problemas, apesar de se manter em ligeiras melhorias e, apesar de se poder
aventurar em novos projetos, tenha cauconstante evolução. Não perca o foco!
tela porque algumas coisas podem ser ainPoderá sentir-se mais impaciente do que o da arriscadas. O seu lado mais emocional
normal mas mantenha-se tranquilo/a pois poderá revelar-se mais intenso esta semapoderá ser presenteado/a com um encontro na. Aproveite este momento para pensar
mais no seu coração e no que lhe faz bem.
que muito o/a irá agradar.

We offer an extensive variety of

Oferecemos uma extensa variedade
quality supplements, loose herbs & teas,
de suplementos de qualidade, ervas & chás,
as wellcomo
as personalized
consultations
assim
consultas personalizadas
that incluem
include Iridologia.
Iridology.
que

Shop online
at em
Compre
online
donvalleyhealthfood.ca

59

MILÉNIO | HORÓSCOPO

Soluções
2
6 H O N E S T I D
I
8 H A R P
L
3
O
4 L E I G O
M
A
G
1 P A R T I C
14
10
D
I
7 M A C I O
A
U
A
L
M
H
A
E
13 R E L I G I O S

A D E
A

9
A
5
L
E
E
M
G
I P A R
A
I
T 11 A L
E
15 L I V

O

6

1

5

7

4

9

8

3

2

9

3

7

8

1

2

6

4

5

4

2

8

3

6

5

9

7

1

1

6

4

2

8

7

5

9

3
4

7

5

3

1

9

6

2

8

2

8

9

4

5

3

1

6

7

5

9

1

6

3

4

7

2

8

3

7

6

5

2

8

4

1

9

8

4

2

9

7

1

3

5

6

O
T
J
U
I
Z
S
A
V
R
E
S
E
R
A

T
V
M
H
O
J
X
P
Z
O
G
N
A
R
F

I
I
D
A
G
R
A
M
A
D
I
C
R
O
T

P
R
I
T
O
Ã
Ç
A
G
O
R
R
O
R
P

A
J
V
E
J
C
O
R
I
E
L
O
G
U
K

S
O
S
V
F
P
E
L
A
D
A
G
O
L
U

E
G
I
A
A
E
E
E
M
I
T
Á
R
E
A

F
A
A
G
D
U
E
T
N
A
L
O
V
T
D

12
E
X
E
R
C
I
T O
A
R O

E
D
O
E
Q
W
N
R
G
L
U
T
Á
W
C

D
O
R
O
A
F
N
A
H
A
E
T
U
H
C

C
R
T
G
O
R
I
E
H
L
I
T
R
A
J

A
P
P
A
T
L
A
F
V
C
F
R
H
N
V

M
V
V
I
T
Ó
R
I
A
R
K
Z
C
K
V

P
D
C
I
A
R
I
E
R
R
A
B
Q
J
J

O
H
E
L
B
I
R
D
J
M
A
L
O
B
B

ARTISTS OF PORTUGUESE ANCESTRY
TIME IS RUNNING OUT
SUBMIT YOUR SONGS OR MUSIC VIDEOS
BY NOVEMBER 30
ipmaawards.com
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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 vitae para:
info@mdcmediagroup.com
Araújo Custom Stone
A ACS está à procura de mestre de obras e
operários com experiência nos vários ramos da construção civil. Para mais informação, enviar currículo ou telefonar para
os meios de contacto acima identificados.
Contacto: 647-281-2009
Construção
Precisa-se Brickayer / Labourer (adjudante).
Contact: 416 898 3719 / 416 455 9515
New Jack’s Bakery
352 oakwood avenue, toronto
Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar na
caixa e ajuda de servicos
We are looking to fill various full time
positions for both cashier and customer
service
Contact: Jason Carvalho 416-651-1780
Leão D’Ouro
920A Dundas Street West in Mississauga
Restaurante português localizado procura
empregados de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant 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 Ave, 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
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

R

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

CA

N
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P R O M O T I N G P O R T U G U E S E C U LT U R E I N O N T A R I O

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 November
1, 2020 to November 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

Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

Eglinton & Dufferin

Weston & Blackcreek

Casa em Woodbridge

Dufferin Grove
Condo Townhome

soldbygil.com
416-427-7645

danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

Asking $75,000. Great opportunity to
own over 1 acre on a treed lot street private all year access, road with an oasis
of green space. Many possibilities of use,
build cottage, retirement or dream home!.
Road yearly fee of $300 for maintenance
and snow removal. Copy of a survey
available upon request.
JUST LISTED!
Jane & Sheppard
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Asking
$5 $788,000. 20 Snowood Court.
Nested on a quiet street. Great opportunity to live in and rent lower apartment!
House features 3 bedrooms on main
level with laminate thru-out spacious
living / dining with pot lights, updated
kitchen with s/s appliances and granite
counters. Both levels have ensuite laundry. Lower level has separate entrance
with over-sized family room, high ceilings
and 2 bedroom with laminate throughout.
Extras: All existing electrical light ﬁxtures,
window coverings, 2 fridges, 2 stoves,
dishwasher, 2 washers, 2 dryers, shed in
backyard, home inspection, report available upon request, furnace, air conditioner and water tank owned.
311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin
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Great

fernandoferreira.ca
416-528-4724

Separada de um lado. 3 quartos – 3 ½
casas de banho. Cave acabada. Muito
bom estado. Pedem $899 000.
Propriedade de investimento
Preço: $779,000
Semi-Detached Bungalow. Com 3+2
quartos, Open Concept, perfeito para
entretenimento, com um apartamento
no basement para um rendimento exDetached bungalow on a 25 foot lot, tra. Garagem para um carro único e drigreat for investment or to renovate. veway privado para 5 carros. Lavandaria com acesso para as duas unidades.
Two bedrooms on a premium lot.
Please call me for more info or to schedule
a private viewing.

Weston & Rogers

Scarlett & Eglinton

7 Apartamentos – todos alugados. Perto do subway. Bom rendimento. Gas e
electricidade separados.
Apartamento para aluguer

Preço: $649,900
Bungalow de 2 quartos renovado. Perfeito
como alternativa a um apartamento. Sem
estacionamento. Próximo do Stockyards
Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.
Village e das paragens de TTC Bus.
Jane & 401
(Rustic Area)

Pedem $2100
Casa em Mississauga

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot
that is fully renovated from top to bottom. Preço: $1,165,000
perfect starter home lot Three bedrooms with a basement apartfrontage 31.67 Feet. 3 Bedroom with eat ment and a detached double car garage. Renovado 3 + 2 quartos & 3 Casas-de-banho. Bungalow separado, com garain kitchen with walk out to yard. Lower level has over-sized rec area with pot lights, Please call me for more info or to schedule gem para dois carros e apartamento no 4 Quartos + 1 na cave. 4 ½ casas de
banho. Moderna. Bom lote
basement.
a private viewing.
open concept.

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!

especiais
desta semana
Vitela para asssar
com osso
$3,99 lb
Costela de vitela
$5,99 lb.
Galinha de sopa 2 por
$20,00.
Strip loin inteiro
$7,49 lb.
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h
16/11/2020 a 22/11/2020

