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Manuel DaCosta
Editorial

Orçamento... O que é isso?

A 19 de abril de 2021, depois de uma 
espera de dois anos, o governo federal 
liberal apresentou um novo orçamento 
à Câmara dos Comuns. O governo pre-
cisava deste tempo para garantir que o 
professor de teatro conseguiria enganar 
os canadianos a pensar que este orça-
mento seria apresentado em seu benefí-
cio. Na verdade, este documento de 700 
páginas não é nada mais do que uma 
plataforma de campanha para uma elei-
ção que muito provavelmente irá ocorrer 
em setembro. 

A realidade desconcertante é que vá-
rios cidadãos não vão olhar além 
da névoa que está a ser criada e que 

esconde a realidade financeira de um do-
cumento que sobrecarrega cada pessoa 
neste país com uma dívida adicional de 
$20.000.00. Admitindo que ao rever a dis-
tribuição de $100B de fundos orçamentais 
se pode ter uma sensação calorosa a envol-
ver os nossos corpos ao pensar-se que os 
liberais disponibilizam benefícios a todos, a 
menos que você seja jovem e branco. 

À medida que corremos para atingir um 
trilião de dólares em dívida, o governo está 
a sobrecarregar os seus cidadãos jovens 
com dívidas que perdurarão durante anos. 
Se eu fosse um bebé prestes a nascer, não 
tenho a certeza se quereria sair do útero 
da minha mãe. O tema deste orçamento é 
gastar, gastar e gastar mais ainda porque 
os bajuladores que governam este país não 

têm respeito pelos dólares dos nossos im-
postos ganhos com trabalho árduo. A nossa 
respeitada ministra das Finanças, Chrystia 
Freeland, proclamou durante a sua apre-
sentação “Os liberais colocam dinheiro na-
quilo que prometem”. Supostamente, este 
parece ser dinheiro dos liberais, para gas-
tarem como quiserem. Mas o dinheiro é dos 
contribuintes! Além disso, ela ainda suge-
riu que todos os canadianos ficarão melhor 
com a implementação deste orçamento. 

Quem é que irá receber o dinheiro, senão 
os bajuladores liberais e os campistas feli-
zes que o costumam receber? As dívidas e 
o deficit parecem não importar agora, mas, 
futuramente, irão afetar a prosperidade e 
o documento sugere ainda pagar as nossas 
dívidas com o cartão de crédito do Banco 
do Canadá para nos proporcionar conforto 
temporário, fazendo apenas os pagamentos 
mínimos. 

Muitos sugerem este como sendo um or-
çamento feminista criado para apaziguar 
as pressões socialistas, mas é duvidoso que 
encontraremos mulheres a dançar nas ruas 
quando as promessas quebradas se torna-
rem a realidade. Economias com base social 
raramente resultam em economias próspe-
ras e são uma barreira à criação da riqueza 
necessária para pagar todos os programas 
sociais a serem implementados. Este é um 
orçamento dedicado a gastos sem provisão 
para receitas, então como é que o governo 
prevê trazer o deficit para os níveis pré-
-pandemia até 2026? Como é que podemos 
acreditar nesta visão quando os gastos não 
estão a diminuir? Os canadianos estão a 
sentir-se como um grupo de caridade. 

Deixem os empreendedores levar este 
país de volta ao seu lugar, livre de atitudes 
que sugerem que o sucesso é um pecado e 

que deve ser punido. À medida que os nos-
sos espíritos desvanecem em confinamen-
to, é necessária a verdade por parte dos 
nossos políticos num planeamento fiscal a 
longo prazo, ao invés de um pensamento 
simplista de curto prazo para vencer uma 
eleição. Os partidos do NDP e dos Con-
servadores não têm respostas e não con-
seguem criar políticas credíveis para de-
safiar o governo de minoria liberal. Que 
vergonha para eles que não se fazem ouvir 
num momento em que todos os programas 
apresentados no orçamento não podem ser 
implementados, uma vez que continuamos 
aprisionados devido à falta de vacinas. Os 
liberais prometeram planos universais de 
cuidados infantis em 1988, 1993, 2004 e 
2015. Agora em 2021, um novo programa. 
A criança que nasceu em 1988 já cresceu 
e já não precisa do programa prometido e 
questiona-se se deveria tornar-se pai/mãe 
dependendo das promessas governamen-
tais. Em vez disso, preferia ter fundos para 
comprar um iate. 

Espero estar errado nas minhas afirma-
ções, mas quando o governo diz “o orça-
mento tem como fim acabar com a luta 
contra a recessão da covid-19 e criar mais 
postos de emprego e prosperidade para os 
canadianos nas próximas décadas”, temos 
de nos questionar o quão credível é este 
orçamento. As palavras-chave como des-
nutrição e infraestruturas sociais foram 
criadas pelos socialistas para impor um 
sentimento de culpa e medo nos canadia-
nos, de forma a encobrir a sua capacidade 
de governar, mas isso não irá funcionar. 

Cuide-se. 
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There is a predictable pattern when it 
comes to Federal budgets in Canada. 
When majority governments come to 
power, they cram all the things that will 
make people angry into their first bud-
gets and then spend the rest of the time 
buying votes for the next election. ln mi-
nority governments, it’s a bit different. 
First, they cut deals with other parties 
to get their budget approved, and then 
when they are ready for an election, they 
throw money at Canadians.

The 2021 Federal budget proves one 
thing the Liberals are confident 
enough at their election

   prospects to win a majority. This is 
backed up by LOTS of spending in this 
budget and very little in the way of tax-
es. But regardless of the politics, there are 
some very        positive developments in the 
over 700 pages budget that will have a ma-
jor impact on Canadians  if the Liberals get 
re-elected and they get enacted.

National Child Care

The centrepiece of this budget is a na-
tional childcare program. The model cop-
ies the Quebec model of ensuring $10/day/
child access to qualified child care. This 
will not be cheap. The Feds are budgeting 
$30 billion dollars over the next five years. 
The target would be a 50% reduction by the 
end of 2022 reducing to a target of $10/day/
child. This would also require provinces 
to share the cost. Overall while this is not 

cheap, it is likely to be a net positive for the 
economy. Studies out of Quebec have esti-
mated the increase to the economy due to 
the increase in women in the labour force 
and increase time at work, has delivered a 
return of between $1.80-2.50 per $1 spent.

Continued Covid Relief

Individuals and businesses that were 
concerned about soon to be expiring covid 
relief programs need not worry, they are 
being extended. The Canada Emergency 
Wage Subsidy, Canada Recovery Benefit, 
and Canada Emergency Rent Subsidy were 
all set to expire in June but have now been 
extended to September. However, the 
wage subsidy will be reduced as of June.

One interesting addition is a clause that 
publicly listed corporations that have tak-
en the wage subsidy will have to repay the 
wage subsidy if their executive’s compen-
sation increases at all from 2019.

Long Term Care

The long term care system has long been 
in need of an overhaul, and Covid made 
that tragically clear to everyone. The fed-
eral government has pledged $3 billion 
over five years to ensure that standards are 
being met and required changes are made.

Old Age Security Bump Up

Seniors will also benefit from increased 
Old Age Security Benefits after age 75. 
Those over 75 would be entitled to a one 

time lump-sum payment of $500 in June 
2022 and then an increase to OAS itself of 
10% between age 75 and death.

 Something for Everyone

Beyond that measure, there was some-
thing for almost everyone. Hiring pro-
grams for the unemployed, more afford-
able housing, funding of life sciences and 
environmental initiatives, narrowing the 
gender wage gap, improving native com-
munities, and over 100 total smaller initia-
tives.

And yes, Taxes

However it’s not just all money being 
spent, this was a budget after all, and that 
means taxes as well as spending. While 
there was no increase to personal or corpo-
rate income taxes, there were a few other 
notable taxes that target, well, people and 
companies with lots of money, and a few 
others.

If you are in the market for a car that 
costs over $100,000 and/or a boat costing 
over $250,000, you are definitely going to 
buy it before Jan 1. There is a new two-part 
tax of 10% on the first $100k for cars, and 
$250k for boats, and then a 20% tax on any 
amount in excess of that.

There is also a new tax on companies 
with revenues in excess of $750 million that 
make their money from user data. Namely 
Google and Facebook. This tax is a total of 
3% of revenues and is estimated to bring in 

over $3.4 billion in the next five years.
As for foreign real estate buyers whose 

property is lying vacant or underused, they 
can now expect to pay a 1% annual tax on 
the value of their property. This should have 
some muted impact on housing prices as a 
similar tax enacted in Vancouver did have 
a cooling effect for a time. This tax would 
be on top of any vacancy tax charged by 
cities or provinces, which means if Toron-
to were to enact one as is being discussed, 
foreign investors whose properties lay un-
used would be paying taxes of at least 2% in 
addition to property taxes.

What was missing

Despite over 700 pages of text, there 
were two very notable issues that were not 
dealt with. The first is any measure, be-
yond the foreign buyer’s vacancy tax, that 
would do anything the reign in unsustain-
able runaway housing prices, and in tum 
the housing crisis. This is not surprising as 
MP Adam Vaughn made it clear that they 
would support any policy that resulted in 
even a modest correction of 10%.

The second and just as pressing issue is 
when, if ever we will see a balanced budget 
again. Currently, there is no timeline for 
this to happen and current projections still 
show significant deficits even a far out as 
2026, and that’s assuming no further eco-
nomic downturns.

But what do we expect, it is after all, 
turning out to be an election year.

Manuel Luis/MS

Budget 2021
Yes, there is an election on the way

De segunda a quinta-feira,
das 18h às 19h,
na Camões TV
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This week, on Here’s The Thing (Camões 
TV), Manuel DaCosta interviews Ahmed 
Hussen, Minister for Families, Children 
and Social Development and represent-
ant for the riding of York South-Weston. 
From 2017 to 2019, was Minister of Immi-
gration, Refugees and Citizenship. Since 
2015, Hussen is the first Somalian-Can-
adian to be elected to the House of Com-
mons and the first to hold a Cabinet pos-
ition. 

Hussen explains the new budget, 
presented this week by Chrystia 
Freeland, and how it will affect wo-

men, children and the workforce. With the 
goal to erase social issues and minimize the 
pandemic effects, the government is fo-
cused on an economic recovery that will 
bring a positive impact to all Canadians. 

Manuel Da Costa: This budget address-
es social issues that have been intensified 
with the pandemic. 
Ahmed Hussen: Absolutely, the budget had 
two goals. One, was to continue to support 
Canadians to deal with negative, difficult 
impacts of the Covid-19 pandemic, which 
is still going, even though we continue to 
increase the vaccination. The second goal 
is about having a strong and inclusive eco-
nomic recovery after the Covid-19 pan-
demic. Which means real investments in 
people, real investments in communities, 
and the biggest item is a 30-million-dollar 
plan to invest in early learning and child-
care, setting up a Canada wide system that 
introduces deep affordability, high quality, 
inclusivity and accessibility into the sys-
tem. We are very ambitious in that regard, 
we intend to make sure there’s an average 
reduction of fees by 50%, by the end of 
2022 and, down further, to bring childcare 
fees to 10 dollars a day by the end of five 
years. We will do this with Provinces and 
Territories, but we would be putting sig-
nificant dollars to get the job done. 
In addition to that, there’s a lot of help 
for students and youth, skills training for 

youth and adults, extending the Canada 
Emergency Wage Subsidy for workers, 
extending the Canada Emergency Rent-
al Subsidy for businesses. More money 
for housing, the Rapid Housing Initiative 
will see an investment of 1.5 billion dol-
lars and a 300-million-dollar fund to en-
able non-profit organizations to be able 
to acquire vacant and unused commercial 
proprieties to convert them into affordable 
housing. Labor protection for gig workers 
who are working non-traditional jobs, like 
Uber drivers. An investment of 5.7 billion 
dollars for youth to pursuit and continue 
their education, we are doubling the Can-
ada Student Grant and we are creating 415 
000 jobs. By January 2022, we are imple-
menting a 1% tax on the value of non-resi-
dent, non-Canadian real estate there is 
vacant or underused, that will raise 700 
million dollars that will be used to make 
housing more affordable.  

MDC: This budget has something for every 
group of Canadians that may have be af-
fected by the pandemic. In Canada, we 
have had huge job losses, many businesses 
closing… is this a budget to really get Can-
ada to recover or is it devoted to a future 
election?
AH: This budget is about helping Canadians 
now to deal with Covid and making sure 
we recover strongly. We have to stimulate 
the economy to regain jobs. Our measures 
have been working, if we look at the jobs 
that we lost at the beginning of the pan-
demic, 80% of those jobs have come back 
and that because of the Canada Emergency 
Response Benefit and the Canada Emer-
gency Wage Subsidy and all the support 
that has been given to businesses and the 
non-profit sector.
If we compare that with the United States, 
they have only regained 50% of their jobs, 
so our measures are working, but we need 
to do more to stimulate the economy and 
have a strong economic recovery. Our 
focus is helping Canadians because people 

are still dealing with the pandemic, is 
about keeping Canadians healthy, bring as 
many vaccines as possible and making sure 
we help the most vulnerable in our com-
munities, but also making sure we recover 
in a very strong matter by making the ne-
cessary investments now. 

MDC: The investments being made now 
are not being balanced by additional rev-
enues, like taxes, to balance the budget. 
However, the government suggests that in 
five years we should be back to pre-pan-
demic levels when it comes to budgets. Do 
you think this is really feasible?
AH: When you are facing a pandemic and 
people are suffering and the economy is 
taking a hit on certain sectors, we have two 
choices. The first choice is what the Con-
servatives did in 2008, in the last recession, 
where they didn’t invest in people, com-
munities or businesses. What happened 
was that the recession was much deeper 
and more hurtful to Canadians and it took 
longer to economically recover. We don’t 
intend to make that mistake. The time to 
invest is now. Either we help people now, 
or people will fall further behind and busi-
nesses close and it’s more painful. 
The job of a government is to help people 
and that is exactly what we are doing now. 
In terms of investments, we are making 
them for the post pandemic world, for the 
recovery process, those are very smart and 
thoughtful investments to enable us to take 
advantage of the growing green economy 
and technology, but also investing in youth. 
Making sure they improve their skills to be 
prepared for the jobs of the future. We are 
making investments in infrastructure, so 
we are able to have a much stronger and 
inclusive economic. The recovery will 
happen, the question is how many people 
will be part of that recovery and we want 
no one to be left behind. That’s the differ-
ence between our approach and the Con-
servative party approach. 

MDC: The children’s Childcare program 
has been spoken about by the Liberals, and 
others, by many many years and it never 
came to fruition. Right now, this plan ap-
pears to have some legs to go forward. 
It’s spread in five years and it requires the 
cooperation of the Provinces in possibly 
paying 50%. If certain Provinces choose 
not to participate in funding, how are you 
going to implement this program? 
AH: We haven’t started the negotiations to 
establish a Canada wide system, so I don’t 
want to pre-judge those negotiations. 
Here’s what I will say: number one, every-
one in Canada supports affordable child-
care. The pandemic has showed the impact 
of not having access to accessible childcare, 
that’s why you see business groups, pres-
idents of Banks, chambers of commerce 
calling for affordable childcare; second, 
since 2017 the Federal government has 
been working with the Provinces on this 
matter, investing and increasing affordable 
childcare spaces through bilateral agree-
ments and those investments will con-
tinue. Which proves we are able to partner 
on this topic, even though it’s a Provincial 
jurisdiction. What we are saying now is 
that we want to make more investments 
and for Provinces to join us so we can make 
childcare affordable for every child in Can-
ada. That is something, that philosophical-
ly, you will find many Provinces are will-
ing and able to do that. Of course, we may 
not agree on everything, but I believe that 
once we start the negotiation process, we 
will be able to figure out a way to get to the 
same goal while paying attention to local 
circumstances.
Let me give you a good example. Last year, 
we committed 420 million dollars in the fall 
economic statement to help Provinces and 
Territories to recruit more yearly child-
hood educators. This is not a Federal area. 
When it comes to skills training, salary 
increases and recruitment costs, those are 
defined by Provinces, but we decided to 
invest an additional 420 million dollars in 

“Childcare is no longer 
a luxury, it’s a necessity.”
- Ahmed Hussen
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Federal money. We can’t establish a Can-
ada wide system if we don’t have enough 
teachers. 
The reasons why I’m more confident this 
time, one is due to the pandemic. Second, 
is because the government of Canada, 
through this budget, is showing that we are 
here for the long-term. This budget shows 
that we will invest 30 billion dollars over 
five years. Once that period is over and we 
achieve the average of 10 dollars a day for 
childcare, we will continue the investment 
of 9.2 billion dollars a year, permanently. 
That gives confidence and assurance to 
Provinces and Territories that we will be 
here for the long run. 

MDC: What economic benefits will this 
childcare program bring to the country?
AH: Number one, you will have literal-
ly hundreds of thousands of women who 
will rejoin the workforce. That improves 
the gross domestic product and productiv-
ity, introduces fewer social services costs, 
contributes to more tax revenue collected 
by the Provincial, Territories and Federal 
government, it leads to a close of the gap 
between man and woman participating 
in the work force and the filling of unfiled 
jobs. A lot of the industries in Canada don’t 
have enough workers, that’s why we bring 
in skilled immigrants to fill those jobs. 

MDC: I agree that it will bring back women 
to the workforce, many have left their 
position because of Covid. 
AH: Even the ones who want to come 
back are being held back because of 
lack of affordable childcare. Others ha-
ven’t been working for the last couple 
of years because of this barrier. Child-
care fees are very expensive, especial-
ly in some of the urban centers, we are 
talking about 50 or 60 dollars a day. 
This is a barrier for families, especial-
ly if you have more than one kid and 
the burden falls mostly on women. We 

want to make sure that we are address-
ing the needs of those families. 
If you are paying 50 dollars a day, per child, 
and we reduce that by half until 2022, and 
then we bring it down to an average of 10 
dollars I five years, that’s really money 
going back to your pocket. These are real 
savings for families. Childcare is no longer 
a luxury, it’s a necessity. 

MDC: To accommodate this program we 
will need enough childcare spaces creat-
ed. There’s seems to be a huge shortage in 
licensed daycares. How do you view that?
AH: These are issues that we will have to 
sort out through the negotiations with 
Provinces and Territories. Different Prov-
inces have different views on this issue. We 
are in favor of publicly run, high quality, 
affordable childcare spaces and that’s what 
federal dollars will be primarily used for. 
Although, we recognize that the private 
sector also has a role to play. 

MDC: The pandemic level we are experi-
encing has led to many job losses, there 
could be as many as 120,000 small busi-
nesses closing. I know you have extended 
the wage program to help people along. 
These programs will probably end in Sep-
tember, where do you think the new jobs 
will be coming from, since you want to 
create about one million jobs by the end of 
2021?
AH: I think it’s by providing people with 
opportunities for skilled training and pay-
ing for that, investing in youth, investing 
in the economy, incentivizing the com-
mercialization of world leading Canadian 
green and clean technology, which will 
create jobs. The same goes for childcare, a 
lot of spots created will need people to run 
those centers and this is a primarily female 
workforce.
The investment in housing, 1.5 billion dol-
lars is going to the Rapid Housing Initia-
tive, that will stimulate the economy, it 

will lead to thousands of jobs being created 
to build those homes. Investing hundreds 
of millions in different programs within 
the national housing strategy. We have 
a huge infrastructure plan that will act as 
an economic stimulus. There is a lot in the 
budget targeted to have a very strong and 
sustained economic impact. We were very 
careful about making sure our investments 
are really about helping people but also 
about contributing to a sustained long-
term economic recovery. 
MDC: In the meantime, we have a huge 
shortage of construction workers and 
people to do this kind of work. There are 
a lot of employees that are working under-
ground and are illegal in Canada. This year, 
the immigration levels were quite low. So, 
why are we deporting people that have 
been here for a long time and why are we 
not making it easy for people, with trades 
as construction, to come in? 
AH: That is an important question. I think 
you are partially right because I think your 
question missed the fact that we are taking 
action to regularize some undocument-
ed workers and their families. In fact, I’m 
the Minister who introduced that, I don’t 
know if you are aware, but towards the end 
of my time as Minister of Immigration, one 
of the policies I introduced was to regular-
ize thousands of undocumented construc-
tion workers and their families in the GTA. 
I was the first Immigration Minister to do 
that in a very long time. When I saw that 
issue, I acted. 
In addition to that, I also created thousands 
of new spaces in our overall immigration 
system, more pathways to permanent resi-
dency and temporary foreign workers and 
easing that process. I’m the Minister who 
got rid of the designated country of origin, 
which was a discriminatory policy that 
really disadvantage a number of folks. So, 
is that the perfect solution? Absolutely not, 
but I did start that work, our government 
did that. We recognize that we need to do 
more. 

If you are asking about my opinion, I be-
lieve that the people who have been here, 
who are working, who have never com-
mitted a criminal offense, who have family 
connections to Canadians, should be regu-
larized. 

MDC: Being responsible for Families now, 
maybe you can bring this up to govern-
ment again. We need people to come to 
work in certain sectors. 
AH: That’s right, there’s a skill shortage in 
some industries. We need these people and 
that’s why I did the pilot program, to regu-
larize them. It was a humanitarian gesture, 
but also because we need those skills, to-
day more than ever before. We have to be 
smart about this. I will continue to push 
on this subject in my current portfolio as 
Minister for Families, Children and Social 
Development.   
I just want to show you the level of ambition 
in our government. I introduced the Rapid 
Housing Initiative in October, we obtained 
1 billion dollars to build 3,000 affordable 
housings across the country. To access that 
funding, the builder or non-profit have to 
build affordable housing in 12 months. The 
reality… we have 4,777. We exceeded the 
target, because when you bring a program 
like that, people leverage those dollars, 
and they stretch the dollars to do more. So, 
the communities, the cities and organiza-
tions stepped up to do this. Thanks to that, 
the Rapid Housing Initiative, will have an 
additional investment of 1.5 billion, be-
cause the need is still there. 
Also, by January 2022, we will implement 
a 1% tax of the value of vacant or under-
used real estate, owned by non-residents 
or non-Canadians. This will generate 700 
million dollars in funding that will be used 
to create more affordable housing. 

Manuel DaCosta/MS
Transcrition: Lizandra Ongaratto/MS
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O governo federal apresentou segunda-
-feira (19) o orçamento, um documento 
de mais de 700 páginas que os Liberais 
defendem ser essencial para a recupe-
ração económica do país no pós-pan-
demia. No pacote de ajuda às pequenas 
empresas o Governo de Trudeau propõe 
continuar com a maioria dos subsídios 
criados durante a pandemia para ajudar 
as empresas a pagar salários, arrenda-
mento ou hipoteca e inclui o subsídio 
de apoio ao confinamento para aquelas 
que tiveram de encerrar provisoriamente 
porque não eram essenciais. Os subsí-
dios vão estar disponíveis até setembro 
de 2021. 

Segundo números do governo federal 
em 2019 as pequenas e médias empre-
sas empregavam em todo o país mais 

de um milhão de pessoas. Na província de 
Ontário as pequenas empregavam antes da 
pandemia mais de 440,000 pessoas; as mé-
dias pouco mais de 9.000 pessoas e as gran-
des empregavam 1,238 pessoas. Em termos 

de percentagem significa que as pequenas 
empresas davam emprego a 90% da popu-
lação nacional e de Ontário. A COVID-19 
tem sido um dos maiores testes à sobrevi-
vência dessas companhias e por isso o or-
çamento federal nunca foi tão importante 
para os empresários saberem com o que 
podem contar. 

O documento apresentado pela minis-
tra das Finanças aponta que mais de cin-
co milhões de canadianos continuaram a 
trabalhar durante a pandemia graças ao 
Canada Emergency Wage Subsidy e mais 
de 154.000 organizações conseguiram pa-
gar arrendamento ou hipoteca através do 
Canada Emergency Rent Subsidy. Em de-
clarações ao Milénio Stadium o presidente 
da Ontario Chamber of Commerce (OCC), 
que representa cerca de 60.000 membros, 
Rocco Rossi, reconheceu que este orça-
mento é bom para as empresas e disse que 
sem apoios muitas delas iam fechar.  “O or-
çamento de 2021 do Canadá oferece às em-
presas os apoios necessários para ajudar a 
enfrentar a atual crise de saúde e estabelece 
as bases para uma recuperação económica 
forte e inclusiva. Sem a extensão dos apoios 
muitas empresas não iam conseguir sobre-
viver”, disse.

Para além das pequenas empresas, o or-
çamento contempla também outros dos 
grupos mais afetados pela pandemia. A 
OCC já tinha feito esta recomendação ao 
governo e por isso está satisfeita com o in-
vestimento em creches e no apoio para os 
pequenos empresários de diferentes grupos 
étnico-raciais. “Em 2021, Ontário vai con-
tinuar a lutar contra a pandemia COVID-19 
e as suas consequências económicas. Antes 
do orçamento do Canadá para 2021, o OCC 
pediu políticas que promovam a resiliên-
cia económica no nosso sistema de saúde 
e entre os mais afetados pela pandemia, 
como pequenas empresas, mulheres e gru-
pos étnico-raciais. Estamos satisfeitos com 
o investimento histórico do Governo do 
Canadá e o compromisso de trabalhar em 
estreita colaboração com as províncias e 
territórios na conceção e execução do pro-
grama”. 

Para além da extensão dos subsídios fe-
derais para assistir as empresas que foram 
mais afetadas pela pandemia, a OCC tam-

bém revela que o programa Digital Adop-
tion Program e o financiamento para pe-
quenas empresas e empreendedores são 
ambos bem-vindos. “Quando as pequenas 
empresas prosperam- as comunidades 
prosperam. Os empreendedores, espe-
cialmente mulheres e comunidades étni-
co-raciais enfrentam várias barreiras ao 
crescimento. Temos o prazer de ver acesso 
adicional ao capital para pequenas empre-
sas e empreendedores através de inicia-
tivas como o melhoramento do Programa 
de Financiamento para Pequenas Empresas 
do Canadá e recursos para apoiar diversos 
empreendedores canadianos”, justificou. 

Rocco acredita que o Digital Adoption 
Program vai ajudar a criar postos de tra-
balho para os mais jovens e ajudar as pe-
quenas empresas a adotarem tecnologias 
digitais que vão ser importantes para a re-
cuperação económica. 

Ainda no capítulo do crescimento in-
clusivo, o governo federal reservou $30 
mil milhões ao longo de cinco anos para 
criar uma rede nacional de creches mais 
acessíveis para os pais. Em 2022 a medida 
promete poupar cerca de 50% dos gastos 
com creches às famílias e o objetivo é que 
em 2026 a creche custe apenas $10 por dia 
aos pais, à semelhança do que já existe no 
Quebec. O objetivo do governo é fazer com 
que todas as províncias incluam esta rede 
nacional de creches. A OCC acredita que a 
medida vai ajudar a trazer de volta as mu-
lheres para o mercado de trabalho.  “Os 
cuidados infantis podem atuar como um 
equalizador económico para pais e mães, 
especialmente mulheres de comunidades 
minoritárias. Creches acessíveis podem 
ajudar a nivelar o campo de jogo económi-
co para as famílias. Há valor económico e 
social em tornar as nossas cadeias de for-
necimento mais diversificadas e inclusivas. 
Saudamos o compromisso do Governo do 
Canadá em modernizar os seus processos 
de aquisição para expandir as oportunida-
des para diversos negócios e fornecedores 
que defendem a diversidade. Mudar as es-
truturas de incentivos é a maneira mais po-
derosa de mudar os resultados”, disse. 

Outro dos aspetos que deve ser destaca-
do neste orçamento, na opinião de Rocco, é 
a criação de um novo crédito de contrata-

ção que vai ajudar a compensar alguns dos 
custos de reabertura. “Esperamos traba-
lhar em colaboração com o governo federal 
para garantir que a eliminação gradual dos 
apoios esteja de acordo com as necessida-
des da empresa. Da mesma forma, à medi-
da que o governo considera as reformas do 
programa e novos apoios, o OCC vai conti-
nuar a enfatizar a necessidade de subsídios 
e empréstimos perdoáveis para empresas 
que já estão profundamente endividadas”, 
garantiu. 

Com a lista de novas restrições que o Go-
verno de Ontário anunciou recentemente 
a ansiedade das empresas cresceu e alguns 
dos proprietários estão desmotivados. “A 
saúde pública e a saúde da nossa economia 
são interdependentes. A comunidade em-
presarial está preocupada com o aumento 
no número de casos COVID-19. É também 
extremamente desmoralizante para os 
proprietários de empresas que acham que 
arcaram com uma parte injusta do fardo 
das restrições”, alerta Rocco. 

A OCC defende que a vacinação deve ser 
acelerada para que os trabalhadores es-
senciais, que não podem trabalhar a partir 
de casa, estejam seguros. “Precisamos de 
uma abordagem geral de todas as ordens 
do governo e unidades de saúde pública 
locais para levar vacinas aos habitantes 
de Ontário. Gostaríamos de ver o governo 
provincial a continuar a acelerar a vaci-
nação de trabalhadores essenciais que não 
podem trabalhar em casa, e o governo fe-
deral resolver problemas de abastecimento 
e atrasos que podem prejudicar a meta da 
província de vacinar 40% da população até 
o final do confinamento”, sublinhou. 

As pequenas e médias empresas são a es-
pinha dorsal da economia canadiana, mas 
neste momento “enfrentam problemas que 
ameaçam a sua competitividade: escassez 
crítica de mão-de-obra, incompatibilida-
des de habilidades e desafios relacionados 
com o acesso à internet de banda larga”. A 
OCC faz o apelo: compre local e encomende 
refeições nos restaurantes: apoie as peque-
nas empresas “para que elas possam sobre-
viver e sair mais fortes desta pandemia”. 

Joana Leal/MS

Câmara do Comércio de Ontário 
Orçamento vai ajudar empresas a recuperar

Rocco Rossi presidente da Ontario Chamber of Com-
merce (OCC), que representa cerca de 60.000 membros.

Primeiro Ministro do Canadá Justin Trudeau e a ministra das Finanças Chrystia Freeland, durante a entrega do orçamento de 2021, em Otava. Crédito: Instagram/JustinTrudeau
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Orçamento federal – Pequenas empresas

Entre o aplauso e a deceção
Os chamados pequenos negócios, ele-
mento fundamental numa economia na-
cional saudável, têm sido bastante afe-
tados pelos sucessivos confinamentos 
que a pandemia provocada pela covid-19 
tem imposto no último ano. Muitos lutam 
diariamente pela sobrevivência, enquan-
to outros já foram obrigados a fechar as 
portas de forma definitiva.

As medidas de apoio, que foram sen-
do criadas pelos governos (federal 
e provinciais), enquanto a alguns 

foram garantindo que a luz ao fundo do 
túnel permanece acesa, para outros não 
foram suficientes. Este é um setor que tem 
suportado a vida de muitas famílias, ga-
rantindo postos de trabalho, por isso tor-
na-se essencial perceber o que orçamento 
federal, apresentado pela ministra das Fi-
nanças Chrystia Freeland, significa para o 
seu futuro. 

Procurámos saber junto de instituições 
que representam os pequenos/médios 
empresários qual a leitura que fazem do 
documento que vai orientar a economia 
canadiana nos próximos tempos. Jasmin 
Guénette - Vice President of National Af-
fairs da The Canadian Federation of In-
dependent Business (CFIB), numa análise 
global ao orçamento sublinhou “algumas 
coisas positivas” e deu exemplos “eles 
prorrogaram o programa de subsídio de sa-
lário até setembro, o que é bom; o governo 
também decidiu estender até setembro o 
programa de subsídio de aluguer; apoia-
mos essas duas medidas, lutámos por elas, 
por isso estamos satisfeitos. Também es-
tamos felizes com o anúncio de introduzir 
um novo programa de contratação - para 
ajudar as empresas mais atingidas a con-
tratar mais trabalhadores. Essa foi uma 
das nossas recomendações ao governo.” 
No entanto, há também pontos negativos 
– “estamos desapontados por ver que não 
houve nenhum anúncio feito para ajudar 
novas empresas a aceder ao programa de 
alívio do governo federal - as empresas que 
começaram em março de 2020 (quando a 
pandemia começou) não são elegíveis para 

nenhum dos principais programas federais 
voltados para ajudar pequenas empresas. 
Tínhamos esperança de ver o governo fe-
deral fazer algo a esse respeito e anunciar 
algo no orçamento, mas não aconteceu, foi 
dececionante”. 

Já John Kiru, Executive Director at TABIA 
(a “umbrella organization” das 85 BIAs de 
Toronto, que por sua vez representam mais 
de 90.000 empresas/negócios e proprietá-
rios) reforça o lado positivo do orçamen-
to afirmando que “num momento crítico 
como este: as empresas precisam de apoio 
para manter as luzes acesas e reter funcio-
nários, e precisamos de investimentos de 
longo prazo para apoiar os nossos negócios 
a recuperar e crescer para o sucesso futuro. 
Neste orçamento, temos ambos: os apoios 
de emergência para manter os negócios 
neste tempo de COVID, mas também re-
cursos como o Programa de Adoção Digi-
tal para fazer a transição dos negócios para 
uma economia mais digital e com visão de 
futuro.” Kiru reforça a mensagem de espe-
rança afirmando que “também estamos a 
ver investimentos recordes em proprietá-
rios de empresas de grupos sub-represen-
tados, como mulheres empresárias, negras 
e racializadas e indígenas. O valor desses 
investimentos pode não ser demonstra-
do imediatamente, mas em seis meses, 
um ano e uma década, pagarão dividen-
dos e fortalecerão as nossas comunidades 
locais”. Kiru, no entanto, sublinha que o 
ponto mais positivo deste orçamento está, 
no seu entender, “no investimento com a 
adoção digital. Este modelo de contratação 
de alunos e apoio a pequenas empresas de 
todos os setores para que se tornem digitais 
e se orientem para o e-commerce é algo 
que lideramos com a Digital Main Street 
aqui em Ontário. Isso fez uma grande di-
ferença localmente e agora fará a diferença 
para as empresas em todo o país”.

O otimismo de John Kiru é cortado pela 
visão de futuro de Jasmin Guénette rela-
tivamente ao que se poderá esperar como 
resultado deste plano orçamental já que, 
recorda, “o nível de endividamento que 
as pequenas empresas tiveram de assumir 

durante a pandemia é bastante alto e o or-
çamento deveria ter dito algo sobre isso. 
Para garantir que as pequenas empresas 
não tenham muitas dívidas quando a pan-
demia acabar e elas não tenham que pagar 
muito dinheiro, e sejam capazes de man-
ter a receita que estão a gerar para investir 
nos seus negócios, contratar novas pes-
soas, obter algum lucro e assim por diante. 
É por isso que é importante que os pro-
gramas de alívio oferecidos pelo governo 
federal não sejam apenas programas de 
empréstimo, mas também perdoem uma 
parte do apoio”. 

Um dos maiores receios dos analistas, 
que se têm pronunciado sobre o orçamento 
apresentado pelo Governo Liberal, tem a 
ver com o aumento exponencial da dívida 
pública que muitos temem venha a condi-
cionar o desenvolvimento económico do 
Canadá nos próximos anos. A este respei-
to John Kiru diz que acredita que “é hora 
de investir e estimular a nossa economia 
para que possamos sair desta crise única 
numa posição forte e estabelecer negó-
cios para um crescimento de longo prazo. 
Tendo trabalhado em estreita colaboração 
com pequenas empresas ao longo da mi-
nha carreira, eu entendo o que a ministra 
das Finanças disse, que o custo da inação 
teria sido muito maior. Falei com muitas 
pessoas em Toronto, em todo o GTHA, On-
tário e Canadá, que não teriam sobrevivido 
à pandemia sem esses apoios. Vamos estar 
atentos e acompanharemos de perto se o 
governo federal investe de forma respon-
sável para estimular a nossa economia e a 
leva ao crescimento”.

Já o representante da The Canadian Fe-
deration of Independent Business (CFIB), 
Jasmin Guénette, mostra-se preocupado 
e explica porquê - “pedimos ao gover-
no que não aumentasse os gastos e foi um 
pouco dececionante ver o governo a gastar 
dinheiro em programas não relacionados 
com a pandemia. Seria também aconse-
lhável que o governo adicionasse um pla-
no para voltar a uma situação financeira 
melhor nos próximos anos - eles não po-
dem simplesmente ignorar, têm de fazer 

algo sobre isso agora. Acho que a maioria 
das pessoas entende que houve gastos que 
tinham que ser feitos durante a pandemia 
para ajudar os trabalhadores, empresas, etc 
... Ninguém está a argumentar contra isso, 
mas seria aconselhável esperar até que a 
economia esteja totalmente recuperada 
antes de lançar novos programas caros”.

Chrystia Freeland na apresentação do 
orçamento afirmou: “A oportunidade está 
a chegar, o crescimento está a chegar, os 
empregos estão a chegar. Os canadianos 
estão prontos para recuperar”. Será assim? 

John Kiru: “Acho que há muitos com-
ponentes no orçamento que nos preparam 
para uma forte recuperação e fundamen-
talmente mudam nossa economia para o 
crescimento - todos os apoios de negócios 
e investimentos que já mencionei, mas 
também programas sociais que apoiarão 
famílias e comunidades e criar empregos, 
como creches de $10 por dia, isso permi-
tirá que os pequenos empresários voltem 
a administrar seus negócios mais rapida-
mente, sabendo que seus filhos/famílias 
são cuidados por um programa seguro e 
acessível. Muitos de nós da comunidade 
empresarial, bem como grupos de defesa 
da comunidade e organizações sem fins 
lucrativos em todo o país, temos defendi-
do um progresso como este muito antes da 
pandemia. A recuperação económica efi-
caz não pode acontecer sem primeiro lidar 
com as questões sociais que enfrentamos 
em todo o país”.

Jasmin Guénette: “No Canadá, no mo-
mento, apenas 56% das pequenas em-
presas estão totalmente abertas e isso é 
bastante baixo; apenas 29% das pequenas 
empresas estão a fazer vendas normais, o 
que é bastante baixo. Seremos capazes de 
nos recuperar assim que as empresas forem 
totalmente reabertas e quando as pessoas 
puderem voltar a um modo de vida mais 
normal. Até lá, vai ser difícil”. 

Catarina Balça/MS
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Os conservadores acusam o Governo de 
Trudeau de apresentar um orçamento 
sem estratégia e com gastos massivos 
que vão hipotecar o futuro das próximas 
gerações. O Conservative Shadow Mi-
nister of Finance, Ed Fast, diz que este 
é o orçamento com mais gastos na his-
tória do país e acusa os Liberais de não 
apresentarem um plano para reabrir a 
economia em segurança.

Numa conferência de imprensa na 
terça-feira (20), Fast disse aos jor-
nalistas que neste documento de 

mais de 700 páginas não existe esperança 
para as 500,000 pessoas que estão desem-
pregadas e sublinha que Trudeau perdeu 
uma oportunidade para tornar a econo-
mia mais competitiva. Os Conservadores 
explicam que com este pacote americano 
de estímulos, as empresas canadianas vão 
ter dificuldades para, numa era pós-CO-
VID-19, conseguir competir com as em-
presas americanas. Fast argumenta que os 
Conservadores conseguem apresentar um 
plano para controlar os gastos em 10 anos e 
diz que a proposta dos Liberais vai hipote-
car o futuro de várias gerações. “Se não pa-
rarmos os gastos contínuos vamos queimar 
o futuro das próximas gerações. Os Con-
servadores prometem lutar para regressar 
ao equilíbrio fiscal e para parar os gastos”, 
adiantou.

O ministro-sombra conservador criti-
ca Trudeau por não apresentar um plano 
para melhorar a vacinação nas províncias 
e territórios e diz que os EUA já consegui-
ram vacinar muito mais pessoas do que o 
Canadá. “Em vez de apresentar um plano 
para proteger os canadianos, para fazer 

crescer a economia e criar postos de tra-
balho, os Liberais apresentaram um plano 
que obriga os canadianos a irem às urnas. 
Durante a pior crise de saúde desde que 
há memória e a maior crise económica 
desde a Grande Depressão é vergonhoso 
que o único trabalho de Justin Trudeau 

seja se proteger-se a si próprio”, afirmou.   
Durante a pandemia vieram a públi-

co notícias que davam conta que algumas 
empresas tinham abusado dos subsídios 
federais criados para apoiar empresas que 
tinham perdido grande parte das suas re-
ceitas devido à COVID-19. Mas para os 

Conservadores, o recado é claro. “Acre-
dito que a grande maioria dos canadianos 
é honesto, mas existem sempre exceções. 
Nós sempre defendemos a existência des-
tes programas, que fique bem claro, mas 
alguns deles foram mal concebidos no iní-
cio e fizeram com que alguns abusassem 
do sistema. Os Conservadores lutaram por 
programas mais bem concebidos e por isso 
nós, como oposição, temos aqui algum cré-
dito. Mas também alertámos para casos 
em que as empresas eram elegíveis para os 
programas e que devido a limitações no sis-
tema não conseguiam aceder aos fundos”, 
explicou.  

Fast teme que com este orçamento mais 
empresas abandonem o país. “Os canadia-
nos deveriam estar animados sobre a cria-
ção de postos de trabalho. Os impostos não 
são estimulantes para os empreendedores 
ficarem no Canadá”, referiu. 

Os Conservadores dizem que o Canadá 
foi o único país a definir um intervalo de 
quatro meses entre a primeira e a segunda 
dose da vacina e garantem que a sua prio-
ridade é trabalhar num plano para assegu-
rar cuidados de saúde e postos de trabalho. 
“A falha dos Liberais em incluir também o 
apoio ao sistema de saúde do Canadá nes-
te orçamento é repreensiva. Durante esta 
terceira vaga agressiva os Liberais gasta-
ram quase metade de um trilião para serem 
re-eleitos e não gastaram nem um níquel 
para assegurar saúde aos canadianos”, 
sublinhou.

Os liberais precisam do apoio de pelo 
menos um partido federal para que o orça-
mento seja aprovado no Parlamento mino-
ritário.

Joana Leal/MS

Conservadores dizem que orçamento não apresenta 
plano para reabrir economia em segurança

C
ré

di
to

s:
 D

R

Residentes de Davenport debatem orçamento federal
A MP Julie Dzerowicz apresentou quar-
ta-feira (21) o novo orçamento federal 
aos residentes de Davenport. Numa ses-
são que demorou quase 1 hora e meia a 
MP Liberal apresentou as linhas gerais 
do orçamento de 739 páginas, o maior 
de sempre na história do país e ouviu 
elogios e críticas ao documento. 

Dzerowicz começou por esclarecer 
que neste momento o Canadá é o 3.º 
país dos G7 que mais pessoas já vaci-

nou com a primeira dose. Cerca de 24% dos 
canadianos já receberam a primeira dose, 
uma percentagem que só é ultrapassada 
pelos EUA e pelo Reino Unido no grupo dos 
G7. Para além da extensão dos subsídios 
que vai permitir que mais pessoas con-
tinuem empregadas até ao outono, a MP 
destacou a maior flexibilidade do subsídio 
de desemprego para garantir que mais ca-
nadianos podem recorrer a esta ajuda. 

O governo compromete-se também a 
reduzir as taxas nas transações online que 
vão permitir diminuir as despesas dos co-
merciantes e das pequenas e médias em-
presas. Sobre as associações sem fins lu-
crativos, que vivem dias difíceis por causa 
da pandemia, o governo reserva $400 mi-
lhões.  

A Ministra das Finanças reservou $30 mil 
milhões para investir ao longo dos próxi-
mos cinco anos na criação de uma rede na-
cional de creches acessíveis em todo o país. 
Cerca de 50% dos custos vão ser divididos 
com as províncias e o objetivo é que o custo 
da creche represente apenas $200 por mês, 
ou seja, $10 por dia, à semelhança do que já 
existe no Quebec. Com esta medida Chrys-
tia Freeland acredita que as mulheres não 

vão precisar mais de escolher entre uma 
carreira profissional e a maternidade.

A economia verde é outra das grandes 
prioridades do orçamento. Mais de $ 100 
mil milhões em novos gastos ao longo de 
três anos são para alimentar a recuperação 
e iniciar a transição para uma economia 
verde. Quase $20 mil milhões são para aju-
dar a conservar 25% das terras e oceanos 
até 2025 e colocar o Canadá no caminho 
para exceder as metas de mudança climáti-
ca, reduzindo as emissões para 36% abaixo 
dos níveis de 2005 até 2030. 

Se o orçamento passar o governo com-
promete-se a aumentar o salário mínimo 

nacional para $15/hora. Uma medida que 
a MP diz ter sido um pedido de muitos dos 
residentes de Davenport que se queixam 
que o custo de vida em Toronto está cada 
vez mais elevado e que avisam que sem au-
mentar ordenados, as pessoas vão forçadas 
a abandonar a cidade. 

Mais de $5 mil milhões são para investir 
nos jovens que enfrentam dificuldades para 
pagar os estudos universitários porque não 
conseguem encontrar trabalho. Os Liberais 
comprometem-se com esta verba a evitar 
que esta seja uma geração perdida por cau-
sa do impacto da crise económica. 

No capítulo da imigração, o objectivo é 

modernizar o sistema, realçar o programa 
Temporary Foreign Worker, acelerar os 
caminhos para a Residência Permanente e 
simplificar o Express Entry. O objectivo é fa-
zer com que os imigrantes recém-chegados 
atendam às necessidades da economia que 
são críticas para fazer a economia crescer. 

A primeira pergunta que uma das resi-
dentes de Davenport fez foi quanto é que 
o governo ia investir para ajudar os países 
menos desenvolvidos a adquirir vacinas. 
Ao todo são $2 mil milhões para fazer com 
que os mais pobres também tenham acesso 
às vacinas contra a COVID-19. Alguns resi-
dentes estranharam a ausência do Pharma-
care do orçamento, ao que a MP respondeu 
que na próxima semana os habitantes vão 
ter a oportunidade de assistir a uma con-
ferência virtual com a Ministra da Saúde, 
Patty Hajdu. Dzerowicz diz que o assunto 
foi discutido com as províncias, mas nem 
todas demonstraram interesse. 

O luso-canadiano José Pinto elogiou a 
criação de um imposto sobre casas de pro-
prietários estrangeiros para ajudar os jo-
vens a conseguirem comprar casa própria, 
mas defendeu que o imposto deveria ser de 
10%, em vez de 1%. O bairro de Davenport 
concentra um elevado número de artista e 
de trabalhadores da indústria do cinema e 
da TV que viram com bons olhos a criação 
de um fundo específico para apoiar este 
sector que foi fortemente afetado pela pan-
demia. 

Até ao final de junho o governo promete 
ter 50 milhões de vacinas e uma das priori-
dades desde orçamento é fazer com que o 
Canadá tenha capacidade para produzir as 
suas próprias vacinas.

Joana Leal/MS

Conservative Shadow Minister of Finance, Ed Fast. Crédito: DR.
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Orçamento federal
Não é o que lá está… é o que lá não consta
O orçamento federal tabulado na Casa 
dos Comuns pela nossa ministra de Fi-
nanças, Chrystia Freeland, vai dar muito 
que falar nos próximos dias.  O orçamen-
to é extenso, complexo e abrange qua-
se toda parte da sociedade canadiana.  
Ficam aqui registadas muitas “primeira 
vez” no que diz respeito a um orçamento 
federal.  O documento corre 850 páginas 
em comprimento e contém 270 medidas 
individuais, superando todos do passa-
do.   Também é o primeiro orçamento 
federal apresentado por uma mulher. É 
o maior na história do país com o defi-
cit de $354.2 bilhões para o ano fiscal de 
2020/2021, ligeiramente mais baixo do 
que inicialmente previsto.  Apesar de ser 
reconhecida como a ministra/ministro 
mais talentosa no gabinete do gover-
no, a verdade é que a ministra Freeland 
não é economista nem tem formação ou 
experiência financeira.  Foi jornalista fi-
nanceira durante muitos anos, antes de 
entrar para a política. 

Estão previstos deficits durante os 
próximos cinco anos incluindo o 
2020/2021 de $680 bilhões.  A dívida 

total no fim do ano fiscal 2019/2020 ronda-
va os $685 bilhões, acumulado nos últimos 
153 anos de existência do nosso país.  Es-
tamos a prever uma duplicação da dívida 
nacional em cinco anos!  Dizer que a situa-
ção é preocupante, em vez de alarmante, 
é a mesma coisa que dizer que o Sporting 
sofreu danos ligeiros, quando invadiram a 
Academia e deram porrada aos jogadores, 
em vez da maior catástrofe.

Segundo algumas análises que já apurei 
por especialistas na matéria, falta transpa-
rência no documento, não é substanciado 
com argumentos económicos do costume, 
e não tem qualquer contingência incluída 
no caso das estimativas sobre o crescimento 

económico e o timing dos gastos e receitas 
não se concretize de forma esperada.  É la-
mentável que tenha demorado dois anos 
para este governo tabular o primeiro orça-
mento, especialmente durante este tempo 
de pandemia e gastos governamentais nun-
ca antes vistos.   Com certeza uma grande 
parte daquilo que já foi gasto foi necessário, 
mas este orçamento vai muito mais longe do 
que é necessário para combater os efeitos 
negativos económicos da pandemia.  Este 
documento contém mais do que 100 bilhões 
em gastos planeados para recuperar e cres-
cer a economia nos próximos cinco anos, 
além dos gastos diretamente ligados à pan-
demia. Para dar algum contexto económico 
pré-pandemia, os gastos estruturais são 20 
bilhões a mais anualmente em relação ao 
que foi orçamentado por este governo no 
ano passado e 50 bilhões/ano a mais em re-
lação ao último orçamento de há dois anos 
atrás.  Como já foi dito pelo nosso primeiro-
-ministro várias vezes, uma crise não pode 
ser desaproveitada!  Uma das áreas onde o 
governo terá uma grande percentagem de 
aprovação é a nova proposta para um pro-
grama nacional de cuidado infantil.  Este 
programa está orçamentado em 30 bilhões, 
menos de metade do custo atual, porque 
está dependente das províncias assumirem 
a outra metade.  Vários governos liberais 
já prometem isto há mais de 20 anos, mas 
como esta área está sobre o domínio pro-
vincial, e muita província não concorda em 
seguir o modelo já estabelecido em Québec, 
existe muita dúvida se isto vai ver a luz do 
dia na forma que foi apresentado.

A coisa mais importante neste orça-
mento não é necessariamente o que lá está 
mencionado, mas aquilo que lá não cons-
ta.  Nomeadamente, medidas fiscais que 
terão que ser implementadas para pagar 
os gastos astronómicos já realizados e pla-

neados para os próximos cinco anos.  Além 
de umas medidas simbólicas em termos de 
novos impostos para consumo de bens de 
luxo (carros, aviões e barcos), tributação de 
comércio digital (que ainda não foi imple-
mentado com sucesso noutro país), e pro-
priedades de estrangeiros não ocupadas, 
não está previsto qualquer aumento de im-
posto de rendimento ou consumo.  Porquê? 
Não quero ser cínico, mas parece que este 
orçamento tem ambições políticas para 
ajudar este governo nas próximas eleições 
previstas para o outono.

Em termos de medidas concretas que 
serão de interesse para as empresas, que 
continuam a enfrentar dificuldades, a ten-
tar sobreviver nos tempos de hoje, está pla-
neado o seguinte:

• A continuação do programa CEWS que 
subsidia salários de empregados até 
setembro, em montantes inferiores aos 
que serão pagos até fim de junho;

• A continuação do programa CERS que 
subsidia rendas de empresas, também em 
percentagens inferiores até setembro;

• Vai começar um novo programa em 
junho que tem com objetivo subsidiar 
empresas para darem emprego a novos 
quadros até $1,129 por semana, com 
subsídio até 50%, que ocorrerá entre 
junho e novembro deste ano.

Para trabalhadores, está prevista a continua-
ção e a introdução dos seguintes programas:
• A continuação dos programas CRB, 

CRCB e CRSB até setembro, que estava 
previsto acabar em junho; 

• Alívio nas exigências prévias para qua-
lificar para o fundo de desemprego;

• O benefício para trabalhadores que 

fiquem doentes, incapazes de trabalhar - 
vão continuar a poder desfrutar do subsí-
dio de duas semanas até setembro.

Este orçamento tem como tese principal 
que os 100 bilhões em investimento vão fo-
mentar crescimento elevado da economia, 
inovação, mais formação e treino de traba-
lhadores e uma maior participação no mer-
cado de trabalho das mulheres.  O problema 
é que a economia já está a crescer rapida-
mente, e isto explica a redução do deficit es-
perado em 25 bilhões devido a receitas extra 
no ano corrente.  O problema mais significa-
tivo, e que a maioria do investimento que o 
governo está a prever, é principalmente em 
“infraestrutura social” e não em infraestru-
tura real.  Este investimento vai trazer entre 
.05 - .10 % de crescimento, e o governo está 
a antecipar um crescimento anual de 3%, o 
dobro do que tem sido a norma nos últimos 
10 anos. Mais problemático ainda é o aumen-
to na taxa de juro que já está a decorrer e a 
possível inflação que estes gastos extraordi-
nários vão provocar.  Está previsto que o juro 
pago anualmente na dívida vai passar de 20 
bilhões para 40 bilhões nos próximos anos.  
Isto se a taxa de juro se mantiver mais ou 
menos como está, o que não é nada provável.

As críticas que já se escutaram sobre este 
orçamento, principalmente dos Conserva-
dores, é que em vez de gastarem mais umas 
centenas de bilhões em novos programas 
e ajuda a empresas e indivíduos, deveriam 
investir na aceleração na distribuição de 
vacinas e consequentemente a reabertu-
ra da economia.  Não seria má ideia e sai a 
todos nós muito mais barato.  Infelizmen-
te as más decisões do governo federal e do 
governo provincial ao longo do último ano 
não são facilmente revogadas, mas com 
certeza o foco deveria estar aí também. 

Sergio Ruivo CPA,CA,LPA

Tome a vacina contra a COVID-19 
quando  chegar a sua vez.

Proteja-se a si e aos outros

VACINADOS
Vamos lá!

Saiba mais: toronto.ca/COVID19
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The Liberals released their budget containing over 290 
measures and 739 pages.  This article lists a few of the-
se measures.  I have subdivided these measures into 
four groups: 

1. Individuals,
2. New Taxes,
3. Businesses, 
4. Non-Profits. 

INDIVIDUALS: 

1. National Childcare System: 30 Billion over five years to 
help the cost of early learning and childcare services.  Lib-
eral’s goals are Childcare costs to be $10 per day per child.  
Liberals believe reducing Childcare expenses will make 
life more affordable AND will drive economic growth by 
drawing more women into the work force.

2. Canada Recovery Benefit (and Employment Benefits):
a. extended by 12 weeks with benefits for up to 50 weeks.
b. raising claw back to $22,944 ($26,177- married).

3. Expansion of Current Credits/Benefits: Expanded access 
to, and value of, several personal measures, including, the 
Disability Tax Credit, Canada Workers Benefit, Northern 
Residents Deductions, and Old Age Security.
 
4. Establishing a Federal $15.00 Minimum Wage program: 

5. COVID-19 Benefit Repayment, Timing of Deduction: 
Individuals will have the option to claim a deduction in 
respect of the repayment of a COVID 19 benefit amount for 
the year when the benefit was received, rather than the 
year in which the repayment was made.

6. Electronic Communication between CRA and Taxpay-
ers: Individuals will receive electronic Notices of Assess-
ment where they (or their tax preparer) files their return 
electronically.  Businesses using My Business Account will 
default to online mail.  More tax, GST/HST and informa-
tion returns will be required to be filed electronically.  
Electronic payments will be required for all amounts of 
$10,000 or more.

NEW TAXES

1. Tax on Luxury Goods: A up to 20% tax on the retail 
sale of new luxury cars and personal aircraft priced over 
$100,000.  And boats priced over $250,000.  Effective Jan-
uary 1, 2022.

2. “Netflix Tax”: a 3% tax on foreign digital services.

3. Foreign Owner’s Tax on Real Estate: A new national 1% 
tax on the value of vacant or underused real estate owned 
by non-resident, non-Canadians effective 2022. Foreign-
ers’ new reporting requirement effective 2023 are that 
they will have annual CRA filings on the use of their prop-
erty (vacant/not used).

4. New Vaping tax and higher cigarette tax:  No informa-
tion on taxes for vaping.  Cigarette tax set at another $4 
per carton. 

BUSINESSES

1. EXTENDED Wage Subsidy (CEWS) and EXTENDED Rent 
Subsidy (CERS): Extended for four more periods, ending 
September 25, 2021.  July to September subsidy gradually 
is reduced.  Publicly Companies with increased EXECU-
TIVE earnings will pay back Wage Subsidy.

2. New Hiring Incentive: The Canada Recovery Hiring 
Program (CRHP) provides a 50% subsidy for eligible sala-
ries paid more than that paid in a baseline reference peri-
od.  The program lasts for six periods and commences June 
6, 2021.  The percentage is reduced over the last three pe-
riods.  A revenue decline of over 0% (???) is needed for the 
first period, over 10% for the remainder.  Can only claim 
the greater of CRHP or CEWS, but not both.

3. Accelerated CCA Claims: Many depreciable assets will 
be eligible for a 100% write-off if purchased on or after 
Budget Day, and if they become available for use before 
January 1, 2024.  There is a $1.5 million limit per associ-
ated group.  Certain long-term assets, like buildings, are 
not eligible.

4. Zero-Emission Technology Manufacturers:  The federal 
corporate tax rate would be cut in half starting with fiscal 
years commencing in 2022.

5. Mandatory Disclosure Rules: Budget 2021 proposes 
broad-based disclosure requirements for tax strate-
gies considered aggressive by the government.

6. Enhancing Funding for Small businesses: 500K to 1 mil:

NON-PROFITS

1. Enhanced funding.
2. 200 Million for local festivals administered by Heritage 
Canada.
3. 200 Million to support major ARTS and CULTURE festi-
vals with funding flowing through reginal agencies.  

Prepared by Carlos Teixeira
Managing Partner/Teixeira Accounting Firm Inc.

Federal Budget

What do you need to know?

A capa do  livro do Orçamento de 2021 do Canadá possuí 739 páginas

Tim Hudak, became Chief Executive Of-
ficer of the Ontario Real Estate Associ-
ation in 2016, and before he served the 
people of Ontario as an MPP from 1995 
to 2016, reaching the honorable position 
of leader of the Conservative Progres-
sive party of Ontario for five years. 

Recently, he was interviewed by 
Manuel DaCosta on Here’s The 
Thing for Camões TV and in addi-

tion to doing a detailed analysis of the cur-
rent state of Real Estate in Ontario, he also 
had the opportunity to give us his view on 
the newly presented federal budget.

His long experience in the real estate 
market, combined with his political ex-
perience, gives Tim Hudak the ability to 
make us look at the present and future 
moment of the Canadian economy in an-
other perspective. Hudak has no doubt 
that Real Estate has a key role in the  de-
velopment of the country and the prov-
ince of Ontario in particular. And it pre-
sents concrete ideas that could make the 
economy move.

Manuel DaCosta: What do you have to 
say about the federal budget that was re-
leased last Monday, April 19? If you have 
to describe it in one word?

Tim Hudak: It’s a lot of spending. Just to 
go back to the province. We put some 
ideas on the table and spoke with Premier 
Ford and his Cabinet Administer and we 
say: if you want to get the economy going 
again as we emerged from Covid, Real Es-
tate can play a big role, because when you 
buy a house, you don’t buy just the house, 
you buy new furniture, appliances, you 

get to fix it up in a few places, you pay the 
movers. When somebody buys a home is 
over 80.000 in spin off activities, so if you 
want those jumper cable to restart the 
economic engine of Ontario, how about 
eliminate the land transfer tax? That 
would get more people buying homes 
or more people selling their homes, be-
cause now they don’t have to worry 

about a big tax if they downsized empty 
nesters, for example. We calculate that it 
would create a lot of jobs, about 32.000 
more houses transactions, So, anyway, 
they’re listening, hopefully it would be 
successful, there’s a way that Real Estate 
can help get Ontario’s economy fire in all 
cylinders and get people back to work 
and payroll. On the Federal side I worry 
that governments could intervened too 
much in the house marketing, they might 
make harder for people to get a mort-
gage for example, or want to get into the 
market, so it’s happening nothing was in 
there against Canadians for that, I worry 
that might be a future plan, they did put 
money in to broad band, the top questions 
that realtors are getting in small towns is 
no longer how many doctors are there, 
or how are schools like, it’s: how is the 
internet service? So, that was helpful to 
see. They also brought up some programs 
to help people save in their energy cost, 
or if you’re fixing up the furnace, putting 
insolation in the walls. I think those are 
good because they’d help particularly 
middle-class families.  

Manuel DaCosta/MS
Transcrição: Lizandra Ongaratto

Federal Budget 

“It’s a lot of spending”- Tim Hudak 
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Já entregou 
as suas taxas?
2020 foi obviamente um ano difícil para 
a grande maioria das pessoas, já que a 
pandemia provocada pela Covid-19 as-
sumiu o controlo na vida de todos com 
os confinamentos, com escolas fecha-
das, turbulência política, vacinas e en-
cerramento de empresas, causando per-
das de empregos e incerteza económica. 
2020 levou os homens em cafés, pátios e 
padarias a discutir vacinas e pandemias 
em vez de futebol. No momento, todos 
parecemos saber ou ter uma opinião 
sobre vacinas e tornamo-nos cientistas, 
mesmo que sem os anos de trabalho e 
estudos de laboratório.

O que não mudou em 2020 é que todos 
nós ainda somos obrigados a apre-
sentar as nossas declarações fiscais. 

Embora muitos ainda acreditem que a Agên-
cia de Receitas do Canadá (CRA) prorrogará 
o prazo de entrega, ainda não foi alterado e 
permanecerá no dia 30 de abril para a maio-
ria dos contribuintes e no dia 15 de junho se 
você ou o seu cônjuge for sole proprietor’s. 
Esta data por enquanto está definida e para 
evitar quaisquer taxas preenchimento atra-
sado e juros, é importante ter as suas decla-
rações de impostos feitas antes dessa data, 
caso deva dinheiro ao governo este ano.

Como foram emitidos mil milhões de 
dólares em cheques para o CERB, CRB e EI 
este ano, é importante lembrar que se você for 
um dos milhões de residentes canadianos que 
receberam qualquer um desses pagamentos 
de assistência governamental, então deverá 
contar com o pagamento de alguma forma de 
retorno de imposto ou então conta com um 
reembolso muito menor do que o normal este 

ano. Com planeamento, muitos foram capaz-
es de reduzir essa dívida fiscal investindo em 
RRSPs, aumentando a sua caridade ou do-
ações políticas. Embora o prazo para aprove-
itar esses métodos de redução de impostos já 
tenha passado, ainda existem algumas opções 
para diminuir a conta de impostos.

 1 - Repartição de Pensão (Pension Shar-
ing): Embora já esteja disponível há anos, 
ainda é surpreendente que muitos aposen-
tados não estejam a usá-lo de forma maxi-
mizada para distribuir a renda entre o casal.

2 - COVD-19 Crédito para trabalho em 
casa (Covid-19 - Work from home cred-
it): Dá-lhe um crédito de $2 por dia se foi 
“forçado” a trabalhar em casa em 2020. O 
crédito máximo disponível é de $400 e vai 
permitir algumas poupanças.

3 - Crédito para despesas de emprego 
(Employment Expense Credit): Se trabalha 
regularmente em casa, é um commission 
employee ou usa o seu veículo pessoal para 
fins de trabalho sem remuneração, é im-
portante guardar os seus recibos e usar esse 
crédito para maximizar o seu reembolso ou 
reduzir ainda mais o valor devido. Se decid-
ir dar baixa nas despesas do veículo, é im-
portante lembrar que um registo do carro é 
necessário ou o CRA rejeitará todas as des-
pesas relacionadas ao seu veículo.

4 - Solicitar Isenção de Contribuintes 
(Apply for Tax Payer Relief): Isso não redu-
zirá o valor devido, mas pode reduzir quais-
quer penalidades ou juros sobre qualquer 
valor que deva ao governo.

 Num ano normal, a maioria dos escritóri-
os está preparada para o grande volume de 
trabalho que é causado pelo prazo fiscal de 
abril, mas, como outras empresas, os con-

tabilistas e tax filers foram forçados a mudar 
as suas operações diárias, porque têm fun-
cionários a trabalhar em casa, que faltam por 
questões de saúde ou que têm que atender 
às necessidades das suas famílias, causadas 
pelo encerramento de escolas e outras de-
cisões de confinamento tomadas por vários 

governos. A menos que o CRA mude a sua 
decisão, é importante ir ao escritório do seu 
contabilista ou tax filer o mais rápido pos-
sível, pois eles também estão a ter que tra-
balhar com esta pandemia, mantendo a sua 
segurança e a tentar ajudar os seus clientes.

Ricardo Viveiros 

Fernando Ferreira
Sales Representative 

For a FREE home evaluation
or any real estate INFO call 416.528.4724
fernandoferreirasells@gmail.com    fernandoferreira.ca
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What does this budget mean for you?
This week Finance Minister and Dep-
uty Prime Minister Chrystia Freeland 
tabled the federal government’s budget 
2021 titled….” A Recovery Plan for Jobs, 
Growth, and Resilience.”

Minister Freeland is the first woman 
to present the federal govern-
ment’s budget in Canadian history.

This budget introduces a host of new 
spending measures as part of Canada’s 
continued response against the COVID-19 
pandemic and longer-term recovery. This 
Liberal budget commits up to $104.1 billion 
in new spending over the next three years, 
broken down into five areas: job creation, 
small businesses and growth, women 
and early learning and childcare, climate 
action and a green economy, and young 
Canadians. 

Federal budget 2021 signals without reser-
vation that the federal government is willing 
to spend whatever it takes to ensure Can-
adians come out of the pandemic as close to 
whole as possible. As well this budget makes 
crystal clear which policies the federal gov-
ernment feel should be prioritized as we 
head towards a potential fall election.

The number one priority in this budget 
is the federal government’s commitment 
to establish a Canada-wide early learning 
and childcare system. The Liberal Party of 
Canada has promised such a program since 
1993 and this budget makes that one step 
closer to reality. The government’s goal is 
to bring regulated childcare costs down to 
$10 per day on average over the next five 
years. To support this proposal, budget 
2021 aims to invest up to $30 billion over 
the next five years, and $8.3 billion on-
going for early learn and childcare and in-
digenous early learning.

The budget that was tabled this week 
was 724 pages, one of the longest in Can-
adian history. However, the budget length 

is consistent with the vast number of in-
vestments and other measures outlined in 
the document. As l indicated, this budget 
is broken down into five key themes and l 
will give you a snapshot of these areas and 
some notable changes that l believe you 
should be aware of……

Jobs
• Creating one million jobs by the end 

of the year – as promised in last fall’s 
Speech from the Throne.

• Budget 2021 proposes to introduce the 
new Canada Recovery Hiring Program 
for eligible employers that continue to 
experience qualifying declines in rev-
enues relative to before the pandemic. 
The proposed subsidy would offset a 
portion of the extra cost’s employers 
take on as they reopen, either by in-
creasing wages or hours worded, or by 
hiring more staff.

• This budget proposed to extend the Can-
ada Emergency Wage Subsidy, the Canada 
Emergency Rent Subsidy, and Lockdown 
Support until September 25, 2021.

Small Businesses and Growth
• This budget proposes to improve the 

Canada Small Business Financing Pro-
gram to increase annual financing by 
$560 million, supporting approximate-
ly 2,900 additional small businesses, 
alongside other enhancements that will 
increase the eligibility to this financing 
and permit lending against intellec-
tual property and start-up assets and 
expenses.

• The government is committing to 
engage with key stakeholders to lower 
the average overall costs of interchange 
fees for merchants, ensure that small 
business benefit from pricing that is 
similar to large business, and protect 
existing rewards points for Canadian 
consumers.

• Budget 2021 proposes to provide $500 
million over two years, starting in 
2021-2022, to the regional development 
agencies for community infrastructure. 
These projects will stimulate local 
economies, create jobs, and improve 
the quality of life for Canadians from 
coast to coast.

Women and Early Learning and 
Child Care

• This government is proposing to 
provide up to $146.9 million over four 
years, starting in 2021 -22, to strength-
en the Women Entrepreneurship 
Strategy.

• Advancing a National Action Plan to end 
gender-based violence. This budget will 
invest $601.3 million over five years, 
starting in 2021-22, to advance this plan.

• Responding to the tragedy of mission 
and murdered indigenous women and 
girls, this budget proposes to invest an 
additional $2.2 billion over five years, 
beginning in 2021-22 and $160 million 
ongoing, to help build a safer, stronger, 
and more inclusive society.

Climate Action and a Green 
Economy

• This budget will propose to provide 
$4.4 billion on a cash basis to help 
homeowners complete deep home 
retrofits through interest-free loans 
worth up to $40,000. The program 
would be available by summer 2021 
and support retrofits for up to 200,00 
households.

• Providing $2.3 billion over five years to 
Environment and Climate Change Can-
ada, Parks Canada, and the department 
of fisheries and oceans to conserve up 
to one million square kilometers more 
land and inland waters.

• Budget 2021 proposes to provide $5 
billion over seven years to the Net Zero 
Accelerator.

• This budget has proposed to introduce 
an investment tax credit for capital 
invested in carbon capture, utilization, 
and storage projects, beginning in 2022, 
with the goal of reducing emissions by 
at least 15 megatons of CO2 annually. 

• A proposal to change the delivery of 
Climate Action Incentive payments from 
a refundable credit claimed annually on 
personal income tax returns to quarter-
ly payments made through the benefit 
system starting in 2022. This will deliver 
Canadians Climate Action Incentive 
payments on a more regular basis.

Young Canadians/ Our Youth
• The Liberal budget proposes to invest 

$4.1 billion to help make postsecond-
ary education more affordable, and to 
provide direct support to students with 
the greatest need.

• Providing $150 million over two years, 
starting in 2021-22, to support indigen-
ous students. This support would help 
offset lost income that many indigenous 
students rely on to pay for tuition, books. 
Housing, and other living expenses.

• Injecting $708 million over five years 
starting in 2021-22, to create at least 
85,000 work-integrated learning 
placements that provide on the job 
learning and provide business with 
support to develop talent and grow. 

• This budget will also provide $100 
million over three years for innovative 
mental health interventions for popu-
lations disproportionately impacted by 
COVID-19, including health care work-
ers, front-line workers, youth, seniors, 
indigenous peoples, and racialized and 
black Canadians.

Other Notable Investments
• This budget proposes to introduce a tax 

on the sales, for personal use, of luxury 
cars and personal aircraft with a retail 
sales price over $100,000, and boats, 
for personal use, over $250,000. 

• Increase the tobacco excise duty by $4 
per carton of 200 cigarettes, along with 
corresponding increases to the excise 
duty rates for other tobacco products.

• Implementing a 1% tax on the value of 
non-resident, non-Canadian owned 
residential real estate that is considered 
to be vacant or underused, effective 
January 1, 2022. 

I have tried to give you a snapshot of what 
was presented this week by the Minister of 
Finance and how it will affect you and your 
family…. but my takeaway from this 2021 
budget is spend, spend, spend. With the 
emphasis that it’s a political budget and the 
platform for the next federal election.

Federal Budget…2021

Vincent Black
Opinion
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De segunda a sexta-feira,
das 11h às 12h,
na Camões TV

Bell Fibe 659 | Rogers Cable 672 | Ignite TV 880

Finance Minister Chrystia Freeland’s 
inaugural budget is intended to trans-
form the economy by favouring vaccine 
rollouts and economic recovery in the 
near term and focusing on the labour 
force, green technology, and education 
over the long-term. While good intentio-
ned, the fiscal roadmap outlined by the 
Liberal government will come at a cost 
to Canadians.

The plan is clearly to get through the 
pandemic crisis by extending the 
massive support programs to hou-

seholds and businesses that were intro-
duced last year and then focus on mea-
sures intended to lift economic growth in 
years to come. The plan is extremely cos-
tly though as it is financed almost entirely 
with debt. COVID-19 has already added 
massive amounts to our national debt and 
the new fiscal anchor seems to be to hold 
the debt-to-GDP ratio steady at very risky 
levels.

Good news comes from an improved 
economic outlook. Despite ongoing shut-
downs, Canada’s economy has been more 
resilient than expected. This has bolstered 
government revenues significantly above 
expectations set in last November’s Eco-
nomic Update.

“The plan is clearly to get through the 
pandemic crisis by extending the massive 
support programs to households and busi-
nesses that were introduced last year and 
then focus on measures intended to lift 
economic growth in years to come. The 
plan is extremely costly though as it is fi-
nanced almost entirely with debt.”

But new spending measures have out-
paced these gains. Deficits over 2020–21 
and 2021–22 will total $509 billion, slight-
ly above what was expected last fall. And 
over the following four years, deficits will 
persist—easing from $59.7 billion in 2022–
23 to $30.7 billion in 2025–26 (over 1.1 per 
cent of GDP in that year).

While the economic outlook is positive, 
a successful rollout of vaccines is critical 
to allowing the economy to fully reopen, 
something that is expected to happen in 
the second half of this year. Until then, 
COVID-19 continues to take a toll on many 
sectors of the economy. To counter this, 
Budget 2021 includes massive spending on 
a multitude of near-term initiatives. Over 
$32 billion is committed to help households 
and businesses get through the crisis, with 
major outlays to extend the wage subsidy 
program and maintain generous employ-
ment insurance benefits until September.

Over the longer-term, initiatives are 
numerous, but daycare is the centerpiece 
of the budget. Close to $30 billion is com-
mitted over the budget’s planning hori-
zon—starting at $3.1 billion in 2021/22 and 
ramping up to $8.4 billion in 2025–26, with 
ongoing spending of $9.0 billion per year 
or more thereafter. The intent is to bring 
$10 a day care to all parents. This is a wor-

thy initiative and there is evidence of the 
economic benefits, much of it referencing 
Quebec’s success with a provincial daycare 
program.

The transfers are generous and should 
entice provinces to come on board with the 
national daycare program, but the details 
of the agreement need to be worked out. 
Most provinces are cash strapped and deal-
ing with the growing burden of healthcare. 
Interestingly, the budget offered no per-
manent increases on health transfers out-
side of a $4 billion increase in 2020–21.

Education, reskilling, and retraining is 
another important long-term focus of the 
budget. The pandemic has had an over-
bearing impact on young people, women, 
and low-wage workers. In March 2021, 
an additional 291,000 Canadians joined 
the ranks of the long-term unemployed, 
most of them youth aged 15 to 24. And this 
may not be temporary as the COVID-19 
pandemic will have lasting impacts on the 
economy. Budget 2021 sets aside $7.5 bil-
lion over five years for education and re-
training.

“Overall, Budget 2021 is massive and ex-
tensive—with programs and spending that 
will, no doubt, address many of the issues 
that concern Canadians. However, Bud-
get 2021 also takes us down a path of per-
manent increases to spending, with only 
modest revenue measures in the plan.”

For businesses, Budget 2021 broadly 
focuses on providing investment incen-
tives and support for technology adop-
tion. There is also a hiring incentive and 
additional funds for aerospace and life sci-
ences; a fund for research, innovation and 

entrepreneurs; and new spending on green 
infrastructure and broadband internet. In 
total, $16.3 billion is committed to these 
initiatives.

Budget 2021 includes many other spend-
ing initiatives that are focussed on im-
proving outcomes for disadvantaged Ca-
nadians. These include more generous Old 
Age Security ($11.3 billion over the budget 
planning period); the enhanced Canada 
Workers Benefit ($9 billion); money for 
communities, including affordable housing 
($17.4 billion) and money for indigenous 
communities ($15.2 billion).

Overall, Budget 2021 is massive and ex-
tensive—with programs and spending that 
will, no doubt, address many of the issues 
that concern Canadians. However, Bud-
get 2021 also takes us down a path of per-
manent increases to spending, with only 
modest revenue measures in the plan. The 
federal debt-to-GDP ratio will stabilize at 
roughly 50 per cent, fully 20 percentage 
points above the pre-pandemic level.

While Budget 2021 demonstrates that 
the situation is sustainable for the feder-
al government, provinces and territories 
are also suffering from massive deficits 
and large additions to their debt levels. As 
such, Canadian taxpayers may well face 
higher taxes or spending restraints at the 
provincial level. Moreover, high debt lev-
els leave governments vulnerable to high-
er-than-expected interest rates or future 
economic shocks. Let’s hope that neither 
are in the cards anytime soon.

Pedro Antunes
Chief Economist

Pedro Antunes
Opinião

Budget 2021
A Big Bet On Future Growth
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Esta semana

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

Vamos conhecer o projeto da artista Andreia Sousa 
ligado à Associação “Talentos Salgados”

Ouvimos com Expectativa a música de Zé Manel 
ex-músico dos Fingertips

Conhecemos melhor duas grandes comunicadoras 
Cristina Da Costa e Nellie Pedro 

Ajudamos o Parkdale Community Food Bank a ajudar 
quem mais precisa nestes tempos difíceis

Analisamos os temas da atualidade 
em mais um Roundtable

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

Cristina Da Costa
Opinião

Caros leitores,
Bom dia. Feliz sexta-feira e bom fim de 
semana se me permitem já esse avanço.

Mais uma edição do jornal Milénio 
Stadium a sair quentinha para as 
bancas, com temas de bastante re-

levância e, sobretudo, atuais.
Acabámos de ficar a saber as novidades 

do nosso Federal Budget, orçamento de es-
tado federal. O primeiro da nova ministra 
das Finanças, a Sra. Chrystia Freeland. Um 
Budget (orçamento) com valores inéditos 
na ordem dos 100 biliões de dólares.

Agrada a todos? Claro que não. Sempre 
vai haver ganhadores e perdedores.

O governo liberal liderado por Justin 
Trudeau, está a querer cumprir algumas 
promessas, quebrar muitas outras e ali-
mentar esperanças e ilusões. Este orçamen-
to de estado (Federal Budget) está a tomar 
contornos destinados a apoiar pequenas e 
algumas médias empresas até certo ponto, 
na pós-pandemia.

O chamado Day Care System, as creches 
subsidiadas pelo governo, vão ser bastante 
beneficiadas com uma tranche a ser inje-

tada em breve e que vai baixar os valores 
fixos que os pais pagam, em 50% e tentar 
implementar custos razoáveis de $10 diá-
rios.  A ver.

Em 2026 mais uma tranche de 19.2 bi-
liões a ser injetada neste setor.

1.6 biliões de auxílio em subsídios de renda.
O departamento da restauração bastante 

afetado, novamente sem grandes ajudas a 
caminho. Um setor que já perdeu milha-
res de dólares em custos, lucros perdidos e 
portas fechadas.  Muitas delas jamais recu-
perarão. 

Se por acaso é proprietário de um Private Jet, 
veleiro ou barco de luxo e/ou carro de luxo aci-
ma dos $100,000.00, já sabe, prepare a carteira. 
Alguém tem de pagar para quem não tem am-
bição. Sempre assim foi e sempre assim será.

Se ter sucesso é sinónimo de penalização, por-
quê trabalhar e querer ter uma visão melhor? Já 
que quem nada fez, não faz e nunca fará tem 
tudo dado de mãos beijadas. 

Enfim. É o que é e vale o que vale.
O governo federal espera alcançar um 

défice de $30 biliões no decorrer do ano de 
2026.  Ficamos no aguardo do cumprimen-
to destas mais recentes promessas.

A ver...
Fiquem bem,
Muita saúde e até já,
Cristina

Em que estado estamos...
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On April 19th, 2021, the federal liberal 
government tabled a new budget in the 
House of Commons, after waiting two 
years since the last. This government 
needed this amount of time to ensure 
that the drama teacher could hoodwink 
Canadians into believing that the budget 
would be presented for their benefit. 

In fact, this 700-page document is noth-
ing more than a campaign platform for 
an election which mostly likely will 

occur sometime in September. The per-
plexing reality is that many citizens won’t 
dig through the fog being created which 
hides the financial reality of a document 
that has saddled every person in this 
country with an additional $20.000.00 
of debt. Granted that in reviewing the al-
location of the $100B in budgeted funds 
one could get a warm feeling enveloping 
our bodies thinking that the liberals have 
showered benefits on everyone, unless 
you are young and white. As we race to-
wards 1 trillion dollars in debt, this gov-
ernment is saddling its young citizens 
with a debt load for years to come. 

If I were a baby about to be borne, I’m 
not certain I would want to come out of my 
mother’s womb. The theme of this budget 
is spend, spend and spend some more be-
cause the sycophants governing this coun-
try have no respect for our hard earned 
tax dollars. Our respected finance minis-
ter Chrystia Freeland proclaimed in her 
presentation “the liberals put our money 
where our mouth is”. Supposedly it’s the 
Liberals money to spend as they please. 
But it’s the taxpayer’s money! Further 
she suggested that every Canadian will be 

better off with this budget. Who is getting 
the money other than liberal adulators and 
happy campers who are the usual takers?  
Debts and deficits don’t appear to matter 
now but they will affect future prosperity 
and paying our debts with the bank of Can-
ada credit card to provide temporary com-
fort and only making minimum payments 
is suggested in the presented document. 
Many have suggested that this is a feminist 
budget created to appease socialist pres-
sures, but it’s doubtful that women will be 

dancing in the street by the time all broken 
promises become reality. 

Social based economies rarely result in 
economic prosperity and are a barrier to 
wealth creation required to pay for all the 
social programs being implemented. This is 
a spend only budget with no provisions for 
income, therefore how are the projections 
from the government to bring the deficit to 
pre-pandemic levels going to be achieved 
by 2026? How can we believe this vi-
sion when spending is not going to abate? 

Canadians are being made to feel like a 
charitable group. Let entrepreneurs take 
this country back to where it belongs free 
from attitudes suggesting that success is a 
sin and should be punished. As our spirits 
wane in confinement, truth from our pol-
iticians is needed by thinking about long 
term fiscal planning instead of short-term 
thinking simply to win an election. 

The NDP and conservative parties have 
no answers and can’t come up with believ-
able policies to challenge the liberal min-
ority government. Shame on them for not 
standing up at a time where every program 
presented in the budget cannot be imple-
mented because we remain incarcerated 
due to lack of vaccines. Liberals promised 
universal childcare plans in 1988, 1993, 
2004 and 2015. Now in 2021 another pro-
gram. The child born in 1988 has grown up 
and no longer needs the promised program 
and doubting if he should become a par-
ent dependent on promises from govern-
ments. Instead, he would rather have the 
funds to buy a yatch. 

I hope I’m wrong in my assertions but 
when the government says “this budget 
is to finish the fight against the Covid-19 
recession and to create more jobs and 
prosperity for Canadians in the decades to 
come” you have to wonder how believable 
the entire budget is. Buzzwords such as so-
cial malnutrition and social infrastructure 
were created to impose guilt and fear on 
Canadians by socialist operatives to cover 
an ineptitude to govern, but it won’t work.

Take care. 
Manuel DaCosta/MS

Budget…what is it?

Soluções acessíveis para as suas necessidades contabilísticas

Os nossos serviços:
• Income taxes (comerciais, 
 empresariais e pessoais)
• Registo de pequenas empresas
• Protestos e apelos
• Serviços de contabilidade

Oferecemos um REEMBOLSO INSTANTÂNEO e uma segunda 
opinião GRATUITA caso não esteja satisfeito com a atual

• Impostos de venda federal e 
 porvincial (HST, GST, PST & QST)
• Aplicações ITN (números 
 segurança social temporário
• Registo de corporações

1325 St. Clair Avenue West, Toronto, ON M6E 1C2
(416) 603-0842   Toll Free: 1 888 232 6326
info@viveirosgroup.com viveirosgroup.com
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Novas restrições
Impacto nas pessoas e nas empresas
O Governo de Ontário anunciou na pas-
sada sexta-feira (16) uma lista de novas 
restrições que pretendem travar o nú-
mero diário de casos de COVID-19 e de 
hospitalizações que está a ameaçar a 
capacidade dos cuidados intensivos dos 
hospitais da província. Depois de admi-
tir que a província já tinha as restrições 
mais duras da América do Norte, o Pre-
mier Doug Ford disse que agora era pre-
ciso fazer ainda mais. 

O Milénio Stadium compilou uma lis-
ta das novas restrições que revelam 
como a vida de pessoas e de empre-

sas vai mudar enquanto os casos diários e os 
internamentos não diminuírem em Ontá-
rio. A propósito da nova regra que as auto-
ridades de saúde de Toronto e Peel impuse-
ram esta semana para encerrar um local de 
trabalho sempre que cinco ou mais funcio-
nários testem positivo, o nosso jornal ten-
tou chegar à fala com vários empresários 
portugueses, mas nenhum deles aceitou 
comentar a medida. Na terça-feira (20) as 
duas cidades anunciaram que sempre que 
cinco ou mais funcionários testem positivo 
num local de trabalho, a empresa vai ser 
obrigada a encerrar durante 10 dias para 
conter a transmissão do vírus. Já os funcio-
nários vão cumprir uma quarentena de 14 
dias. A ordem entra vigor esta sexta-feira 
(23) e as autoridades de saúde explicam que 
a medida é necessária porque os surtos em 
locais de trabalho são cada mais frequen-
tes. As duas autoridades de saúde estão a 
pressionar o Governo de Ontário para as-
segurar os paid sick days para garantir que 
as pessoas não têm de escolher entre fazer 
quarentena ou pôr comida na mesa.

Cândido Faria é corretor de imóveis da 
REMAX e já tem saudades de apertar a mão 
a um cliente antes e depois de fechar um 
negócio. “Agora trabalhamos com más-
caras e fazemos distância social para ga-
rantirmos que o nosso local de trabalho é 
seguro. Antes íamos visitar uma casa com 
um cliente no mesmo carro, mas agora isso 
já não é possível. A nossa rotina transfor-
mou-se no preenchimento de formulários 
para perceber se o cliente tem sintomas de 
COVID-19, se viajou recentemente, se teve 
contato próximo com alguém que está in-
fetado, etc. Já não há apertos de mão...”, 
contou.

Felizmente para o luso-canadiano a 
compra e venda de casas é uma área de ati-
vidade essencial, mas o corretor de imóveis 

percebe a frustração de alguns empresá-
rios. “É muito difícil estar a operar sem um 
plano. Os empresários sabem em cima da 
hora se podem abrir ou se têm de encerrar. 
Estou solidário com esses empresários, é 
um período muito difícil”, disse.

Faria trabalha sobretudo na GTA e diz que 
os portugueses, apesar de tudo, preferem 
visitas em pessoa. “Tenho alguns clientes 
que preferem marcar uma videoconferên-
cia em vez de virem até ao escritório, mas 
os portugueses são diferentes, ainda pre-
ferem vir até cá. Claro que seguimos todos 
os protocolos de segurança, desde uso de 
máscara, distância física, higienização das 
mãos, preenchimento de um questionário, 
etc.”, explicou.

Com escritório localizado no 1192 da St 
Clair Ave W, o corretor de imóveis diz que 
pouco mudou nas estradas desde que en-
trámos num confinamento mais apertado. 
“Apesar dos avisos acho que o trânsito está 
semelhante. As pessoas continuam a sair de 
casa, sobretudo quando temos bom tem-
po”, opinou. Sobre as recentes notícias so-
bre o aumento do preço médio de uma casa 
em Toronto, Faria garante que continua a 
existir procura no mercado e que as casas 
continuam a sair. 

Joan Sheppard é professora no ensino 
básico e confessa que ficou aliviada quando 
recebeu a primeira dose da vacina. “Con-
segui agendar a vacina e já tomei a primeira 
dose, agora estou a aguardar que me liguem 
para agendar a segunda dose. Confesso que 
fiquei muito mais descansada porque sou 
professora numa escola em Mississauga 
numa área geográfica que é considerada 
um hot spot devido ao elevado número de 
casos de COVID-19”, informou.

Sheppard contou-nos que ficou ansiosa 
quando teve de voltar para as aulas este ano 
porque muitos dos alunos não cumpriam a 
distância social e a sua preocupação au-
mentou quando a escola onde trabalha teve 
um surto de COVID-19. Sobre as novas res-
trições que o Governo de Ontário anunciou 
na sexta-feira (16) a professora está divi-
dida. “Não sei se as medidas vão resultar 
porque no fim de semana fui ao Costco e 
o parque de estacionamento estava cheio. 
Mas antes o centro comercial próximo da 
minha casa estava sempre cheio e agora 
o parque está vazio. Por isso não sei, mas 
espero que resultem. Pessoalmente duran-
te as outras vagas da pandemia já não saía 
muito de casa, mas concordo com as restri-
ções nas fronteiras com as outras provín-

cias. Existem sempre pessoas que não cum-
prem e esta regra pode ajudar o governo a 
controlar esta terceira vaga”, explicou.

A professora concorda com o encerra-
mento de locais de trabalho sempre que 
existam cinco ou mais casos positivos, mas 
defende que os trabalhadores essenciais 
precisam de paid sick days. “Tem de ser 
um esforço coletivo e se estas pessoas não 
podem receber a vacina elas precisam de 
uma alternativa para não irem trabalhar 
doentes porque precisam de pagar as suas 
contas. Espero que o governo volte atrás na 
sua decisão e institua paid sick days”, disse.

Cristina da Costa está num dos ramos 
mais atingidos pela crise provocada pela 
pandemia. Com as sucessivas restrições e 
confinamentos a indústria da restauração 
atravessa um período difícil. A proprietária 
do Flor de Sal, um restaurante localizado na 
501 Davenport Rd, acha que a lista de no-
vas restrições anunciada recentemente não 
traz grandes mudanças e não compreende 
as novas regras para as grandes superfícies 
comerciais. “O governo diz-nos que exis-
tem agora alguns produtos que não pode-
mos comprar porque não são essenciais. 
Acho que é para nos cegar ainda mais e 
criar mais confusão. Qual é o problema de 
o Dollarama vender fraldas durante esta 
vaga?”, disse.

A empresária antecipa mais falências na 
restauração devido às ações do governo. 
“Este setor está em apuros e cada vez mais 
bares e restaurantes vão encerrar a porta 
porque não geram receitas suficientes para 
pagar as despesas. É vergonhoso para os 
nossos governadores estarem a fazer isto 
com uma indústria que fornece um serviço 
tão necessário à comunidade. As falências 
vão continuar...”, lamentou.

Sobre as restrições nas fronteiras com as 
outras províncias, a empresária acha que 
deviam ter sido impostas mais cedo e rei-
tera que os trabalhadores essenciais pre-
cisam da vacina. “Infelizmente já estamos 
a ver as consequências de não ter fechado 
as fronteiras mais cedo. O governo perdeu 
o controlo total e não percebo porque só o 
fizeram agora. Concordo em absoluto que 
os trabalhadores essenciais precisam de ser 
vacinados porque eles têm mais probabili-
dades de testarem positivo devido ao con-
tato diário com pessoas. Eles precisam da 
vacina o mais rápido possível!”, adiantou.

Joana Leal/MS

A província instalou postos de con-
tro em todas as fronteiras interpro-
vinciais. O acesso às províncias de 
Ontário, Manitoba e Quebec está 
proibido a não ser que se trate do 
transporte de bens essenciais, al-
guém que tenha de se deslocar de 
uma província para a outra para 
trabalhar ou por motivos de saúde. 
Quem não obedecer corre o risco de 
fazer a viagem em vão, por isso se 
não tem um bom motivo para viajar 
o melhor é ficar em casa. 

O confinamento, que entrou em vi-
gor a 8 de abril, foi estendido por 
mais duas semanas. Se não voltar 
a ser prolongado, o confinamento 
mantém-se até 20 de maio. Os pró-
prios empregadores são aconselha-
dos a manter os trabalhadores em 
teletrabalho caso seja possível. As 
exceções são saídas para ir ao su-
permercado, à farmácia, a um hos-
pital, trabalho essencial e exercício 
físico. 

As lojas não essenciais podem abrir 
no máximo às 7H e fechar no máxi-
mo às 20H, incluindo lojas de ma-
teriais de construção, venda de be-
bidas alcoólicas e lojas que fazem 
curbside pickup. Supermercados, 
mercearias, lojas de conveniência e 
farmácias estão limitadas a operar a 
25% da sua capacidade. 

Segundo o governo todas as obras 
não essenciais foram fechadas, in-
cluindo a construção de centros 
comerciais, hotéis e prédios de es-
critórios. Mais 200 inspetores foram 
contratados para se certificar que 
os locais de trabalho cumprem as 
regras de saúde pública, como más-
cara, distância física e verificação 
de temperatura. 

Viagem interprovincial

Pedido para ficar em casa

Capacidade de retalho reduzida

Construção não essencial

Cristina Da Costa, proprietária do Restaurante Flor de Sal. Crédito: DR Cândido Faria, corretor de imóveis da REMAX. Crédito: DR Joan Sheppard é professora no ensino básico. Crédito: DR
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É uma mulher fisicamente pequena, mas 
enorme na determinação, chama-se 
Ema Dantas e é uma portuguesa que 
nos enche de orgulho. Empresária, fun-
dadora e diretora da empresa Language 
Marketplace e antiga jornalista, rece-
beu vários prémios ao longo da carreira, 
como é o caso” Top 100 Female Entre-
preneurs” pela revista “Profit”, tendo le-
vado a sua empresa à lista das 500 que 
faziam parte da “Canada’s Fastest Gro-
wning Companies” em 2013.

A sua paixão pela aventura associada 
à filantropia, levou-a a impulsionar 
a fundação da associação Peaks for 

Change, que pretende alertar para os pro-
blemas de Saúde Mental, desmistificando-
-os, e chamar a atenção para a necessidade 
de dotar as instituições que se dedicam ao 
tratamento de doenças deste foro, de todos 
os meios para desenvolverem um trabalho 
competente e que chegue a cada vez mais 
pessoas. 

Neste contexto, Ema Dantas resolveu 
superar os seus próprios medos (Ema não 
se dá bem com as alturas, por exemplo) e 
subir as sete montanhas mais altas do mun-
do, tendo como objetivo angariar fundos 
para o CMAH (The Centre of Addiction and 
Menthal Health). Já subiu seis e está neste 
momento a escalar o Evereste. Trata-se de 
uma dura tarefa. Só acessível a pessoas as-
sim como Ema, que não desistem dos seus 
objetivos, mesmo que para isso tenham que 
descobrir forças e vontade onde nem ima-
ginavam que pudessem existir.

Com recurso à comunicação por satélite, 

Ema Dantas tem dado notícias da sua aven-
tura à MDC. E soubemos que está bem (é 
sempre o que mais queremos saber), ape-
sar de ter tido problemas gastrointestinais 
que começaram na caminhada para o Base-
camp e lhe provocaram um mal-estar difí-
cil de suportar em qualquer circunstância, 
mas que se torna ainda mais complicado 
quando se tem necessidade de ir à casa de 
banho a cada poucos minutos, ou mesmo a 
cada duas horas - não é algo prático quando 
temos vestidas algumas camadas de roupa 
e se tem um arnês para nos mantermos se-
guros a uma corda.

Ema contou-nos ainda que teve mini co-
lapsos nervosos, em parte por sentir a falta 
da sua família, por se sentir sozinha, as-
sustada e insegura e desconectada do resto 
do mundo, apenas enfrentando a enorme 
montanha coberta de neve e gelo.

Atualmente, o grupo em que está inte-
grada ainda está no Basecamp. Houve uma 
avalanche em parte da queda de gelo há 
alguns dias e um sherpa (guia do Evereste) 
quebrou uma perna. Mas Ema Dantas sos-
sega-nos um pouco dizendo “Não nosso 
grupo. Estamos todos bem”.

A rota foi reavaliada, redirecionada e os 
sherpas fizeram uma viagem até o acampa-
mento 1 transportando os outros suprimen-
tos, incluindo barracas, e estão a planear fa-
zer outra viagem. “Temos uma ótima equipa 
Sherpa!” - afirma Ema Dantas.

“Também fomos atingidos por algum 
mau tempo, que incluiu muita neve. 
Tanto que nossos sherpas tiveram que 
cavar as nossas tendas! Esta neve fres-
ca apresenta novos riscos. Precisamos 

de um bom sol para derreter a neve!”.
A mensagem que Ema Dantas nos fez 

chegar termina com dois pedidos – “lem-
bre-se de aceder a @peaksforchange, se-
lecionar doar e doar para # 7summitsfor-
mentalhealth, os fundos são para a nova 
clínica Bridging do CAMH. Doações acima 
de $ 25,00 receberão um recibo de impos-

to. Além disso, por favor, mantenha-me a 
mim e ao resto do grupo @mountaintrip 
nas suas orações. Ema”

Fica prometido Ema. Coragem. Orações 
não vão faltar e espero que doações tam-
bém não.

Madalena Balça/MS

PEAKS FOR CHANGEEma Dantas
Rumo ao topo!

Ema e o Evereste atrás, dias antes de começar a escalada. Crédito: peaksforchange/instagram

Paulo Pereira
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No Timeline desta semana, Adriana Mar-
ques e Catarina Balça mostram-nos um 
burro que sorri para a câmara em troca de 
comida, fazem-nos rir com as pinturas fa-
ciais que um comediante faz ao seu filho e 
ainda nos embalam com o ressonar mais 
caricato de sempre.

Sáb 18h

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

Seg-Sex 14h

Nesta semana marcada pela apresentação do 
orçamento federal canadiano, Manuel DaCos-
ta conduz uma conversa com Ahmed Hussen, 
Minister of Families, Children and Social De-
velopment. As reformas sociais de apoio às 
famílias que o orçamento anuncia, dominaram 
a conversa desta semana no Here’s The Thing. 

Sáb 21h

O músico Fábio Rocha é um baixista portu-
guês e apresenta-se num concerto com um 
convidado muito especial, proporcionando 
música de elevada qualidade. Aprecie a 
comunhão do baixo elétrico com a guitarra 
portuguesa.  

Dom 17h

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

Seg-Sex 11h

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

Com Nuno Miller

Seg-Sex 7h

Sáb 14h30

Situado em Alcântara, o novo museu de José 
Berardo, abriu portas recentemente. Este 
novo espaço, Museu Berardo Arte Déco apre-
senta coleções de Arte Nova e Arte Déco do 
colecionador e empresário português, incluin-
do aquisições recentes e inéditas. A Camões 
TV leva-o até lá, numa reportagem de Cristina 
Da Costa! 

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

Seg-Sex 18h

No Body&Soul desta semana vamos saber 
como oferecer saúde e bem-estar aos nos-
sos animais de estimação com a terapia 
Body Talk. Recebemos, de novo, a Adriana 
Barros, que nos vai ajudar a perceber como 
estas técnicas se aplicam aos animais.

Dom 16h

Our host Stella Jurgen knows someone 
that may go to the Moon!... Yes, watch her 
interview with Terry Costa, Artistic Director 
of MiratecArts, Producer & Director of Live 
Events, Theatre Performance Workshop 
Leader, Speaker, and CEO of Néveda ENT.

Dom 21h

Esta semana no Espaço Mwangolé, con-
versamos com a Artista e Compositora 
Blaya. Espaço Mwangolé o seu ponto de 
encontro mesmo distante da sua terra 
natal.

Dom 18h30

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

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

SUBSCREVA HOJE!
Rogers Cable 672  |  1-888-764-3771Bell Fibe 659  |  1-866-797-8686 880
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

1560 Bloor St W, Toronto

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa) 
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência 

permanente, ofertas de trabalho podem resultar 
em permits de trabalho temporários ou permanentes
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Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
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A progressão do nosso desconfinamen-
to “português suave”, pese embora al-
gumas travagens bruscas em certas 
zonas e localidades do país, cujos índi-
ces pandémicos estão acima dos valo-
res razoáveis, começa a fazer crescer a 
expectativa de atingirmos o final desta 
“reclusão” forçada a que os cidadãos 
e empresas têm estado sujeitos e, com 
ele, surge o interesse em perceber a rea-
lidade nacional e as consequências pro-
duzidas pela pandemia no nosso tecido 
económico e social.

Para além de outras entidades e orga-
nizações estatais ou privadas, nacio-
nais e internacionais, que se dedicam 

ao estudo destes fenómenos, a prestigiada 
Fundação Manuel dos Santos tem vindo a 
promover um conjunto de investigações e 
debates sobre estas matérias, que gostaria 
de salientar.

Um estudo sobre a atual pobreza em 
Portugal, muitas vezes dissipada (para não 
dizer escondida…) pela apresentação dos 
resultados médios facultados pelos pro-
cedimentos das organizações internacio-
nais (duas pessoas comem um frango logo 
cada uma como metade, esquecendo que, 

porventura, uma apenas come uma asa…), 
revelou que, em Portugal, mais de meta-
de dos trabalhadores são pobres! Concluiu 
igualmente que se não fossem os subsídios 
e apoios sociais que possam receber, passa-
riam fome!

Esta dramática realidade que a pandemia 
agravou, trazendo para a pobreza aquilo a 
que se chamou os “novos pobres”, não é 
apenas um elemento ocasional, mas sim 
estrutural da nossa sociedade, comprome-
tendo todas as campanhas que, ao longo 
dos anos, têm sido anunciadas para reduzir 
a pobreza no país e cuja metodologia apli-
cada apenas a tem perpetuado.

O referido estudo, refletindo ainda sobre 
este problema estrutural e com base nos 
dados recolhidos, indica que a pobreza se 
agrava sobretudo por três fatores, identi-
ficados como os “três dês”: desemprego, 
doença e divórcio. Consequência da perda 
de rendimentos pelo desemprego e pela 
doença de quem é o principal contribui-
dor do orçamento familiar e nos casos de 
divórcio, empobrecendo as famílias mono-
parentais e com mais de três filhos.

Ao revelar que a pobreza no país é um 
fator geracional, transmitindo-se de pais 
para filhos e destes para netos, cuja origem 
se inicia na infância das crianças de famílias 
pobres e de baixa escolaridade, indepen-
dentemente das leis existentes exigirem a 
continuidade dos estudos, esta situação é 
bem demonstrativa da inexistência de um 
eficaz elevador social (são necessárias cin-
co gerações para conseguir sair do estado 
de pobreza), para que se diminua o atual 
estado de coisas.

A falência e a fragilidade de todas as po-
líticas anti pobreza que têm sido praticadas 
por sucessivos governos portugueses, atra-
vés de apoios sociais, têm apenas obtido 
magros resultados ao nível da superação de 
algumas das maiores necessidades básicas 
das famílias, mas tem igualmente produzi-
do o efeito perverso de as manter no estado 
de pobreza.

Bem certo que este é um problema com-
plexo de resolver, razão pela qual e pelas 
próprias experiências anteriores não pode 
ser tratado unicamente na esfera da segu-
rança social, mas sim num âmbito multi-
disciplinar que envolva igualmente: a saú-
de, a habitação, a educação, o rendimento 
do trabalho, a mobilidade, a família, entre 
outras áreas da sociedade que condicionam 
a evolução social dos cidadãos.

Considerando, como inicialmente disse, 
a dimensão económica da realidade exis-
tente e excluindo por agora as múltiplas 
vertentes do que nos espera com o ansiosa-
mente aguardado (…) fim do confinamen-
to, ressalvo uma condicionante que, pela 
sua dimensão e proximidade, terá eviden-
tes consequências na nossa sociedade de 
cidadãos e empresas.

Trata-se do anunciado fim das morató-
rias, aguardado para o próximo outono, 
que tem proporcionado aos cidadãos e às 
empresas a suspensão de pagamentos de 
rendas, empréstimos, impostos e outras 
dívidas, por um período transitório e que 
deverá terminar em setembro/outubro, 
obrigando aqueles que a este crédito recor-
reram vir a ter de pagar todas as suas dívi-
das em atraso.

Os bancos têm chamado repetidamente 
a atenção do Governo para este assunto, 
ainda sem resposta, para as repercussões 
socioeconómicas que a sua resolução im-
plica. Espero que daí não resulte mais uma 
crise semelhante à de 2008 (desta vez não 
por culpa do setor bancário…) que coloque 
os cidadãos e as empresas à beira de suces-
sivos problemas não resolvidos.

Não sei se os milhares de milhões de eu-
ros que vão ser dados e emprestados a Por-
tugal pela União Europeia, se o Tribunal 
Alemão der o seu voto favorável (…) e as 
regra estabelecidas o permitirem, poderá 
suprir ou amenizar este eventual proble-
ma em todas as suas dimensões mas, sendo 
um dos propósitos desses meios financeiros 
permitir aos países investir numa econo-
mia sustentável, espero que a maior parte 
da sua aplicação em Portugal não vá para 
o setor turístico, negativamente caracte-
rizado como auto-sustentado durante esta 
pandemia (desemprego, salários baixos 
e pobreza) e sem dispormos de uma visão 
de um futuro idêntica àquela que já nos 
aconteceu antes da Covid-19. O vírus tem 
modificado muito a forma de estar e gostar 
dos cidadãos no mundo, alterando até o seu 
“apetite” turístico. 

Portugal tem um tecido económico frá-
gil e carente, o que propicia vontade e in-
teligência nos investimentos a fazer e no 
combate às grandes assimetrias geradoras 
de pobreza.

Que o conhecimento e a audácia ilumi-
nem os nossos decisores!

Luis Barreira
Opinião

OPINIÃO
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 A língua que embala o berço

No passado dia 27 de março, foi feita 
a apresentação on-line de uma coletâ-
nea de narrativas, cujo título, “Menina e 
Moça me Levaram”, nos remete para a 
frase com que começa a novela de Ber-
nardim Ribeiro, publicada no séc. XVI. 
Tratando-se de 44 histórias de mulheres 
cujas vidas passaram por processos mi-
gratórios, de imediato se percebe que 
estamos apenas perante uma pequena 
amostra representativa do universo da 
nossa diáspora feminina.

Algumas das autoras canadianas par-
ticipantes na sessão tiveram oportu-
nidade de poder testemunhar o quão 

importante fora para elas terem podido es-
crever sobre o percurso das vidas que tive-
ram de condensar em pouco mais de 1800 
palavras. Uma delas, de ascendência aço-
riana e juíza do tribunal de Toronto, Cidália 
Faria, começou a sua intervenção em inglês 
alegando que não se sentiria à vontade a 
expressar-se em português. E foi em inglês 
que, de forma muito entusiasmada, conti-
nuou a manifestar a sua enorme satisfação 
por ter feito parte de um projeto em que, 
como diz no seu texto, “as experiências 
merecem voz, espaço e atenção.” Levada 
menina para o Canadá, com três anos, co-
meçou por fazer uma sucinta retrospetiva 
da sua vida, a partir do momento em que o 
pai, apesar de filho de proprietários rurais, 
havia decidido emigrar em 1964, devido 
às limitadas perspetivas económicas que 
a pequena freguesia de Rabo de Peixe lhe 
oferecia.

De repente, de forma automática e ines-

perada, para grande surpresa de toda a as-
sistência, mudou de registo e começou a fa-
lar português sem se dar conta, conseguindo 
exprimir-se de forma espontânea, apesar de 
aqui e ali lhe faltar um ou outro termo em 
português. São reações explicáveis apenas 
por aqueles que se dedicam ao estudo de 
fenómenos relacionados com o funciona-
mento do nosso cérebro. Para uma leiga, 

como é o meu caso, apenas posso dizer que, 
de cada vez que falamos das nossas raízes, 
a língua faz parte da seiva que nos alimen-
tou, mesmo que no nosso quotidiano já não 
nos sirvamos dela. No entanto, de cada vez 
que, por qualquer razão, voltamos ao mais 
profundo do chão da nossa infância, é dessa 
língua primeira que nos servimos, feita dos 
sons que nos embalaram o berço. 

Penso que foi isso que aconteceu a Cidá-
lia Faria. Neste regresso ao passado, deu de 
caras com o tempo em que crescera entre 
duas línguas – português e inglês - e com 
ambas coabitara para verbalizar os dois 
mundos em que viveu: o português e o ca-
nadiano.

Hoje, o seu quotidiano é todo ele em in-
glês, na sua vertente mais técnica, pejada 
de jargões com que tem de elaborar proces-
sos e ditar as sentenças a que dá despacho. 
Mas, perante um ecrã onde cerca de uma 
centena de pessoas se exprimia em portu-
guês, quando bateu à porta para entrar, um 
mecanismo qualquer fez soltar-se o carri-
lhão de sonoridades armazenadas no seu 
subconsciente.

Um recente projeto de investigação, “A 
competência linguística de crianças bilin-
gues em contextos de migração em que o 
português é língua de herança”, coorde-
nado pela investigadora Cristina Flores da 
Universidade do Minho, em cooperação 
com “Camões – Instituto da Cooperação 
e da Língua”, conclui que “o incentivo ao 
uso do português no seio de famílias portu-
guesas não prejudica o desenvolvimento da 
língua maioritária, pelo contrário, estimu-
la-o.” E acrescenta “Quanto maior o uso 
da língua portuguesa, sobretudo por parte 
dos pais, mais equilibrado se torna o desen-
volvimento linguístico dos seus filhos” (JL 
24/03/21).

Os pais de Cidália, sem nada saberem de 
competências linguísticas, ao terem falado 
português em casa com a filha, contribuí-
ram para a construção de uma identidade 
plurilingue que lhe permitiu, de maneira 
muito mais intimista, participar na sessão 
de lançamento.

Cidália Faria não escreveu o texto em 
português mas, quando falou, “falou ela 
mesma”.

“Eu não escrevo em português. Escrevo eu mesmo”. - Fernando Pessoa

O desígnio e imperativo de valorização 
do conhecimento da história da emi-
gração portuguesa têm impelido, nos 
últimos anos, o poder político a procu-
rar incrementar uma estratégia cultural 
capaz de aglutinar os espaços museo-
lógicos ligados ao fenómeno migra-
tório que se encontram disseminados 
pelo território nacional.

Esta estratégia cultural ganhou re-
centemente um novo e decisivo im-
pulso, através da apresentação por 

parte da Secretaria de Estado das Comu-
nidades Portuguesas, liderada por Berta 
Nunes, de um projeto que visa a criação 
de uma rede museológica digital dedica-
da à emigração lusa.

Uma rede museológica, cuja princi-
pal ambição passa por ligar a história da 
diáspora portuguesa e suas vias de aces-
so, via digital e num itinerário real, fisi-
camente implantado, apto a reconhecer 
os diferentes fluxos migratórios e capaz 
de atrair o interesse pelo país e suas gen-

tes. Na esteira das palavras de Luís Castro 
Mendes, embaixador e antigo ministro da 
Cultura que preside ao conselho de con-
sultores deste projeto, pretende-se deste 
modo fomentar “uma rede entre espaços 
museológicos, com vantagens em relação 
a um museu que concentrasse tudo”.

Precursora de uma visão museológica 
desconcentrada, esta rede museológica 
passará, através da dinamização de uma 
plataforma online, a disponibilizar assim 
os acervos do Museu das Migrações e das 
Comunidades, sediado em Fafe, do Es-
paço Memória e Fronteira, localizado em 
Melgaço, e do Museu da Emigração Aço-
riana, instalado na Ribeira Grande. E de-
pois de estruturada, abarcará ainda pro-
jetos e instituições como o Cais da Língua 
e das Migrações, em Matosinhos, o Museu 
Português da Migração, no Sabugal, o Es-
paço Memória e Fronteira, no Fundão, e o 
Museu do Salto, em Vilar Formoso.

Esta plataforma, que passará a ligar os 
espólios que em Portugal contam a his-
tória da emigração portuguesa, pode e 
deve aglutinar ainda espaços museológi-
cos que têm sido construídos ao longo das 
últimas décadas por portugueses no es-
trangeiro. Como, por exemplo, a Galeria 
dos Pioneiros Portugueses, em Toronto, 
impulsionada no presente pelo comen-
dador Manuel DaCosta, e que se dedica 

à dinamização do legado dos pioneiros 
da emigração portuguesa para o Canadá; 
o Museu da Imigração, em Lausanne, na 
Suíça, criado pelo português Ernesto Ri-
cou, e que nesta altura procura novo lo-
cal; o Museu Etnográfico Português em 
Sydney, na Austrália, que tem procurado 
manter viva a identidade cultural da co-
munidade luso-australiana; ou o Museu 
Histórico Português em São José, Cali-
fórnia, dedicado às tradições lusas, em 
especial religiosas, neste estado norte-a-
mericano.

Estes espaços museológicos, e outros 
que se encontram ou possam vir a ser pro-
jetados na pátria de origem ou de acolhi-
mento dos portugueses espalhados pelo 
mundo, são uma indubitável mais-valia 
na perpetuação da memória da emigração 
lusa, e fundamentais para a prossecução 
da missão descentralizada e polinuclear da 
vindoura rede museológica.

Como menciona Maria Beatriz Rocha-
-Trindade, uma das consultoras de refe-
rência deste projeto, no artigo Museus de 
Migrações – Porquê e para quem?, um 
“museu é, antes de tudo, um instrumento 
de educação e de difusão cultural destina-
do a criar referências, visíveis e concretas, 
que ultrapassem o fluir do tempo. Tanto 
os centros de pesquisa, que em regra os 
integram ou lhe estão associados, como os 

acervos que vão sendo constituídos pro-
duzem registos para memória futura”.

Aida Batista
Opinião

Daniel Bastos
Opinião
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A rede museológica dedicada à emigração portuguesa

O historiador Daniel Bastos, cujo percurso tem sido ali-
cerçado no seio das comunidades portuguesas.  Galeria 
dos Pioneiros Portugueses, em Toronto, no âmbito de 
uma conferência sobre a emigração portuguesa. Crédi-
tos: DR
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    1. Morreu em paz na sua casa de Tu-
binga no passado dia 6 o teólogo católi-
co mais conhecido nas últimas décadas. 
Escreveu o próprio epitáfio: PROFES-
SOR HANS KÜNG. Professor vem do la-
tim: profiteri, que também significa en-
tregar uma mensagem. O problema de 
muitos professores é que não têm men-
sagem nenhuma para entregar; Küng ti-
nha e passou a sua vida a passar essa 
mensagem, mensagem maior para a 
Humanidade: o Evangelho em confronto 
com o mundo moderno e o mundo mo-
derno em confronto com a fé. Ainda teve 
a alegria de ver a suas obras completas 
publicadas: 24 volumes. Sobre a fé, a 
Igreja, Deus, as religiões, a arte, a psi-
canálise, o ecumenismo, o diálogo inter-
-religioso, a ética... Era um trabalhador 
incansável, com profundíssimo conhe-
cimento da Teologia, Filosofia, História, 
Ciência... e com o dom, raro, de transmi-
tir em linguagem acessível o que o rigor 
académico exige. 

2. Foi o mais jovem teólogo convidado 
por João XXIII como perito do Concílio 
Vaticano II, integrando uma plêiade 

de teólogos alemães, incluindo Joseph Rat-
zinger, mais tarde Bento XVI. 

    Küng era um cristão convicto, fasci-
nado por Jesus. Disse-me numa longa con-
versa: “Para mim, ser cristão tem ainda 
hoje sentido, pois, com o cristianismo, po-
de-se ser Homem num sentido mais pro-
fundo e radical. Hoje vê-se cada vez mais 
claramente que o cristianismo não é uma 
pura ideologia para si mesmo. A Igreja não 
tem a sua finalidade em si mesma. O cris-
tianismo deve ajudar o Homem a ser Ho-
mem melhor e mais radicalmente.” Quem 
é o cristão? Aquele, aquela para quem Jesus 
é “o determinante na vida e na morte”.

    Porque o centro só pode ser Jesus Cris-
to, era crítico do sistema eclesiástico roma-
no centralizado, com “Monsignori, Exce-
lências Reverendíssimas, Eminências”... 
O Vaticano II queria a descentralização e o 
retorno ao Evangelho, impondo reformas, 
abrindo à liberdade religiosa, aos direitos 
humanos, à ciência, à igualdade das mu-
lheres, ao fim do “celibatismo”... Com o 
Papa João Paulo II, entrava-se lentamente 
num “inverno da Igreja”, na expressão de 
outro teólogo, talvez o maior do século XX, 
Karl Rahner ... A primeira vítima foi Hans 
Küng a quem em 1979 a Congregação para 
a Doutrina da Fé retirou a “missio canoni-
ca”, isto é, embora continuando padre, já 
não podia ensinar como teólogo católico. 
A razão próxima era o livro Infalível? Uma 
pergunta, no qual punha em questão a in-
falibilidade papal. Propunha que a infali-
bilidade fosse substituída pela indefectibi-
lidade da Igreja, no sentido de que a Igreja 
nunca deixará cair o essencial da fé cristã. 
Permita-se-me uma nota pessoal. Ben-

to XVI já era o Papa e uma jornalista per-
guntou-me sobre o que é que eu pensava 
da infalibilidade; respondi: “Pergunte ao 
professor Joseph Ratzinger se ele acredita 
que Bento XVI é infalível”. Foi pouco antes 
do Natal, estava na Alemanha e pude vê-lo 
triste na televisão, com estas palavras, que 
cito de cor: Dedica-se a gente com todo o 
empenho à Igreja e a recompensa é esta! 
Mais tarde, o seu colega e amigo, o suíço 
Herbert Haag, o maior exegeta do século 
XX, disse-me que ele passou então por uma 
depressão de seis meses. Küng manteve-se 
na Igreja e como padre. Aliás, na última vez 
que nos encontrámos —foi em Barcelona — 
confessou-me que era com alegria que ia 
celebrar os seus 50 anos de padre. 

O que se passa é que, se a Teologia quer 
manter o seu estatuto académico, tem de 
ser crítica, não podendo renunciar à liber-
tas academica (liberade de ensinar). Dado 
o estatuto da Teologia na Universidade ale-
mã, foi-lhe entregue a Cátedra de Teologia 
Ecuménica. Deste modo, abriram-se ainda 
mais os horizontes. Já na tese de doutora-
mento sobre A Justificação, tinha mostrado 
não haver razão para a separação entre ca-
tólicos e protestantes quanto a este ponto 
central, como depois veio a reconhecer o 
próprio Vaticano. Deus justifica-nos: nós 
valemos para Ele. Era necessário continuar 
o processo de unificação das Igrejas cris-
tãs. Difundiu o conhecimento das religiões 
mundiais e aprofundou as condições de 
possibilidade do urgente e exigente diálogo 
inter-religioso, também em ordem à paz. 
Não se cansou de sublinhar: “Não haverá 

paz entre as nações sem paz entre as reli-
giões. Não haverá paz entre as religiões sem 
diálogo entre as religiões. Não haverá diá-
logo entre as religiões sem critérios éticos 
globais. Não haverá sobrevivência do pla-
neta sem um ethos global” ¬— ethos com 
o sentido de uma nova atitude ética. Neste 
contexto, é o principal redactor da famo-
sa Declaração “Princípios para uma ética 
mundial”, assinada no Parlamento das Re-
ligiões em Chicago em 1993, centrada na 
dignidade da pessoa, e que está na base do 
Instituto de Ética Global, com incidência 
na política e na economia. Tornou-se então 
um pensador mundialmente reconhecido. 
Dirigiu-se à Assembleia das Nações Unidas 
e aos estudantes da Universidade de Pe-
quim...

Küng tinha imensa esperança no Papa 
Francisco, que incentiva uma primavera 
na Igreja e lhe escreveu duas vezes, tam-
bém por causa da infalibidade, questão a 
estudar, e lhe enviou uma bênção antes da 
morte. Lamentavelmente, talvez para não 
ferir Bento XVI, não o reabilitou de modo 
oficial.

4. Para Küng, a fé assenta numa confian-
ça radical racional em Deus, que se revelou 
em Jesus. Acreditava na vida eterna. Con-
fiou, com razões, que, na morte, não ia para 
o nada, mas para “o Fundamento Último e 
Fim Último do cosmos e da nossa existência 
a que chamamos Deus”, disse-me também.

Anselmo Borges
Padre e professor de Filosofia

Anselmo Borges
Opinião

DESCUBRA A EDIÇÃO
DESTE MÊS

REVISTAMAR.COM
416.806.7616
INFO@REVISTAMAR.COM

Epitáfio
Professor Hans Küng
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Eu depois de ouvir algumas regras im-
postas pelo Governo do Ontário fiquei 
um pouco confuso - este governo deu a 
entender que anda mesmo fora de con-
trolo. Isso ou não se conseguem ouvir a 
eles próprios, o que é muito mau para 
um senhor que está a liderar os destinos 
da província onde vivem 14 milhões de 
habitantes. Muitos dizem e até vão opi-
nando, mas sempre pelas costas. Pare-
ce que ninguém tem coragem de as di-
zer olhos nos olhos. Todo o cidadão tem 
o seu direito de opinar, não é criticar em 
off e quando está ao lado de quem deve-
ria ouvir a crítica! Não, dão-lhe umas pal-
madinhas nas costas! Todos sabemos a 
razão e vai continuar a ser mesmo as-
sim, até alguém levantar a voz e fazer-se 
ouvir, ao mesmo tempo dar coragem a 
outros. Vivemos no meio de uma socie-
dade que depende uns dos outros, coi-
sa que no passado não era assim, havia 
mais orgulho nas pessoas. As gerações 

mais velhas vão desaparecendo e as no-
vas vão ter muita dificuldade em gerir, 
especialmente nas transições - uns a 
não aceitar, outros a impedir e a maioria 
sem experiência suficiente. Esperemos 
que assim não seja mas tempos difíceis 
vão-se aproximando.

Pelo mundo fora as regras de confi-
namento divergem e os entendidos 
contradizem-se uns aos outros. O 

nosso primeiro-ministro do Ontario falou 
ao povo e sem papas na língua assustou 
50% dos habitantes, manda fechar tudo, 
depois de ter mandado abrir, fechou es-
colas depois de as ter aberto (pobres das 
crianças), proibiu circulação, manda tra-
balhar de casa, até tencionou colocar agen-
tes de polícia na rua a controlar para onde 
se ia. A pior de todas foi tentar proibir a 
deslocação de famílias com os seus filhos 
até aos parques, esta foi mesmo a bater no 
fundo. Então reparem: um casal com dois 
filhos fechados em casa é um crime, po-
bres das crianças, as crianças precisam de 
andar, de apanhar ar fresco, de se divertir 
etc., será que era com a ida ao parque que 
iam ficar infetadas com o vírus? Só se o 
ar que respiramos já está poluído sem nós 
sabermos! Será que o vírus anda no ar que 
respiramos? O nosso primeiro-ministro, 

não sei a mando de quem, mas não se con-
seguiu ouvir a ele próprio. Ah, esperem, já 
está descontrolado de tanto falar da pan-
demia. Chamemos seja o que for, mais 
parece que vivemos num país comunista. 
Era do tipo, só vais quando eu mandar, 
tipo ok está na hora podes sair, mas vem 
rápido. Credo, mas onde isto está a chegar! 
Tudo um negócio, meus caros. Eu concor-
do com regras para se controlar a passagem 
do vírus de pessoa para pessoa, mas não é 
assim, deveriam ter fechado tudo há mais 
tempo e não deixar os poderosos de fora 
como aconteceu no passado recente, espe-
cialmente com as variantes que o Ontario 
tem, concordo plenamente e aceito, mas 
não permitir a saída dos pais com os filhos 
até ao parque é um absurdo. 

Não sei se repararam, mas a província do 
Ontario tem as quatro variantes, dizem os 
entendidos que as recentes são super pe-
rigosas e passam muito rápido. Devem ter 
feito muito treino para se despacharem tão 
rápido, mas ainda não vi ninguém questio-
nar como é que as mesmas cá chegaram. 
Desculpem se alguém já perguntou, mas eu 
não ouvi, e sei que não vieram a nado nem 
de comboio, mas mais engraçado é que o 
controlo e as regras para quem viaja e tem 
de usar o aeroporto sem necessidade são 
nulas, as que foram colocadas recentemen-

te parece que falharam, deveriam de fazer 
mais restrições nos aeroportos e controlar 
quem viaja por gozo, sem necessidade, só 
com provas que ia em trabalho. Já o deviam 
de ter feito há muito tempo, proibir duran-
te algum tempo as viagens não essenciais, 
porque é por ali que as variantes estão a 
entrar, mas politicamente é impossível 
fechar ou reduzir viagens de avião. Os po-
líticos com o tempo que já se vive a tentar 
controlar já podiam ter mais experiência 
para não cometer erros em decisões deste 
tipo. Também sei que não é fácil e todos 
devem estar debaixo de muita pressão, por 
isso cada vez mais temos de nos conven-
cer que somos nós que devemos fazer com 
que as coisas melhorem e não os políticos, 
aqui está provado que o povo tem um pa-
pel muito importante em decisões a serem 
tomadas.

Por isso mesmo que o mandem sair para 
fora da sua região fique em casa, mas leve 
os seus filhos ao parque, brinque com eles, 
desfrute do tempo.   Um senhor médico 
disse em voz alta: “Eu vou levar os meus 
filhos ao parque, por isso façam a mesma 
coisa”.

Continuem a manter distância e a respei-
tar os outros. Bom fim de semana.

Não importa o partido político, até o país, 
parece que voltamos a uma ditadura
Cada um vai dando palpites e colocando regras, e muitas não fazem sentido nenhum.

Augusto Bandeira
Opinião
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Crianças-soldados no norte de Moçambique

As Nações Unidas assinalaram no pas-
sado dia 12 de fevereiro o Dia Internacio-
nal contra o Uso de Crianças-Soldados. 
Por mais infame e cruel que esta práti-
ca seja, ela existe e destrói o futuro de 
milhares de jovens, levados por grupos 
armados indiferentes ao seu destino e 
às inúmeras convenções e tratados in-
ternacionais que as protegem.

Nos últimos tempos tem havido no-
tícias cada vez mais frequentes de 
que também na província de Cabo 

Delgado há crianças e jovens que estão a 
ser utilizados como crianças-soldados, for-
çados a integrar os grupos terroristas para 
não serem mortos. Os assassinatos indis-
criminados têm sido notícia recorrente, 
mas em meados de março a organização 
humanitária Save the Children denunciou 
com veemência a decapitação de crianças 
na casa dos 11 anos. Estas práticas de terror 
também têm como finalidade diminuir a 
resistência dos jovens a serem recrutados.

Com base no testemunho de um grupo 
de mulheres que fugiu das bases dos in-
surgentes depois de terem sido raptadas, a 
organização não governamental moçam-
bicana Observatório do Mundo Rural re-
velou recentemente que jovens estão a ser 
submetidos a discursos de ódio, de revolta 
e vingança e a ser treinados para matar. 
De resto, têm sido identificados nos ata-
ques às povoações adolescentes entre os 
insurgentes.

Esta prática não é nova em Moçambique, 
tal como não é entre os grupos terroristas. 

Durante o período de guerra civil houve 
crianças-soldados que foram recrutadas, o 
que de alguma forma é facilitado pelo facto 
de cerca de metade da população moçam-
bicana ser muito jovem, e também bastan-
te exposta à pobreza e, por isso, vulnerável, 
segundo dados da UNICEF.

O ativista Albino Forquilha, responsável 
da ONG Força Moçambicana para a Inves-
tigação de Crimes e Reinserção Social, uma 
organização que trabalha na reinserção so-
cial de crianças-soldados, foi ele próprio 
recrutado quando tinha apenas 12 anos e 
refere que, para muitos jovens, o recruta-
mento significa uma importante forma de 
autoafirmação.

O padre da diocese de Pemba, Latifo 
Fonseca, alerta para a necessidade de essas 
crianças serem resgatadas e afirma que de-
vem ser muitas as que foram transforma-
das em soldados, porque “há muitas mães a 
chorar pelo seu desaparecimento”. Muitos 
desses jovens foram raptados e obrigados 
a participar em treino militar para os ata-
ques. Existem também relatos que falam no 
rapto de raparigas, usadas para casamentos 
forçados ou para serem vendidas no tráfico 
internacional de seres humanos, enviadas 
para vários países para prostituição.

Países como Sudão do Sul, Nigéria, Co-
lômbia, Myanmar, Síria, Iémen e muitos 
outros tiveram ou têm crianças-soldados.

E a UNICEF não tem poupado esforços 
para denunciar estas situações e pressio-
nar para a sua libertação, além de orientar 
programas específicos para serem reinte-
grados na vida em sociedade, tarefa difícil 
pelo trauma muitas vezes permanente que 
causa a participação em cenários de guer-
ra. Estima-se que haverá, atualmente, em 
várias partes do mundo, cerca de 250 mil 
jovens utilizados como crianças-soldados.

Uma notícia da agência Vaticano News, 
a propósito do Dia Internacional contra o 

Uso de Crianças-Soldados, faz uma des-
crição impressionante que constitui ao 
mesmo tempo um poderoso alerta para a 
comunidade internacional: “Carregam es-
pingardas e Kalashnikovs, usam facas e fa-
cões e são recrutadas por forças ou grupos 

armados. E são muito pequenas, até mesmo 
com 6 anos de idade, as crianças-soldados 
são usadas em conflitos como combaten-
tes, mensageiros ou, no caso de meninas, 
como escravas sexuais”.

•Deputado do PS

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

Numa altura em que os números diá-
rios de COVID-19 na província de On-
tário voltaram a atingir um novo valor 
recorde e que o governo anunciou mais 
restrições para travar a transmissão do 
vírus, nunca foi tão importante ser vaci-
nado. O fornecimento de vacinas ainda 
é limitado, mas para os grupos etários 
elegíveis e para as pessoas que vivem 
em hot spots esse dia pode estar mais 
próximo. Para ajudar a clarificar dúvidas 
a principal médica de saúde de Toron-
to, a Dr. Eileen de Villa, esteve presente 
na passada quinta-feira (15) numa Town 
Hall organizada por Ana Bailão, Deputy 
mayor e que contou com a presença da 
MPP Marit Stiles. 

Apesar das recentes notícias que 
apontam que duas pessoas no Cana-
dá, no Quebec e em Alberta, tiveram 

coágulos sanguíneos depois de tomarem a 
vacina da AstraZeneca, De Villa sublinha 
que é importante tomar a vacina quando 
chegar a nossa vez. “O mundo inteiro quer 
estas vacinas, elas são seguras. Os coágu-
los são muito raros, as percentagens de cair 
um avião na vossa casa são maiores do que 
ter um coágulo”, disse. 

Para os mais céticos, De Villa recordou 
ainda que a vacinação nos lares de idosos 
foi um sucesso e que graças à eficácia da va-
cina foi possível controlar os surtos de CO-
VID-19 e as mortes na população mais ido-
sa. Uma das habitantes que participou na 
Town hall que disse que não fazia sentido 
desempenhar um trabalho essencial e não 

ser vacinada. A trabalhadora admitiu que 
estava exausta e que se sentia esgotada. De 
Villa agradeceu a dedicação dos trabalha-
dores essenciais, mas reiterou que a abor-
dagem por idade e por área geográfica faz 
sentido. “Nunca é demais agradecer o que 
cada um de vocês faz por todos nós e por 
isso deixo aqui o meu obrigado. Faz toda 
a diferença vacinar primeiro as pessoas 
que vivem em áreas de risco com elevada 
transmissão do vírus porque é aí que temos 
mais casos. Quando tivermos mais vacinas 
o nosso objetivo é vacinar mais pessoas”, 
explicou.

A médica, tal como Bailão e Stiles, voltou 
a defender a importância de paid sick days 
para que nenhum trabalhador tenha e es-
colher entre ir trabalhar doente ou ficar em 
casa. “Os paid sick days são muito impor-
tantes, sobretudo agora, os políticos têm a 
responsabilidade de defender o interesse 
público”, referiu a médica.  

Alguma da informação municipal sobre 
a campanha de vacinação pode ser encon-
trada na webpage da autarquia de Toronto 
em português e Bailão informou que algu-
mas das farmácias também disponibilizam 
o serviço em língua portuguesa. Os escri-
tórios comunitários de Bailão e Stiles tam-
bém têm funcionários que falam português 
e que podem ajudar na marcação da vacina. 

Atualmente existem quatro opções para 
receber uma vacina em Toronto: clínicas 
de vacinação em massa, hospitais locais, 
farmácias que podem administrar apenas 
vacinas AstraZeneca e clínicas pop-up. 
Existem nove clínicas de vacinação em 

massa que agora estão a vacinar pessoas 
com 60 ou mais anos e no caso de vive-
rem em hot spots a clínica aceita pessoas 
com 50 anos ou mais. Os funcionários da 
área da educação elegíveis podem receber 
a vacina aqui, mas têm que fazer marcação 
e responder a um questionário. O núme-
ro para o qual devem ligar é o 1-833-943-
3900 que está disponível entre as 8H e as 
20H. Os indocumentados podem receber a 
vacina desde que liguem para o 1-888-385-
1910 para fazer a marcação prévia. De Villa 
sublinhou que outra das opções para quem 
prefere atendimento em português em 
Davenport é entrar em contato com duas 
agências: Abrigo Centre e West Neighbou-
rhood House, a antiga casa de S. Cristóvão. 

Em relação às clínicas em hospitais lo-
cais estes são alguns dos hospitais que 
estão atualmente a vacinar: University 
Health Network, Unity Health Toronto, 
Sunnybrook Health Sciences Centre, East 
Toronto Health Partners, Scarborough 
Health Network, North York Toronto 
Health Partners, Humber River Hospital, 
William Osler Health System, North To-
ronto Ontario Health Team and Baycrest 
e the Centre for Addiction and Mental 
Health. Nem todos estão a vacinar pessoas 
entre os 50 e os 60 anos devido a insufi-
ciência de vacinas. 

Nas farmácias, as pessoas com idades en-
tre os 40 e os 55 anos já podem receber uma 
vacina na rede de farmácias Shoppers Drug 
Mart; Rexall, Costco, Walmart e algumas 
farmácias independentes. Para já as farmá-
cias só administram vacinas da AstraZe-

neca, todas as outras clínicas administram 
Pfizer e Moderna. De Villa disse na Town 
Hall que teria de ser a província a alargar as 
outras vacinas às farmácias porque a deci-
são é provincial. Existem mais de 300 far-
mácias aderentes onde é possível receber 
uma dose da vacina. 

As clínicas pop-up onde pessoas a partir 
dos 18 anos podem receber a vacina não 
vão ser divulgadas publicamente. Como 
são altamente focadas num determinado 
local e temporárias os habitantes têm de 
estar atentos e as clínicas podem surgir 
em centros comunitários, locais de culto 
e trabalho.

A MPP de Davenport, Marit Stiles, disse 
que os funcionários da área da educação 
também estavam confusos sobre quem 
poderia receber a vacina. De Villa clarifi-
cou e disse que para já os funcionários que 
deviam receber a vacina eram aqueles que 
trabalhavam com crianças com cuidados 
especiais e tinham de deslocar-se até às 
escolas e os funcionários que vivem em 
hot spots em Toronto e na Região de Peel. 
A médica reitera que o principal proble-
ma agora é fornecimento e logo que esteja 
regularizado vai ser possível vacinar mais 
pessoas. 

A MPP Marit Stiles referiu que o critério 
do governo federal em entregar vacinas às 
províncias e territórios com base na popu-
lação per capita prejudica Toronto. “Nós 
temos muita população em Toronto e por 
isso precisamos de mais vacinas”, argu-
mentou.

Joana Leal/MS

Davenport
De Villa esclarece dúvidas 

sobre vacinação 
em Town Hall
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A polícia de Toronto está a reprimir 
ajuntamentos através de equipas 
especiais de fiscalização
A polícia de Toronto promete tomar ou-
tras medidas para reprimir as poucas 
reuniões sociais que continuam a acon-
tecer durante o confinamento provincial 
e a ordem de permanência em casa.

A polícia chegou ao ponto de estabele-
cer novas equipas dedicadas em fa-
zer cumprir os limites de encontros 

em Ontário, que a partir do dia 17 de abril 
foram reduzidos de um máximo de cinco 
pessoas ao ar livre para apenas aqueles que 
vivem na mesma casa, com a adição poten-
cial de uma pessoa que vive sozinha ou é 
um cuidador dessa família.

Os encontros privados fechados foram 
totalmente proibidos já há algum tempo, 
exceto, é claro, entre residentes que mo-
ram na mesma casa.

De acordo com um comunicado à im-
prensa emitido pelo Toronto Police Servi-
ce (TPS) na noite de quarta-feira (21), cada 
uma das 16 divisões policiais da cidade ago-
ra terá a sua própria equipa especial com-
prometida a encontrar e dispersar qualquer 
grande aglomeração na sua área, tanto in-
terna quanto externamente.

Indivíduos que se encontrem a desafiar 
quaisquer ordens sob a Lei de Reabertura 
de Ontário (ROA) ou a Lei de Gerencia-
mento de Emergências e Proteção Civil 
(EMCPA) podem ser multados em qualquer 
valor entre $ 750 a $ 100.000, mais pena de 
prisão.

As autoridades não farão verificações 
aleatórias em residências, mas podem en-
trar numa casa se “tiverem motivos razoá-
veis e prováveis para acreditar que há um 
incumprimento, como por exemplo uma 
possível investigação a uma reclamação de 
uma festa barulhenta”.

A polícia também não impedirá os cida-
dãos de saírem de casa, algo que se tornou 
numa grande preocupação em toda a pro-
víncia na semana passada, quando o Pre-
mier Doug Ford e a sua equipa anunciaram 
que o governo estava a dar aos oficiais o po-
der de fazê-lo a fim de garantir que a ordem 
de ficar em casa estava a ser cumprida.

O TPS estava entre as várias agências re-
gionais que juraram não seguir essas novas 
ordens antes de serem revogadas um dia 
depois. O aumento da fiscalização começou 
ontem, quinta-feira (22) às 17h.

Embora a mudança seja obviamente uma 
tentativa de ajudar a mitigar a dissemina-
ção de COVID-19, já que a contagem de ca-
sos em Ontário continua alta, muitos ainda 
continuam a pedir outros tipos de esforços 
concentrados em locais de trabalho de alto 
risco, como fábricas e armazéns, para tor-
nar as vacinas mais acessíveis e também 
pedem ajuda para empresas devastadas por 
centenas de dias de fechamentos forçados.

As regiões de Toronto e Peel introduzi-
ram esta semana uma medida que fechará 
durante 10 dias qualquer local de trabalho 
com cinco ou mais casos de COVID-19.

MS

Toronto instala nova cerca em Trinity 
Bellwoods depois de fãs de cerejeiras 
derrubarem a original
Os fãs de flores de cerejeira de Toron-
to têm feito algumas coisas menos 
próprias para tirar fotografias boni-
tas, como derrubar cercas instaladas 
na cidade destinadas a proteger a 
saúde pública e flores delicadas.

Na semana passada, depois de ins-
talar altas cercas verdes ao redor 
do maior bosque de Sakura em 

Trinity Bellwoods, as equipas da cida-
de voltaram ao parque da extremidade 
oeste, para bloquear outro grupo muito 
menor de árvores, perto da Dundas.

Independentemente de a cidade não 
ter uma cerca total ou simplesmente 
não achar que o bosque da zona norte do 
parque representaria tantos problemas, 
eles decidiram usar uma cerca à volta de 
meia dúzia de árvores.

A relativa escassez dessa cerca laran-
ja, na verdade, deu aos fotógrafos uma 
oportunidade muito boa e desobstruí-
da de capturar imagens das árvores em 
questão, mas isso não foi o suficiente 
para alguns.

Na segunda-feira (19), a pequena cer-
ca laranja havia sido totalmente posta 
abaixo, para deleite de alguns e para de-
sagrado de muitos outros.

“Podemos confirmar que a cerca la-
ranja que envolve as cerejeiras em flor 
no Trinity Bellwoods Park foi derrubada 
por usuários do parque”, disse um por-
ta-voz da cidade de Toronto esta quar-

ta-feira (22). “A equipa do parque este-
ve no local ontem (21) para instalar uma 
cerca adicional e mais resistente.”

Os funcionários instalaram não só as 
cercas de ferro mais altas, como res-
suscitaram as cercas cor de laranja, de 
modo que agora há duas cercas a blo-
quear as árvores.

A cidade bloqueou as árvores históri-
cas do High Park para impedir que mul-
tidões se reunissem durante a pandemia 
provocada pela COVID-19.

MS

Um famoso restaurante em Toronto recompensa 
os funcionários dando-lhes parte da empresa
Um grupo de funcionários da Oyster Boy 
em Toronto está a ser recompensado 
pelo seu trabalho árduo durante a pan-
demia. Vão receber $ 25.000 em ações 
do restaurante, que conta com 26 anos 
de história na Queen West.

O proprietário do Osyter Boy, Adam 
Colquhoun, anunciou na terça-feira 
(20) que cada um dos seis dos seus 

funcionários recebem 5% das ações do res-
taurante. “Estas pessoas salvaram o Oyster 
Boy”, disse Colquhoun ao blogTO.

Durante o agravamento da pandemia, 
torna-se raro ouvir falar num negócio 
próspero e em trabalhadores de restau-
rantes a relatar que se sentem realizados e 
apreciados.

De acordo com Colquhoun, as ações sem 
compromisso são apenas um sinal de agra-
decimento a uma equipa que ajudou o res-
taurante a ter sucesso durante o lockdown 
provocado pela COVID-19.

No início da pandemia, Colquhoun disse 
que teve de despedir 24 pessoas. “Foi o pior 
dia da minha vida”, assume. Desde então, 

ele diz que a empresa perdeu $ 1,3 milhões 
em vendas e catering. Oyster Boy agora 
vale cerca de $ 500.000, de acordo com 

Colquhoun, abaixo dos $ 2,8 milhões antes 
da COVID-19.

Mas hoje em dia, os números nos finais 
de semana são tão bons quanto antes da 
pandemia. Colquhoun diz que Oyster Boy 
agora está a ver mais de $ 12.000 em vendas 
às sextas e sábados, e os dias de semana es-
tão a começar a aumentar também.

No dia anterior à véspera de Natal, o res-
taurante teve vendas de quase $ 20.000, 
que ultrapassaram os números pré-pan-
demia do mesmo dia em quase $ 8.000. As 
filas estendiam-se da porta até o portão de 
Trinity Bellwoods.

Colquhoun atribui o sucesso a seis fun-
cionários principais que, segundo ele, “ste-
pped up” ao longo do ano passado. Alguns 
existem apenas desde o verão, outros há 
mais ou menos seis anos.

BlogTO/MS
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Ford pede desculpa e diz que Ontário 
vai ser a primeira província do país 
a disponibilizar paid sick days
Numa conferência de imprensa a partir 
de Etobicoke, onde está em isolamento 
desde que um dos funcionários do seu 
gabinete testou positivo, o Premier de 
Ontário disse que a província vai ser a 
primeira do país a disponibilizar paid 
sick days. Ford esperava que o orça-
mento federal disponibiliza-se este pro-
grama, mas como isso não aconteceu, a 
província vai agir agora. 

Apesar das questões dos jornalistas, 
Ford não informou quando o progra-
ma vai entrar em vigor, mas garan-

tiu que o programa ia ser um dos melhores. 
O governo tem enfrentado críticas que 

têm subido de tom à medida que os casos 
diários de COVID-19 e as hospitalizações 
aumentam na província. 

Os médicos de vários hospitais de Toron-
to têm pedido ao governo para assegurar o 
pagamento dos dias em que os funcionários 
têm de faltar ao trabalho para cumprir iso-
lamento, porque ficaram doentes ou por-
que estiveram em contacto com um caso 
positivo. 

A líder do NDP criticou Ford e disse que 
em vez de anunciar quando os paid sick 
days vão estar disponíveis fez apenas uma 
promessa política.

MS

COVID-19: Toronto quebra recorde 
de hospitalizações de pacientes

Toronto atingiu esta quarta-feira (21) 
um novo recorde sombrio e relatou que 
1.010 pessoas com COVID-19 estão nos 
hospitais e 194 estão nos cuidados in-
tensivos. 

As autoridades de saúde de Toronto di-
zem que os números refletem a gravi-
dade da situação e alertam que cidade 

está a caminho de atingir as 3.000 mortes 
relacionadas com COVID-19. Na quarta-fei-
ra (22) morreram mais 27 pessoas elevando  
o número total de mortes para 2.970. Nos úl-
timos dias os casos diários de COVID-19 em 
Toronto ultrapassam os 1.000. 

O autarca de Toronto disse que mais 13 
novos bairros localizados em hot spots vão 
disponibilizar a vacina. Tory falava quarta-
-feira (21) numa conferência de imprensa e 

garantiu que o objetivo é aumentar a vaci-
nação em Toronto em cerca de 25%. Tory 
diz que a capacidade da cidade aumentou, 
mas que o problema continua a ser o for-
necimento. 

Em três semanas a província vai aumen-
tar o fornecimento de doses em Toronto 
para mais de 60.000 doses por semana, 
mais 4.000 doses do que até agora. 

Os médicos dizem que um número re-
corde de pacientes na área de Toronto está 
a ser transferido para outras regiões. Um 
médico do serviço de urgência do William 
Osler Health System em Brampton está 
preocupado com um possível aumento de 
casos de COVID-19, porque receia que os 
hospitais não tenham capacidade para lidar 
com o aumento de internamentos.

MS

Procura pela vacina AstraZeneca 
disparou nas farmácias

Um farmacêutico de Toronto diz que a 
procura pela vacina AstraZeneca dis-
parou desde que o Governo de Ontário 
reduziu o limite de idade da vacina para 
40 anos em vez de 55. A vacina da As-
traZeneca está a ser administrada em 
pessoas com 40 anos desde terça-feira 
(20) na província de Ontário. Segundo o 
Ministério da Saúde, na terça-feira (20) 
a província administrou num único dia 
mais de 136.000 doses de vacinas. 

A Colúmbia Britânica, Alberta e Ma-
nitoba também passaram a admi-
nistrar a vacina em pessoas com 40 

anos desde que o governo federal reduziu a 

idade para pera qualquer adulto com mais 
de 18 anos. De acordo com vários posts do 
Twitter, muitas pessoas na faixa etária dos 
40 parecem estar a atender às chamadas 
para serem vacinados apesar das preocu-
pações sobre a possibilidade rara de coágu-
los sanguíneos. 

A Association for Canadian Studies, uma 
organização sem fins lucrativos que tem 
analisado os impactos sociais e económicos 
da pandemia, disse que a percentagem de 
pessoas que hesitam em receber a vacina 
no Canadá tem diminuído em todas as fai-
xas etárias.

MS

Restrições de fronteira Canadá-EUA 
estendidas enquanto congressista dos 
EUA pressiona por plano de reabertura

A fronteira do Canadá com os Esta-
dos Unidos da América vai continuar 
encerrada até 21 de maio. O anúncio 
foi feito ministro da Segurança Públi-
ca, Bill Blair, que explicou que a de-
cisão se baseia nas recomendações 
das autoridades de saúde para man-
ter a população protegida. 

Está em vigor desde março do ano 
passado, um acordo entre os dois 
países, que proíbe a entrada de 

americanos no Canadá ou de cidadãos 
que não viajem por motivos essenciais. 

A maioria das pessoas com permissão 
para entrar no Canadá tem de cumprir 

uma quarentena de 14 dias para evitar 
transmitir o vírus a alguém. 

O congressista norte-americano 
Brian Higgins, que é um dos presidentes 
da convenção da fronteira no norte, pe-
diu ao Governo dos Estados Unidos e do 
Canadá para elaborarem um plano para 
reabrir a fronteira. 

O membro democrata de Buffalo ex-
plicou à Câmara dos Representantes que 
é possível abrir a fronteira em seguran-
ça com vacinas, máscaras e distância 
física.

MS
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O pioneiro luso-canadiano Manuel Cân-
dido Martins, nascido na ilha do Pico nos 
Açores, que imigrou para o Canadá no 
ano de 1966, finalmente concretizou o 
seu sonho de lançar o seu livro depois 
de muitos anos a compor este excelente 
trabalho de literatura da língua portu-
guesa, nas terras frias do norte da Amé-
rica. 

Este livro são reminiscências de Histó-
ria de pessoas típicas do passado, do 
meu passado, nas ilhas do Pico, onde 

nasci, e no Faial, nos tempos conturbados 
da Segunda Guerra Mundial.

É um trabalho que, acima de tudo, de-

via ser lido pelos mais novos, em especial 
aqueles que sintam curiosidade acerca dos 
usos e costumes da terra dos seus ascen-
dentes. Trata-se de um trabalho de ficção, 
mas o seu conteúdo é baseado em temas e 
costumes das gentes da ilha do Faial e do 
Pico, que serviram para entrelaçar todas as 
pequenas histórias que devido ao seu redu-
zido tamanho não poderiam vir sós.

O livro ‘’Ventos do Destino’’ de Manuel 
C. Martins, contém 198 páginas, e saiu em 
janeiro de 2021 com a tiragem da primeira 
edição de mil exemplares. Conta com cinco 
capítulos: I ‘’O Mar conquista a terra’’, - II 
‘’Encantos da ilha Azul’’, - III ‘’Rumo à Ter-
ra Nova’’, - IV ‘’Bancos da Terra Nova’’, - V 

‘’Um raio de luz - St. John’s’’. 
O autor Manuel Martins de-
sejava que o livro tivesse sido 
lançado em Toronto numa 
agremiação lusa, mas devido 
à pandemia não foi possível 
porque tudo está encerrado 
até à data. Talvez num futuro 
se for possível a comunicação 
social será convidada para o 
lançamento oficial do livro.

Para adquirir o livro des-
te valioso trabalho, desta 
obra-prima literária, que 
valerá a pena ler, para todas 
aquelas pessoas que se in-
teressem pela boa leitura e 
história dos nossos conter-
râneos, pioneiros da nossa 
imigração do passado, que 
abriram fronteiras para a 
nova geração de luso-cana-
dianos, poderão contactar o 
conhecido cantor da nossa 
comunidade Victor Mar-
tins, através do telefone 
416-518-0406 ou o autor do 
livro Manuel Martins: 647-
504-1927.

  - João G.M. Silva

Pioneiro luso-canadiano lança livro aos 93 anos de idade
“Ventos do Destino’’ de Manuel Cândido Martins

NOTA BIOGRAFICA DO AUTOR

Manuel Cândido Martins nasceu na freguesia de São João na Ilha do Pico-Açores, 
em 1927. Conclui a quarta classe aos 12 anos e preparou-se para o exame de admissão 
ao Liceu da Horta, que não pôde frequentar, devido às carências económicas dos pais, 
espartilhados pela tradicional economia insular de subsistência.

Ainda menino passa a trabalhar nos campos; no entanto mantém um profundo in-
teresse pela leitura, à qual dedica grande parte das horas vagas.

Aos 15 anos aprende o ofício de pintor da construção civil e aos 19 anos vai para o 
Faial onde aperfeiçoa esta arte, dedicando-se ao estudo e execução de pintura de-
corativa. Por influência da então colónia inglesa dos cabos submarinos na cidade da 
Horta, mantém os primeiros contactos com a língua daquele país e aprofunda-a du-
rante alguns anos, prestando serviço na Base Americana das Lajes, na Ilha Terceira.

Em 1960 estabelece-se na cidade da Horta com uma oficina de pintura.
Em 1966 emigra para o Canadá, fixando-se na área de Toronto, onde volta a exercer 

o ofício de pintor.
Em 1971 integra o grupo fundador do Clube “Amor da Pátria”, com sede em To-

ronto, tendo sido o seu primeiro presidente. Fez parte do Portuguese Canadian In-
tegration Movement, associação com carácter filantrópico, que ajuda os emigrantes, 
açorianos, a integrarem-se na sociedade canadiana e promove a “Grande Festa das 
Ilhas – O Espírito Santo”.

Nos últimos anos tem-se dedicado à escrita, registando reminiscências de eventos 
açorianos e não só que testemunhou.

Neste livro, Manuel Cândido Martins – como ele próprio confessa -, transpôs bar-
reiras da escola literária ao recriar através de fragmentos vários, do seu tempo jovem, 
vividos mormente na cidade da Horta, os quais anotou e compilou.

Nova variante da Índia detetada no Canadá gera 
preocupação com voos da Índia para o Canadá
Uma nova variante do vírus identificada 
pela primeira vez na Índia foi detetada 
no Canadá. Até agora as autoridades de 
saúde identificaram 39 casos na Colúm-
bia Britânica e um no Quebec. 

Os pedidos para cancelar os voos en-
tre a Índia e o Canadá estão a au-
mentar para travar a importação de 

novos casos da variante. Segundo as auto-

ridades de saúde, este mês cerca de 17 voos 
com origem na Índia tiveram passageiros 
com casos positivos. 

Para além de BC, a nova variante também 
foi detetada em Amsterdão, Cidade do Mé-
xico, São Francisco, Seattle, Dallas e Tóquio. 

Um imunologista do Quebec explica que 
esta nova variante faz com que os anticor-
pos reajam menos ao vírus. 

Na quarta-feira (21), a Índia relatou mais 

de 314.000 novos casos diários: é o maior nú-
mero de infeções registadas num único dia 
em qualquer país desde o início da pandemia. 

O ministro de Saúde de BC quer que as 
quarentenas de viajantes internacionais 
sejam rigorosas. 

O caso detetado no Quebec é de uma 
pessoa que recebeu a primeira dose da va-
cina em janeiro, na altura em que apenas a 
vacina Pfizer e a Moderna estavam dispo-

níveis no Quebec. Segundo as autoridades 
de saúde do Quebec, a pessoa está em iso-
lamento e a recuperar bem.

O Governo de Ontário está a pedir a Ota-
va para proibir as viagens da Índia e de ou-
tros países com regiões críticas.

CBC/MS
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Contra “vigarices”, Ferro concorda 
com lei do enriquecimento ilícito
O presidente da Assembleia da Repú-
blica concorda com Marcelo Rebelo de 
Sousa quanto à urgência de melhorar a 
lei contra o enriquecimento ilícito e diz 
que isso pode ser feito sem pôr em cau-
sa princípios constitucionais.

Numa entrevista ao jornal “Público” 
e à Rádio Renascença, Ferro Ro-
drigues defende que a lei que existe 

pode ser melhorada e que tal é possível sem 
colocar em causa os princípios da presun-
ção da inocência e da inversão do ónus da 
prova.

Diz também que a proposta da Associa-
ção Sindical dos Juízes sobre o assunto “é 
perfeitamente complementar” e pode me-
lhorar a verdadeira ação contra o que ape-
lida de “vigarices”.

“Com a atual lei já é obrigatório que os 
titulares de cargos que referi [deputados, 
membros do Governo, autarcas juízes e 
procuradores] façam as declarações de 
rendimento e património. Acontece que há 
uma Entidade da transparência que ainda 
não foi instalada e que depende do Tribunal 
Constitucional”, afirma Ferro Rodrigues, 
acrescentando que “não faz sentido” esta 
entidade não ter sido ainda instalada.

Contudo, o presidente da Assembleia da 
República (AR) sublinha o relatório do gru-
po internacional que estuda a evolução da 
corrupção nos diversos países (Greco), que 
considera positiva a evolução de Portugal 
no que diz respeito ao cumprimento das 
recomendações sobre o tema da prevenção 
da corrupção.

“O que quer dizer que há quem, sem 
querer, faça o jogo de todos os populismos, 
sobretudo os do nacionalismo de extrema-
-direita, ao estar a gritar ‘corrupção, cor-
rupção, corrupção’ quando os organismos 
internacionais que fiscalizam o Estado e o 
funcionamento da sociedade portuguesa 
não provam nada disso”, afirma. 

Sobre as declarações do presidente da 
Câmara de Lisboa, que afirmou que o com-
portamento de antigo primeiro-ministro 
José Sócrates corrói o sistema democrático, 
Ferro Rodrigues recusa comentar, diz que 
não é comentador político e que seria “im-
próprio” que o presidente da AR se mani-

festasse “fosse a que nível fosse” sobre um 
processo que ainda está a decorrer.

“Mesmo em termos políticos ou morais, 
só me pronunciarei quando ele tiver tran-
sitado em julgado”, afirma.

Ferro Rodrigues diz ainda que a atitude 
do primeiro-ministro sobre este assunto 
“foi uma atitude de defesa do PS, como lhe 
competia”.

Sobre o próximo Orçamento do Estado, 
Ferro Rodrigues defende que o Governo 
deve ser “mais proativo” a negociar com os 
partidos de esquerda, mas também a dia-
logar com o PSD e que quem tiver respon-
sabilidade por qualquer crise política “vai 
pagar severamente nas urnas”.

“Quem tiver responsabilidade por uma 
crise política vai pagar severamente nas 
urnas essa responsabilidade. O país está 
numa situação muito grave, não só por 
causa da pandemia, mas devido à crise 
económica. Estamos a viver um período 
em que o que era desejável era que a base 
de apoio das decisões fosse mais alargada e 
não menos alargada”, afirmou.

O presidente da AR defende igualmente 
que a pandemia “devia ter levado os parti-
dos a entenderem-se mais” e a “terem uma 
base mais forte de convergência”.

Defende também que “quanto mais cedo 
se desdramatizar a viabilidade do próximo 
Orçamento melhor para o país”.

“Conviver com a pandemia, a crise eco-
nómica, a crise social e um ponto de inter-
rogação sobre como vai passar o próximo 
Orçamento seria uma coisa de evitar o mais 
cedo possível”, afirma.

Sobre o comportamento dos diversos 
grupos parlamentares nas negociações e 
votações do Orçamento do Estado, Ferro 
afirma: “Há sempre uma coisa que é pe-
rigosa: um ou dois grupos parlamentares 
votarem de determinada maneira porque 
estão convencidos de que outro grupo par-
lamentar impedirá uma crise grave de go-
vernação”.

“E isso é um jogo perigoso. É um jogo em 
que às vezes se erra e pode conduzir a uma 
situação grave para o país e para a demo-
cracia nesta fase”, insiste.
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DGS atualiza normas e dá início a 
vacinação entre os 16 e os 79 anos
A Direção-Geral de Saúde (DGS) anun-
ciou esta quarta-feira (21) que atualizou 
as normas de vacinação contra a co-
vid-19 devido a uma maior disponibilida-
de de doses e vai começar a vacinar as 
pessoas entre 16 e 79 anos com doen-
ças de risco acrescido 

Em comunicado, a DGS indica que, na 
segunda fase do plano de vacinação, 
são definidas duas estratégias distin-

tas: “A vacinação por faixas etárias decres-
centes, até aos 16 anos, e de pessoas com 16 
ou mais anos e que tenham doenças com ris-
co acrescido de covid-19 grave ou morte”.

Entre as doenças que darão prioridade 
na toma da vacina, independentemente da 
idade, conta-se a diabetes, obesidade gra-
ve, doença oncológica ativa, transplanta-
ção e imunossupressão, doenças neuroló-
gicas graves e doenças mentais, refere.

Além disso, aqueles que recuperaram de 
infeção por covid-19 “há pelo menos seis 
meses” também estão incluídos na segunda 
fase de vacinação, “de acordo com o grupo 
prioritário ou a faixa etária a que perten-
cem”.

A DGS explica que as pessoas recupera-
das de infeção por covid-19 há mais de seis 
meses podem ser vacinadas apenas com 
uma dose, independentemente da vacina e 
que a vacinação destas pessoas terá início a 

partir do momento em que as pessoas com 
mais de 60 anos estiveram todas vacinadas.

“O Plano de Vacinação é dinâmico, evo-
lutivo e adaptável à evolução do conhe-
cimento científico e à calendarização da 
chegada a Portugal das diferentes vacinas 
contra a covid-19”, explica a entidade, 
sublinhando que o objetivo é “salvar vidas, 
através da redução da mortalidade e dos 
internamentos” e “preservar a resiliência 
do sistema de saúde e do sistema de respos-
ta à pandemia e do Estado”.

A DGS também atualizou as patologias 
que determinam que seja dada prioridade 
na toma de vacinas, independentemente 
da idade, passando a estar incluídas as pes-
soas com neoplasia maligna ativa (cancro), 
os transplantados e candidatos a transplan-
te, e os que sofrem de imunossupressão.

Também as doenças neurológicas, men-
tais, cardiovasculares, hepáticas crónicas, 
pulmonares crónicas ou quem sofra de 
diabetes ou de obesidade terá prioridade, 
de acordo com a norma atualizada de va-
cinação.

A prioridade manter-se-á no que con-
cerne aos profissionais de saúde e profis-
sionais envolvidos no sistema de resposta à 
pandemia e do Estado.
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Portugal reduziu a mortalidade nas 
estradas em 43% numa década
Portugal foi o quinto país da União 
Europeia que mais diminuiu a mor-
talidade nas rodovias, atrás apenas 
da Grécia e da Noruega, ambos com 
54 % e da Croácia e da Espanha com 
44%. De 2010 até 2020, o país regis-
tou uma queda de 43% no número de 
vítimas mortais em acidentes rodo-
viários por milhão de habitantes.

A pandemia de covid-19 em 2020 
teve repercussão nos números 
da sinistralidade rodoviária. A 

União Europeia admite que houve im-
pacto “inequívoco, embora não mensu-
rável, no número de vítimas mortais na 
estrada’’.

Ao analisar os dados a menor prazo, 
Portugal também apresentou uma di-
minuição acima da média europeia. No 
período de um ano (2019 e 2020), os 
acidentes nas estradas portuguesas ti-
veram uma quebra de 18% face ao ano 
anterior. Segundo os dados divulgados 
esta semana, a média do número de 
mortes na UE recuou 17%, de 51 para 42 
vítimas mortais por milhão de habitan-
tes. Em relação aos dados da década, a 
redução foi de 36%.

A comissária europeia responsável 
pelos Transportes, Adina Vălean, falou 
sobre a segurança das rodovias: “Com 
quase 4 mil mortes a menos nas estradas 
da UE em 2020, em comparação com 
2019, as nossas estradas continuam a ser 
as mais seguras do mundo. No entanto, 
ficámos aquém do nosso objetivo para 
a última década e são precisas medidas 
conjuntas para impedir o regresso aos 
níveis pré-covid.”

Ao longo do território europeu, 70% 
das vítimas mortais em zonas urbanas 
envolvem utentes vulneráveis da estra-

da, onde se incluem peões, motociclis-
tas e ciclistas. Utentes estes que, apesar 
dos desafios que criam para a segurança 
rodoviária, também criam mais espe-
rança no âmbito das alterações climáti-
cas devido ao meio de transporte esco-
lhido ser mais limpo.

Neste ano, e em razão dos dados di-
vulgados, a Conferência da UE sobre os 
resultados de Segurança Rodoviária da 
UE propôs uma nova meta para a próxi-
ma década. A Resolução da Assembleia 
Geral das Nações Unidas sobre seguran-
ça rodoviária propõe que, no período 
entre 2021 e 2030, a UE tenha a missão 
e compromisso de reduzir em 50% o 
número de vítimas mortais e dos feridos 
graves até ao final deste período apre-
sentado.
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Cimeira Ibero-Americana

O primeiro-ministro, António Costa, afir-
mou esta quarta-feira (21) que o novo 
cabo submarino digital, ligando Portugal 
e Brasil, promoverá uma “união crucial” 
com a América Latina, e defendeu a ur-
gência de um tratado internacional para 
prevenir futuras pandemias.

Falando na reunião plenária da XXVII 
Cimeira Ibero-Americana, logo após 
a intervenção do Presidente da Re-

pública, Marcelo Rebelo de Sousa, António 
Costa referiu que em junho próximo, du-
rante a presidência portuguesa do Conse-
lho da União Europeia, será inaugurado o 
cabo submarino digital Ellalink.

“Com amarrações em Fortaleza (Brasil) 
e em Sines (Portugal), o cabo reforçará a 
conectividade entre a Europa e a Améri-
ca Latina, constituindo um novo traço de 
união crucial para o futuro das nossas so-
ciedades e economias, com relações cada 
vez mais densas e orientadas para uma 
prosperidade partilhada. Este é um sím-
bolo da ligação ibero-americana. Com 
este cabo ficamos ainda mais próximos”, 
sustentou o primeiro-ministro português. 
Numa nota de improviso, em outro plano 
da sua intervenção, o líder do executivo 
disse que se há lição a retirar deste ano de 
pandemia de covid-19 “é que a humani-
dade precisa urgentemente de um tratado 
internacional para as pandemias”.

“Um tratado para que no futuro não te-
nhamos que improvisar ou reagir na emer-
gência, como temos feito com muito custo 
ao longo deste ano”, justificou.

No seu discurso, António Costa refe-
riu-se às consequências da pandemia da 
covid-19 e disse que Portugal se tem as-
sociado aos esforços de vacinação global, 
através da contribuição conjunta da União 
Europeia destinada à Covax, “mas também 
diretamente no apoio aos Países Africanos 
de Expressão Portuguesa (PALOP) e Ti-
mor-Leste, para onde serão redirecionadas 
cinco por cento das vacinas adquiridas por 
Portugal”.

“Também no âmbito da nossa presidên-
cia do Conselho da União Europeia, temos 
impulsionado a criação de um Mecanismo 
Europeu de Partilha de Vacinas, através do 
qual os Estados-Membros poderão canali-
zar vacinas para países terceiros, sendo a 
América Latina uma das regiões prioritá-
rias”, completou.

Segundo António Costa, entre as priori-
dades da presidência portuguesa “estão a 
modernização do acordo de amizade com 
o Chile, a conclusão do acordo comercial 
com o México e do acordo sobre o docu-
mento complementar com o Mercosul”.

Este último, destacou o líder do executivo 
português, “é o acordo comercial de maior 
impacto económico a nível mundial”.

António Costa assinalou ainda que no es-

paço ibero-americano “cooperam Estados 
de língua portuguesa e de língua espanho-
la, sendo essencial valorizar o equilíbrio 
das duas componentes linguísticas e a sua 
projeção no mundo, com o peso conjunto 
de 600 milhões de falantes, dos quais 260 
são lusófonos”.

“O aprofundamento da dimensão lusó-
fona enriquecerá a nossa organização e, por 
esse motivo, saudamos os movimentos de 
aproximação que têm sido dados nos dois 
sentidos, incluindo a candidatura da Co-
munidade Ibero-Americana (CIB) a obser-
vador associado da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa (CPLP) e a candida-
tura da CPLP a observador consultivo da 
CIB”, declarou.

Ainda de acordo com o primeiro-mi-
nistro, Portugal “tem melhorado o nível e 
qualidade da sua participação no projeto 
ibero-americano”.

“Desde logo, através da abertura do es-
critório da Organização dos Estados Ibero-
-americanos para a educação, a ciência e a 
cultura em Portugal e de um maior envol-
vimento nos programas setoriais”, acres-
centou.
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Costa considera urgente um tratado
internacional para prevenir futuras pandemias

Cimeira Ibero-Americana

Marcelo em defesa do multilateralismo, 
do direito internacional e da ação de Guterres
O Presidente da República homena-
geou esta quarta-feira (21) as vítimas da 
pandemia, num discurso em que pediu 
cooperação global contra a covid-19 e 
defendeu o multilateralismo, o direito in-
ternacional e a ação do secretário-geral 
das Nações Unidas, António Guterres.

No seu breve discurso na reunião 
plenária de chefes de Estado e de 
Governo ibero-americanos, em An-

dorra, Marcelo Rebelo de Sousa falou de 
forma emocionada “nos muitos milhares 
de vítimas da pandemia na vida e na saúde, 
assim como nos inúmeros milhões de víti-
mas na economia e na sociedade”.

“Homenagear as vítimas é lembrarmos a 
coragem de todos os nossos compatriotas. 
Os portugueses foram e estão a ser exem-
plares”, sustentou.

De acordo com o Presidente da Repú-
blica, homenagear as vítimas é realizar-se 
esta cimeira presencial e digital em Andor-
ra em tempos ainda de pandemia.

“Homenagear as vítimas é pensarmos e 
falarmos nesta cimeira de problemas con-
cretos de pessoas de carne e osso, da vaci-
nação global, justa e de acesso universal, 
do combate ao desemprego e às desigual-
dades, e no financiamento da reconstrução 
económica e social”, considerou.

Neste ponto, o Presidente da República 
salientou então a importância do apoio às 
propostas do secretário-geral das Nações 
Unidas, “o português e, portanto, ibero-
-americano, António Guterres, com a sua 
capacidade única de mobilização para que 
as instituições internacionais cumpram a 
sua missão ajudando os povos afogados nas 
suas dívidas públicas”.

Homenagear as vítimas, na perspetiva do 
chefe de Estado português, é pensar-se nos 
“mais vulneráveis, nos desadaptados, nos 
idosos (em especial nas sociedades mais 
envelhecidas), nos jovens (sobretudo na 
maioria esmagadora dos irmãos latino-a-
mericanos) e nas mulheres que suportam 
um peso desproporcional na prestação de 
cuidados e no equilíbrio das famílias e das 
sociedades”.

“Homenagear as vítimas é reforçarmos 
o nosso projeto único de dois continentes e 
de duas línguas, de cooperação, multilate-
ralismo, diplomacia, direito internacional, 
solidariedade militante, desenvolvimento 
sustentável verde e inclusivo”, declarou 
Marcelo Rebelo de Sousa.
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Governo dos Açores diz que 
investimento na promoção 
turística “continua a crescer”
O secretário do Turismo do Governo dos 
Açores, Mota Borges, destacou que o 
investimento na promoção turística do 
arquipélago “continua a crescer”, rejei-
tando as críticas do PS sobre a falta de 
estratégia para o setor na região.

Mário Mota Borges falava na cidade 
da Horta, na Assembleia Legisla-
tiva Regional, onde decorria a dis-

cussão do Plano e Orçamento dos Açores 
para 2021. Questionado pelo deputado do 
PSD/Açores António Vasco Viveiros, o se-
cretário regional esclareceu que o Governo 
Regional irá transferir para a Associação 
de Turismo dos Açores (ATA) cerca de três 
milhões de euros este ano.

Segundo Mota Borges, a ATA recebeu três 
milhões de euros em 2015, em 2016 recebeu 
3,5 milhões, em 2017 esse valor foi 1,5 mi-
lhões, em 2018 foi de dois milhões, em 2019 
foram transferidos 1,8 milhões e em 2020 o 
apoio foi de 2,8 milhões de euros.

“O investimento feito na promoção con-
tinua a crescer e isso demonstra de alguma 
forma a atenção que nós estamos a dar ao 
setor”, declarou o secretário regional dos 
Transportes, Turismo e Energia.

O deputado do PS/Açores Francisco Cé-
sar criticou a ausência de uma estratégia 
para o turismo da região, acusando Mota 
Borges de ser uma “ausência política”.

“Temos um secretário regional que pa-
rece estar a fazer turismo na pasta e que é 
governado por colegas na pasta dos trans-
portes”, afirmou.

Na resposta, o governante destacou que a se-
cretaria regional tem estado presente em várias 
reuniões com os agentes turísticos, enaltecen-
do o papel da Direção Regional do Turismo.

“Não temos a possibilidade de ter reu-
niões com o secretário e todos os ‘players’ 
do mercado, mas a direção regional tem 
estado em todas as áreas, ouvindo todos os 
setores. O secretário tem aparecido quan-
do pode aparecer e quando é determinante 
que ele apareça”, afirmou Mota Borges.

O parlamentar do BE António Lima ques-
tionou o secretário regional sobre a pro-
posta do PSD na Assembleia da República 
para a comparticipação nacional do trans-
porte de carga interilhas, ao mesmo tempo 
que o executivo açoriano anunciou um es-
tudo para a implementação de um modelo 
de transporte de carga entre as ilhas.

Antes, na intervenção inicial, o secretá-
rio regional tinha referido, a propósito do 
transporte de carga entre as ilhas açoria-
nas, que o “estudo que analisará os proble-
mas atuais e proporá uma solução eficaz e 
de consenso tem arranque previsto para 
finais do próximo mês de maio”.

O deputado do Chega Carlos Furtado 
considerou um “erro crasso” que a tarifa 
Açores anunciada pelo executivo açoriano 
(que irá implementar passagens entre as 
ilhas açorianas a 60 euros) não tenha um 
preço diferente no verão e no inverno.

Depois de o socialista Tiago Branco ter 
questionado o executivo sobre a amplia-
ção do aeroporto da Horta, Rui Martins, do 
CDS-PP, criticou a postura dos anteriores 
governos regionais do PS sobre o assunto e 
garantiu que o atual Governo dos Açores irá 
“liderar politicamente” o tema.

Durante esta semana decorreu na As-
sembleia Regional, no Faial, a discussão do 
Plano e Orçamento dos Açores para 20
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Duques de Bragança visitam os Açores em maio
Entre 15 de 18 de maio os Duques de 
Bragança o Senhor Dom Duarte e a Se-
nhora Dona Isabel e o seu filho Senhor 
Dom Afonso visitam os Açores incluindo 
as ilhas da Terceira, do Pico, do Faial e 
de São Miguel. 

A visita é promovida pelas Reais Asso-
ciações da Ilha Terceira e da Ilha de 
São Miguel, conta com a colaboração 

de entidades públicas e privadas das vá-
rias ilhas envolvidas e como normalmen-
te acontece com o interesse e amizade das 
pessoas das terras visitadas.

Na Ilha Terceira no dia 15 de maio, data 
de aniversário do Senhor Dom Duarte, está 
prevista a participação de SS.AA.RR. na 
missa vespertina das 18H00 na Sé Catedral. 
Às 19H00 os Duques de Bragança estarão 
presentes na Conferência no Salão Nobre 
da Câmara de Angra do Heroísmo onde o 
professor Avelino de Meneses da Universi-
dade dos Açores analisará a História Con-
temporânea dos Açores e às 20H30 haverá 
um jantar com as pessoas que se quiserem 
inscrever dentro dos limites indicados pe-
las medidas relacionadas com a pandemia.

No Pico, no dia 16 de maio, haverá um 

almoço com os presidentes das Câmaras 
Municipais do Pico, uma visita à Área de 
Paisagem Protegida e ao Parque Natural da 
Ilha do Pico, a subida guiada à montanha 
pelo Senhor do Afonso e a estadia com vista 
para a Ilha de São Jorge. No dia 17 de manhã 
os Duques de Bragança e o seu filho Dom 
Afonso atravessarão o canal para a Horta 
e terão um encontro com o presidente da 
Assembleia Legislativa Regional dos Aço-
res, com representantes dos Grupos Par-
lamentares e com o presidente do Governo 
Regional da Região Autónoma dos Açores.

Ainda na Horta haverá uma conferência 

pelas 15H30 no Hotel do Canal sobre “O di-
reito vigente responde aos desafios atuais 
do mar?”, que tem como palestrante a pro-
fessora Assunção Cristas na Universidade 
Nova de Lisboa. Nesse mesmo dia ao fim 
da tarde viajarão até São Miguel onde per-
noitarão e terão possibilidade de conviver 
com os micaelenses naturalmente dentro 
dos limites relacionados com a pandemia. 
Depois de almoço do dia 18 de maio embar-
cam de regresso a Lisboa.

 João G.M. Silva
Blog “O Milhafre/Noticias & Sports”

Festas do Santo Cristo voltam 
a realizar-se sem fiéis

Em condições normais, entre os dias 7 
e 10 de maio, de sexta a segunda-feira, 
o Campo de São Francisco, em Ponta 
Delgada, seria o centro das Festas do 
Santo Cristo, com milhares de pessoas 
a darem vida às maiores festas religio-
sas dos Açores.

Mas pelo segundo ano consecutivo 
e ainda devido à pandemia de Co-
vid-19, as festas voltam a não se 

realizar, com o Santo Cristo a ser celebrado 
sem fiéis. Certa é a não realização da pro-
cissão no domingo e da mudança da ima-
gem, no sábado, bem como a não realiza-
ção de qualquer programa profano à volta 
das festas, tal como no ano passado. E certa 
deverá também ser a realização da missa do 
domingo do Santo Cristo novamente num 
Santuário fechado ao público, com trans-
missão televisiva.

O Santuário ainda equacionou pelo me-
nos a realização da tradicional Missa Cam-
pal, no domingo do Santo Cristo, uma vez 
que as missas não estão proibidas pela Au-
toridade de Saúde Regional, mas a necessi-
dade de controlar o número de pessoas na 
missa deverá levar, certamente, o Santuá-
rio a não arriscar na realização dessa missa 
com fiéis. Isto porque, caso se estabelecesse 
um limite, por exemplo, de 300 pessoas e 
aparecessem mais mil, como se iria contro-
lar essa multidão?

A mesma questão se colocou relativa-
mente à possibilidade de realizar a missa 
com inscrição prévia para participação, o 
que colocava em desvantagem as pessoas 
mais idosas, mais infoexcluídas e com maio-
res dificuldades em deslocarem-se ao San-
tuário para se inscreverem previamente.

As condições finais para a celebração 
do Santo Cristo este ano só deverão, no 
entanto, estar estabelecidas na próxima 
semana, conforme o evoluir da pandemia 
em São Miguel. É que, por exemplo, no ano 
passado, milhares de pessoas passaram or-
deiramente pelo Campo de São Francisco 
durante o sábado, o domingo e a segunda-
-feira, para rezarem junto à porta principal 
do Santuário. No sábado, várias pessoas 
cumpriram ordeiramente as suas promes-
sas, de joelhos, à volta do Campo de São 
Francisco, sem aglomerados. No entanto, 
este ano, se continuar o recolher obrigató-
rio em São Miguel às 15 horas, durante o fim 

de semana, esta situação pode alterar-se e 
pode ter de levar à implementação de me-
didas de segurança à volta do Campo, para 
evitar a concentração de pessoas.

São estas dúvidas que ainda levam o San-
tuário a esperar mais uma semana para, em 
articulação com a Autoridade de Saúde Re-
gional, tomar uma decisão final quanto ao 
formato das festas e a necessidade ou não 
de implementação de medidas especiais de 
segurança.

Num comunicado tornado público atra-
vés do Sítio Igreja Açores, o Reitor do San-
tuário do Santo Cristo, o cónego Adriano 
Borges, afirmou que “pelo segundo ano 
consecutivo, o Santuário do Senhor San-
to Cristo dos Milagres e a Mesa da Irman-
dade informam que a ‘Festa do Senhor’, 
prevista para o fim de semana de 8 e 9 de 
maio, ainda terá de ser vivida de forma 
marcadamente espiritual, à distância, sem 
a possibilidade de nos encontrarmos todos 
presencialmente, e de novo, no ‘Campo do 
Senhor’”.

No comunicado, o Reitor do Santuário 
lembra que “estamos a aproximar-nos da 
data das festas e, por isso, todos percebe-
mos que face ao atual contexto será muito 
difícil celebrarmos a nossa festa, a festa de 
todos os açorianos, nos moldes habituais”. 
E, por isso, apela aos fiéis para que conti-
nuem a ser “fortes e resilientes”, mas tam-
bém “cumpridores e respeitadores, porque 
a isso nos convoca a nossa fé”.

No comunicado do Santuário sobre as 
Festas do Santo Cristo, é ainda afirmado 
que “a situação pandémica trouxe perdas e 
sofrimento, em alguns casos, irreversíveis. 
Sentimo-nos mais próximos do Senhor, fa-
zendo a dura experiência da cruz, no que 
ela tem de sofrimento. Mas também sabe-
mos que é a cruz que nos salva e, por isso, 
nela encontramos o sinal da esperança”.

O cónego Adriano Borges refere também 
que todos “desejaríamos que fosse já ama-
nhã” o fim pandemia, mas isso é algo que, 
neste momento, “ninguém sabe ao certo”. 
Por isso, conclui, “a nossa fé desafia-nos a 
sermos parte da solução e nunca do proble-
ma. Como Reitor deste Santuário apelo a 
que cada um de nós respeite as indicações 
da Autoridade de Saúde protegendo-se a 
si e aos seus e, assim, respeitando todos os 
outros”.

AO/MS
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Lesados do Banif: Parlamento Regional aprova 
criação do fundo de recuperação de crédito
A Assembleia Legislativa da Madeira 
(ALM) aprovou esta quarta-feira (21), por 
unanimidade, uma resolução no sentido 
de o Governo solucionar o caso dos Le-
sados do Banif criando o Fundo de Re-
cuperação de Crédito.

“Esta resolução junta-se a outras qua-
tro no mesmo sentido, três da As-
sembleia da República (AR) e uma da 

Assembleia Legislativa dos Açores (ARA), 
quase todas aprovadas por unanimidade 
(a dos Açores foi por maioria), criando-se 
assim um plano a nível nacional (não só de 
todos os órgãos legislativos mas também de 
todas as forças partidárias), para que o caso 
dos Lesados do Banif tenha solução urgen-
te”, avança a comunicação da Assembleia 
Legislativa da Madeira.

A resolução aprovada, recomenda “ao 
Governo da República que assegure todas 
as condições para a criação do Fundo de 
Recuperação de Créditos para os investi-
dores não qualificados do Banif, conforme 
previsto na Lei nº 69/2017, de 11 de Agos-

to, bem como o tratamento a todos aqueles 
que se encontram lesados nos seus direitos 
em virtude de práticas bancárias ilícitas 
destas instituições de crédito”.

O documento lembra que a Comissão de 
Peritos Independentes criada no âmbito da 
Ordem dos Advogados (OA), constituída 
para delimitar as situações concretas em 
que possam ter ocorrido práticas ilícitas, 
considerou, no seu Relatório Final, elegí-
veis 2.330 pedidos, correspondentes a 230 
milhões de euros, ou seja, 77% dos créditos 
reclamados.

“Acontece que, decorrido mais de um 
ano desde a data da publicação daquele Re-
latório Final, o Governo da República não 
assegurou, ainda, as condições para a cria-
ção do Fundo de Recuperação de Crédito” - 
afirma-se na Resolução que acrescenta: “O 
próprio envolvimento do Estado Português 
no Banco, especialmente desde 2011, refor-
ça a obrigação do Governo da República as-
segurar todos os procedimentos no sentido 
da efectiva resolução desta questão”, diz 
ainda a nota de imprensa.

O documento da Assembleia da Madeira 
lembra também “que muitas das pessoas 
envolvidas vivem, hoje, uma situação dra-
mática e de grande fragilidade financeira, 
de revolta, de grande angústia e sofrimen-
to” pelo que urge que o Governo da Repú-
blica assegure, através de uma garantia fi-
nanceira, a criação de imediata de fundo de 
compensação ou de recuperação que tenha 
por objeto ressarcir, no próximo Orçamen-
to, os lesados do Banif.

A recomendação apela ainda ao Presi-
dente da República “para que exerça a in-
fluência necessária com vista à salvaguarda 
dos direitos dos cidadãos envolvidos” e re-
quer que o Governo da República “assegu-
re um tratamento idêntico a todos aqueles 
que se encontram lesados nos seus direitos 
em virtude de práticas comerciais ilícitas 
do Banif, independentemente do produto 
que adquiriram e de integrarem, ou não, 
as associações criadas, fixando um regime 
excepcional”.

JM/MS

A Concelhia do Funchal do Partido So-
cialista defende que “as pessoas que 
fazem voluntariado e as que estão em 
situação de sem-abrigo devem ser tes-
tadas à covid-19 de forma periódica” por 
forma a que o trabalho de assistência 
não seja interrompido.

Esta posição foi assumida por Gonçalo 
Jardim, presidente da estrutura con-
celhia, que, terça-feira (20), junta-

mente com o presidente do PS-Madeira, 
Paulo Cafôfo, e outros elementos da con-
celhia, visitou o Centro de Apoio ao Sem 
Abrigo (CASA).

Segundo o PS, “as pessoas desta popu-
lação vulnerável estão, na sua maioria, ar-
redadas do plano de vacinação por incapa-
cidade de serem contactadas pelos centros 
de saúde”.

Os socialistas foram recebidos por Sílvia 
Ferreira, presidente do CASA, e aí puderam 
observar o trabalho no apoio às pessoas em 

situação de vulnerabilidade económica e 
pessoas em situação de sem-abrigo, cujas 
condições se viram agravadas no contexto 
da pandemia.

Visitaram as instalações da associação, 
cedidas pela Câmara Municipal do Fun-
chal, no edifício do silo do Campo da Barca, 
onde, com a ajuda voluntária de dezenas de 
pessoas, continuam a ser confecionadas e 
distribuídas cerca de 130 refeições diárias.

“Ao longo da visita, o PS tomou tam-
bém conhecimento dos diversos cons-
trangimentos causados pela covid-19, 
com destaque para o encerramento tem-
porário da cantina solidária, que, numa 
primeira fase, obrigou a distribuir as 
refeições em embalagens individuais. 
Numa segunda fase, foi possível a rea-
bertura adaptada às normas de proteção 
e distanciamento: lotação limitada a 12 
utentes em simultâneo, em horário ajus-
tado às regras de recolher obrigatório, 
sem descurar o fornecimento de algumas 

refeições para levar”, relata o PS em co-
municado.

Da parte de Sílvia Ferreira ficaram a saber 
que houve um aumento do número de uten-
tes e da necessidade de apoio psicológico 
observada desde março do ano passado.

No final da reunião, Gonçalo Jardim con-
siderou que tanto as pessoas que colaboram 
em regime de voluntariado, como aquelas 
que são utentes deveriam ser testadas re-
gularmente à Covid-19 e que poderia ser 
equacionada a vacinação de quem exerce 
voluntariado de forma regular, já que, em 
caso de contágio, poderá obrigar ao encer-
ramento de serviços de fornecimento de 
refeições.

A comitiva do PS enalteceu e agradeceu 
ainda o papel do CASA e de todos aqueles 
que, de forma voluntária e altruísta, se de-
dicam a minorar o sofrimento de várias das 
pessoas em situação de sem-abrigo.

JM/MS

PS-Funchal defende testagem periódica 
dos voluntários e dos sem-abrigo

Madeira 
receberá mais 
de 45 mil 
vacinas da 
Pfizer em maio
No próximo mês, a Madeira receberá 
mais 45 mil vacinas da Pfizer, disse 
Miguel Albuquerque à margem da vi-
sita às obras de conservação e res-
tauro dos testos mudéjares da Sé.

“Vamos receber no mês de maio 
mais de 45 mil vacinas da Pfizer, 
agora era importante para acele-

rar a vacinação até setembro que esta 
situação da vacina da Johnson & John-
son fosse desbloqueada, uma vez que 
estava previsto a Madeira receber uma 
percentagem substancial destas vaci-
nas em junho”, afirmou, lembrando 
que esta vacina poderá acelerar a cria-
ção de imunidade de grupo na Região.

Recorde-se que vacinar 70% da po-
pulação até setembro é uma das metas 
do Governo Regional.

JM/MS

GovernoRegional 
admite que poderá 
aliviar “com 
cautela” medidas 
na cultura e no 
desporto
O Governo Regional irá reunir com 
a Saúde este fim de semana e na 
segunda-feira (26) deverão ser co-
nhecidas as decisões do Executivo. 
O alargamento do recolher obri-
gatório, e o aliviar de restrições na 
cultura e no desporto poderão ser 
as novidades, conforme deu conta 
Miguel Albuquerque.

“Se as coisas se mantiverem va-
mos alargar o período de recolher 
obrigatório, mas só na segunda-

-feira, em conferência de impressa, e 
depois de reunir com a saúde é que fa-
remos uma análise dos números de in-
fetados, porque é preciso lembrar que 
ainda estamos muito próximos de 300 
pessoas que ainda são casos ativos e é 
preciso muito cuidado”, frisou, reite-
rando que é necessário muito cuidado 
na reabertura.

Questionado se uma das medidas 
será permitir uma maior lotação nas 
salas de espetáculo, o governante ad-
mite que “a ideia será essa”, mas sem-
pre com o sentido de “garantir o dis-
tanciamento e a segurança”.

Lembra ainda o chefe do Executivo 
madeirense que não quer que aconteça 
na Região o mesmo que se passou nos 
Açores. “Temos neste momento que 
ter muito cuidado com as medidas que 
tomamos no sentido de não termos re-
gressões, sobretudo numa época que 
temos de acompanhar a reabertura 
dos mercados turísticos para o verão e 
temos de fazê-lo com cautela”, frisou.

O governante falava à margem da 
visita às obras de conservação e res-
tauro dos tetos mudéjares da Sé.

JM/MS
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Filho de Déby Itno vai liderar conselho 
militar que assume o poder no Chade
Mahamat Idriss Déby Itno, comandante 
da guarda presidencial, filho do Presi-
dente chadiano, Idriss Déby Itno, faleci-
do na sequência de ferimentos em com-
bate, vai dirigir um conselho militar que 
assumirá o poder no país, anunciou o 
exército chadiano.

“Foi criado um conselho militar chefia-
do pelo seu filho, o general Mahamat 
Idriss Déby Itno” (37 anos), anunciou 

o porta-voz do exército, general Azem Ber-
mandoa Agouna, numa declaração trans-
mitida na rádio estatal, pouco depois de 
anunciar a morte do chefe de Estado, cuja 
reeleição para um sexto mandato tinha sido 
anunciada esta segunda-feira (19).

“O conselho reuniu-se imediatamente e 
promulgou a Carta de Transição”, acres-
centou Bermandoa Agouna.

O Presidente do Chade, Idriss Déby Itno, 
no poder há 30 anos, morreu de ferimentos 
sofridos enquanto comandava o seu exér-
cito na luta contra rebeldes no norte du-
rante o passado fim de semana, anunciou o 
porta-voz.

“O Presidente da República, chefe de 
Estado, chefe supremo do Exército, Idriss 
Déby Itno, acaba de dar o seu último sus-
piro, enquanto defendia a integridade ter-
ritorial no campo de batalha”, disse Azem 
Bermandoa Agouna, numa declaração lida 
na estação pública de televisão chadiana, 
TV Tchad.

“É com profunda amargura que anuncia-
mos ao povo chadiano a morte esta terça-
-feira, 20 de abril de 2021, do marechal do 
Chade”, acrescentou Bermandoa Agouna.

Déby, 68 anos, um oficial militar de car-
reira que tomou o poder em 1990 num gol-
pe e foi promovido ao posto de marechal 
de campo em agosto último, foi reeleito 
no passado dia 11 para um mandato de seis 
anos com 79,32% dos votos, de acordo com 
os resultados provisórios anunciados esta 
segunda-feira (19) pela comissão eleitoral 
nacional. Ministros e oficiais de alta paten-
te deram conta na segunda-feira (19) que 

o chefe de Estado tinha visitado a linha da 
frente para se juntar ao seu exército, que 
enfrentava uma coluna de rebeldes, que 
tinham lançado uma ofensiva a partir de 
bases recuadas na Líbia no dia das eleições, 
11 de abril.

Os rebeldes, que o exército começou por 
dizer na segunda-feira (19) que tinha der-
rotado nos combates, afirmaram numa de-
claração que Déby tinha sido ferido, mas a 
informação não tinha sido confirmada por 
fontes oficiais.

O Exército chadiano anunciou na segun-
da-feira (19) que tinha provocado mais de 
300 baixas entre os rebeldes, que haviam 
iniciado há oito dias uma incursão no norte 
do país, e que tinha perdido cinco soldados 
em combate no passado sábado (17).

O grupo rebelde FACT (‘Front for Change 
and Concord in Chad’) lançou uma ofensi-
va a partir das suas bases de retaguarda na 
Líbia no passado dia 11, dia das eleições 
presidenciais, cuja vitória foi atribuída a 
Deby.

“Mais de 300 rebeldes foram neutrali-
zados no campo do inimigo” no passado 
sábado (17), disse na segunda-feira (19) o 
próprio Bermandoa Agouna, acrescentan-
do que a ofensiva rebelde nas províncias de 
Tibesti e Kanem tinha “terminado”.

Bermandoa disse ainda nessas primeiras 
declarações que 36 soldados foram feridos 
nos combates de sábado (17) e que 150 re-
beldes tinham sido feitos prisioneiros, “in-
cluindo três líderes”.

O FACT, pelo seu lado, informou numa 
declaração no domingo (18) que tinha “li-
bertado a região de Kanem”, onde os com-
bates tiveram lugar no sábado (17).

Os confrontos entre os rebeldes e o exér-
cito chadiano no maciço de Tibesti, que faz 
fronteira com a Líbia, são frequentes.

Em fevereiro de 2019, uma outra incur-
são com o objetivo de derrubar Idriss Déby 
Itno, foi travada pela intervenção de caças 
bombardeiros da força aérea francesa, soli-
citada por N’Djamena.

JN/MS

Moçambique anuncia chegada de plataforma para produção de gás para dezembro
A plataforma flutuante que vai ser o 
primeiro projeto a produzir gás natural 
na bacia do Rovuma estará em águas 
moçambicanas em dezembro, anun-
ciou o Presidente Filipe Nyusi.

“Recebemos com agrado a informa-
ção do operador de que o barco [pla-
taforma integrada de exploração e 

processamento] chegará a Moçambique 
em dezembro deste ano”, referiu, ante-
cipando a última previsão que apontava 

a chegada para o primeiro trimestre de 
2022. Filire Nyusi falava em Maputo, du-
rante a sessão de abertura de um evento 
ligado à indústria extrativa, com partici-
pantes do setor e num discurso em que 
resumiu as perspetivas no país na área.

“A plataforma poderá alcançar a meta 
de começar a produzir em 2022”, com 
uma capacidade de 3,4 milhões de to-
neladas de gás natural liquefeito por ano 
(mtpa). O ministro dos Recursos Mine-
rais e Energia (Mireme), Max Tonela, ti-

nha anunciado em março que a constru-
ção da plataforma em estaleiros coreanos 
de Busan “está a cerca de 90%” e que os 
trabalhos deveriam ficar concluídos em 
dezembro, para chegar a águas moçam-
bicanas no primeiro trimestre do próxi-
mo ano.

O governante referiu na altura que tudo 
está encaminhado para que a operação 
arranque em julho de 2022, depois de a 
plataforma estacionada em alto-mar, ao 
largo de Cabo Delgado, ficar ligada aos 

poços de gás da bacia do Rovuma e assim 
o processar para exportação, através de 
cargueiros especiais que a ela se ligaram 
para abastecimento.

A plataforma faz parte do consórcio da 
Área 4 liderado pela Exxon Mobil e Eni a 
partir das reservas de gás Coral Sul.

A21/MS

Chuvas torrenciais em Luanda fazem 14 
mortos e mais de oito mil desalojados
As chuvas torrenciais que esta segunda-
-feira (19) provocaram o caos em Luan-
da fizeram 14 mortos e mais de oito mil 
pessoas desalojadas, segundo dados 
transmitidos pelo porta-voz do serviço 
de proteção civil e bombeiros.

Faustino Miguens, que falava ao canal 
angolano TV Zimbo após uma reunião 
de regência da comissão provincial de 

proteção civil, coordenada pela governa-
dora de Luanda, Joana Lina, indicou que 14 
pessoas morreram devido às chuvas e mais 
de 1600 casas ficaram inundadas.

No município de Luanda foram regista-
dos cinco mortos, sendo que nos municí-
pios do Cazenga três pessoas morreram, 
no Cacuaco outras duas e igual número em 
Viana e Kilamba Kiaxi, na sequência de ele-
trocussão e desabamento de paredes. Uma 
criança de um ano e mãe foram arrastadas 

pelas águas. Há também a registar dois fe-
ridos e 1617 casas inundadas, num total de 
8165 pessoas afetadas.

O mesmo responsável acrescentou que 
16 residências desabaram, 15 árvores caí-
ram, um posto de iluminação pública 
tombou sobre uma viatura e houve um in-
cêndio numa cabine elétrica, bem como a 
destruição de uma ponte.

Além das vítimas e dos danos materiais 
ainda por calcular, a chuva dificultou a cir-
culação e impediu os transportes públicos 
de transitar em algumas zonas.

Faustino Miguéns adiantou que as pes-
soas afetadas vão receber apoio das admi-
nistrações municipais.

Até ao dia 21 de abril, os serviços de me-
teorologia continuavam a prever chuva in-
tensa e trovoadas.

JN/MS

Portugal vai apoiar ONG’s em 
Cabo Delgado com 250 mil euros
Portugal vai apoiar com 250 mil euros 
projetos de organizações não-governa-
mentais para o desenvolvimento (ONGD) 
na província moçambicana de Cabo Del-
gado, ao abrigo do mecanismo de res-
posta rápida a emergências.

“Face ao agravar da situação na pro-
víncia de Cabo Delgado, em Moçam-
bique, foi decidido ativar o Instru-

mento de Resposta Rápida (IRR) para Ações 
de Emergência, coordenado pelo Camões 
- Instituto da Cooperação e da Língua”, 
adiantou este organismo em nota.

“Através do IRR serão disponibilizados 
250 mil euros para financiar intervenções 
de ONGD em Cabo Delgado”, acrescentou.

De acordo com o Instituto Camões, a ati-
vação do IRR soma-se a outros apoios que 
a cooperação portuguesa está a canalizar 
para esta província moçambicana, quer 
a nível bilateral, quer a nível multilateral 
através de diversas agências das Nações 
Unidas.

Os projetos aprovados no âmbito do IRR 
serão divulgados a partir de 26 de abril.

Portugal apoia já cinco projetos financia-
dos pelo Mecanismo de Reconstrução para 
Moçambique, acionado pelo Governo por-
tuguês, na sequência do ciclone Idai, que 
há dois anos atingiu o centro daquele país.

O fundo, constituído no âmbito na ci-
meira Portugal-Moçambique, em julho de 
2019, foi cofinanciado pelo Orçamento de 
Estado de Portugal e por doações de enti-
dades públicas e privadas no valor de 1,9 
milhões de euros.

Os projetos foram também selecionados 
através de concurso e estão no terreno des-
de fevereiro de 2020 com duração prevista 
de dois anos.

Apoiar, Fundação Fé e Cooperação, Hel-
th4Moz, Helpo e Oikos foram as organiza-
ções escolhidas, às quais se juntaram outras 
em consórcio, para a implementação das 
ações no terreno.

Os projetos escolhidos são na área da 
saúde, com intervenções previstas na res-
posta às necessidades básicas, melhoria do 
acesso à saúde materna e infantil e recupe-
ração de estruturas médicas, bem como na 
recuperação da produção agrícola e pro-
moção de resiliência das comunidades aos 
desastres climáticos.

A violência armada em Cabo Delgado 
começou há mais de três anos, mas ganhou 
uma nova escalada há mais de duas sema-
nas, quando grupos armados atacaram pela 
primeira vez a vila de Palma, a cerca de seis 
quilómetros dos multimilionários projetos 
de gás natural.

Os ataques provocaram dezenas de mor-
tos e obrigaram à fuga de milhares de re-
sidentes de Palma, agravando uma crise 
humanitária em que já morreram mais de 
2.500 pessoas e 700 mil pessoas estão des-
locadas desde o início do conflito.

JN/MS
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Recapturado no Brasil “um dos maiores 
traficantes de armas” do Mundo
A Polícia brasileira recapturou esta quar-
ta-feira (21) João Filipe Barbieri, consi-
derado pelas autoridades como “um dos 
maiores traficantes de armas do Mun-
do” e que fugiu da prisão em novembro 
passado após falsificar uma série de au-
torizações de saída.

A detenção ocorreu em Niterói, na re-
gião metropolitana do Rio de Janei-
ro, durante uma operação coordena-

da pela Polícia Civil do estado fluminense, 
região com altos índices de violência, prin-
cipalmente nos seus bairros mais pobres, 
as favelas. “João Filipe Barbieri é conside-
rado um dos maiores traficantes de armas 

do mundo e um dos principais integrantes” 
da quadrilha “responsável pelo envio de 
milhares de fuzis [espingardas] ao Brasil 
escondidos em aquecedores de piscina”, 
indicou a polícia em comunicado.

Barbieri usou uma autorização de saída 
falsa, em novembro passado, para sair da 
prisão de Bangu, no Rio de Janeiro, onde 
cumpria, desde 2017, uma pena de 27 anos 
de prisão por tráfico internacional de ar-
mas, entre outros crimes.

No entanto, as autoridades brasileiras só de-
tetaram a farsa em fevereiro deste ano, quando 
descobriram uma rede criminosa que fornecia 
documentos falsos a reclusos para que pudes-
sem sair da prisão de forma fraudulenta.

João Filipe Barbieri é enteado de Frede-
rick Barbieri, conhecido como o “Senhor 
das Armas” e que foi preso em 2018 nos Es-
tados Unidos da América, onde residia pelo 
menos desde 2010 e foi igualmente con-
denado por tráfico internacional de armas 
pela Justiça daquele país.

O tráfico de armas no Rio de Janeiro ali-
menta os conflitos que gangues do narco-
tráfico travam com milícias, formadas por 
ex-policiais ou agentes no ativo corruptos, 
pelo controlo de várias áreas da cidade e da 
sua região metropolitana.

JN/MS

Português encontrado 
sem memória no 
centro de São Paulo
Um cidadão português deu esta se-
gunda-feira (19) entrada nas urgên-
cias do hospital da Barra Funda, em 
São Paulo, no Brasil, apresentando 
indícios de desorientação agravada.

De acordo com a imprensa bra-
sileira, o homem terá sido en-
contrado junto à Praça da Sé, 

sem qualquer recordação ou identifi-
cação, motivo pelo qual foi encami-
nhado para aquela unidade de saúde.

O caso chegou rapidamente aos 
jornais locais, que se prontificaram a 
divulgar a imagem do homem miste-
rioso, entretanto apelidado de “John” 
devido ao sotaque que apresentou.

“‘John fala português, espanhol e 
inglês. Diz que gosta de ler mas não 
sabe quem é. É educado, tenta co-
laborar mas ‘trava’ quando alguém 
pergunta a sua identidade”, refere um 
repórter da R7. Depois de sucessivas 
tentativas, “John” foi identificado por 
um amigo como Pedro Duarte, portu-
guês ligado à arte cinematográfica que 
viaja regularmente para o Brasil.

O caso foi reencaminhado para o 
Consulado-Geral de Portugal em São 
Paulo.

JN/MS

Bolsonaro diz que quem vota num homem 
como Lula da Silva “merece sofrer”
O chefe de Estado brasileiro, Jair Bol-
sonaro, comentou esta segunda-feira 
(19) as perspetivas para as eleições de 
2022, nas quais pretende renovar o seu 
mandato, e disse que “um povo que vota 
num homem” como o antigo Presidente 
Lula da Silva “merece sofrer”.

A referência ao antigo Presidente sur-
giu durante uma conversa com um 
pequeno grupo de apoiantes, fora da 

sua residência oficial, durante a qual alu-
diu ainda aos “regimes autoritários” da es-
querda que, na sua opinião, “arruinaram” 
toda a América do Sul.

Na semana passada, Lula da Silva recu-
perou todos os seus direitos políticos, que 
foram suspensos através de duas penas de 
prisão entretanto anuladas pelo Supremo 
Tribunal, por um conflito de competências, 
e está agora a ser considerado como o can-
didato presidencial progressista do campo 
para 2022.

As sondagens preliminares já o colocam 
como favorito contra Bolsonaro, cuja po-
pularidade tem vindo a cair há meses, es-

pecialmente pela sua controversa gestão da 
pandemia do novo coronavírus, que já cau-
sou mais de 373 mil mortos no país e cuja 
gravidade o Presidente insiste em negar.

Bolsonaro também criticou a capa da re-
vista Veja, publicada durante o fim de se-
mana, com uma grande fotografia de Lula e 
o título “De volta ao jogo”.

Com ironia, disse que apenas viu a capa, 
uma vez que não lê revistas ou jornais para 
“não se contaminar”, e admitiu que o seu 
projeto de criar o seu próprio partido polí-
tico, batizado anteriormente como “Alian-
ça pelo Brasil” e que tem vindo a promover 
desde o ano passado, ainda não se concre-
tizou.

Para registar o partido, Bolsonaro teria 
de recolher cerca de 500.000 assinaturas 
de eleitores e cumprir outros requisitos le-
gais que até agora não conseguiu cumprir.

Ele admitiu que, dadas estas dificulda-
des, a possibilidade de criar este novo par-
tido, que ele classificou como o primeiro 
partido “verdadeiramente conservador” 
do país, é “muito pequena”.Explicou tam-
bém que, por esta mesma razão, está em 

conversações para se juntar a outra forma-
ção, que é uma das condições impostas por 
lei no Brasil para aceitar uma candidatura.

Para as eleições de 2018, que o levaram 
ao poder, Bolsonaro tinha sido filiado no 
Partido Social Liberal (PSL), com o qual 
rompeu pouco depois de tomar posse.

O Presidente ainda não disse qual pode-
ria ser o seu próximo partido, mas mesmo 
assim declarou que tem “esperanças para 
2022” e na aprovação de uma reforma 
eleitoral que está a decorrer no Congresso 
e que propõe acabar com o sistema de vo-
tação eletrónica, do qual ele desconfia, de-
pois de o país o estar a utilizar há mais de 
duas décadas.

“Tenho a esperança de que, com o voto 
auditável, possamos realmente mudar o 
Brasil”, disse Bolsonaro, que promove este 
projeto que visa reintroduzir o sistema de 
votação com comprovativo, apesar das au-
toridades eleitorais argumentarem que fa-
vorece a fraude.
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Bolsonaro promete 
reduzir emissões 
e pede ‘justa 
remuneração’ por 
‘serviços ambientais’ 
prestados pelo Brasil
Presidente discursou na Cúpula de Lí-
deres sobre o Clima, organizada por Joe 
Biden.

O Presidente Jair Bolsonaro prometeu 
esta quinta-feira (22) adotar medi-
das que reduzam as emissões de ga-

ses e pediu “justa remuneração” por “ser-
viços ambientais” prestados pelos biomas 
brasileiros ao planeta. Bolsonaro deu as de-
clarações ao discursar por vídeo na Cúpula 
de Líderes sobre o Clima, organizada pelo 
Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Entre outros pontos, Bolsonaro disse no 
discurso que o Brasil se compromete a:
• zerar até 2030 o desmatamento ilegal;
• reduzir as emissões de gases;
• buscar ‘neutralidade climática’ até 

2050, antecipando em dez anos;
• ‘fortalecer’ os órgãos ambientais, ‘du-

plicando’ recursos para fiscalização.
“À luz de nossas responsabilidades co-

muns, porém diferenciadas, continuamos a 
colaborar com os esforços mundiais contra 
a mudança do clima. Somos um dos pou-
cos países em desenvolvimento a adotar e 
a refirmar a NDC transversal e abrangente, 
com metas absolutas de redução de emis-
sões, inclusive para 2025, de 37%, e de 40% 
até 2030”, afirmou o Presidente na cúpula.

Ainda no discurso, Bolsonaro afirmou 
ter determinado que a chamada “neutrali-
dade climática” seja alcançada pelo Brasil 
até 2050, antecipando em dez anos a meta 
anterior. A medida consiste em o país não 
emitir mais gases na atmosfera do que é ca-
paz de absorver.

Em outro trecho, Bolsonaro declarou: “É 
preciso haver justa remuneração pelos ser-
viços ambientais prestados por nossos bio-
mas ao planeta como forma de reconhecer 
o caráter econômico das atividades de con-
servação.”
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Biden compromete-se a reduzir 
emissões para metade esta década
O Presidente norte-americano com-
prometeu-se a reduzir para metade as 
emissões de gases com efeito de estufa 
dos Estados Unidos até ao fim da déca-
da, apelando às maiores economias do 
mundo para se lançarem no mesmo ca-
minho.

Falando na abertura de uma cimeira 
que convocou para pedir a vários lí-
deres mundiais compromissos firmes 

para reduzir as emissões e combater as al-
terações climáticas, Biden indicou ainda 
que o país quer chegar a 2050 com emissões 
carbónicas neutras.

O chefe da Casa Branca defendeu que o 
investimento em energias limpas e a re-
conversão de milhões de trabalhadores de 
indústrias poluentes são o tipo de inves-

timentos que lançarão os Estados Unidos 
“no caminho para reduzir as emissões com 
efeito de estufa a metade até ao fim desta 
década”.

“É para lá que nos dirigimos como nação: 
para a construção de uma economia não 
apenas mais próspera, mas mais saudável 
e mais limpa”, declarou o chefe de Esta-
do, que voltou a pôr os Estados Unidos no 
Acordo de Paris para conter o aquecimento 
global até ao fim do século, depois de o seu 
antecessor ter retirado o país desse com-
promisso.

Mas os Estados Unidos, apontou, são res-
ponsáveis por 15% das emissões mundiais 
e “nenhuma nação consegue resolver esta 
crise sozinha”, afirmou Joe Biden, pedindo 
às maiores economias do mundo compro-
missos semelhantes.

O compromisso assumido esta quinta-
-feira (22), que aponta para uma redução de 
50% a 52% das emissões carbónicas nor-
te-americanas até 2030, representa uma 
meta bem acima da anterior, que apontava 
para uma redução de 26% a 28% até 2025.

Quando se fala de alterações climáticas, 
Biden diz que vê empregos e “uma oportu-
nidade económica pronta a ser lançada”, 
indo além da necessidade de preservar o 
planeta.

“O custo de não fazer nada continua a 
acumular-se”, avisou, contrapondo que 
tudo o que é preciso fazer e mudar nas eco-
nomias mundiais para combater as altera-
ções climáticas representa “criar milhões 
de empregos de classe média bem pagos e 
sindicalizados”. Nos Estados Unidos, ten-
ciona lançar um “investimento gigantesco 

em inovação e infraestruturas” que con-
temple “todos aqueles que com demasiada 
frequência são deixados para trás.

Há milhares de quilómetros de infraes-
truturas e cabos elétricos para montar, há 
lugar em fábricas de veículos elétricos para 
os trabalhadores da indústria automóvel 
tradicional, há milhares de poços de pe-
tróleo para selar e muitas minas de carvão 
para limpar e reconverter, exemplificou.

A iniciativa terá que partir do governo 
federal, mas também “das cidades e dos 
estados, das empresas grandes e pequenas, 
das grandes multinacionais e dos traba-
lhadores americanos de todos os setores”, 
defendeu.
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As autoridades turcas estão a investi-
gar o desaparecimento do fundador da 
criptomoeda Thodex, que fugiu do país 
com mais de 1,5 mil milhões de euros. A 
plataforma tinha mais de 390 mil inves-
tidores.

O site da Thodex ficou em baixo de-
pois de anunciar que as negociações 
estavam suspensas.

A polícia turca está a divulgar uma foto 
do fundador da plataforma, Faruk Fatih 
Ozer, que terá saído do país, através do ae-
roporto de Istambul.

O banco central turco já tinha decidido 
proibir o uso de criptomoedas em paga-
mentos de bens e serviços a partir de 30 de 
abril.

JN/M

Fundador de criptomoeda Thodex 
foge com mais de 1,5 mil milhões 
de euros
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Bruxelas estima que países sejam capazes 
de dar três milhões de vacinas por dia
A Comissão Europeia estimou esta quin-
ta-feira (22) que os Estados-membros da 
União Europeia (UE) tenham, em breve, 
condições para administrar três milhões 
de doses de vacinas anticovid-19 por 
dia, numa altura em que foram já admi-
nistradas 117 milhões de unidades.

“Até hoje, já administrámos 117 mi-
lhões de doses de vacina na UE e es-
tamos prestes a administrar três mi-

lhões de vacinas todos os dias”, declarou a 
comissária europeia da Saúde, Stella Kyria-
kides.

Falando numa audição por videoconfe-
rência na Comissão do Ambiente, da Saú-
de Pública e da Segurança Alimentar do 
Parlamento Europeu, a responsável acres-
centou: “Mais de 30 milhões dos nossos 
cidadãos estão agora totalmente vacinados 
em toda a UE e está a ser aumentada a ca-
pacidade de produção [de vacinas ou com-
ponentes], o que torna possível acelerar as 
entregas”.

“Ainda temos algum caminho a percor-
rer, mas definitivamente demos a volta 
por cima, graças em grande parte à nossa 
estratégia de vacinação”, assinalou Stella 
Kyriakides.

Questionada sobre a meta estipulada pelo 
executivo comunitário, de que 70% da popu-
lação adulta da UE esteja vacinada até ao final 
do verão, a comissária europeia da tutela ad-
mitiu que este objetivo “é ambicioso”.

“Mas creio que é viável e precisamos de 
olhar para o positivo [já que] teremos uma 
vacinação muito acelerada no segundo tri-
mestre”, referiu Stella Kyriakides, adian-
tando que, apesar dos “grandes desafios no 
primeiro trimestre, agora se está a assistir a 
progressos”.

Além disso, “estamos também a ver ago-
ra a diferença que as vacinas estão a pro-

vocar em termos da diminuição do número 
de hospitalizações e da mortalidade nos 
grupos etários que foram vacinados, por 
exemplo, nos maiores de 80 anos”, desta-
cou ainda a responsável.

A campanha de vacinação da UE tem 
sido marcada por atrasos na entrega de 
vacinas por parte da AstraZeneca e mais 
recentemente da Janssen, depois de terem 

sido registados casos raros de formação de 
coágulos sanguíneos após a toma de ambos 
os fármacos.

Atualmente, estão aprovadas quatro 
vacinas na UE: Comirnaty (nome comer-
cial da vacina Pfizer/BioNTech), Moder-
na, Vaxzevria (novo nome da vacina da 
AstraZeneca) e Janssen (grupo Johnson & 
Johnson). A ferramenta ‘online’ do Cen-
tro Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças (ECDC) para rastrear a vacinação 
da UE, que tem por base as notificações 
dos Estados-membros, indica que 8,5% da 
população adulta da UE já está totalmente 
inoculada (com as duas doses), enquanto 
23,1% recebeu a primeira dose da vacina.

Já em termos absolutos, os dados do 
ECDC referem que 115 milhões de doses de 
vacinas contra a covid-19 foram adminis-
tradas na UE até hoje, de um total de cerca 
de 134 milhões de doses entregues aos paí-
ses, números que podem ainda não estar 
atualizados dado dependerem da informa-
ção dos países.

A expectativa do executivo comunitário 
é que neste segundo trimestre cheguem à 
UE mais de 400 milhões doses de vacinas 
contra a covid-19, a quase totalidade da 
BioNTech/Pfizer (250 milhões), seguindo-
-se a AstraZeneca (70 milhões), a Janssen 
(55 milhões) e a Moderna (35 milhões).

JN/MS

Joe Biden diz que decisão do júri de con-
siderar agente culpado de homicídio de 
George Floyd é “importante e incrível”.

O Presidente norte-americano, Joe 
Biden, considerou que a condena-
ção do ex-polícia de Minneapolis 

Derek Chauvin pela morte do afro-ame-
ricano George Floyd, em maio de 2020, 
“é um passo gigante contra o racismo sis-
témico”. O democrata reagia ao veredic-
to a que o júri chegou por unanimidade: 
culpado de todas as acusações - assas-
sínio em segundo grau, punível com até 
40 anos de prisão; homicídio em tercei-
ro grau, com pena máxima de 25 anos, e 

homicídio em segundo grau, com pena de 
prisão de até dez anos.

A declaração de Biden foi precedida por 
um discurso da vice-presidente, Kamala 
Harris, que sublinhou o legado deixado por 
Floyd e admitiu estar “aliviada” com a de-
cisão do júri.

Ainda assim, Harris, a primeira vice-
-presidente negra do país, considerou que 
“há muito a fazer” para combater “a in-
justiça racial”, que é “um problema de to-
dos os norte-americanos”. Biden já tinha 
transmitido, numa chamada telefónica fei-
ta à família de Floyd, que a condenação foi 
“importante” e “incrível” e que vai trazer 
mudanças em todo o Mundo e na Justiça.

Apesar de reconhecer que nada vai mu-
dar o que aconteceu ou curar o sofrimen-
to, Biden garantiu que “vamos fazer muito 
mais”.

Por seu lado, o advogado da família de 
Floyd elogiou a decisão do júri e afirmou 
que o veredicto marca “uma viragem na 
História”.

Polícia investigada
Entretanto, o Departamento de Justi-

ça anunciou que abriu uma investigação à 
Polícia de Minneapolis, “para determinar 
se está a seguir um modelo ou práticas in-
constitucionais ou ilegais”.

A morte de Floyd, aos 46 anos, aconteceu 
a 25 de maio de 2020, na sequência da sua 

detenção pela Polícia de Minneapolis, por 
suspeita de tentar pagar a conta do super-
mercado com uma nota de 20 dólares falsa.

A morte foi filmada em vídeo por tran-
seuntes e divulgada nas redes sociais, sen-
do que as imagens mostram Floyd a ser 
retirado do carro onde seguia sem resistir 
à Polícia e Chauvin a colocar o joelho no 
pescoço do afro-americano e a pressionar 
durante quase nove minutos. No vídeo, é 
possível ouvir-se Floyd a dizer ao agente 
que não consegue respirar, acabando por 
morrer.
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Offers available from April 1 to 30, 2021

My Choice bonus cash of $1,500/$750 will be deducted from the negotiated selling price before taxes and is only applicable to customers who lease or finance a new and previously unregistered 2020 Sentra, 2020 Altima, 
2020 Maxima, 2020 KICKS, 2020 Qashqai, 2020 LEAF / 2021 Versa, 2021 Sentra, 2021 Altima, 2021 Maxima, 2021 KICKS, 2021 Qashqai, 2021 Rogue, 2021 Murano, 2021 Armada model through Nissan Canada Finance (NCF) from 
an authorized Nissan dealer in Canada between April 1 and April 30, 2021, on approved credit. Cannot be applied to past transactions. This offer has no cash exchange value. Conditions apply. Up to 1% rate reduction is 
available on new and previously unregistered 2020 Sentra, 2020 Altima, 2020 Maxima, 2020 LEAF, 2021 Versa, 2021 Sentra, 2021 Altima, 2021 Maxima, 2021 KICKS, 2021 Qashqai, 2021 Rogue, 2021 Murano, 2021 Armada models 
financed or leased through NCF from a Nissan dealer in Canada between April 1 and April 30, 2021, on approved credit. Eligible customers will receive up to a 1% reduction on lease or finance rates currently available 
through NCF to a minimum of 0% APR. Under no circumstances can rates be reduced below 0% APR. Cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is administered by Nissan Canada Extended Services 
Inc. (NCESI) and applies to select new and unregistered 2020 Sentra, Altima, Maxima, KICKS, Qashqai and 2021 Versa, Altima, Maxima, KICKS, Qashqai, Murano, Armada/2021 Sentra, Rogue models (each, an “Eligible Model”) 
cash purchased, leased or financed and registered through Nissan Canada Finance, on approved credit, between April 1 and April 30, 2021, from an authorized Nissan retailer in Quebec. Offer recipient will be entitled to 
receive a maximum of ten (10) / five (5) service visits (each, a “Service Visit”) for the Eligible Vehicle, where each Service Visit consists of one (1) oil change (using Nissan Genuine Synthetic 0W20) and one (1) tire rotation 
service (each, an “Eligible Service”). All Eligible Services will be conducted in strict accordance with the Oil Change and Tire Rotation Plan outlined in the Agreement Booklet for the Eligible Vehicle. The service period 
(“Service Period”) will commence on the lease transaction date (“Transaction Date”) and will expire on the earlier of: (i) the date on which the maximum number of Service Visits has been reached; (ii) 60 months from the 
Transaction Date; or (iii) when the Eligible Vehicle has reached 120,000/80,000 kilometres, whichever occurs first. All Eligible Services must be completed during the Service Period, otherwise they will be forfeited. The offer 
may be upgraded to use premium oil at the recipient’s expense. The Eligible Services are not designed to meet all requirements and specifications necessary to maintain the Eligible Vehicle. To see the complete list of 
maintenance necessary, please refer to the Service Maintenance Guide. Any additional services required are not covered by the offer and are the sole responsibility and cost of the recipient. Offer may not be redeemed 
for cash and may not be combined with certain offers. NCESI reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time. Offers are available on approved credit through NCF for a limited time. 
Offers subject to change, continuation or cancellation without notice. Retailers are free to set individual prices. Visit en.nissan.ca/offers or see your Quebec Nissan retailer for complete details. Conditions apply. 
©2021 Nissan Canada Inc.
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CANDIDO FARIA 
SRS, ABR, Hon. B.A. 
Real Estate Broker

416.459.2007 
candido@candidofaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

A MPAC é responsável por avaliar e classificar mais 
de cinco milhões de propriedades em Ontário. As 
avaliações de propriedade fornecidas pela MPAC 
são o que os municípios usam para calcular os 
impostos de propriedade necessários para pagar 
os serviços comunitários. Caso ainda não tenha 
recebido a avaliação, deverá recebê-la em breve 
relativamente à sua casa.

Se tiver alguma dúvida sobre o valor da avaliação 
MPAC, estou disponível para prestar qualquer  
esclarecimento. Entre em contacto comigo.

Recebeu a avaliação da MPAC?

Atenção a todos os construtores / reno-
vadores e usuários finais. Bungalow de tijolos 
sólidos num grande lote de 41,89 x 132 pés, 
com uma garagem privada, com enorme po-
tencial! Localizado na adorável comunidade 
Alderwood. Perto de ótimas escolas, lojas, 
restaurantes, todas as principais vias, jardins 
e serviços de Sherway a uma curta distância 
do centro da cidade. Uma oportunidade mara-
vilhosa para renovar ou construir uma casa!

Townhouse sublime, numa unidade de es-
quina, com muita luz, com 3 quartos e 2 
casas-de-banho. Localizada na desejada 
Levi creek! A casa tem imensa luz natural, 
quartos espaçosos, cozinha renovada com 
bancada de quartzo, janelas novas e tem 
sido muito estimada. Tetos de catedral em 
metade do andar principal, plano de conceito 
aberto, com acesso ao deck e pátio. Cave 
acabada, perto de escolas e transportes.

Derry & MeadowvaleKipling & Evans

SOLD OVER ASKING

A melhor altura para comprar ou vender a sua casa é quando estiver devidamente preparado!

Rica em colagénio e uma grande fonte de 
aminoácidos, a gelatina protege a pele, 
faz bem aos ossos, ajuda a controlar o 
peso, melhora o sono e a resposta imu-
nitária, facilita a digestão, controla o açú-
car no sangue, fortalece o cabelo, favore-
ce a regulação hormonal e ainda acelera 
o processo de cicatrização. E bem que 
podíamos retirar daqui alguns destes be-
nefícios e oferecê-los aos “fragilizados” 
leões, que têm vindo a tremer, que nem 
gelatina, das pernas… e a deixar escapar 
os pontos que o mantinham mais seguros 
na liderança do campeonato. Parece-me 
que está na hora de começar a comer so-
pas de cavalo cansado!

Nesta jornada os leões empataram a 
duas bolas com o Belenenses SAD, 
somando o terceiro empate em 

quatro jogos. Na realidade, invencibilida-
de que já se arrasta há 28 jogos esteve se-
riamente comprometida nesta jornada, a 
primeira em que a equipa de Rúben Amo-
rim se viu a perder por dois golos.

Numa altura em que o jogo começa a 
apertar, parece que o Sporting começa a 
sentir alguma pressão e tem vindo a co-
meter erros que, no mínimo, permitem 
uma perigosa aproximação dos portistas.

Ainda que sempre com mais iniciativa, 
o Sporting não conseguia encontrar o ca-
minho para o golo. Os azuis, por sua vez, 
colocaram-se em vantagem aos 13’, por 
Cassierra. Já perto do intervalo João Mário 
desperdiçou uma grande penalidade que 
daria o empate aos leões.

Na segunda metade, os visitantes che-
garam novamente ao golo: Adán escorre-
ga ao bater a bola e permite que Cassierra 
bise no encontro. Um lance ingrato para o 
guardião leonino.

O Sporting conseguiu reduzir aos 83’, 
num cabeceamento de Coates, e já a sen-
tir os dragões bem perto fizeram (bem ou 
mal) o que podiam para pelo menos pon-
tuar: o esforço foi premiado já em tem de 
compensação, com Tiago Esgaio a desviar 
a bola com a mão dentro de área. Jovane, 
na marcação da grande penalidade, não 
deu hipóteses a Kritsyuk.

Na partida inaugural desta 28ª jornada, 
o Paços de Ferreira voltou a perder (é já a 
quarta derrota consecutiva). O adversá-
rio desta ronda foi o Farense, que bateu 
os pacenses por 2-0, com os golos a serem 
apontados por Ryan Gauld (77’, de grande 
penalidade) e Fabrício Isidoro (84’).

Tagueu foi decisivo na preciosa vitória 
do Marítimo sobre o Rio Ave, anotando o 
único golo da partida aos 12’. Esta vitória 
possibilitou que os insulares abandonas-
sem a zona de despromoção - estão agora 
no 16.º lugar, com 27 pontos.

Santa Clara e Moreirense anularam-se 
nesta jornada, não indo além de um em-

pate sem golos, e perdendo assim, ambos, 
a oportunidade de se colarem ao sexto lu-
gar, ocupado pelo Vitória de Guimarães. 
Os açorianos estão no sétimo lugar, com 
36 pontos, enquanto que os cónegos ocu-
pam a oitava posição, com 35. 

Na Pedreira, o Braga conseguiu dar a 
volta ao Boavista - que se colocou em van-
tagem aos 28’, por Sebastián Pérez, num 
remate de primeira à entrada da área - e 
voltou às vitórias na prova, depois de dois 
empates consecutivos. A equipa de Carlos 
Carvalhal soube reagir bem e conseguiu 
alcançar o empate ainda antes do interva-
lo, com Fransérgio a cabecear para o fundo 
das redes de Léo Jardim. O golo da vitória 
dos arsenalistas surgiu já perto do final da 
partida, numa altura em que os axadreza-
dos já estavam reduzidos a 10 elementos, 
por expulsão de Porozo, aos 54’. 

O Nacional afundou-se ainda mais no 
último lugar da tabela classificativa de-
pois de permitir a reviravolta do Tonde-
la: João Camacho colocou os insulares em 
vantagem aos 13’, mas Jhon Murillo (18’) 
e Ricardo Alves (60’) deram o triunfo aos 
beirões. Esta foi a 10.ª derrota consecutiva 
do Nacional na prova.

Já o Famalicão, por sua vez, somou três 
preciosos pontos que mantêm o conjunto 
na luta pela manutenção, ao vencer 3-0 
em Barcelos. Iván Jaime bisou aos 69’ e 
90+4’ e Leonardo Campana fez o segundo 
dos famalicenses aos 90’.

O Benfica goleou o Portimonense por 5-1. 
Até foram os algarvios os primeiros a marcar 

(um potente remate de Beto, aos 43’), mas 
ainda antes do intervalo Pizzi, assistido por 
Grimaldo, empatou a partida. A segunda 
metade começou praticamente com novo 
golo encarnado: Darwin, que entrou para o 
lugar de Gabriel, meteu o pé no acelerador e 
marcou o sexto golo na I Liga.

Cerca de 15 minutos depois, Diogo Gon-
çalves cruza e coloca a bola em Seferovic, 
que disparou um míssil indefensável. Es-
tava feito o 1-3. O suíço estava com sede 
de golos e bisou aos 73’, isolando-se no 
topo da lista de melhores marcadores da 
Liga. Everton fechou as contas no Algarve 
num remate cruzado, aos 90+4’.

Também o F.C.Porto venceu nesta jor-
nada - o adversário foi o Vitória de Gui-
marães, que acabou derrotado por 1-0. A 
equipa de Bino entrou bem na partida e 
quase chegou ao golo aos 9’, com Edwards 
a driblar Mbemba e cruzar rasteiro, mas 
Otávio impediu o desvio de Sacko. Aos 
21’, Varela fez uma enorme defesa, tra-
vando uma investida de Taremi. O F.C. 
Porto começou a crescer na partida mas 
não conseguiu desbloquear o marcador 
na primeira metade. No entanto, apenas 
quatro minutos após o reatamento Mu-
min permitiu o desarme a Marega, que de 
pé esquerdo fez o 1-0 que perdurou até ao 
apito final. Os dragões estão a “morder os 
calcanhares” aos leões - estão agora a qua-
tro pontos do primeiro lugar.

Inês Barbosa
Opinião

Gelatina treme-treme
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Farense vence em 
Paços de Ferreira e 
sai dos lugares de 
despromoção
Dois golos na reta final permitiram 
ao Farense vencer (2-0) em casa do 
Paços de Ferreira no jogo de aber-
tura da 28.ª jornada da Liga, saindo 
dos lugares de despromoção.

Ryan Gauld, aos 77 minutos, na con-
versão de um penálti, e Fabrício Isi-
doro, aos 84, anotaram os golos que 
permitiram aos algarvios interromper 
uma série de três derrotas consecuti-
vas, enquanto a equipa pacense somou 
a quarta derrota seguida.
Com este triunfo, o Farense abando-
nou 17.º e penúltimo lugar e subiu ao 
16.º, que dá acesso ao play-off de ma-
nutenção, com 25 pontos, enquanto 
o Paços de Ferreira mantém o quinto 
posto, com 44 pontos.

JN/MS

Santa Clara e Moreirense 
empatam-se na luta pelo 
sexto lugar
Duelo nos Açores da 28.ª jornada da 
Liga e terminou sem golos. As duas 
equipas perdem a oportunidade de 
se aproximarem do V. Guimarães.

O Santa Clara e o Moreirense empa-
taram esta quarta-feira, dia 21, (0-0), 
em jogo da 28.ª jornada da I Liga por-
tuguesa, com as duas equipas a con-
tinuarem separadas por um ponto no 
campeonato e atrás do V. Guimarães 
na luta pelo sexto lugar.
Nos Açores, o Santa Clara, que vinha 
de uma derrota em Guimarães, ainda 
marcou aos 74 minutos, por intermé-
dio do brasileiro Carlos Júnior, mas o 
golo foi anulado após consulta ao vi-
deoárbitro, por falta durante a jogada.
Com este empate, o Santa Clara man-
tém o sétimo lugar, com 36 pontos, 
enquanto o Moreirense, que também 
tinha perdido na ronda anterior, é oi-
tavo com 35 pontos.

JN/MS

Vitória sobre o Rio Ave 
dá fôlego ao Marítimo
Insulares voltam aos triunfos e recu-
peram o 16.º lugar na classificação, 
enquanto os vila-condenses vão 
em seis jogos sem ganhar e aproxi-
mam-se da zona de despromoção.

O Marítimo venceu o Rio Ave por 1-0, 
em jogo da 28.ª jornada da I Liga por-
tuguesa de futebol, e deixou a zona de 
despromoção no campeonato.
No Funchal, o avançado camaronês 
Joel Tagueu, aos 12 minutos, marcou 
o único lugar da partida, que permi-
tiu aos insulares, que vinham de uma 
derrota, sair da zona de despromoção 
e subir ao 16.ª lugar, que dá acesso ao 
play-off de manutenção, somando 27 
pontos.
Já o Rio Ave, que somou o sexto jogo 
consecutivo sem vencer no campeo-
nato (duas derrotas e quatro empates), 
está em 13.º na Liga, com 29 pontos, e 
mais perto dos lugares de descida.

JN/MS

I LIGA  

Benfica dá a volta ao Portimonense 
e recupera terceiro lugar

O Benfica está de regresso ao terceiro 
lugar da Liga, depois de ter goleado na 
deslocação ao recinto do Portimonense, 
por 5-1, em jogo da 28.ª jornada. Golos 
de Pizzi, Darwin Nuñez, Everton Cebo-
linha e um bis de Seferovic permitiram 
às águias anular a vantagem inicial dada 
por Beto.

As duas equipas tiveram oportunida-
des de perigo. Aos 28 minutos, Pizzi 
teve a melhor ocasião, assistido por 

Rafa, mas o remate saiu ao lado, com o mé-
dio a desperdiçar a abertura do marcador.

Contudo, seriam os algarvios a adianta-
rem-se no marcador, aos 43 minutos, por 
Beto, após uma jogada desenvolvida por 

Aylton, que deixou para trás Vertonghen 
e Gabriel e serviu o avançado.

Já nos descontos para o fim do primei-
ro tempo, Pizzi igualou a partida, após 
combinação com Grimaldo, deixando 
tudo na mesma.

Para a segunda parte, Jorge Jesus cha-
mou o uruguaio Darwin Nuñez e o avan-
çado protagonizou a volta no marcador. 
Aos 50 minutos, acelerou para a baliza 
nas costas dos centrais e rematou cer-
teiro, com o defesa Maurício a ficar a 
queixar-se da boca, ficando com o lábio 
a sangrar.

O ascendente benfiquista acentuou-se 
com o segundo golo, com o avançado suíço 
Haris Seferovic a aumentar a vantagem para 

números mais confortáveis, aos 64 minutos, 
após jogada na ala de Diogo Gonçalves.

Aos 73 minutos, o avançado suíço bisou 
na partida. Darwin Nuñez, ganhou a bola, 
deu para Rafa que serviu para Grimaldo 
assistir Seferovic, que apontou o 18.º golo 
na Liga.

Já nos descontos (90+4) o brasileiro 
Everton Cebolinha tirou o guarda-redes 
adversário da frente e atirou para o 5-1.

Com este desfecho, as águias sobem ao 
terceiro lugar, com 60 pontos. Em relação 
ao líder Sporting, o Benfica reduziu a dis-
tância para os 10 pontos.

Já o Portimonense, apesar da derrota, 
continua na décima posição, com 32 pontos.

JN/MS
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Famalicão ganha em Barcelos e sobe na tabela
O Famalicão ganhou por 3-0 no terreno 
do Gil Vicente, em jogo da 28.ª jornada 
da Liga, e deu um passo importante na 
luta pela permanência.

Um bis de Iván Jaime, aos 69 e 90+4, e 
um golo de Leonardo Campana, aos 
90, construíram o triunfo da equipa 

famalicense, que continua a recuperar e a 
fugir à zona de despromoção, enquanto os 
gilistas, que vinham de uma vitória sur-
preendente em casa do Benfica, ainda não 
estão completamente a salvo, num jogo em 
que ficaram reduzidos 10 aos 86 minutos, 
por vermelho direto a Ygor Nogueira.

Com esta vitória, o Famalicão sobe ao 
13.º lugar, com 30 pontos, mais cinco do 
que o Farense, primeira equipa abaixo 
da linha de despromoção, e mais três do 
que o Marítimo, que ocupa o posto que dá 
acesso ao ‘play-off’ com o terceiro classi-
ficado da II Liga, enquanto o Gil Vicente é 
12.º, com 31 pontos.
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Tondela impõe décima derrota seguida 
ao Nacional

Sporting evita derrota com 
o Belenenses SAD aos 90+6

O Tondela ascendeu ao nono lugar da 
Liga, ao impor a 10.ª derrota consecu-
tiva ao Nacional (2-1), em jogo da 28.ª 
jornada.

João Camacho colocou os insulares em 
vantagem, aos 14 minutos, mas Jhon 
Murillo (18) e Ricardo Alves (60) de-

ram o triunfo ao Tondela, que terminou 

a partida em vantagem numérica, depois 
da expulsão de Nuno Borges (85).

Com o triunfo, o Tondela, que ainda 
desperdiçou uma grande penalidade 
(90+4), subiu ao nono lugar, com 34 
pontos, nove acima da zona de despro-
moção, com o Nacional a manter-se no 
18.º e último lugar, com 21.

JN/MS

Os leões estiveram perto de sofrer a 
primeira derrota, mas empataram com 
o Belenenses SAD com um golo de pe-
nálti, aos 90+6 minutos. 

A surpresa em Alvalade não foi to-
tal, mas o Sporting perdeu, esta 
quarta-feira (21), dois pontos com 

o Belenenses SAD (2-2) e pode ver o F. 
C. Porto ficar a apenas quatro pontos de 
distância caso vença amanhã o V. Gui-
marães.

A jogar em casa, os leões ficaram a 
perder logo aos 13 minutos e não foram 
capazes de materializar a reação em go-
los, com João Mário a desperdiçar uma 

grande penalidade perto do intervalo.
A vida do Sporting complicou-se ain-

da mais aos 54 minutos, quando um erro 
do guarda-redes Adán foi aproveitado 
por Cassierra para o segundo golo da 
equipa às ordens de Petit.

A reação leonina surgiu nos últimos 
minutos. Coates, aos 83”, reduziu a des-
vantagem no marcador e Jovane Cabral, 
na segunda grande penalidade a favore-
cer o Sporting, garantiu o empate.

O Sporting continuou na liderança 
após esta jornada, mas a diferença para 
o F. C. Porto caiu para quatro pontos. A 
luta pelo título está ao rubro.

JN/MS

Braga bate Boavista 

Marega dá vitoria ao F. C. Porto 
sobre vimaranenses

Os braguistas aproveitaram a expulsão 
de Jackson Porozo para derrotarem a 
pantera e somarem os três pontos.

Na receção à pantera, a equipa de Car-
los Carvalhal esteve em desvanta-
gem, graças a um golo de Sebastián 

Pérez, mas começou a reviravolta ainda na 
primeira parte (Fransérgio).

O jogo desequilibrou-se aos 54 minu-
tos e a expulsão do boavisteiro Pozoro foi 
bem aproveitada pelo Braga. O domínio 
deu frutos perto do apito final, através de 
Sporar.

JN/MS

Um golo do avançado maliano Moussa 
Marega deu o triunfo ao F. C. Porto sobre 
o Vitória de Guimarães (1-0), no estádio 
do Dragão, em jogo de encerramento da 
28.ª jornada da Liga, que deixou os por-
tista a quatro pontos do comando.

Os vitorianos tiveram as duas primei-
ras situações de perigo da partida, 
ambas por Edwards, mas o avan-

çado acertou mal na bola na primeira e viu 
o remate desviado para canto na segunda 
tentativa.

Os dragões reagiram e foram para a 
frente à procura do golo, mas faltou ins-
piração aos avançados azuis e brancos. 
Taremi, aos 21 minutos, servido por Pepe, 
viu o guarda-redes Bruno Varela desviar a 
bola da baliza com a mão direita.

Aos 43 minutos, foi a vez do avançado 
Maliano Moussa Marega atirar à figura do 
guarda-redes vimaranense.

As poucas situações de perigo criadas pelos 
dois emblemas justificam o nulo ao intervalo.

Pouco depois do recomeço, Marega 

abriu o marcador para os azuis e brancos, 
num contra-ataque rápido. O avançado 
ganhou o lance a Mumin e atirou para o 
fundo das redes de Bruno Varela.

Aos 60 minutos, o F. C. Porto festejou na 
sequência de um autogolo de André Ama-
ro, mas o lance foi anulado, pois Marega 
estava em fora de jogo no início da jogada.

O jogo animou bastante, com os dragões 
a terem varias situações flagrantes para 
aumentar a vantagem, mas Bruno Varela 
mostrou-se uma muralha difícil de trans-
por. Já nos últimos instantes, Francisco 
Conceição mandou uma bola à trave.

Os minhotos também não baixaram os 
braços e tentaram chegar com perigo à 
baliza portista, mas Marchesín também 
esteve atento.

Com este triunfo, o F. C. Porto continua 
firme no segundo lugar, agora a apenas 
quatro pontos do Sporting, e com mais 
seis do que o Benfica. Já o Vitória de Gui-
marães, apesar da derrota, continua em 
sexto.

JN/MS
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CLASSIFICAÇÃO POR COEFICIENTE

1º Clube Operário Desportivo 2,25

2º Sport Clube Lusitânia 2,00

3º Sport Clube Angrense 1,69

4º Grupo Desportivo São Roque 1,64

5º Boavista Clube Ribeirinha 1,58

6º Sport Clube Maritimo 1,54

7º Vítoria Futebol Clube do Pico 1,23

8º Sporting Clube de Guadalupe 1,21

9º Santiago Futebol Clube 0,54

10º Fayal Sport Club 0,15

8ª. EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS AÇORES 

Competição concluída garante subida do Clube 
Operário Desportivo
Está decidido. O Campeonato de Futebol 
dos Açores (CFA) fica por aqui. Já não 
há mais campeonato, conforme ficou 
decidido na reunião realizada na noite 
da última quinta-feira (15) através de vi-
deoconferência em que participaram os 
representantes dos clubes envolvidos.

O aumento de casos de Covid-19 di-
tou a suspensão definitiva do Cam-
peonato como sendo a decisão mais 

certa, conforme acordo entre os clubes. 
Face ao estipulado, o Operário garantiu 
desde logo a presença na próxima época no 
Campeonato de Portugal, juntando-se às 
equipas do Desportivo de Rabo de Peixe e 
Sporting Ideal.

O Operário no presente campeonato rea-
lizou 12 partidas, tendo conquistado oito 
vitórias, três empates e sofrido apenas uma 
derrota. Almejou 27 pontos, menos um do 
que o líder Lusitânia que em 14 jogos con-
seguiu 28 pontos, obtidos através de oito 
triunfos e quatro empates, tendo sofrido 
duas derrotas. Com quatro jornadas por 
disputar e alguns jogos em atraso, fica por 
aqui a 8.ª edição do Campeonato de Fute-
bol dos Açores, que seria disputado numa 
só fase e cuja organização esteve a cargo da 
AF Horta.

A prova foi suspensa no seguimento das 
orientações da Autoridade de Saúde Re-
gional. Após a suspensão da prova as três 
Associações dos Açores e os clubes par-

ticipantes na prova reuniram na passada 
quinta-feira (15) e foi atribuído o termo da 
prova, sendo atribuído a classificação final 
por coeficiente.

O blog “O Milhafre/Noticias & Sports” 
enaltece todos os participantes na prova 
desde dirigentes, treinadores, jogadores e 
adeptos, com a certeza de que a próxima 
época será bem melhor. Assim esperamos! 
Assim ficou a C classificação final: 

.
João G.M. Silva 

Blog “O Milhafre/Noticias & Sports”

SUPERLIGA EUROPEIA 

Atlético de Madrid e clubes italianos 
também desistem da Superliga

Depois de seis clubes ingleses terem 
desistido da Superliga europeia de fu-
tebol na noite de terça-feira (20), agora 
foi a vez do Atlético de Madrid, Inter de 
Milão, AC Milan e Juventus anunciarem, 
esta quarta-feira (21), o afastamento 
do projeto. Os únicos resistentes são o 
Barcelona e o Real Madrid.

Em comunicado, o clube espanhol 
afirma que a “harmonia é essencial 
entre todos os grupos que compõem 

a família rojibranca, principalmente os 
nossos adeptos”. O conselho de admi-
nistração do Atlético de Madrid realça 
que aderiu ao projeto da Superliga para 
dar “resposta a circunstâncias que já não 
existem”. No entanto, claramente cientes 
das críticas dos últimos dias, os espanhóis 

referem que o “mérito desportivo deve 
prevalecer sobre qualquer outro mérito”.

Por seu lado, o Inter de Milão diz que já 
não faz parte do projeto e que está “em-
penhado a dar a melhor experiência aos 
fãs”. O clube de Itália diz que vai conti-
nuar interessado em “melhorar a indús-
tria do futebol”. “O Inter acredita que o 
futebol (...) deve ter o interesse em me-
lhorar constantemente as suas competi-
ções, a fim de continuar a entusiasmar os 
adeptos de todas as idades em redor do 
mundo, dentro de um quadro de susten-
tabilidade financeira”, lê-se em comuni-
cado.

Já o AC Milan afirmou estar “sensível 
à voz daqueles que amam este desporto 
maravilhoso” e, por isso, anunciou igual-
mente a saída da Superliga.

A Juventus junta-se aos compatriotas 
e sai do grupo de clubes fundadores da 
prova. “A Juventus, embora permane-
ça convicta da validade dos pressupostos 
desportivos, comerciais e jurídicos do 
projeto, considera que atualmente este 
tem possibilidades limitadas de ser con-
cluído na forma em que foi inicialmente 
concebido”, esclarece o clube.

Na madrugada desta quarta-feira (21), 
o futuro da prova sofreu uma reviravol-
ta depois da desistência de seis clubes da 
Premier League - Manchester City, Ar-
senal, Liverpool, Tottenham, Manches-
ter United e Chelsea. A reunião entre os 
12 clubes fundadores acabou suspensa e 
a Superliga comprometeu-se a “remode-
lar” o projeto.

JN/MS

EURO2020 

Cidades-sede 
do Euro2020 
conhecidas  
na sexta-feira

As decisões sobre as cidades-se-
de que vão receber os jogos do 
Euro2020 vão ser anunciadas hoje, 
dia 23 de abril, anunciou a UEFA, ex-
plicando que foram analisadas alter-
nativas a Dublin, Munique e Bilbau.

Em conferência de imprensa, o 
presidente do organismo que tu-
tela o futebol europeu, Aleksan-

der Ceferin, revelou que foi decidido 
adiar a decisão até este dia.

Mais tarde, em comunicado, a UEFA 
explicou que o seu comité executivo 
analisou “várias opções de jogos agen-
dados para os estádios de Bilbau, Dublin 
e Munique, onde atualmente não há 
presença confirmada de espectadores”.

O Euro2020 está previsto decorrer 
em 12 cidades-sede, que são Munique, 
Roma, Londres, Baku, São Petersbur-
go, Dublin, Amesterdão, Budapeste, 
Glasgow, Copenhaga, Bucareste e Bil-
bau.

Dublin (Irlanda) Munique (Alema-
nha) e Bilbau (Espanha) ainda não 
confirmaram a presença de especta-
dores nos jogos previstos para os seus 
estádios, ao contrário das outras nove 
cidades, que anunciaram a presença de 
espectadores, mas com diferentes per-
centagens da lotação dos recintos.

O Euro2020 foi adiado para este ano 
devido à pandemia da covid-19 e de-
correrá entre 11 de junho e 11 de julho.

Portugal, que defende o título con-
quistado em 2016, estreia-se no grupo 
F frente à Hungria, em Budapeste, em 
15 de junho, defrontando, depois, a 
Alemanha, em Munique, no dia 19, e a 
França, atual campeã do mundo e vice-
-campeã da Europa, em 23 de junho, de 
novo em Budapeste.

JN/MS
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FRANÇA
Gelson Martins marca em nova vitória 
do Mónaco na Liga francesa

ITÁLIA

Ronaldo em branco no triunfo 
da Juventus

O português Gelson Martins marcou 
na vitória (3-0) do Mónaco em Bordéus, 
para a 33.ª jornada da Liga francesa, 
um resultado que mantém a equipa do 
Principado na luta pelo título.

Horas antes, o Paris Saint-Germain 
tinha batido o Saint-Étienne, por 
3-2, enquanto o líder Lille empa-

tou com o Montpellier.
A luta está intensa no campeonato 

francês, já que o líder ainda é o Lille, 
com 70 pontos, mas agora com um pon-
to apenas de avanço sobre o PSG e dois 
sobre o Mónaco.

No estádio Matmut Atlantique, Gelson 
Martins foi titular e ‘faturou’ aos 47 mi-
nutos, após passe de Aurelien Tchoua-
meni, aquele que foi o seu terceiro golo 
da época. Os outros golos monegascos 
foram apontados pelo alemão Volland, 
aos 29, e pelo montenegrino Jovetic, aos 
90.

Gelson Martins saiu aos 75 minutos, 
mas o jogo ainda teve outro português 
em ação: Florentino Luís, utilizado a 
partir do minuto 83.

O Mónaco, treinado por Niko Kovac, 
soma assim a quinta vitória consecutiva 
no campeonato e prossegue a persegui-
ção firme aos primeiros, irregulares nos 

resultados no último mês.
Mais difícil foi a vitória dos parisien-

ses, por 3-2, sobre o Saint-Étienne, com 
o golo da vitória a chegar aos 90+5 mi-
nutos.

A jogar em casa, o PSG, com o inter-
nacional português Danilo a titular, es-
teve a perder na partida, com um golo 
de Bouanga, aos 78 minutos, mas deu 
a volta ao marcador, com um ‘bis’ de 
Mbappé, aos 79 e aos 87, este de grande 
penalidade.

O Saint-Étienne respondeu e chegou 
ao empate aos 90+2, por Hamouma, 
após o que os parisienses ainda conse-
guiram garantir a vitória, através de 
Icardi, aos 90+5.

Destaque ainda, na ronda, para a vi-
tória do lanterna-vermelha, o Dijon, 
sobre o Nice, por 2-0, mantendo uma 
réstia de esperança na manutenção, que 
só acontecerá com cinco vitórias nas 
jornadas que faltam, sem que os mais 
diretos adversários pontuem.

O Nimes empatou com o Estrasburgo, 
1-1, e ficou a um ponto apenas da linha 
de manutenção. Brest e Lens empata-
ram (1-1), enquanto que no Reims-Metz 
não houve golos.

JN/MS

A Velha Senhora voltou às vitórias na 
Serie A e recuperou o terceiro lugar 
na classificação. Avançado português 
não marcou.

A Juventus bateu o Parma (3-1) e 
voltou às vitórias no campeona-
to italiano. O triunfo permite à 

equipa de Andrea Pirlo recuperar o lugar 
mais baixo do pódio.

A jogar em casa, a Velha Senhora este-
ve a perder, mas conseguiu a reviravolta 

graças à pontaria de dois defesas. Alex 
Sandro marcou os dois primeiros golos e 
foi De Ligt a fixar o resultado final.

De volta ao onze, Cristiano Ronaldo 
esteve apagado e não marcou.

De resto, o AC Milan, com os portu-
gueses Diogo Dalot e Rafael Leão, per-
deu na receção ao Sassuolo (1-2), en-
quanto o líder Inter de Milão empatou 
na visita ao Spezia (1-1).

JN/MS
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MOÇAMBIQUE 

Horácio Gonçalves é o novo 
selecionador moçambicano
O português Horácio Gonçalves é o 
novo técnico da seleção de futebol de 
Moçambique, disse à Lusa fonte da Fe-
deração Moçambicana de Futebol.

Horácio Gonçalves, que era técnico 
do Costa do Sol, campeão em títu-
lo do campeonato moçambicano, 

substitui o compatriota Luís Gonçalves, 
afastado em março, após Moçambique fa-
lhar o apuramento para a Taça Africana das 
Nações (CAN).

O novo técnico da seleção, de 58 anos, 
chegou a Moçambique em 2018, tendo so-
mado cinco títulos na liderança do Costa do 
Sol, nomeadamente o título nacional, após 
12 anos de jejum, duas Supertaças, uma Taça 
de Moçambique e o torneio de abertura da 
cidade de Maputo.

Em entrevista à Lusa, em fevereiro do 
último ano, Horácio Gonçalves atribuiu ao 
sacrifício e à dedicação a conquista de cinco 
títulos de futebol moçambicano.

“É um conjunto de situações [que permi-
tiram o sucesso]: o empenho, a dedicação, 
no dia-a-dia, a compreensão e o sacrifício 
dos jogadores e o apoio, naturalmente, da 
direção. Aquilo que eu tentei fazer foi aliar 
a experiência que adquiri em Portugal a 
uma adaptação rápida à realidade do fute-

bol moçambicano “, referiu o técnico, na-
tural de Guimarães.

Moçambique foi eliminado do apura-
mento para a CAN, ao perder em casa por 
um a zero frente a Cabo Verde, terminan-
do em último lugar do Grupo F, com qua-
tro pontos.

JN/MS
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Foi uma honra representar a venda do 
Edifício da Casa do Benfica - 1751 Keele St W.

Tive o prazer de representar o comprador e 
o vendedor deste importante local da nossa 
comunidade! Um agradecimento especial 
ao Mario Mirassol, por depositar a sua total 
confiança em mim para a venda deste 
imóvel, bem como por me permitir encon-
trar o comprador perfeito. Com muito 
trabalho e um pouco de sorte, tive o prazer e 
oportunidade de conhecer Carlos Da Rocha, 
um homem muito compreensivo e generoso 
da nossa comunidade portuguesa, e o novo 
senhorio! Ofereceu-se ainda para assinar 
um novo contrato de arrendamento do 
imóvel de forma a manter a Casa do Benfica 
dentro da comunidade por muitos mais 
anos. O meu maior agradecimento à Fátima 
Barros, Jose Luis Lopes, Mario Narciso e 
Eddie Medeiros. Desejo-vos tudo de bom 
com os seus novos empreendimentos. 
Desejo ainda, nada mais do que sucesso e 
prosperidade para a nossa Casa do Benfica! 
Espero que a nossa comunidade portuguesa 
possa continuar a apoiar e a usufruir de um 
negócio tão importante durante estes 
tempos difíceis de Covid-19.

SOLD! 1751 Keele St W, Toronto  $ 1.920.000
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Tóquio 2020
Sara Moreira assegura qualificação olímpica na maratona

A atleta Sara Moreira assegurou a qua-
lificação para os Jogos Olímpicos Tó-
quio2020, ao terminar em segundo a 
maratona disputada em Twente, na Ho-
landa, com o tempo de 02:26.42 horas.

Na prova disputada no aeroporto de 
Twente, para onde foi transferida 
a Maratona de Hamburgo, devido 

às restrições motivadas pela pandemia de 
covid-19, a atleta do Sporting, de 35 anos, 
apenas foi batida pela alemã Katharina 
Steinrück, com o tempo de 02:25:59, mas 
alcançou o seu principal objetivo.

Sara Moreira é a terceira atleta portu-
guesa a atingir a marca de qualificação 

olímpica para a prova da maratona em 
Tóquio2020 (02:29.30 horas), depois de 
Carla Salomé Rocha (02:24.47) e Sara Ca-
tarina Ribeiro (02:26.40), ambas alcança-
das em 2019, em Londres e Valência (Es-
panha), respetivamente.

Sara Moreira assegurou a sua quarta 
participação olímpica. O atletismo portu-
guês conta agora com 11 vagas nos Jogos 
Olímpicos.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que 
foram adiados para 2021 devido à pan-
demia de covid-19, vão realizar-se na 
capital japonesa entre 23 de julho e 8 de 
agosto.

JN/MS

Acompanhe Adriana Marques
de segunda a sexta-feira, das 14h às 15h
na Camões TV

Bell Fibe 659 | Rogers Cable 672 | Ignite TV 880
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Canoagem

Masculinos

Fernando Pimenta (Quota garantida com o 3.º lugar 
em K1 1.000 nos Mundiais de Szeged, Hungria)

Emanuel Silva (Quota garantida com o 6.º lugar em 
K4 500 nos Mundiais de Szeged, Hungria)

João Ribeiro (Quota garantida com o 6.º lugar em K4 
500 nos Mundiais de Szeged, Hungria)

Messias Baptista (Quota garantida com o 6.º lugar 
em K4 500 nos Mundiais de Szeged, Hungria)

David Varela (Quota garantida com o 6.º lugar em K4 
500 nos Mundiais de Szeged, Hungria)

Antoine Launay (Quota garantida com o 3.º 
lugar nas meias-finais de K1 Slalom nos Mun-
diais de La Seu d’Urgell, em Espanha)

Femininos

Teresa Portela (Quota garantida com o 8.º lugar em 
K1 200 nos Mundiais de Szeged, Hungria)

Vela

Masculinos

49er: Quota garantida por Jorge Lima e José Cos-
ta (Campeonato do mundo classes olímpicas em 
Aarhus, Dinamarca)

470: Quota garantida por Diogo Costa e Pedro Costa 
(Campeonato do mundo 470, em Vilamoura)

Andebol

Masculinos

Seleção composta por 14 elementos (apura-
mento conseguido no torneio de qualificação, 
em França)

Ténis de mesa:

Masculinos

Torneio por equipas: três elementos (vaga garantida 
no torneio de qualificação, em Gondomar)

Torneio individual: dois dos elementos da equipa

Femininos

TTorneio individual: Fu Yu (finalista dos Jogos 
Europeus)

Ciclismo

Masculinos

Prova de estrada: Portugal tem direito a dois atletas 
(23.º lugar do ‘ranking’)

Contrarrelógio: Os dois atletas da prova de fundo 
participam no contrarrelógio (um pelo ‘ranking’ 
mundial, outro pelo oitavo lugar de Nelson Olivei-
ra nos Mundiais)

Femininos

Pista: Uma atleta em omnium (nono lugar de Portu-
gal no ‘ranking’ de qualificação)

Remo

Masculinos

Double Scull peso ligeiro: Pedro Fraga e Afonso 
Costa (Quota garantida com o segundo lugar na 
prova de qualificação, em Varese, Itália)

Ginástica artística

Femininos

Filipa Martins (Quota garantida no concurso geral 
dos Mundiais de Estugarda, Alemanha)

Surf

Masculinos

Frederico Morais (melhor europeu nos Mundiais 2019)

Tiro com armas de caça:

Masculinos

João Paulo Azevedo: fosso olímpico (2.º Taça do Mun-
do de Lahti)

Tamila Holub: 1.500 m livres (16.20,51)

Diana Durães: 1.500 m livres (16.31,16)

Ana Catarina Monteiro: 200 m mariposa (2.08,40)

Atletismo

Masculinos

João Vieira: 50 km marcha (3:46.28 horas)

Pedro Pichardo: Triplo salto (17,47 metros)

Francisco Belo: Lançamento do peso (21,28 metros)

Femininos

Carla Salomé Rocha: Maratona (2:24.47 horas)

Sara Catarina Ribeiro: Maratona (2:26.40 horas)

Sara Moreira: Maratona (2:26.42 horas)

Evelise Veiga: Triplo salto (14,32 metros)

Patrícia Mamona: Triplo salto (14,37 metros)

Liliana Cá: Lançamento do disco (65,10 metros)

Auriol Dongmo: Lançamento do peso (18,57 metros)

Ana Cabecinha: 20 quilómetros marcha (1:30.18 horas)

Natação

Masculinos

Gabriel Lopes: 200 m estilos (1.58,59 minutos)

Alexis Santos: 200 m estilos (1.58,19)

Femininos

Tamila Holub: 1.500 m livres (16.20,51)

Diana Durães: 1.500 m livres (16.31,16)

Ana Catarina Monteiro: 200 m mariposa (2.08,40)

Equestre 

Ensino

Quota garantida por Maria Caetano, Rodrigo Torres, 
João Miguel Torrão e Duarte Nogueira, durante o 
Campeonato da Europa de Roterdão, na Holanda.

Obstáculos

Quota garantida por Luciana Diniz, através do ‘ran-
king’ de qualificação.

Atletas portugueses qualificados
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Futebol feminino

Bis de Nycole dá vitória ao Benfica sobre 
Sporting de Braga na Liga feminina
O Benfica venceu (2-1) o Sporting de 
Braga na 10.ª jornada da fase de apura-
mento do campeão de futebol feminino, 
num jogo em que o bis de Nycole pro-
porcionou a reviravolta no marcador às 
lisboetas.

As bracarenses marcaram primei-
ro, por Andreia Norton, de grande 
penalidade, aos 59 minutos, mas 

o Benfica empatou pouco depois, aos 64, 
também de penálti, por Nycole, jogadora 
brasileira que consumaria a reviravolta, 
aos 71 minutos.

Foi um triunfo difícil, mas justo, de uma 
equipa benfiquista que mostrou superio-
ridade técnica e, sobretudo, física, e que 
beneficiou ainda de ter jogado os últimos 
minutos com mais uma unidade, devido à 
expulsão da ‘arsenalista’ Myra Delgadillo.

Com este resultado, as encarnadas con-
tinuam a perseguição ao líder Sporting, 
colocando-se a um ponto das ‘leoas’, en-
quanto o Sporting de Braga vê cada mais 
longe os primeiros lugares e continua na 
quarta posição.

O treinador do Sporting de Braga, Miguel 
Santos, viu-se forçado a mexer na equipa 
muito cedo, por causa da lesão da avançada 
norte-americana Hannah Keane (oito mi-
nutos), mas a primeira grande ocasião de 
golo até pertenceu à equipa da casa: Myra 
Melgadillo aproveitou um erro de Carole 
Costa na primeira fase de construção e as-
sistiu Ana Teles, mas a jogadora recém-en-
trada falhou o golo das bracarenses (10).

Com o jogo muito disputado a meio-
-campo, poucas foram as situações de peri-
go, mas o Benfica dispôs de mais, por Pau-
leta, de livre direto (31) e Cloé Lacasse, num 
remate cruzado (38).

O Benfica surgiu novamente mais acuti-
lante após o intervalo e, num curto espaço 
de tempo, Lu Pinheiro foi preponderante a 
segurar os remates de Andreia Faria (47 e 
50 minutos).

Seria, contudo, o Sporting de Braga a 
adiantar-se, depois do derrube de Beatriz 

Cameirão a Jermaine. Na conversão da res-
petiva grande penalidade, Andreia Norton 
fez o primeiro golo, aos 59 minutos.

Apenas cinco minutos depois, surgiu o 
segundo penálti do jogo, agora favorável 
às encarnadas, punindo falta de Rayanne 
sobre Beatriz Cameirão: Nycole bateu de pé 
esquerdo, sem defesa para Lu Pinheiro, aos 
64 minutos.

Cloé Lacasse, no mesmo minuto, esteve 
perto de virar o resultado, mas Lu Pinhei-
ro mostrou atenção, mas o segundo golo 

do Benfica chegaria mesmo, com Nycole a 
aproveitar uma defesa incompleta da guar-
da-redes minhota a remate da recém-en-
trada Christy Ucheibe.

Andreia Norton foi a mais inconformada 
das minhotas e, aos 79 minutos, obrigou 
Letícia a defesa difícil, mas a expulsão da 
avançada Myra Delgadillo, por agressão a 
Sílvia Rebelo, não permitiu outra reação às 
bracarenses na ponta final.

JN/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

SURF
Frederico Morais sobe a oitavo do Mundo 
após terceiro lugar no Narrabeen Classic

O português Frederico Morais foi ter-
ceiro classificado na terceira etapa do 
circuito mundial de surf, ao perder nas 
meias-finais frente ao brasileiro Ga-
briel Medina, que viria a vencer o Nar-
rabeen Classic.

Com o terceiro lugar, “Kikas” subiu 
ao grupo dos oitavos do “ranking” 
mundial, ao somar 10.737 pontos, 

depois de ter iniciado a segunda prova 
australiana entre os 15.ºs classificados.

Frederico Morais chegou pela terceira 
vez às meias-finais numa prova do circui-
to, depois de ter sido finalista em Jeffreys 
Bay, na África do Sul, em 2017, e de ter 
perdido no acesso à final no Oi Rio Pro, no 
Rio de Janeiro, em 2019, em ambos os ca-
sos diante do brasileiro Filipe Toledo.

Esta terça-feira (20), na prova disputa-
da em Nova Gales do Sul, o surfista natu-
ral de Cascais foi batido pelo também “ca-

narinho” Gabriel Medina, que reforçou a 
liderança do circuito, ao totalizar 25600 
pontos, mais 6.195 do que o compatriota 
e campeão do mundo em título Ítalo Fer-
reira.

Medina conquistou 12,50 pontos (6 e 
6,5), contra 10,7 (5,4 e 5,3) do português, 
avançado para a final, na qual se impôs ao 
norte-americano Conner Coffin.

Para chegar à meia-final, Frederico 
Morais eliminou Toledo, nos oitavos, e o 
australiano Ethan Ewing, nos quartos de 
final.

A próxima prova do circuito vai ser 
em Margaret River, a terceira das quatro 
previstas para a Austrália, entre 2 e 12 de 
maio.

Nas provas anteriores, Frederico Mo-
rais tinha sido 17.º em Pipeline, no Havai, 
e nono em Newcastle.

JN/MS

TORONTO FC
Toronto FC make bid for 23-year-old 
Santos attacker Yeferson Soteldo
Could the Venezuelan attacker be Toronto FC’s third designated player?

According to multiple reports—original-
ly by news outlet A Tribuna–Toronto FC 
have made a six-million dollar offer for 
the five-foot-two winger, who currently 
plays for Santos in Brazil. 

The report states that TFC have made a 
bid for 75 per cent of the Venezuelan 
attacker’s rights as Santos find them-

selves in a bit of a financial crisis, still owing 
4.8 million to Chilean club Huachipato, 
where Soteldo was originally signed from 
back in 2019.

According to Globo Esporte, who are also 
reporting a TFC bid, the breakdown of TFC’s 
offer is as follows:

•$4M for the 50% of his rights owned by 
Santos. 

•$2M for 25% of his rights owned by 
Huachipato (who own the other 50 per cent)

Apparently, TFC need to reach an agree-
ment with both clubs, but Huachipato want 
more money for the player who they’ve yet 
to receive payment for, despite again, Sotel-
do already playing over 100 matches for the 
Brazillian club.

23 years old and capable of playing down 
either wing as well as through the middle, 
Soteldo has registered one goal and one as-
sist in seven appearances so far this season 
after scoring seven times and adding nine 
assists in 44 games in 2019—including this 
absolute screamer in the semifinal of the 
2020 Copa Libertadores.

His stature is reminiscent of a former TFC 
legend, and if there’s anything we’ve learn-
ed from the past, size doesn’t necessarily 

matter if you have the talent, and this play 
wasn’t too bad either.

Earlier this week, Toronto FC President 
Bill Manning told OneSoccer that the club 
was honing in on a player in their designat-
ed player hunt. 

While the team is still debating whether 
or not to wait until the secondary transfer 
window when their potential acquisition’s 
salary budget charge would be half as much, 
if reports are true, perhaps the Reds are in-
deed bringing in their guy as they navigate 
their way through a congested schedule 
early in the year.

Transfermarkt currently has Soteldo val-
ued at 8.8 million USD, so he would all but 
certainly be a designated player. TFC cur-
rently have one DP spot still available af-
ter electing not to exercise their option on 
Pablo Piatti’s contract, who eventually re-
turned to Spain.

Another tidbit worth noting, Soteldo has 
apparently voiced that he is keen on a move 
to Europe, apparently turning down a sig-
nificant offer last season from Saudi Arabian 
side Al-Hilal—yes you read that correctly, 
the same club Sebastian Giovinco was sold 
to. However, Toronto FC are apparently 
offering ‘much higher’ wages that he’s cur-
rently earning in Brazil, so it’ll be interest-
ing to see if TFC offer draws more appeal.

We’re not sure what to make of this ru-
mour just yet, but we’ll keep an eye on how 
this story develops.

Michael Singh/MS
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A judoca Rochele Nunes conquistou a 
medalha de bronze na categoria de +78 kg 
nos Europeus de Lisboa, ao precisar ape-
nas de 50 segundos para vencer a ucra-
niana Yelyzaveta Kalanina, por “ippon”.

No combate para o bronze, o quarto 
que efetuou nos Europeus, Rochele 
garantiu o triunfo com a pontuação 

máxima, ao entrar muito bem, com um 
‘waza-ari’ nos instantes iniciais, seguido 
de uma imobilização, diante de uma adver-
sária que nunca tinha vencido.

A medalha de Rochele Nunes é a quarta 
conquistada por Portugal nos Europeus, de-
pois da medalha de ouro de Telma Monteiro 
(-57 kg) e das de bronze de João Crisóstomo 
(-66 kg) e de Bárbara Timo (-70 kg).

A judoca, de 31 anos, nascida em Pelotas, 
no Brasil, que chegou a Portugal em 2018 
para representar o Benfica, e a partir de 
2019 a seleção portuguesa, voltou a mostrar 
que atravessa um dos melhores momentos 
da carreira desportiva.

Depois de duas medalhas de prata, em 
fevereiro e março, nos Grand Slam de Tela-
vive e Tbilissi - que lhe deram mais pontos 
na qualificação olímpica do que os Euro-
peus -, Rochele tinha dito que chegava à 
competição continental para vencer.

Foi por pouco, com a judoca a tropeçar 
nas meias-finais diante da francesa Lea 
Fontaine, uma adversária com mais de 160 
quilos, numa categoria em que não existe 
limite de peso para os atletas.

A luso-brasileira chorou, frustrada por 
não conseguir garantir a final, mas pareceu 
estar decidida a não sair destes Europeus 
sem uma medalha, e, na consolação do 
bronze, já não deixou escapar a vitória.

Kalanina tinha vencido Rochele Nunes 
em Praga, nos quartos de final, e no Mas-
ters de Qingdao, em 2019, mas a judoca do 
Benfica esteve muito forte e garantiu uma 
vitória clara: com um “waza-ari”, seguido 
de “ippon”, em poucos segundos.

Para trás já tinha ficado a derrota com 
Fontaine, que saiu dos Europeus com a pra-
ta, e as vitórias frente à alemã Renee Lucht 
e à bósnia Larisa Ceric, ambas com vanta-
gens máximas, ainda no quadro principal.

No último dia destes Europeus, organiza-
dos pela segunda vez por Portugal e em Lis-
boa, o campeão mundial dos -100 kg Jorge 
Fonseca saiu derrotado na repescagem e 
terminou em sétimo, numa competição em 
que deixou críticas à arbitragem.

O judoca do Sporting venceu o grego 
Georgios Malliaropoulos e o estónio Grigo-
ri Minaskin, mas depois foi derrotado pelo 
russo Niiaz Iliasov, a quem tinha vencido 
na final do Mundial, e, já na repescagem, 
foi novamente batido, pelo francês Alexan-
dre Iddir.

Em sétimo lugar terminou também Pa-
trícia Sampaio, com a judoca que regressa-
va de uma longa paragem após uma fratu-
ra na perna no Grand Slam de Budapeste, 
a cair de novo no “tatami”, desta vez com 
uma microrrotura muscular, no seu tercei-
ro combate.

Mais cedo, Vasco Rompão (+100 kg), 
substituto de Bernardo Tralhão (-60 kg), 
após este acusar positivo ao novo corona-
vírus, e Diogo Brites (-100 kg), que se es-
treavam em Europeus, caíram aos primei-
ros combates.

JN/MS

EUROPEUS

Rochele Nunes conquista medalha de bronze em +78 kg
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EUROPEUS

Telma Monteiro sagra-se campeã 
europeia pela sexta vez

A judoca portuguesa Telma Monteiro 
conquistou a medalha de ouro na ca-
tegoria de -57 kg, nos Campeonatos 
Europeus, que decorreram na Altice 
Arena, em Lisboa, ao vencer a eslovena 
Kaja Kajzer (15.ª), por “Ippon” no “ponto 
de ouro”. A atleta do Benfica somou o 
sexto título europeu, sendo recordista 
da competição, com 15 medalhas em 
outras tantas participações. Para além 
dos seis ouros, Telma Monteiro tem 

mais duas medalhas de prata e sete de 
bronze.

Na final, a judoca lusa, de 35 anos, não 
conseguiu derrotar a adversária nos 
quatro minutos de combate, nas no 

tempo extra precisou só de 34 segundos 
para atirar a eslovena ao tatami e assegu-
rar o primeiro lugar do pódio, tal como em 
2006, 2007, 2009, 2012 e 2015.

JN/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

A UEFA anunciou alterações nas compe-
tições europeias a partir de 2024, com a 
Liga dos Campeões a passar de 32 para 
36 equipas, num modelo sem fase de 
grupos, passando para uma liga única.

Giorgio Marchetti, secretário-geral 
adjunto do organismo que tutela o 
futebol europeu, explicou que em 

vez da fase de grupos da ‘Champions’ se 
passa para uma liga única de 36 equipas, 
em que cada uma joga contra 10 adversá-
rios, cinco jogos em casa e cinco jogos fora.

Os oito melhores classificados vão ser 

apurados diretamente para os “melhores 
16”, explicou Marchetti, enquanto os clas-
sificados entre o 9.º e o 24.º lugar vão dis-
putar um ‘play-off’ para apurar outras oito 
equipas.

Do 25.º para a frente, as equipas vão ser 
eliminadas e nenhuma vai passar para a 
Liga Europa.

Também a Liga Europa e Liga Conferên-
cia Europa, nova competição que vai co-
meçar na próxima época, vão ter o mesmo 
modelo de liga única, mas a primeira com 
oito jogos e a segunda com seis.

JN/MS

LIGA DOS CAMPEÕES

Liga dos Campeões com 36 equipas 
e sem grupos a partir de 2024
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O português Miguel Oliveira (KTM) ter-
minou o GP de Portugal em 16.º lugar, 
depois de ter sofrido uma nova queda na 
curva 14, à sexta volta. Fabio Quartararo 
(Yamaha) venceu a prova.

Foi um fim de semana para esquecer. 
Depois de ter sofrido uma queda na 
prova de qualificação, a sorte voltou 

a não querer nada com Miguel Oliveira, no 
passado domingo (18), e o piloto português 
sofreu uma nova queda no GP de Portugal, 
terminando a prova no Autódromo Inter-
nacional do Algarve no 16.º lugar.

Já o francês Fabio Quartararo teve um 
fim de semana de sonho: depois de con-
quistar a “pole position”, venceu a corrida 

ao cumprir as 25 voltas em 41.24,292 minu-
tos, deixando o italiano Francesco Bagnaia 
(Ducati) em segundo, a 4,610 segundos, e 
o espanhol Joan Mir (Suzuki) em terceiro, 
a 4,948.

Depois de um bom arranque, Miguel Oli-
veira sofreu uma queda na sexta volta, na 
curva 14. O português ainda voltou à pista e 
terminou a prova, mas não foi além de um 
16.º lugar, ficando à porta dos pontos.

Pol Espargaró (Honda) teve um proble-
ma na mota e não voltou à corrida e Johann 
Zarco (Ducti), tal como Alex Rins (Suzuki), 
também sofreram uma queda.

O espanhol Marc Márquez (Honda) aca-
bou por ser uma das surpresas da prova. 
Após meses de ausência das pistas por ter 

partido um braço no início da época passa-
da, Márquez, que antes do GP de Portugal 
assumiu que ia “sofrer”, não só aguentou 
toda a corrida como ainda conseguiu ter-
minar em sétimo lugar, em lágrimas.

“Não chorei pelo resultado, nem pela dor 
nem por nada. Não sei... Gosto de man-
ter as emoções dentro, mas não consegui. 
Durante estes nove meses, passámos por 
emoções de todo o tipo e não aguentei. Este 
fim de semana foi muito importante, não 
só para a minha carreira desportiva, mas 
também para a minha vida porque voltei a 
sentir-me piloto de MotoGP e isso é o mais 
importante. Sonhava em terminar a prova, 
isso era o mais importante”, vincou.

Com a vitória de domingo (18) e a que-

da de Johann Zarco, Fabio Quartararo as-
sumiu a liderança do campeonato e, para 
celebrar, acabou por imitar o festejo de 
Cristiano Ronaldo: “Foi uma corrida per-
feita. O Ronaldo é o meu ídolo de sempre. 
Espero que ele veja esta celebração. Já esta-
va planeado. Ele inspira-me muito”, disse 
o francês.

A próxima corrida, a quarta, disputa-se 
a 2 de maio, em Jerez de la Frontera (Espa-
nha). Em Moto2, ganhou o espanhol Raul 
Fernandez (Kalex) e, em Moto3, o vence-
dor foi o espanhol Pedro Acosta (KTM).

JN/MS

MOTOGP

Miguel Oliveira cai e termina GP de Portugal em 16.º lugar
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Entering the 2021 season, one of the 
biggest areas of concern on the Toronto 
Blue Jays roster was the starting rota-
tion. There was no doubt that Hyun-Jin 
Ryu was going to lead the rotation but 
following the ace, rest of the rotation 
was a bit of a mess.

Robbie Ray was back on a one-year 
deal and Steven Matz was joining the 
team after being acquired during the 

off-season. Tanner Roark was also slotted 
into the rotation even after the rough sea-
son he had last year, hoping he could find 
his “diesel engine” form. Lastly was Nate 
Pearson, the Blue Jays top prospect who 
was most likely on an innings limit this 
year given his injury past. 

What transpired as Opening Day rolled 
around was Ray and Pearson being placed 
on the injured list (IL) and Roark pitching 
not well in his debut a few days later, re-
legating him to bullpen duties moving for-
ward. Matz has been the star of the group 
behind Ryu, crafting a 1.47 ERA over three 
starts and looking like an absolute steal so 
far for Ross Atkins.

T.J. Zeuch, Ross Stripling, and Anthony 
Kay have all had to start some games due 
to the injuries, with all three throwing to 
mixed results and Stripling also finding 
himself on the injured list. While Ray has 
since returned from the IL, in two starts 
this season the left-hander has allowed 
nine walks over 10.0 innings but has fou-
nd a way to keep runs off the scoreboard 
with his1.80 ERA, which is hopefully more 
of a “shaking off the rust” issue rather than 
a foreshadowing of how his command is 
going to shape up all season.

While I can understand the argument 
of “the season is only three weeks old”, 
the elephant in the room still needs to be 
addressed: the starting rotation is just not 
good enough right now to have the Blue 
Jays be considered a playoff team.

Ryu and Matz have been fantastic to begin 
the season but the rest of the rotation is just 
not up to par at the moment, and even with 
Pearson and Stripling returning in the near 
future, there is no guarantee that they are 
going to pitch well when they return. The 
contingency plan behind Ryu and Matz if 
they were to get injured or start to struggle 
is a scary thought given the remaining pit-
chers on the rotation are struggling whether 
it be command issues or giving up runs.

Considering the Blue Jays spent conside-
rable money on the likes of George Sprin-
ger and Marcus Semien this year, it is kind 
of surprising that they didn’t go out and 
get a prominent starting pitcher, whether 
it be through free agency or via trade. Fans 
across the country knew that the Blue Jays 
rotation was a weak spot on the roster but 
it was one area that management didn’t 
really address outside of the Ray and Matz 
acquisitions/signings.

Given that the season is in its early stages, 
the possibilities of any trade happening for a 
high-leverage starter are a bit slim, but if the 
Blue Jays want to play baseball in October 
this season, it might be worth looking into 
potential options sooner rather than later.

If the Blue Jays want to consider a ve-
teran arm on a short-term deal, there are 
a few potential pitchers to consider like 
Max Scherzer and Zack Greinke. The Na-
tionals currently sit in fifth place within 
the NL East while the Astros are in fourth 

place in a tight AL West division, and while 
I wouldn’t say both teams are necessarily 
considering selling off their assets just yet, 
both pitchers are options to keep an eye on.

Alternatively, the Blue Jays could choo-
se to go after a pitcher with more years of 
control like German Marquez (Colorado 
Rockies) or Pablo Lopez (Miami Marlins), 
but these trades would cost some serious 
prospect capital. There is no scenario whe-
re trading for a top pitcher with years of 
control doesn’t have names like Jordan 
Groshans, Orelvis Martinez, Alek Manoah, 
or Alejandro Kirk mentioned, so the asso-
ciated risk would be higher given the Jays 
would lose one to two good prospects in 
any sort of deal.

Regardless of the outcome, the early in-
dication is that the Blue Jays starting rota-
tion is just not up to snuff to take them to the 
postseason. While the 2021 season is early 
and players may still be getting their bea-
rings, a loss in April holds the same value as 
a loss later in the season, so each game does 
matter in the grand scheme of things. The-
re is a certain point where we can no longer 
argue that “the season is early” and start to 
look at potential options to fix the rotation 
to give the Blue Jays a better opportunity to 
play in the postseason.

Considering the AL East is looking to be 
a tight battleground with the likes of the 
Boston Red Sox and Tampa Bay Rays doing 
well out of the gate, the Blue Jays need to 
find a way to get the most wins they can 
out of their starting rotation every game, 
and trading for an established pitcher now 
rather than in August may help with the 
cause before it is too late.

 Tyson Shushkewich

BLUE JAYS

Is it time to consider trading for help in the starting rotation?
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Skills Ontario emphasizes inclusivity to finance and economic affairs committee
Officials from Skills Ontario recently 
made a presentation to the province’s 
Standing Committee on Finance and 
Economic Affairs to discuss the role 
of Skills Ontario in building the future 
skilled workforce.

The pandemic has underscored the 
essential role that skilled trade and 
technology careers play in the econ-

omy and every day lives, said Ian How-
croft, CEO of Skills Ontario, who made the 

presentation along with Paul Clipsham, 
director of stakeholder operations at Skills 
Ontario. Howcroft thanked the govern-
ment for supporting the trades.

“The government’s partnership with 
Skills Ontario is a strong indication of their 
commitment to connecting more Ontarians 
with rewarding careers in these fields, and 
we look forward to building and continuing 
our partnership in order for us to address 
this very significant labour shortage chal-
lenge,” Howcroft said in a statement.

“Furthermore, diversity, inclusion, and 
representation are top priorities for Skills 
Ontario. We have shared goals with the 
Government of Ontario to ensure all Ontar-
ians feel heard, welcome, and appreciated 
in the skilled careers, and we are looking 
forward to continuing to work with com-
munities across Ontario to ensure that we 
are providing equal opportunities for all 
youth and building a diverse and robust 
skilled workforce.”

DCN/MS
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The federal government’s 2021 budget 
makes notable investments in helping 
employers recruit and train workers to 
meet the growing demand in the skilled 
trades sector and includes a new service 
to help connect apprentices with em-
ployers.

Budget 2021, A Recovery Plan for 
Jobs, Growth and Resilience, un-
veiled by Minister of Finance Chrys-

tia Freeland today (April 19), proposes 
$470 million in funding over three years 
beginning this year to Employment and 
Social Development Canada to establish a 
new Apprenticeship Service.

According to the budget, the service 
would help 55,000 first–year apprentices 
in construction and manufacturing Red 
Seal trades connect with opportunities at 
small and medium-sized employers.

“Employers would be eligible to receive 
up to $5,000 for all first-year apprentice-
ship opportunities to pay for upfront costs 
such as salaries and training,” the budget 

states. “In addition, to boost diversity in 
the construction and manufacturing Red 
Seal trades, this incentive will be doubled 
to $10,000 for employers who hire those 
underrepresented, including women, 
racialized Canadians and persons with 
disabilities.”

The budget also states various sectors 
such as construction, clean energy and 
health care are growing rapidly but strug-
gling to find workers to fill positions. It 
proposes to deliver $960 million over 
three years for a new Sectoral Workforce 
Solutions Program to help train and reskill 
people to help the workforce grow and 
meet demand.

“Working primarily with sector associ-
ations and employers, funding would help 
design and deliver training that is relevant 
to the needs of businesses, especially small 
and medium-sized businesses, and to 
their employees,” reads the budget. “This 
investment will help connect up to 90,000 
Canadians with the training they need to 
access good jobs in sectors where employ-

ers are looking for skilled workers…It will 
also help diversify sectors by ensuring 
that 40 per cent of supported workers are 
from underrepresented groups, including 
women, persons with disabilities and In-
digenous people.”

The budget also proposes to provide 
$55 million over three years to Employ-
ment and Social Development Canada for 
a Community Workforce Development 
Program aimed to help communities  de-
velop local plans identifying high poten-
tial growth organizations and connecting 
employers with training providers to 
develop and deliver training and work 
placements to upskill and reskill jobseek-
ers to fill in demand jobs.

“Funding would be delivered through 
calls for proposals under two streams: a 
national stream focused on priority areas, 
like de-carbonization and supporting 
a just transition for workers in trans-
forming sectors like energy, which would 
dedicate 75 per cent of funding to projects 
that support underrepresented groups; 

and a regional stream delivered by Ser-
vice Canada regional offices, in partner-
ship with regional development agencies, 
and focused on regional priorities,” the 
budget reads. “This initiative will benefit 
approximately 25,000 workers, 250 busi-
nesses, and 25 communities, by accelerat-
ing job creation and the re-employment 
and deployment of workers to growth 
areas to meet employers’ needs.”

 

Temporary Foreign Worker Program

• The budget also recognizes the role of 
temporary foreign workers in Canada, 
especially during the pandemic, and 
proposes to provide:

• $49.5 million over three years to 
Employment and Social Development 
Canada, to support community-based 
organizations in the provision of mi-
grant worker-centric programs and 
services, such as on-arrival orientation 
services and assistance in emergency 
and at-risk situations, through the new 
Migrant Worker Support Program.

• $54.9 million over three years, starting 
in 2021-22, to Employment and Social 
Development Canada and Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada, to 
increase inspections of employers and 
ensure temporary foreign workers have 
appropriate working conditions and 
wages.

• $6.3 million over three years, starting 
in 2021-22, to Immigration, Refugees 
and Citizenship Canada, to support 
faster processing and improved service 
delivery of open work permits for vul-
nerable workers, which helps migrant 
workers in situations of abuse find a 
new job.

DCN/MS

Federal budget provides funding for new
apprenticeship service, supports skilled trades
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Sentimos que o nosso planeta se move, 
porque os dias nos deixam ver o Sol, a 
Lua e os astros desfilarem no firmamen-
to. Aparentemente a sua velocidade é 
lenta, apenas e só aparentemente, por-
que os diversos movimentos são de ve-
locidades vertiginosas.

A Terra tem vários movimentos - rota-
ção, translação e ainda se desloca in-
tegrada no sistema solar no seu mo-

vimento em torno do centro da Via Láctea.
O movimento giratório do nosso planeta 

sobre si próprio, que é conhecido por rota-
ção, tem uma velocidade de 1.674Km por 
hora. É esta rotação que nos dá os dias com 
24h, mais precisamente 23 horas, 56 mi-
nutos, quatro segundos e nove centésimos, 
medidos na Linha do Equador, que tem um 
perímetro aproximado de 40.075Km. Para 
se perceber em que sentido a Terra roda so-
bre si própria, imaginemos que se observa o 
planeta a partir do espaço exterior: para um 
observador nessa situação, este veria a Terra 
rodar da sua esquerda para a sua direita.

Translação - A Terra roda em volta do 
Sol à velocidade de cerca de 107.208Km 

por hora, demorando 365,25 dias a per-
correr os 930 milhões de Km de uma volta 
completa. Como o eixo de rotação é in-
clinado, durante a volta, a exposição dos 
hemisférios à radiação solar vai variando, 
sendo esse o mecanismo responsável pelas 
estações do ano. De notar que essa órbita 
não é um perfeito círculo, mas sim elítica e 
além disso excêntrica, sendo a maior dis-
tância apelidada de Afélio, com 152,1 mi-
lhões de Km que se verifica nos primeiros 
dias de julho, e a distância mais próxima 
da nossa estrela apelidada de Periélio, com 
147,1 milhões de Km que acontece nos pri-
meiros dias de janeiro.

O movimento de translação de todo o 
sistema solar em volta do centro da Via 
Láctea (a nossa galáxia) tem uma veloci-
dade de cerca de 903.600Km, por hora, 

calculando-se que demorará cerca de 225 
a 250 milhões de anos a dar uma volta 
completa (ano galáctico).

Resumindo, rodamos sobre nós pró-
prios a 1.674Km por hora, rodamos à volta 
do Sol a 107.208Km por hora e ainda va-
mos a viajar à volta da Via Láctea à incrível 
velocidade de 903.600Km.

Vivemos, no entanto, iludidos que tudo 
é mais ou menos estável e lento. Como não 
sentimos, não percebemos a velocidade 
vertiginosa a que viajamos no universo. 

Se, de vez em quando, pensarmos nestes 
números entenderemos melhor a nossa in-
significância, mas também constataremos 
a nossa sorte e a beleza fantástica da Terra 
e do cosmos, respeitaremos e admiraremos 
duma forma mais intensa a vida e a natureza.

Terra Viva

Velocidade vertiginosa

Paulo Gil Cardoso
Opinião
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É bastante comum quando perguntamos 
a alguém o que é que o/a faz ou faria 
realmente feliz termos como resposta 
quase “standard” coisas como amor, 
felicidade, saúde… ou até dinheiro! No 
entanto, são vários os estudos realiza-
dos ao longo do tempo que tentam ir ao 
fundo da questão: afinal, o que é que 
nos traz a verdadeira felicidade? Segun-
do estas investigações, são na realidade 
as experiências mais simples - como por 
exemplo ser grato ou passar mais tem-
po com os amigos - que promovem uma 
perspetiva mais completa da vida.

Fiquem então com alguns hábitos - basea-
dos em evidências científicas e em opiniões 
de profissionais - que prometem melhorar 
a vossa visão dos dias e ajudar a ter atitude 
mais positiva! É claro que também a feli-
cidade se “trabalha”, portanto pratiquem 
estas dicas diariamente… ou sempre que 
possível!

Praticar a gratidão

A expressão “gratidão” tem estado na 
ordem do dia: em tempos como os que 
vivemos, cada vez mais nos apercebe-
mos que devemos agradecer por tudo 
aquilo que temos, já que num segundo 
podemos, de facto, perder tudo. Para 
além disso, ser grato parece que traz 
mais benefícios do que “simplesmente” 
melhorar o nosso estado de espírito. Ao 
que parece, as pessoas que têm por há-
bito escrever algumas coisas positivas 
sobre o seu dia são mais saudáveis, mais 
enérgicas, menos stressadas e ansiosas e 
ainda conseguem dormir melhor!
Rodear-nos de pessoas positivas

É um facto: a felicidade é contagiosa! Um 
estudo realizado em 2008 descobriu que 
viver perto de uma pessoa feliz aumenta 
a nossa própria felicidade em 25%! Não 
é impressionante? Por isso já sabem, se 
por acaso se andarem a sentir mais em 

baixo, não guardem esse sentimento 
para vocês mesmos: procurem aque-
le/a amigo/a que geralmente tem uma 
atitude mais positiva! O nosso cérebro 
tem “neurónios-espelho” que vão lite-
ralmente imitar o que outra pessoa está a 
expressar! É por isso que é tão importan-
te estarmos sempre perto daqueles que 
nos elevam e não daqueles que nos põem 
para baixo! 
Ser bondoso/a com regularidade

Mais dois resultados interessantes de 
algumas pesquisas realizadas: gastar di-
nheiro com os outros faz-nos mais fe-
lizes do que gastar dinheiro connosco 
próprios e levar a cabo pequenos atos 
de bondade aumenta a nossa satisfação 
perante a vida. E é tão fácil fazer alguém 
feliz!  
Segurar a porta para quem vem atrás de 
nós, doar roupa a um abrigo local, ajudar 
um vizinho com mais idade a tratar do 

jardim ou passar mais tempo com família 
e amigos são apenas alguns exemplos!
Sabiam que um estudo chegou à conclu-
são que a baixa interação social - e, con-
sequentemente, a solidão - pode ser tão 
má para nós como fumar 15 cigarros por 
dia e é duas vezes pior para a nossa saú-
de do que a obesidade? Dá que pensar, 
verdade? 
Experiências acima dos bens materiais

Ao que parece, as pessoas demonstram 
sentir-se mais felizes quando gastam 
dinheiro em experiências em vez de 
objetos - é que conseguimos recordar 
aquilo que vivemos durante um período 
de tempo mais longo e o nosso cérebro 
tem a capacidade de reviver esses bons 
momentos, fazendo com que as nossas 
emoções positivas durem mais tempo.

Inês Barbosa

O que é que nos faz felizes?
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Armando Terra
Opinião

This week’s article will briefly introduce 
the reader to one of the world’s most 
famous and recognized mascots, Mr. 
Peanut. The mascot officially known as 
Bartholomew Richard Fitzgerald-Smith 
was created in 1916 by a young 14-year-
old boy named, Antonio Gentile. An-
tonio participated in and won a contest 
that was created to design a mascot for 
Planters. Mr. Peanut is of British heritage 
and is a spiffy detailed character com-
plete with a top hat, white gloves, cane, 
spats and of course, a monocle. 

Gentile’s reward for designing the 
characters was five dollars. When 
Obici found out that Gentile was 

also of Italian Heritage, they befriended 
one another. As a result of this friendship, 
Obici paid for Antonino’s way through col-
lege, as well as his other four siblings. Obici 
continued to pay for Antonio’s journey 

through medical school. Eventually An-
tonio became a medical doctor in Newport 
News, Virginia, until his untimely death in 
1939 of a severe heart attack. Antonio was 
a mere 47 years old. 

Planter Peanuts began from humble be-
ginnings, founded in 1906 in Wilkesbarre, 
Pennsylvania by two Italian immigrant 
friends, Amedeo Obici and Mario Peruzzi. 
Amedeo believed that peanuts removed 
from their shells and husks, then blanched 
and finally salted would be very widely ac-
cepted and the rest is history. In 1908 the 
company was incorporated as the Plant-
ers Nut and Chocolate Company. Well into 
the 1930’s, the figural figure of Mr. Peanut 
became the symbol of the whole entire 
peanut business. Every Planters product 
packaging and branding included Mr. Pea-
nut. By this time, he had become one of the 
most recognized icons in advertising hist-
ory. 

Mr. Peanut did not speak during his 
commercials and the narrator was the 
only voice heard. On November 8th, 2010, 
Planters revealed that Mr. Peanut first ever 
voice actor, would be Robert Downey Jr. 
What a disaster! 

Today the Planters Brand is owned by the 
American Snack Food Giant, Kraft Heinz 
based in Chicago, Illinois. Kraft Heinz de-
cided that Mr. Peanut should die. On Janu-
ary 22nd, 2020, Planters presented a sneak 
peek for its Super Bowl LIV commercial, 
which featured Matt Walsh, Wesley Snipes 
and Mr. Peanut. The premise was that they 
had driven the Nutmobile off a cliff and as 
a result all three were hanging off a tree 
branch. Mr. Peanut decided to let go and 
fall onto the Nutmobile below, which sub-
sequently exploded at the exact same time. 
This was Mr. Peanuts precise moment of 
death. The commercial was modified due 
to the death of Kobe Bryant, and all those 
on board, 4 days later with the Calabasas 
helicopter crash. The commercial re-
worked to show Snipes and Walsh at the 
funeral of Mr. Peanut. Special guest includ-
ed Mr. Clean and Kool-Aid-Man. Through 
the sobbing process, Kool-Aid-Man’s tear 
droplets where mixed with sunlight rays 
which created a younger new incarnation 
of Mr. Peanut to sprout on the soil below. 
The new incarnation is now known as 
“Baby Nut”, and the campaign was not 
well received. 

 Finally, in February 2021, Planters was 
sold by Kraft Heinz to Hormel for an esti-
mated costing of 3.5 billion U.S. dollars. 

The following are from the collection:  

1. 1970’s – Sealed package of 24 bags 
of five cent peanuts, known as “The 
Nickel Lunch”. Original wax box wrap. 
Canadian item, when Planters Canada 
was owned by Standard Brands Lim-
ited, Toronto. 

2. 1960’s – 1970’s – Figural savings bank, 
10” tall and 3” figural salt and pepper 
shakers. All items are pristine, with no 
wear or cracks. Solid coloured plastic 
mould injected. 

3. 1940’s – “Planters Streamline” peanut 
jar, complete with original lid. Clean 
jar with minor paint loss and original 
metal lid. Condition C-6. No cracks, 
chips or fleabites on glass.  

4. 1920’s – Planters peanuts pennant 
brand peanut jar. Original glass lid, no 
chips, fleabites or cracks. Flawless c-10 
condition. 

No artigo desta semana irei apresentar 
ao leitor uma das mascotes mais re-
conhecidas no mundo, o Mr. Peanut. A 
mascote oficialmente conhecida como 
Bartholomew Richard Fitzgerald-Smith 
foi criada em 1916 por um rapaz de 14 
anos chamado de Antonio Gentile. Anto-
nio participou e ganhou um passatempo 
que foi criado para desenhar a mascote 
para a Planters. Mr. Peanut é de descen-
dência britânica e é uma personagem 
detalhadamente elegante completa com 
um chapéu, luvas brancas, uma bengala, 
sapatos e obviamente, um monóculo.

O prémio de Gentile por desenhar a 
personagem foram cinco dólares. 
Quando Obici descobriu que Gen-

tile era também de linhagem italiana, fica-
ram amigos. Como resultado desta amiza-
de, Obici pagou pela faculdade de Antonio 
e também dos seus outros quatro irmãos. 
Obici continuou a pagar pela jornada na 
escola de medicina de Antonio. Eventual-
mente Antonio tornou-se um doutor em 
Newport News, Virginia, até à sua morte 
em 1939 após um severo ataque cardíaco. 
Antonio tinha apenas 47 anos de idade.

Planter Peanuts começou humildemen-
te, fundada em 1906 em Wilkes-Barre, 
Pennsylvania por dois amigos imigrantes 
italianos, Amedeo Obici e Mario Peruzzi. 
Amedeo acreditava que amendoins re-
movidos das suas cascas, branqueados e 
finalmente salgados seriam bastante acei-
tes e o resto é história. Em 1908 a compa-
nhia foi constituída como a Planters Nut 
and Chocolate Company. Bem nos anos de 
1930s, a figura figural do Mr. Peanut tor-
nou-se num símbolo de todo o comércio 
de amendoins. Todos os pacotes de pro-
dutos da Planters e a sua marca incluíam o 
Mr. Peanut. Por este tempo, ele tornou-se 
num dos ícones mais reconhecidos na his-
tória de publicidade.

O Mr. Peanut não falava durante os co-
merciais e o narrador era a única voz ou-
vida. A 8 de novembro de 2010, a Planters 
revelou que o Mr. Peanut teria o seu pri-
meiro ator de voz, que viria a ser o Robert 
Downey Jr. Que desastre!

Hoje a marca Planters é pertencente à 
gigante americana de comida e snacks, 
Kraft Heinz, baseada em Chicago, Illinois. 
Kraft Heinz decidiu que o Mr. Peanut de-
veria de morrer. No dia 22 de janeiro de 

2020, Planters apresentou umas cenas do 
seu anúncio do Super Bowl LIV, no qual 
apresentava Matt Walsh, Wesley Snipes e 
o Mr. Peanut. A premissa era que eles con-
duziram o Nutmobile por um penhasco 
abaixo, e como resultado, os três ficaram 
pendurados num ramo de uma árvore. O 
Mr. Peanut decidiu largar o ramo, caindo 
sobre o Nutmobile e subsequentemente 
houve uma explosão. Este foi o momento 
exato da morte do Mr. Peanut. A publici-
dade sofreu alterações devido à morte de 
Kobe Bryant, e todos os que iam a bordo 
do helicóptero, quatro dias depois da que-
da. A publicidade foi retrabalhada para 
mostrar Snipes e Walsh no funeral do Mr. 
Peanut. Convidados especiais incluíam o 
Mr. Clean, e o homem Kool-Aid. Durante 
o processo de luto, as lágrimas do homem 
Kool-Aid misturadas com a luz do sol cria-
ram uma reincarnação mais nova do Mr. 
Peanut, que brotou do solo. A nova encar-
nação é conhecida como o “Bebé Peanut”, 
e a campanha não foi bem recebida.

Finalmente, em fevereiro de 2021, a 
Planters foi vendida pela Kraft Heinz à 
Hormel por um valor estimado de 3.5 bi-
lhões de dólares americanos.

Os seguintes itens são da minha coleção:

1. 1970s – Pacote selado de 24 saquetas de 
cinco cêntimos de amendoins, conheci-
do como “The Nickel Lunch”. Embrulho 
de caixa original. Item canadiano, quan-
do a Planters Canada  era pertencente à 
Standard Brands Limited, Toronto.

2. 1960s – 1970s – Banco de poupança fi-
gurativo, 10” de altura e 3” figural de sa-
leiros e pimenteiros. Todos os itens estão 
em condição pristina, sem marcações ou 
rachaduras. Molde de plástico injetado 
colorido sólido.

3. 1940s – “Planters Streamline” jarro 
de amendoins, completo com tampa 
original. Jarro limpo com perda mínima 
de pintura e tampa metálica original. 
Condição C-6. Sem rachaduras, lascas 
ou picadas no vidro.

4. 1920s – Amendoins Planters numa jarra 
de amendoins. Tampa original, sem 
lascas ou picadas, nem rachaduras. Con-
dição impecável C-10.

A BLAST FROM THE PAST

Planters & Mr. Peanut 

1 42 3
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CUMPRIMENTO (TAMANHO) 
OU COMPRIMENTO ?

com Luciana Graça

Caso:
• Quando nos referimos ao tamanho, por exemplo, 
de um estúdio de televisão, devemos dizer «o estúdio 
tem X metros de cumprimento», com «u», na sílaba 
inicial da palavra, ou «comprimento», com «o»?

• Forma correta: «comprimento», «o».
• «Cumprimento», com «u»: significa o «ato de cumprimentar ou saudar alguém» (exemplo: «Na Suíça, o cumprimento habitual é com três beijinhos.»); ou ainda «observância» ou «execução» (exemplo: «O cumprimento das regras é fundamental.»).
• «Comprimento», com «o»: significa «tamanho» ou «extensão» (exemplo: «O estúdio tem X metros de comprimento.»).
• De forma resumida:
- «cumprimento», com «u»: referente a uma saudação;
- e «comprimento», com «o»: referente a um tamanho ou a uma medida.

Análise:

Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

FYI
-Kika

Joy Chapman, cantora e compositora canadiana, mais propriamente a viver em 
Surrey, entrou para o Livro Guinness dos Recordes ao conseguir cantar, no dia 23 
de fevereiro deste ano, a nota musical mais grave já cantada por uma mulher, um 
C1. O C1 equivale a 33,57 Hz e, na notação musical americana, equivale ao primeiro 
dó do piano. O feito foi publicado no YouTube no início deste mês (2).

Para quem não é expert em canto, é importante destacar que as vozes dos cantores 
e cantoras são classificadas em categorias diferentes, conforme a extensão das notas 
que conseguem emitir, isto é, até onde conseguem chegar, desde o mais grave até o 
mais agudo. Esse intervalo é conhecido como classificação vocal ou extensão vocal.
Cada pessoa tem uma extensão vocal, e isso irá depender de fatores como o tamanho 
da sua laringe e das suas cordas vocais. A regra é: quanto menores forem esses órgãos, 
mais aguda será a voz; e quanto maiores, mais graves.
Joy Chapman deve ter esses órgãos enormes! A cantora afirmou no programa On The 
Coast, da CBC, que desde criança sempre cantou numa escala mais baixa, além de 
conseguir transitar entre as partes de contralto, tenor e baixo de qualquer música. 
O desafio do Guinness teve início quando uma sobrinha de Joy Chapman descobriu, 
no famoso livro dos recordes, que a titular de Nota Vocal Feminina Mais Baixa era uma 
cantora que conseguiu atingir um D2 (segundo ré mais grave do piano). Como estava 
acostumada a ver a tia iniciar as suas escalas em C2, a sobrinha lançou o desafio: “tu 
cantas muito mais baixo, devias tentar o recorde”.
Esse diálogo ocorreu há um ano, e desde então a cantora teve que superar uma série 
de percalços antes de conseguir gravar o seu nome no livro de recordes mais famoso 
do mundo. Mas foi no dia 23 de fevereiro deste ano que conseguiu então registar a 
importante marca no limitador de graves.

FYI
-Kika

CANADIANA NO GUINNESS
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KikaKika

Grávida, a atriz Marta Faial contou aos fãs que 
espera duas meninas. De maneira original, 
partilhou um vídeo nas redes sociais onde 
faz explodir dois tubos de lança confettis cor 
de rosa. “Não podia deixar de partilhar con-
vosco, algo que tanto me têm perguntado”, 
escreveu a atriz, visivelmente feliz.
De lembrar que as bebés são fruto da relação 
da atriz com Gonçalo da Câmara Pereira, um 
amigo de longa data com quem começou a 
namorar em 2019 e de quem está noiva. As 
bebés estão previstas nascer em agosto.

Fátima Lopes foi uma das últimas convidadas de “Wi-Fi”, 
programa da rádio RFM. Em conversa com Rodrigo Gomes 
e Daniel Fontoura, a apresentadora fez algumas revelações. 
A certa altura, os entrevistadores leram uma questão colo-
cada por um ouvinte. “Porque saiu da TVI?”, era a pergun-
ta. Fátima respondeu: “Não é fazer do tema um tabu. Acho 
é que há um tempo para tudo e eu ainda estou a digerir as 
coisas e a arrumá-las dentro de mim. Não há nenhum fan-
tasma, que fique claro. Foi um processo meu e no momento 
em que me sinta preparada falarei dele”. 
Foi no início de janeiro que foi anunciado que Fátima Lopes 
deixava a TVI, estação na qual trabalhava há 11 anos. Após 
um período de pausa, a apresentadora deu a conhecer que, 
em maio, regressará ao pequeno ecrã através de um projeto 
da RTP1.

Georgina Rodriguez partilhou com os seguidores novas ima-
gens ao lado do namorado e dos filhos. A bailarina mostrou 
a família a divertir-se num parque infantil, no meio de uma 
cidade. Sem identificar exatamente onde estão, Georgina, 
Cristiano Ronaldo e as crianças surgem a usar máscara de 
proteção em algumas das fotos, o que poderá indicar que es-
tão num local público em que o uso da máscara é obrigatório.
O casal mostra-se cúmplice e a alinhar das brincadeiras de 
Cristiano Júnior, de 10 anos, dos gémeos Eva e Mateo, de 
três, e de Alana, também de três. Todos estão bem agasa-
lhados e mostram-se encantados com as diversões do local.

Se estivesse vivo, nesta terça-feira, 20 de abril, Pedro Lima faria 50 anos. Anna Wes-
terlund, a companheira de duas décadas do ator, partilhou no Instagram um texto 
emotivo sobre a vida e a relação em família. A ceramista recordou os planos de casa-
mento, no ano em que Pedro completaria 50 anos e o casal faria 20 anos de namoro.
Hoje farias 50 anos. Hoje fazes 50 anos! Vou corrigir sempre para o presente por-
que te sinto aqui. Ou porque ainda espero pelo teu regresso. Sempre pensámos ca-
sar quando fizesses 50 anos e nós 20 anos de namoro. No dia da tua cerimónia li-te 
os meus votos de casamento e sei com toda a certeza, porque o senti, que casámos 
ali naquele momento. No dia seguinte eram os meus anos e uma amiga de infância 
trouxe-me um bolo feito por alguém que vinha dentro de uma caixa qualquer da 
ikea. Quando entrei na cozinha essa caixa dizia bröllop, que é casamento em sueco. 
Demasiada coincidência para não ser o nosso bolo de casamento ❤  Tão grata por 
este nosso amor.
Um brinde a ti meu amor, ao melhor pai que os nossos filhos podem ter, ao marido 
de sonho com quem um dia voltarei a estar.
As saudades que tenho tuas não cabem em palavras, fazes demasiada falta.”
De lembrar que Pedro Lima foi encontrado morto no dia 20 de junho na Praia do 
Abano, em Cascais. O ator teve quatro filhos com Anna Westerlund: Ema, Mia, Max 
e Clara. Pedro também é pai de João Francisco, fruto do relacionamento anterior 
com Patrícia Piloto. C
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No passado dia 5 de dezembro de 2020, Tony Car-
reira perdeu a filha mais nova, Sara, na sequência 
de um acidente de viação. Desde então, várias têm 
sido as mensagens de apoio de fãs, mas também de 
caras conhecidas. Quase cinco meses após a tra-
gédia, Dolores Aveiro encontrou-se com o cantor 
e não quis deixar de lhe mostrar todo o seu apoio, 
com uma mensagem carinhosa nas redes sociais.
“Hoje estive com meu grande amigo Tony. Que 
Deus te dê muita força porque além do amor que te 
posso dar, não consigo fazer mais nada, o meu co-
ração sangra só de te ver, mas tem força amigo (tens 
uns filhos maravilhosos e lindos e essa será sempre 
a tua fortaleza, estejam eles onde estiverem). Eu sei 
que seja o que for que te diga nada te fará feliz, mas 
não desistas meu querido (tens uma multidão que 
te ama e que te dá forças para a tua caminhada). 
Que Deus te guarde e conta sempre comigo até ao 
meu fim“, escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo.
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O último domingo, dia 18, foi especial para 
Vanessa Bryant. A viúva de Kobe Bryant pu-
blicou uma fotografia nas suas redes sociais 
do dia do seu casamento com o jogador, para 
celebrar 20 anos desde que disseram o ‘sim’.
“Feliz aniversário. Amo-te. 20 anos”, escre-
veu Vanessa na legenda da fotografia.
De lembrar que Kobe Bryant e a segunda filha 
do casal, Gianna, morreram num acidente de 
helicóptero em Calabasas, a 26 de janeiro de 
2020. Kobe e Vanessa Bryant têm ainda mais 
três filhas, Natalia, de 18 anos, Bianka, de 
quatro e Capri, de quase dois.

Em entrevista ao “Alta Definição”, progra-
ma da SIC, Sofia Arruda confessou que foi 
vítima de assédio sexual enquanto traba-
lhava numa estação de televisão. As decla-
rações da atriz de 32 anos tiveram um forte 
impacto, provocando uma onda de solida-
riedade nas redes sociais. 
“Quero começar por agradecer toda esta 
onda de amor e de compaixão que tenho 
recebido depois da entrevista que dei no 
Alta Definição. São milhares de mensagens 
públicas e privadas e não conseguindo res-
ponder a todas as pessoas individualmen-
te, deixo o meu agradecimento coletivo”, 
começa por reagir Sofia, numa publicação 
que fez. “(...) neste momento, a única coisa 
que eu posso dizer é que o assédio hétero 
e homossexual no meio audiovisual exis-
te, é uma infeliz realidade, por isso, todas 
as pessoas que quiserem falar têm aqui al-
guém disposto a ouvir. Não é uma moda, 
é uma porta de esperança que sem ter sido 
propositado espero ter aberto.”

BRYANT 

SOFIA ARRUDA 
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GÉMEAS A CAMINHO 
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FÁTIMA LOPES 

AMIZADE  
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OLHAR COM OLHOS DE VER

A espera . Créditos: Reno Silva

Toronto a inspirar-nos em todos os seus recantos. Créditos: Telma Pinguelo Amores-perfeitos.  Créditos: Joana Leal
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COELHINHO
CORDEIRO
VELA
OVO
TRIGO
GIRASSOL
SINO
ALEGRIA
RESSURREIÇÃO
VINHO
QUARESMA
PÃO

O objetivo do jogo é a 
colocação de núme-
ros de 1 a 9 em cada 
um dos quadrados 
vazios numa grade 
de 9×9, constituída 
por 3×3 subgrades 
chamadas regiões. O 
quebra-cabeça con-
tém algumas pistas 
iniciais. Cada colu-
na, linha e região só 
pode ter um número 
de cada um dos 1 a 9. 
Resolver o problema 
requer apenas racio-
cínio lógico e algum 
tempo.

 1. Que sente ou manifesta alegria; conten-
te, jubiloso

 2. Algo que oferece proteção ou refúgio 
contra exposição, dano físico, ataque, 
perigo etc

 3. De pequena estatura; de pouca exten-
são vertical

 4. Objeto de madeira, papelão, metal etc., 
destinado a guardar ou transportar ob-
jetos

 5. Relação dos jogos de um campeonato, 
com a indicação das respectivas datas

 6. O que não receia o perigo, tem espírito 
de luta; corajoso

 7. Ausência de arrumação, de organização
 8. Aquele que não crê em Deus ou nos 

deuses

 9. Impresso que acompanha medicamen-
to e contém informações sobre ele

 10. Matéria mineral sólida, dura, da natu-
reza das rochas

 11. Sustentar-se ou mover-se no ar por 
meio de asas ou algum meio mecânico

 12. Tratar um cadáver com substâncias que 
o isentam de decomposição

 13. Que cede à pressão, suave ao tato; bran-
do, mole, tenro

 14. Propriedade rural de dimensões con-
sideráveis, de lavoura ou de criação de 
gado

 15. Que dura um ano; que corresponde a 
um ano

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes

Recheio

Modo de preparação: 

300 gr de massa folhada laminada
Morangos
Framboesas 

Amoras
Mirtilos
1 ovo

700ml de leite
1 lata de leite condensado
4 colheres (sopa) de Maizena

4 gemas
Essência de baunilha

Para o recheio, levar ao lume o leite, o leite condensado, a Maizena e as gemas.
Mexer até começar a engrossar.
Retirar do lume e juntar a essência de baunilha, 
Deixar arrefecer.
Cortar um retângulo da massa e forrar uma forma.
Com o restante da massa, cortar oito tiras.
Pincelar água nas tiras e colocar a toda a volta do retângulo de massa, em duas camadas, 
montando um fundo de torta.
Furar o fundo da massa com um garfo, pincelar as laterais com um ovo inteiro batido e 
levar ao frigorifico por 10 minutos.
Assar em forno preaquecido a 180°C, por cerca de 30 minutos, até a massa ficar dou-
rada.
Encher o fundo da torta com o creme de baunilha frio e decorar por cima com as frutas.
Bom apetite!
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Tarte de frutos vermelhos
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leaodouro.com  |  905.566.5326  |  920-A Dundas St, E. Mississauga

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

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

Estamos abertos para serviço take-out
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Saiba como destacar-se dos outros 
e esforce-se bastante, pois a par-

tir de quinta-feira as suas iniciativas serão 
azaradas e será ineficiente.

Privilegiará pequenos momentos em fa-
mília com os seus filhos, aproveite para 
comunicar. No entanto, Vénus será menos 
generosa consigo este fim de semana a ní-
vel amoroso.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Estará tudo bem para si ao nível fi-
nanceiro e profissional. Faça bom 

uso dos seus talentos porque terá concorrên-
cia em breve.

Marte estimulará as suas amizades e, a par-
tir de sexta-feira poderá chatear-se com al-
guém. Seja prudente se não quiser que uma 
relação termine!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Júpiter estará do seu lado e não lhe 
faltará coragem para avançar. No 

entanto, a partir de sexta-feira, esteja aten-
to/a aos problemas relacionados com a de-
sorganização no seu local de trabalho.

Será capaz de mudar completamente os há-
bitos de alguém este fim de semana. Poderá 
também vir a improvisar para ajudar uma 
criança, um amigo ou outra pessoa...

TOURO 21/04 A 20/05

Andará como uma barata tonta e 
cansar-se-á inutilmente. A partir de 

sexta-feira as coisas melhorarão para si: faça 
proveito da sua criatividade, fará maravilhas.

Vénus continuará do seu lado e um novo amor 
poderá desabrochar por volta do dia 23. Não 
hesite em mudar alguns dos seus hábitos para 
surpreender e partilhar bons momentos com a 
sua cara-metade.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Marte no signo de Caranguejo será 
uma boa nova para si. Estará mais 

confortável na sua vida ativa e pessoas in-
fluentes poderão oferecer-lhe uma pequena 
ajuda.

Vénus, Úrano e Mercúrio trarão alegria e 
surpresas agradáveis à sua vida. Solteiro/a, 
poderá encontrar a sua pérola rara!

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Marte ajudá-lo/a-á nas suas cola-
borações. Haverá uma boa coesão 

de equipa, poderá contar com os outros 
para progredir, liderar, etc.

O Sol, Vénus e Mercúrio no signo de Tou-
ro iluminarão o seu céu. (Re)declará a sua 
chama, reunirá a sua família e amigos à sua 
volta.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Sentir-se-á bem disposto/a. Porá de 
parte os  seus pequenos problemas 

do quotidiano e evitará tudo o que não será 
benéfico para si. Concentre a sua energia nas 
suas finanças.

Vénus afastar-se-á um pouco de si e preocu-
par-se-á com outras coisas em vez dos seus 
relacionamentos. Tente ao menos manter 
uma boa comunicação familiar!

BALANÇA 23/09 A 22/10

O Trígono de Marte e de Júpiter 
nos signos do Elemento Ar, ga-

rantir-lhe-ão resultados estimulantes. E 
logo perderá eficácia. Relaxe, afaste-se da 
pressão!

Paixonetas e momentos de sensualidade 
ser-lhe-ão garantidos. Passará um belo 
fim de semana: será o rei/a rainha do seu 
conto de fadas.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Sentirá a necessidade de mudar de 
emprego, a menos que lhe propo-

nham algo tentador. Pese os prós e os con-
tra, analise bem a sua situação!

Vénus e Úrano conceder-lhe-ão uma mu-
dança. Inicie novas atividades com a sua fa-
mília. Solteiro/a, poderá encontrar alguém 
especial.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Arrastará demasiado os seus pés… 
Marte no seu signo mudará a sua 

situação: estará em forma. Não hesite em 
exteriorizar a sua vitalidade nas suas ativi-
dades físicas e desportivas.

Vénus poderá ser a sua mensageira de belas 
provas de amizade. A menos que encontre 
o seu amor através dos seus amigos, se for 
solteiro/a.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Marte trará frescura e vigorosidade 
às suas atividades. As suas ações se-

rão mais inspiradas e ponderadas. Far-lhe-
-ão ter confiança.

Esta semana será tudo ou nada: ou apaixo-
nar-se-á por alguém ou sentirá ciúmes de 
alguém.

PEIXES 20/02 A 20/03

Sorria porque Marte no signo de Ca-
ranguejo apoiará as suas iniciativas. 

A eficiência e inspiração estarão do seu lado.

A sua vida amorosa melhorará se puser de 
lado certos sentimentos. A amizade será 
para si uma fonte de trocas cúmplices.

Soluções
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AMI GU  DI  M AC AU C LU B
(T ORO N T O)

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

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

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!

Profissionais de Televisão 

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

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

Procura-se cozinheiro em regime de full-
-time com experiencia em cozinha tradi-
cional portuguesa.
Carlos Denis 416-539-8239

Construção

Looking to hire experienced tile setter/
installer with tile tools and a car, must be 
reliable, have strong attitude and be able to 
work independently.
Please call Bill at 416-708-4089 

Construção

Precisa-se Brickayer / Labourer (ajudante).  
Contact: 416 898 3719 / 416 455 9515

Cuidadora

Procura-se uma senhora para cuidar de 
uma senhora idosa aos domingos. Preparar 
comida e assistir no cuidado pessoal. É ne-
cessário falar português.
Contacto: 416.939.8199

Aluga-se quarto com renda reduzida a pes-
soa que tenha tempo para fazer companhia 
a um senhor idoso.
Contacte: 416-704-2843

M E D I A  G R O U P  I N C

Faça 
download 
da nossa 
aplicação 
para 
Android

O FUTURO
DA RÁDIO
PROGRAMAÇÃO 
EM PORTUGUÊS, 24 

HORAS POR DIA

6123 a 29 de abril de 2021mileniostadium.com



Finance: Offers are valid toward the finance purchase of an eligible new 2021 Cadillac XT4/XT5/XT6/CT4/CT5 delivered in Canada between April 1, 2021 and April 30, 2021.  Advertised offers not applicable in Quebec. Limited time offer available on approved credit.  Terms may vary by model. Representative 
finance example based on a new 2021 Cadillac XT6 Sport.  MSRP is $66,458. $3,950 down payment or equivalent trade-in required. $62,508 financed at 0% APR equals $1,030 per month for 60 months. Cost of borrowing is $0, for a total obligation of $65,705.  Taxes, license, insurance, registration and 
applicable fees, levies and duties (all of which may vary by dealer and region) are extra.  Dealer may sell for less. Dealer order/trade may be necessary. On approved Credit. Premium Care Maintenance: ++Cadillac Premium Care Maintenance Program provides eligible customers who have purchased, leased 
or financed in Canada a new eligible Cadillac with a GM dexos1™ oil and oil filter change, and tire rotations (limit of up to eight (8) in total) in accordance with the oil life monitoring system and your vehicle’s Owner’s Manual, along with limited inspections and other select services, for 4 years from your vehicle’s 
delivery date or 80,000 km, whichever occurs first, performed at participating authorized Cadillac dealers. CTS-V may be eligible for additional services. Fluid top offs, brakes, wheel alignments etc. and dealer recommended maintenance are not covered. May not be redeemed for cash or combined with certain 
other consumer incentives. General Motors of Canada Company reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Costco: *To qualify for the Costco Member Pricing, you must be a Canadian resident holding a valid 
driver’s license, have been a Costco member since March 1, 2021, or earlier and must: (1) Register with Costco to receive your non-transferable Authorization Number; (2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible new or demonstrator in-stock 
Cadillac 2021: XT4 (excl. Lux), XT5, and XT6; delivered from March 2, 2021, to April 30, 2021. In addition, to receive a $500 Costco Shop Card by mail, submit a redemption form to Costco within thirty (30) days of vehicle delivery and complete a Costco member satisfaction survey. Please allow 4 weeks for 
Costco Shop Card delivery, pending completion of all eligibility requirements; including redemption form submission, purchase verification and survey completion. Costco Shop Cards will be mailed to the mailing address provided to Costco at the time of registration. The purchase or lease of a vehicle does not 
qualify for the calculation of the Costco Executive Membership 2% Reward. Offer may not be redeemed for cash. Conditions and limitations apply to this limited time offer. For full program details and for any applicable exclusions see a participating dealer or costcoauto.ca/GM. For Costco Shop Card terms and 
conditions, visit Costco.ca and search “Shop Card”. Tax, title, registration and license fees, personal property registration fees, and additional products and services are not included in the Costco Member Pricing. Offer is valid at participating authorized GM Canada dealers. Offer not available in the U.S. or Mexico. 
Offer is subject to change without notice. Void where prohibited. Costco and its affiliates do not sell automobiles nor negotiate individual transactions. ®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license.

FINANCING
FOR UP TO
60 MONTHS**

4 YEARS
/80,000 KM††

PREMIUM CARE
MAINTENANCE

ELIGIBLE
COSTCO
MEMBERS
RECEIVE

COSTCO MEMBER PRICING
+ $500 COSTCO SHOP CARD*
ON MOST NEW MODELS0% + +

3000 Woodchester Drive, Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com

APPLEWOOD



Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

311 Nairn Ave 
Rogers & Dufferin

GILBERT LOPES
Sales Representative 

soldbygil.com 
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
Sales Representative 

danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

JP Duarte
Sales Representative 

soldbyjpduarte@gmail.com
647-654-3808

RUI RAMOS 
Sales Representative 

ruiramos.ca
416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
Sales Representative 
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  836 Dundas St W (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave W  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Asking $75,000. Great opportunity to 
own over 1 acre on a treed lot street pri-
vate 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.

Great location perfect starter home lot 
frontage 31.67 Feet. 3 Bedroom with eat 
in kitchen with walk out to yard. Lower lev-
el has over-sized rec area with pot lights, 
open concept.

Asking $788,000. 20 Snowood Court. 
Nested on a quiet street. Great oppor-
tunity 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 laun-
dry. 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 avail-
able upon request, furnace, air condition-
er and water tank owned. 

JUST LISTED!
Jane & Sheppard

Eglinton & Dufferin DISPONÍVEL EM BREVE 
Port Union, Scarborough.

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing. 

3 quartos e 3 casas de banho. Perto do 
GO Train. Ótima opção de moradia. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing.

Lot 50 X 187. Oportunidade de morar 
ou renovar/develop. Muitas opções.

Scarlett & Eglinton

Keele & Lawrence 

Condo

Bolton bungalow

Mississauga

Condo com 1 quarto,  1 casa de banho. 
1 lugar de estacionamento  e espaço de 
arrumação. Situado na área da Keele & 
Wilson, perto de tudo.

Contacte-me para mais informações.

Separada de um lado. 3 quartos – 3 ½  
casas de banho. Cave acabada. Muito 
bom estado. Pedem $899 000.

Casa em Woodbridge

Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.

Pedem $2100

Apartamento para aluguer

7 Apartamentos – todos alugados. Per-
to do subway. Bom rendimento. Gas e 
electricidade separados.

Propriedade de investimento

4 Quartos + 1 na cave. 4 ½ casas de 
banho. Moderna. Bom lote

Casa em Mississauga

SOLD 

$62,000 above asking

SOLD IN 1 DAY 

$57,000 above asking

SOLD

SOLD



especiais
desta semana

1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h

19/4/2021 a 25/4/2021

Asas de galinha $1.99 lb.

Costeletas de vaca $9.99 lb.

Bifes da vazia $8.99 lb.

Carne moída magra $3.99 lb.

Chicken wings 

Rib steak

New York steak

Extra lean ground beef


