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Vamos continuar a ajudar
Um dia, a Eva vai agradecer
A bebé Eva Batista, com apenas oito
meses de vida já tem uma história para
contar e que lhe valeu a distinção de
personalidade do ano! Ela nasceu com
atrofia muscular espinal, o que significa
que o seu corpo não produz uma proteína responsável pelo funcionamento dos
neurónios motores. Até agora, a Eva tem
estado a tomar um medicamento que
apenas ajuda a travar a doença: o Spinraza. E graças a ele, a bebé já consegue
mexer os braços e um pouco as pernas.

Jessica Sousa: Tem sido muito difícil,
desde o coronavírus. Antes vinha cá uma
enfermeira à noite para nos ajudar. Desde
que isto tudo começou, eu não me senti
muito confortável em continuar com as
visitas, até porque ela anda nos autocarros
e tinha outros pacientes. E com a situação
da Eva, nós não podemos arriscar. Então
eu falei com ela, disse que pensava que ia
ser uma decisão melhor para a Eva e que eu
tomava conta dela a cem por cento. Tem
sido mais difícil para mim, mas é o que tem
de se fazer pela Eva. Relativamente a ir ao
hospital, as consultas foram todas canceladas. A única vez que nós saímos foi para
ela tomar o Spinraza. Foi um dia cheio de
stress porque eles só deixam ir uma pessoa
de cada vez, não deixam ir os dois pais. E
foi mais preocupação porque se eu tocasse
em alguma coisa contaminada podia passar para ela.

M

MS: Qual é a melhor forma de, durante
esta quarentena, as pessoas vos ajudarem?
RB: A melhor maneira de nos ajudar é fazer um donativo. Doar o que puderem no
nosso GoFundMe, ou ligar diretamente
para nós, pelo Instagram ou Facebook.
Entrem em contacto e podem mandar um
e-transfer. Uma ajuda pequena, seja cinco
da é cedo para dizer alguma coisa.
ou 10 dólares, tudo nos ajuda. Nós sabemos
MS: A campanha de angariação de fundos que toda a gente está a sofrer agora, alguestá a ser mais difícil desde o aparecimen- mas pessoas não estão a trabalhar. Então
se puderem pelo menos ajudar a divulgar o
to do coronavírus? Porquê?
caso da Eva para os vossos amigos e famiRB: Desde o aparecimento do coronaví- liares, nós já agradecemos muito.
rus a nossa angariação de fundos tem praticamente parado. Tem sido muito difícil. MS: Estão confiantes que a comunidaTinha uma festa marcada para abril, mas de portuguesa vai continuar a fornecer o
foi cancelada. Claro que nós entendemos e apoio necessário e ajudar a chegar à meta
sabemos que não podemos fazer nada. Nós da causa ForEva strong?
nem temos saído de casa, temos estado aqui RB: Sim, estamos muito confiantes. A cofechados, pela nossa saúde e pela saúde da
munidade tem-nos dado tanto até hoje,
Eva. É muito importante que nenhum de
sabemos que eles vão continuar a ajudar.
nós entre em contacto com o vírus. Por isso,
Também sabemos que a situação está difea angariação tem sido pouca. Temos vendido umas camisolas e umas toucas a fami- rente do que estava há uns meses, mas nós
liares e amigos, e esses amigos têm vendido acreditamos que os portugueses vêm para
a conhecidos deles. Tem sido o meu irmão dar ajuda e nos continuam a apoiar: a nós
e a minha cunhada que têm ido entregar. e à Eva. Agradecemos a toda a gente que
Além disto não podemos fazer festas, não nos tem ajudado e à Eva. Vamos conseguir
podemos fazer mais nada. Está tudo parado. chegar à nossa meta para arranjar este meTemos pensado noutras maneiras, porque dicamento. E um dia não seremos nós, mas
temos de fazer alguma coisa. Não podemos será a Eva que irá agradecer a toda a gente.
estar parados. Temos de arranjar outras so- JS: Quero agradecer a toda a gente que nos
luções para ver se conseguimos o dinheiro tem ajudado e que vai continuar a ajudar.
para o medicamento.
Sabemos que a vida agora está mais difícil
MS: Temos visto nas redes sociais que a para todos, mas quem puder, agradeceEva continua a ir ao médico e que agora há mos muito. Estamos quase lá. Falta muito,
medidas especiais devido ao vírus. Como mas pouco ao mesmo tempo, e agradecetem sido cuidar da Eva nestes últimos mos do fundo do coração.
tempos desse ponto de vista?
Telma Pinguelo/MS
Créditos: DR

as há um novo tratamento, ainda
não aprovado pelas autoridades
de saúde do Canadá, que já tem
curado outros bebés com esta condição: o
Zolgensma. No entanto é ainda de difícil
acesso, não fosse este ser o medicamento
mais caro do mundo. O valor ronda os 2.1
milhões de dólares americanos e desde o
final de 2019 que os pais da Eva lançaram
uma campanha para angariar fundos e alcançar este tratamento. Através da iniciativa ForEva Strong, o sonho que parecia quase impossível está agora perto de se tornar
realidade. Entre donativos da comunidade,
amigos e familiares os pais da bebé, Ricardo
Batista e Jessica Sousa, já conseguiram reunir dois terços do valor total. Entretanto,
a chegada do coronavírus veio complicar
toda a situação. Nós fomos saber as novi- conseguiram angariar até ao momento e
dades e como podemos continuar a ajudar quanto falta para chegarem ao objetivo?
a Eva a chegar à sua cura.
RB: Até hoje nós angariámos por volta de
Milénio Stadium: A bebé Eva tem agora dois milhões de dólares canadianos. Tem
oito meses. Como tem sido a evolução do sido incrível a ajuda que nós tivemos da
estado de saúde dela até agora e como está nossa família e comunidade para chegar
a correr a administração do medicamento a este ponto. Nós nunca pensámos estar
Spinraza?
onde nós estamos. Tem sido com muita
Ricardo Batista: A Eva fez há pouco oito ajuda de amigos, família e até de pessoas
meses. As coisas têm sido um bocadinho que não nos conhecem. Têm feito sacrifícomplicadas com a situação em que o cios e com os donativos deles tudo nos tem
mundo e nós estamos. Agora com o Spin- ajudado. Estamos perto. Já faltou muito
raza, que ela já tem tomado, tem ajudado mais. O medicamento custa 2.1 milhões de
em algumas coisas: ela já mexe os braços dólares americanos. O dinheiro tem de ser
muito mais, já mexe as pernas… mas ainda pago em dólares americanos, e agora com
tem muitas dificuldades em segurar a ca- a mudança do nosso dólar, que já baixou,
beça, ainda não consegue tomar nada na cada vez custa mais. Neste momento faltaboca, não consegue engolir. Temos de uti- -nos um milhão. Ainda é um grande valor,
lizar as máquinas muitas vezes para limpar mas sabemos que com a ajuda da nossa coa garganta dela, por causa da saliva, uma munidade, família e amigos vamos chegar
vez que ela não consegue engolir. Tem sido lá e arranjar este tratamento para a nossa
ainda um bocadinho difícil porque tem de filha, para a Eva, porque ela merece.
estar sempre alguém com ela, 24 horas. Se
ela está sozinha, às vezes começa a engas- MS: À parte do custo do medicamento,
gar-se porque não consegue tossir e limpar havia a possibilidade de ter de ir aos EUA
a garganta. Então se surgir alguma dificul- para o tomar, o que significava mais desdade tem de estar alguém por perto. Tem pesas com o hospital e viagens. É verdade
sido uma coisa a que temos estado atentos. que agora este medicamento já pode ser
tomado no Canadá?
MS: Entretanto continua a luta pelo
novo medicamento Zolgensma, através RB: Sobre essa questão nós ainda não teda campanha ForEva Strong. Quanto já mos uma resposta definitiva, por isso ain-

No sábado, dia 9 de maio, entre as 2 e as 7 pm, assista ao espetáculo Songs For Eva transmitido através da Camões TV, (canal de
televisão, YouTube e Facebook) e também Camões Radio, com a participação de muitos artistas residentes no Canadá, nos Estados
Unidos da América e Portugal. Todos juntos pela Eva.
A sua ajuda é fundamental. Com o apoio de toda a comunidade já se conseguiu muito (dois milhões de dólares), mas ainda não chega. É preciso mais um milhão. Por isso… não interessa o valor, dê na medida das suas possibilidades, mas continue a ajudar. Todos
os dólares contam. Todo o dinheiro será doado para a conta GoFundMe, criada pelos pais da Eva.
Esta é uma iniciativa da MDC Media Group, mas todos os nossos colegas da comunicação social são bem-vindos. Se quiserem juntar-se a nós, para tornarmos tudo isto ainda maior, ficamos muito satisfeitos. Para nós o importante é a vida da Eva e o futuro lindo
que TODOS queremos que ela tenha.
Ajudem-nos a ajudar!
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Dinheiro ou a Morte?
Manuel DaCosta
Editorial

Enquanto questionamos como está a nossa vida neste momento, paramos para refletir naquilo que nos dá resiliência para lidar com o sofrimento dos ciclos intermináveis de informação e
confusão com que nos deparamos. As nossas prisões temporárias, que aceitámos como sendo necessárias para voltarmos ao
mundo “normal”, providenciam uma visão artificial do que é e/ou
poderia ser, mas que nunca será.

O

s últimos dados referentes à Covid proporcionam-nos uma
perspetiva de esperança. A nível mundial, existem mais de
três milhões de pessoas infetadas e 211,000 mortos. Em Ontário, existem cerca de 15,000 infetados e 892 mortos. Contudo, parece que o vírus se está a retrair em certas áreas havendo esperança
de que possa ser, finalmente, controlado.
A vida continua sob o domínio da Covid-19, onde tudo o que
consumimos está contaminado ou intensificado pela Covid. Social
e moralmente muitos seres humanos que requerem uma atenção
especial estão a ser ignorados. Os políticos continuam a pregar e
repreender porque não sabemos tomar conta de nós e alguns cidadãos estúpidos estragam tudo para os restantes. Pessoalmente,
estou cansado dos sermões diários que se tornaram num louvor
a si próprios e na construção de uma plataforma para propósitos
políticos. Têm sido disponibilizados milhares de milhões de dólares a tudo o que ande e fale, sem qualquer justificação ou motivo.
Onde estavam todos esses milhares de milhões de dólares antes
da pandemia? De repente, o dinheiro não é obstáculo, portanto
pode assumir-se que tinham estes fundos guardados debaixo dos
colchões. Por favor, lembre-se que os mais expostos financeira-

mente não são trabalhadores do setor público. Esses continuam a
ser pagos com os dólares dos nossos impostos e isso inclui todos
os políticos, a sua equipa, etc. Certamente que não estão a sofrer e
no final, é o cidadão comum que será sobrecarregado com o pagamento da dívida. Todos os políticos deveriam fazer como o Putin e
esconder-se num bunker.
Esta semana, a edição do Milénio Stadium discutirá a ligação
entre morte e dinheiro. O mundo fala do regresso ao normal de
variadas formas, no entanto continuamos a ignorar os nossos cidadãos mais vulneráveis em residências para idosos, sendo que
continuam a morrer devido à má gestão governamental da crise
da Covid. Porque é que estão tantos idosos a morrer? Não são tão
importantes quanto os restantes? Os interesses económicos estarão na linha da frente, enquanto se sacrificam muitas vidas. Isto
será feito com o pretexto de salvar uma pandemia financeira que
favorece certos setores da economia. Se uma pessoa morre porque
uma decisão económica foi priorizada ao invés da vida, então qual
é o valor que damos à vida? Num mundo que come os seus e cospe
os ossos para serem enterrados, o valor é provavelmente muito
baixo. Os seres humanos, tal como outros animais, tornaram-se
descartáveis.
Na capa do Milénio Stadium vemos uma menina linda que luta
pela vida. A Eva tem enfrentado uma doença horrível e a comunidade respondeu de forma incrível com doações, para que consiga
adquirir um medicamento que lhe pode salvar a vida. A generosidade fez com que a Eva percorresse 2/3 do caminho que lhe pode
salvar a vida. Agora, precisa do outro 1/3 e eu acredito que a comunidade consegue unir-se para alcançar esse objetivo. Junte-se
a nós e contribua para os eventos que MDC Media Group irá promover. Precisamos da sua ajuda para atingir o nosso objetivo. No
meio de tanta desgraça e melancolia, a Eva é uma luz que tem que
se manter a brilhar.
Junte-se a nós no “Songs for Eva”. É uma questão de vida e morte.
Versão em inglês
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PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the
most expensive drug in the world. We are begging our community and
anyone willing to help donate. Any donation makes a difference and will get
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication.
Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA
is a nightmare. It is a disease that robs babies of physical strength by affecting the motor nerve cells in the
spinal cord, taking away the ability to walk, eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe,
diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy and healthy life, and we are ready to do
whatever it takes to ensure she receives the best medical care available.

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong
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A new
normal
life
Unprecedented is the word that will define
this blip in time when everything changed
and who knows what the real meaning
of this word will be when the COVID-19
pandemic comes to an end. Suddenly,
in a very short period of time, the world
was faced with different intensities of the
same problem. Instead of going outside to work and to live, different levels of
government asked us to stay home and
avoid spreading the virus. Instead of socializing they asked us to keep physical
distance in order to protect those that we
care and love.

jobs temporarily and some may have lost
them permanently. Many young people of
college age have also lost jobs, so making
ends meet is going to be hard for many
people. Often, we see family members
working together to support each other
and the larger family unit during crisis times. The younger generation may end up
taking a bit longer to finish their education
or find a stable job, compared with those of
the past.
MS: Last week, U.S. President Donald
Trump signed an order to temporarily
block some foreigners from permanent
residence in the United States, saying he
was doing so in order to protect American
workers during the coronavirus pandemic. Can we expect a new world of protectionism?

W

hat will the “new normal life” be?
Surviving a pandemic crisis will
leave us with some scars but as
the saying goes, what doesn’t kill us make
us stronger. Melissa A. Milkie is a PH. D.
Professor & Chair of the Graduate Dept. Department of Sociology University of Toronto. This week she shared with us some of
her thoughts about the new reality that we
may face after COVID-19 pandemic.

MM: Trump is doing this for his political purposes. Canada is different than the
United States. Still, it will take some time
before people can easily move across the
borders, due to different approaches to
the pandemic and because countries will
need to know and trust each other’s health
protocols related to COVID-19. Countries
will have to support each other to work
for a vaccine and to work for safe travels
from one place to the next. So far, we have
seen some strong evidence of cooperation
among scientists around the world, racing
to find an effective vaccine or effective
treatments.

Milénio Stadium: The crises bring new paradigms. How will be the world and Canada
change after COVID-19 pandemic and how
could it affect generations?

MS: How can we continue to socialize
during pandemic times?
MM: It is important to talk on the phone to
your loved ones and your friends. It is not
easy to stay physically apart from other people, but we adapt pretty well when we know
it is the best alternative for being safe. All of
our institutions are using different ways to
communicate – whether through using the
phone or video calls, or the internet. Many
churches are making phone calls to their
parishioners. Teachers are using technology to reach their students and teenagers

MS: Respiratory illness is hitting minorities
harder and Toronto Public Health will now
be collecting race-based data connected to
COVID-19.
Créditos: DR

Melissa A. Milkie: People are under a lot of
pressures right now – from not being able
to leave their homes, to worrying about
their own and family members’ health, to
the economy their children may face in
the future. People’s values may change after this crisis. People living in Canada may
appreciate public health services more,
they may appreciate the care work that
parents do, the education that teachers
provide, and the workers labouring in care
homes. They may value work differently,
or they may believe that certain ways of
working are better (like staying home to
do work if possible). Many things may be
different, especially if social distancing and
economic precarity continue to be in place
for a long period of time.

Créditos: DR

CAPA

Melissa A. Milkie is a PH. D. Professor & Chair of the Graduate Dept. - Department of Sociology University of Toronto

are probably using social media more often
these days to “see” their friends. There are
community groups, and university groups
who are reaching out to those who are more
vulnerable, such as older adults and those
with health problems, to help out with talking to those who are lonely or delivering
meals who need them, for example. These
examples of helping others by finding out
what neighbours, friends, and community
members need shows the crucial importance of working together for the health of all
of us. It is interesting to note that providing
support to other people may be a boost for

one’s own mental health.
MS: In 2018, only 14% of parents were
willing to take on over $75,000 in student
loans for their children’s college. That
number can be lower for both parents and
students after this crisis is over. How will
COVID-19 affect the younger generations?
MM: Parents and students may be facing
difficult choices as the economy has declined. College may feel unattainable for
some people, even though it typically confers status and better jobs. Parents may feel
reluctant to take on loans in an uncertain
situation. Certainly, many people have lost

MM: The data collected will allow Toronto Public Health to see potential disparities
and this could help them address health
inequities.
MS: Maryam Monsef, Canada’s Minister
for Women and Gender, says that the COVID-19 crisis has empowered perpetrators
of domestic violence as consultations reveal that abuse rates are rising in parts of
the country. “In some places the calls for
help have gone up by some 400 per cent,”
Monsef said, referencing the circumstances facing one shelter in the Greater Toronto Area.
MM: This shows that people are under great
stress during the pandemic and may not be
able to get the type of services they need.
People who are most vulnerable in normal
times, like women, are likely to be at greater risk now. It can be very complicated to
get the right supports.
Joana Leal/MS
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Saúde mental dos canadianos
piorou durante a pandemia

Um estudo do Angus Reid Institute revelou esta semana que 10% dos canadianos viu a sua saúde mental deteriorar
muito durante a pandemia de COVID-19.
O desemprego, os problemas financeiros, o medo e a falta de esperança estão
a deixar as famílias preocupadas com o
futuro. A crise económica, comparada
com a de 1929, pode criar uma grave crise de saúde mental. O estudo divulgado
esta segunda-feira (27) indica ainda que
16% dos entrevistados sente-se deprimido e só 6% dos entrevistados é que garante estar feliz.

TS: A venda destes produtos revela como
muitas pessoas estão tentando lidar com
os efeitos da pandemia nas suas emoções,
vida social e financeira. E quando há dependência, principalmente física, interromper abruptamente o uso pode ser, em
alguns casos, fatal. Proibir o acesso não é
recomendado, tanto quanto o acesso irrestrito não é benéfico. Medidas mais efetivas
devem ser tomadas para que aquelas pessoas sofrendo com a dependência tenham
um acesso controlado, com a diminuição
gradual do uso, monitorados por profissionais de saúde. Sabemos que questões políticas estão involvidas nessas decisões, e cabe
aos governantes escutar as vozes da ciência
neste sentido.

O

MS: Algumas empresas não vão voltar a
abrir e o desemprego vai ser elevado. Agora mais do que nunca o Estado tem que
criar programas públicos de saúde mental?

Créditos: DR

estudo foi conduzido entre 15 e 17 de
abril e entrevistou quase 2,000 pessoas. O diretor do Instituto lamenta
que se tenha falado pouco de saúde mental
desde o início da pandemia e está preocupado porque “metade dos canadianos diz que
a sua saúde mental se deteriorou nas últimas semanas e uma parte significativa desta
amostra diz que piorou bastante”.
A nível nacional, a província que registou piores níveis de saúde mental foi Alberta, cerca: de 32% das pessoas viu a sua saúde mental piorar durante a pandemia. Já o
Quebec teve 20% e foi a província canadiana com melhores resultados neste estudo.
Ainda assim, os canadianos acham que é
cedo para abrandar as restrições e reabrir
a economia.
Embora os efeitos da pandemia na saúde
mental sejam comuns entre todas as faixas
etárias e géneros, os homens com 55 anos
ou mais disseram que foram menos afetados, enquanto as mulheres entre 18 e 54
anos apresentaram maior vulnerabilidade.
Tiago Souza é psicoterapeuta e tem 17
anos de experiência. Formado na Universidade de S. Paulo, no Brasil, exerce atualmente em Ontário e esta semana falou-nos
sobre a pressão que a pandemia pode exercer sobre a nossa saúde mental.

Tiago Souza é psicoterapeuta e tem 17 anos de experiência

eliminamos nossos medos, mas aprendemos
a conviver com ele, com a inevitabilidade de
nosssa finitude, e com o viver hoje mais plenamente, convivendo com nossas emoções,
mesmo em meio a dificuldades e restrições,
que sempre existiram.

o bem-estar geral. Cada um pode e deve
buscar auxílio profissional, e a coletividade
deve agir no bem comum. O regresso não
é possível, mas é necessário integrarmos
as experiências atuais que nos servirão de
guia para o futuro, seja ele quando for.

MS: Um estudo recente do Angus Reid
Institute conclui que 44% dos canadianos
está preocupado com a sua saúde mental
durante a pandemia. Como é que manteMilénio Stadium: O mundo já passou por mos a saúde mental durante uma pandeepidemias piores, mas a COVID-19 está a mia quando nos pedem que pratiquemos
testar os nossos limites individuais e co- distância física social e quando o regresso à
lectivos. As pessoas precisam de voltar ao normalidade parece distante?
trabalho, mas lá fora está um vírus mortal.
TS: A nossa saúde mental é algo que deve
Como é que controlamos o medo?
ser tratado tanto individual como coletiTiago Souza: O mundo já passou por cala- vamente. Quando dizemos saúde mental,
midades no passado, mas hoje, com os avan- podemos estar falando de vulnerabilidaços tecnológicos, da saúde e de colaboração des, medos, dores, luto, e outra infinidade
internacional, podemos mitigar o impacto de sentimentos e situações, muitas delas
da atual pandemia. No entanto, novas do- ora latentes e agora deflagradas pela panres sempre reativam sofrimentos passados. demia. Coletivamente, ao tomarmos as reControlamos o medo quando o aceitamos, comendações e diretivas oficiais, baseadas
conversamos sobre ele, e quando entende- em fatos e ciência, podemos nos guiar por
mos que sentir medo é parte do viver. Não bases sólidas e confiáveis, que servem para

MS: Segundo as estatísticas, um em cada
cinco canadianos vai desenvolver, durante
a sua vida, problemas de saúde mental. A
pandemia pode aumentar os números?

TS: Sem dúvida. Muitos programas já existem, mas o acesso é difícil. Hoje temos organizações como o Canadian Mental Health
Association (CMHA), o Centre for Addictions and Mental Health (CAMH), o Addiction Services for York Region (ASYR),
e muitas outras organizações, abertas ao
público tanto presencial como virtualmente, provendo serviços gratuitos nas áreas
da saúde mental e dependência química.
Centros de apoio a violência doméstica e
saúde mental infanto-juvenil estão recebendo apoio governamental, e espera-se
que o acesso seja facilitado. É preciso dar
mais visibilidade a essas iniciativas, facilitar o acesso, e aumentar os recursos para
que estas oganizações atendam a crescente
demanda. Precisamos estender as mãos aos
que necessitam, e não esperar que eles cheguem até a ajuda.
MS: A pandemia vai mudar a relação entre
casais e pais e filhos?

TS: Eu já presencio esta mudança em meus
atendimentos. De início, poderemos presenciar mais irritação, distância e falta de
paciência uns com outros, e a tendência a
nos isolarmos. Para que possamos reaprender a nos relacionar, dando a oportunidade
de nos conhecermos de novo, é importante
agirmos com gentileza e compaixão, conosco mesmo e com nossos familiares. Estamos todos vivendo este período juntos, e
todos estamos sendo afetados. Ao lado da
distância social, estamos vivendo a chanMS: As vendas de álcool e de canábis têm ce de aproximação familiar. É uma crise,
disparado no país e na província de Ontá- e uma oportunidade para todos nós. Que
rio. Teria sido perigoso encerrar estes ser- passemos por isso juntos.
Joana Leal/MS
viços nas atuais circunstâncias?
TS: Os problemas emocionais latentes estão
se deflagrando. A pandemia é um catalisador. Mais do que aumentar, os problemas
de saúde mental estão se revelando, e demandando cuidados imediatos. As estatísticas mostram o quadro geral da população,
e servem como medida de saúde pública.
Neste sentido, quando antes procurarmos
auxílio profissional, mais cedo deixaremos
de fazer parte desta preocupante estatística.
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Parados… até quando?
O mundo parou. Ou, pelo menos, está
num género de “limbo”... E se por um
lado a natureza agradece esta possibilidade de respirar fundo, a economia - já
no chão a pedir clemência - não pára
de sofrer golpes que vão, com certeza,
deixar mazelas. Perante isto, o que está
a ser feito não só em Portugal como na
Europa para reativar este setor, que é um
dos mais importantes (senão o mais importante) motores de qualquer país?

PORTUGAL
Em Portugal, apesar da atividade industrial
não essencial não ter sido proibida, muitas
empresas optaram por encerrar - tendo em
conta que o regime de lay-off tem os “dias
contados” (até final deste mês) as empresas
que se encontrem a usufruir deste apoio terão, obrigatoriamente, de retomar a atividade num curto espaço de tempo.
Muitas Pequenas e Médias Empresas
(PMEs) assumem que vivem num clima de
incerteza, sem guias de orientação concretos, e sem recebimento de apoios de crédito - na realidade, algumas até receiam usufruir desses apoios. Pequenos produtores
chegam a referir-se a estas medidas como
“incentivos ao endividamento”.
Estado de emergência até 2 de maio
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu, numa comunicação
dirigida ao país, que não haverá renovação
do estado de emergência no próximo dia 2 de
maio. Antes já havia declarado que "em função da evolução dos dados e considerada a
experiência noutros países europeus, prevê-se agora a possibilidade de futura reativação
gradual, faseada, alternada e diferenciada de
serviços, empresas e estabelecimentos, com
eventuais aberturas com horários de funcionamento adaptados, por setores de atividade, por dimensão da empresa em termos de
emprego, da área do estabelecimento comercial ou da sua localização geográfica, com
a adequada monitorização".
Ao longo desta semana, as grandes empresas começaram a reabrir, um pouco por
todo o território. No dia 4 de maio reabrirão

as pequenas lojas (até 200 metros quadrados), e outros serviços como cabeleireiros,
barbeiros ou esteticistas (apesar de só poderem funcionar com metade da capacidade e
mediante marcação), desportos individuais
(como campos de ténis e badminton), mas
com interdição aos balneários. Também alguns serviços públicos, como repartições das
finanças, abrirão portas nesta data - apesar
disso, as lojas do cidadão continuam fechadas. Os ginásios ainda não têm data prevista
de reabertura.
Cafés e restaurantes poderão voltar a servir os clientes a partir de 18 de maio - dia em
que também reabrem as lojas com até 400
metros quadrados, que os alunos de 11.º e
12.º anos regressam às aulas presenciais (com
medidas de contingência, nomeadamente o
uso de material de proteção e normas de distanciamento social) e que as creches voltam a
receber parte das crianças, não estando ainda
definido um número máximo. Só a 1 de junho
é que estas ficarão disponíveis para todas as
crianças, data em que também assinala a retoma do ensino pré-escolar e a reabertura
dos centros comerciais.
A reabertura do comércio está ainda condicionada por alguns limites: no que diz respeito ao número de pessoas que podem permanecer dentro de um espaço fechado, em
princípio manter-se-ão as quatro pessoas por
cem metros quadrados. Entre as medidas de
proteção estão o uso obrigatório de máscara e
a disponibilização de álcool gel à entrada.
Bem sabemos da importância que o setor
do Turismo tem em Portugal - no entanto, o
seu “renascer” estará envolto numa série de
restrições (limite máximo de pessoas em restaurantes e garantia de boas práticas de proteção de funcionários e hóspedes, por exemplo), medidas essas que ainda se encontram
em discussão pelo Governo.
No Algarve, uma das regiões mais procuradas por turistas em período de férias, a hotelaria poderá só regressar à normalidade na
Páscoa do próximo ano. No entanto, o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
Elidérico Viegas, adiantou que há hotéis que
ponderam reabrir já em junho ou julho.
De notar que o turismo é responsável por
um em cada cinco empregos no país e por

19,1% do PIB - o terceiro peso mais elevado
da União Europeia, de acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo.
Siza Vieira prevê que o setor dependerá mais de turistas locais, focando ainda em
mercados tradicionais como Espanha, França, Reino Unido e norte da Europa para reservas. Em Portugal, segundo um estudo
da consultora britânica Oxford Economics,
deverão registar-se menos sete milhões de
entradas internacionais este ano, em comparação com 2019, o equivalente a uma queda
de 40%.

EUROPA
Foi anunciado pelo Centro Europeu de
Prevenção e Controlo de Doenças que pelo
menos 20 países europeus já ultrapassaram
o pico da pandemia. No entanto, avisou que
se o levantamento das restrições for feito
rápido demais, poderá resultar num novo
aumento da transmissão comunitária.
Alguns exemplos de medidas tomadas:
Na Noruega, numa primeira fase, reabriram as creches e procedeu-se ao levantamento da proibição de deslocações para
residências secundárias, casas de férias
ou de fim de semana. A partir do dia 27 de
abril voltaram a funcionar, ainda que de
forma parcial, os estabelecimentos escolares, e cabeleireiros e clínicas de massagens
e de tratamentos dermatológicos puderam
abrir portas.
No Luxemburgo, a primeira fase da “estratégia de saída” do confinamento permitiu
a retoma de atividade da construção, reciclagem e jardinagem e autorizou a reabertura das lojas de ferragens e de jardinagem.
O Governo da República Checa começou
por reabrir mercados de rua, concessionários de automóveis e centros de treino para
atletas profissionais. Os casamentos podem
agora voltar a realizar-se, mas com um máximo de 10 convidados. A 27 de abril reabriram as lojas com área inferior a 200 metros quadrados (que não estejam situadas
em centro comerciais) e a 11 de maio abrem
portas as que tenham até 1000 metros quadrados, escolas de condução e ginásios,

mas com restrições no uso dos balneários.
Por volta do dia 25 de maio, cabeleireiros,
restaurantes e cafés que possuam esplanadas e terraços ao ar livre, museus, galerias
e jardins zoológicos poderão retomar a sua
atividade. Já as grandes superfícies, espaços interiores de restauração e cafés, hotéis
e o serviço de táxis serão retomados no dia
8 de junho.
Na Alemanha, prevê-se a reabertura das
escolas primárias e secundárias e dos estabelecimentos comerciais com uma área até 800
metros quadrados no próximo dia 4 de maio.
Os eventos culturais e desportivos continuam proibidos pelo menos até 31 de agosto.
O Governo esloveno decidiu reabrir alguns pequenos comércios, como os de automóveis, bicicletas e de reparações diversas, sempre com regras de distanciamento
social. Os estabelecimentos comerciais
com mais de 400 metros quadrados, cabeleireiros e lojas de cosmética poderão reabrir dia 4 de maio.
Já o chanceler da Áustria, Sebastian Kurz,
declarou a reabertura das lojas de pequeno
retalho, jardinagem e hardware seriam as
primeiras a reabrir no dia 14 de abril. Já
hoje, 1 de maio, espera-se a reabertura de
todas as restantes lojas, centros comerciais
e serviços pessoais (como cabeleireiros).
Daqui a cerca de duas semanas reabrirão
restaurantes e hotéis. Os concertos e eventos sociais regressam em finais de junho.
Os diferentes anúncios comprovam a
teoria do diretor-executivo do programa
de emergências sanitárias da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, de
que a saída do lockdown deve seguir ritmos
diferentes consoante cada país. Para além
disso, o planeamento da retomada depende não só do grau das restrições impostas
como da capacidade de testagem e de atendimento nos hospitais.
Na segunda-feira (27) os ministros do
Turismo da União Europeia (UE) defenderam que “que o turismo deveria figurar
entre as principais prioridades do plano de
recuperação da UE" e sublinharam a "importância de uma solução harmonizada
para o reembolso dos pacotes de viagens,
incluindo os 'vouchers'".
Inês Barbosa/MS
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Numa fase de absoluta incerteza em relação ao futuro, encontramos uma linha ténue entre o receio de voltar ao que conhecemos como “normal” e a ansiedade de o fazer.
Há muitas vozes que dizem que se continuarmos fechados em casa, a nossa saúde mental terá tanto impacto negativo, que mesmo não estando infetados pela Covid-19,
entraremos num processo de deterioração. Há ainda a doença que se manifesta na economia, que nos faz tremer os bolsos, mas que nos leva uma questão maior: será que
temos que escolher entre saúdes? A humana e a económica? O que nos espera o futuro? Como agir daqui para a frente?
Nesta edição do jornal Milénio Stadium decidimos ouvir as opiniões de cidadãos comuns, para percebermos como veem o futuro, neste presente tão desfocado.
Catarina Balça/MS

Adrian Sousa

movies.

Milénio Stadium: There are people starting to say that if we do not die from the disease,
we will die from the cure. Do you agree with this statement?
Adrian Sousa: I don’t agree with this statement, it depends on the persons health condition and age but once there’s an approved vaccine I believe it will help our bodies
adapt to life after the virus.
MS: How have you lived these times of confinement?
AS: Organized a lot at home, spent family time, learning new hobbies like basics of
different languages and doing things I’ve put off doing like watching new shows or

MS: We're now starting to hear Canada will slowly be returning to their "normal" life,
by reopening the economy - How do you feel about it?
AS: I think it’s a bad idea, gives an opportunity for a second wave to hit sooner. We’re
still recording new cases and deaths. I’d say get it under control first, that way we
move forward with life and not worry about a second wave
MS: In your opinion, how can we go back to "normal"?
AS: I feel life won’t be going to normal soon, intersections will be different, more on
edge but I think after this is said and done people should appreciate what we have and
not take it for granted.

T. Borges

com família e amigos, fazendo uma caminhada de 30 minutos por dia, ouvindo música,
assistindo documentários educativos, meditando, ajudando quem precisa da minha ajuMilénio Stadium: Há quem comece a afirmar que se não se morrer da doença, se morrerá da sem a minha presença física, etc.
da cura. Concorda com esta afirmação?
MS: Fala-se agora em retomar a vida normal de trabalho, com a reabertura da economia
T. Borges: Infelizmente, muitos já morreram e alguns irão ainda morrer, pois não há ne- tem receio ou está ansiosa? Porquê?
nhuma vacina nem remédio eficaz. No entanto, as medidas preventivas que se adotaram TB: Estaria muito mais confortável se toda a população fosse submetida a um teste, para
(distanciamento social, lavar as mãos com sabão mais frequentemente, máscara facial, gel estabelecer quem está infetado com a Covid-19 e quem não está. Depois de se saber esta
desinfetante, etc.) certamente tiveram um impacto positivo, na contenção do vírus. Por informação, só quem não estivesse infetado seria e devia ser permitido(a) retomar o seu
outro lado, também se implementou a quarentena domiciliária. Mas, entretanto, a econo- trabalho e quem estivesse infetado receberia os cuidados médicos, seguidos de mais um
mia parou! As nossas vidas foram perturbadas, as nossas despesas não pararam. A questão teste, no fim dos cuidados médicos, para certificar que está livre do vírus. Assim a econoagora é: por quanto tempo podemos viver sem pagar as nossas despesas? Por agora, este é o mia iria retomar o seu ritmo gradual, mas sem risco.
dilema e a vacina não parece estar num horizonte próximo. É extremo dizer-se que iremos
MS: Na sua opinião, como se pode voltar à normalidade? Que cuidados se deve ter?
“morrer da cura”, mas é um facto que muitos já entraram em depressão…e nem seis meses
TB: Seguindo os passos que indiquei acima na terceira questão e manter sempre o máxise passaram desde que a economia parou. Este quadro é alarmante, senão assustador!
mo nível de higiene sanitária, arejando o local de trabalho, tendo líquidos desinfetantes
MS: Como tem vivido estes tempos?
nas portas de entrada, nos escritórios, fábricas, refeitórios, casas de banho, transportes
TB: Mantenho-me ocupada, tanto quanto possível: lendo, estando em contacto frequente públicos e em qualquer espaço público, de uma forma geral e sem exceção.

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

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

and prisoners etc.). I can't help but notice they have been forgotten more than usual,
and those thoughts have become a part of my alone time.

Milénio Stadium: There are people starting to say that if we do not die from the disease, we will die from the cure. Do you agree with this statement?
Alshene Crichlow: I believe the statement in itself is referring to mankind as a whole
and therefore do not agree with it.
Although I can empathize with those consumed with an all or nothing mindset in
relation to COVID-19, and the feelings uncertainty probably brings forth; I am also
aware that as of right now there is no evidence that the virus has the ability to wipe
our species out entirely, and I find more comfort believing that.

MS: We're now starting to hear Canada will slowly be returning to their "normal" life,
by reopening the economy - How do you feel about it?
AC: I learned a theory surrounding fear many years ago in health psychology that
states too much fear causes humans to readjust their sense of normality and therefore
no longer experience the original fear in the same manner as they once did…In other
words, communities can only live in fear for so long before they begin taking risks
and leading as regular of a life as possible. I feel the world is shifting, but I don't feel
much beyond that.

How have you lived these times of confinement?
AC: I have been doing relatively well. I am a fulltime student online and when I wasn't
travelling before, I was home absorbed in crime related documentaries.
With that being said, as of recently I noticed my thoughts have been consumed with
various vulnerable populations (i.e those living with substance misuse, the homeless

MS: In your opinion, how can we go back to "normal"?
AC: I believe normality is subjective and, therefore, each of our "back to "normal"
will depend on how COVID-19 has impacted our immediate lives directly. I believe
many communities can benefit from not going back to "normal", and therefore I will
passively participate in the process of returning to what once was.

Inês Santos

valorizar mais o tempo com eles e a nos dedicar mais. Apesar deste cansaço mais psicológico tem sido gratificante poder ter mais tempo com eles! Que outrora não havia!

Milénio Stadium: Há quem comece a afirmar que se não se morrer da doença, se morrerá MS: Fala-se agora em retomar a vida normal de trabalho, com a reabertura da economia
da cura. Concorda com esta afirmação?
- tem receio ou está ansiosa? Porquê?

Inês Santos: Concordo... Todos os anos morrem milhares de pessoas, umas com câncer IS: Sendo eu empreendedora, apesar do receio e medo, estou ansiosa para voltar ao ativo,
e outras há fome, não negando que existe a Covid ! Porque ela existe sim! Apenas temos à rotina acelerada e gratificante, poder voltar a fazer uma das coisas que mais gosto e ver
de nos precaver, e tomar todas as medidas de higienização em conta! Mas infelizmente novamente as minhas clientes (mesmo sendo aos poucos). Mas sempre tomando em contemos de trabalhar e não podemos ficar em casa muito mais tempo, pois muitos de nós ta todos os cuidados e prevenções, não só por mim e pelos meus, mas por elas também.
somos o pilar da casa e jamais podemos faltar com um teto e comida na mesa para a nossa
MS: Na sua opinião, como se pode voltar à normalidade? Que cuidados se deve ter?
família! Eles dependem de nós.
IS: Concordo em voltarmos ao ativo aos poucos. Como falei anteriormente, devemos hiMS: Como tem vivido estes tempos?
gienizar muito as mãos, colocar máscaras, tentar não ir a sítios com muita gente, colocar
IS: Sendo eu mãe solteira, tem sido desafiador. Com duas crianças pequenas (com três e luvas... Tomando todos esses cuidados podemos novamente ter de volta a nossa vida aos
um ano) não tem sido fácil, pois a saturação deles começa se a notar. Temos aprendido a poucos.

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

Cristina Da Costa
Opinião
Caro leitor,
Como está?
ais uma semana que dobrou a esquina e continuamos a aguardar que
nos “levantem gradualmente o
véu da normalidade - mais de seis
semanas volvidas em confinamento, isolamento, ou o que lhe
queira chamar. Dizem e falam a
meia dúzia de políticos, que nós
próprios elegemos, que durante
e até ao final desta semana, possamos tratar de voltar a “sentir”,
pelo menos em papel, algum bocadinho de normalidade. Estes
mesmos políticos que nos tiraram
o tapete “da liberdade” que possuíamos e de todo apreciávamos.
Pensando sempre ser um bem adquirido... ERRADO!
A questão que lhe coloco é a
seguinte - com o abalo económico no qual vivemos atualmente
e que tardará a ser recuperado,
aliás este ano simplesmente será
“apagado” dos nossos calendá-

M

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT
SOBRE A DOENÇA

DO CORONAVÍRUS

( C OV I D -1 9 )
CANADA.CA/CORONAVIRUS

rios - pergunto eu:
Quanto vale uma vida?
Quanto vale a nossa vida?
Teremos nós, sociedade, capacidade de obter num todo Imunidade Adquirida? Em que condições seremos nós retirados “desta
jaula provisória de quarentena“,
na qual todos nós fomos colocados
Que garantias nos serão fornecidas para que, gradualmente, possamos retomar as nossas
vidas, as quais pensávamos ser
mesmo tão nossas?
Não seria uma prática adequada
para um país de primeiro mundo,
no qual nós vivemos, que todos
nós cidadãos, sem ter em conta a
classe etária ou o status, infetados
ou não, fossemos todos testados ?
Não viria daí, uma maior certeza de que, estaríamos ou não,
aptos a “saltar” de novo para uma
sociedade que, ao fim do dia, não
nos garante essa tal imunidade?
O receio, o medo, a ansiedade... esses... irão permanecer
por algum tempo, e sem pagarem
aluguer.
Ficamos então no aguardo da
resposta à questão...
Quanto vale uma vida? Quanto
vale a nossa vida?

Créditos: DR

uma vida?

PREVENÇÃO

SINTOMAS

A MELHOR FORMA DE PREVENIR A
TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.
Os sintomas podem levar 14 dias a aparecer após
a exposição ao vírus.

lavar as mãos frequentemente com
água e sabão durante pelo menos 20
segundos
evitar tocar nos olhos, nariz ou boca,
especialmente com as mãos por lavar
praticar o distanciamento social
e fique em casa para evitar ficando
doente ou transmitir a doença a outras pessoas
quando tossir ou espirrar:
o cubra a boca e o nariz com o braço ou
lenços de papel para reduzir a propagação de germes
o

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

limpe e desinfete frequentemente objetos e superfícies em que toque, como
brinquedos, dispositivos eletrónicos e
maçanetas
evitar o contacto próximo com pessoas
que estejam doentes

416 654 8048
JULIEDZEROWICZ.CA
@JULIEDZEROWICZ
1202 BLOOR STREET WEST
JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

Reduza a sua exposição a locais movimentados e pratica o distanciamento
social. Por exemplo:
• Faça compras e recorra aos transportes públicos em horas de menos
movimento
• Manter-se a pelo menos 2 metros
de distância de outra pessoa - mesmo ao ar livre

FEBRE

DIFICULDADE
RESPIRATÓRIA

TOSSE

SE TIVER SINTOMAS
fique em casa para evitar contagiar outras pessoas.
Se viver com outras pessoas, fique num quarto separado ou mantenha uma distância de 2 metros
ligue antes de ir a uma consulta com o seu profissional de cuidados de saúde ou ligue para a sua autoridade de saúde pública local a indicar os seus sintomas e siga as instruções dadas pela mesma
se precisar de atenção médica imediata, ligue para o
911 e descreva os seus sintomas

Faça um plano agora que inclui:

Provisões essenciais à mão (que durem algumas semanas) para não precisar de sair de casa caso fique doente.
• Evite fazer compras desencadeadas pelo pânico. Adicione alguns artigos extra ao seu carrinho sempre
que for às compras.
• Renove e avie as suas receitas
médicas.

Soluções alternativas caso fique
doente ou se precisar de cuidar de um
familiar doente. Por exemplo:
• Se tratar de crianças ou pessoas dependentes, tenha um prestador de
cuidados de reserva.
• Fale com a sua entidade patronal
sobre trabalhar a partir de casa, se
possível.
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Money or Death?
As we suffer through endless cycles
of information and confusion at where
our lives are on this moment in time, we
stop to reflect on what is it that gives
us the resilience to cope. Our temporary jails which we have accepted as
something that’s necessary to get back
a “normal” world provides an artificial
view of what is and/or could be but may
never become.
he latest Covid data appears to provide a horizon of hope. Currently worldwide over three million
people are infected and 211,000 have
passed away. In Ontario about 15,000 are
infected and 892 have died. However, it
would appear that the virus is retracting
in many areas providing hope that it can
finally be controlled.
As life goes on under the umbrella of
Covid-19 where everything we consume
is tainted or accentuated by Covid, socially and morally many human beings
that require special attention are being
ignored. Politicians continue to preach
and reprimand its constituents because
we don’t know how to take care of ourselves as a few stupid citizens spoil things
for the rest of us. I am personally tired of
the daily preaching sessions which have
become self-adulating and platform
building for political purposes. Billions
of dollars are being thrown at everything
that walks and talks without any rhyme
or reason. Where were all the billions of
dollars before the pandemic? Suddenly

T

COVID-19
Novel Coronavirus

money is no object therefore it can be
assumed that they must have been keeping the funds in their mattresses. Please
remember that those most exposed financially are not public sector workers.
Those continue to be paid with our tax
dollars and this includes all politicians,
their staff, etc. They are certainly not

suffering and in the end it’s the common
citizen who will be saddled with paying
the debt back. All politicians should do
like Putin and hide in a bunker.
This week’s Milénio Stadium will discuss the connection of death and money.
As the world speaks of returning to normal in various forms, we continue to

ignore our most vulnerable citizens in
Seniors Residences who continue to die
because of government mishandling of
Covid crisis. Why are so many seniors
dying? Are they not as important as the
rest of us? Economic interest will be
placed at the forefront while sacrificing
many lives. This will be done in the name
of saving a financial pandemic which
favours certain sectors of the economy.
If one person dies because an economic
decision took priority over that life, how
much value do we place on that life? In a
world that eats its own and spits out the
bones to be buried, the value is probably
very small. Human beings like other animals have become disposable.
On the cover of Milénio Stadium a
beautiful little girl is shown still fighting for her life. Eva has been battling a
horrible disease and the community has
responded wonderfully by giving to enable the acquisition of life saving drugs.
Previous generosity has taken Eva 2/3 of
the way to her life saving goal. She needs
another 1/3 and I know the community
can come together to make it happen.
Join and contribute to the events that
MDC Media Group will be promoting.
Your help is needed to reach the goal. In
the middle of all doom and gloom Eva is a
bright light that needs to be kept shining.
Join us making “Songs for Eva”. It’s a
matter of life and death.
Manuel DaCosta/MS

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

A melhor maneira de evitar a propagação de infeção é ficar em casa o máximo possível e limitar
interações sociais com outras pessoas. A melhor maneira de se proteger contra o vírus COVID-19
é com medidas de precaução, as quais incluem:
• Praticar o distanciamento social e não se reunir em grupos grandes.
• Evitar contacto com pesssoas que estejam doentes.
• Ficar em casa o máximo possível e principalmente se estiver doente.
• Lavar as suas mãos frequentemente com água e sabão ou usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.
• Evitar tocar nos seus olhos, no seu nariz e na sua boca com as mãos não lavadas.
• Cobrir a sua tosse ou o seu espirro com um lenço de papel, em seguida e de imediato desfazer-se dele nolixo e lavar as suas mãos.
• Se não tiver um lenço de papel, espirrar ou tossir na sua manga ou no seu braço.
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies que tocar com frequência.

Visit toronto.ca/covid19

Os residentes não se devem esquecer de usar fontes de informação dignas de confiança,
baseadas em evidências sobre o coronavírus. O website do Toronto Public Health está a ser
atualizado regularmente de acordo com a informação nova disponível para ajudar a manter
os residentes informados sobre o 2019-nCoV coronavirus. Visite, toronto.ca/covid.
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Ontário vai reabrir
economia em
várias fases
Ontário deve ter uma “redução consistente de duas a quatro semanas no
número de novos casos diários de COVID-19” antes que o Governo possa começar a abrandar as restrições e começar a reabrir a economia. Doug Ford disse
segunda-feira (27) que a economia vai ser
aberta em três fases durante as próximas
semanas e meses. O Premier recusou-se
a avançar com uma data e sublinhou que
a prioridade é a saúde. Cada fase vai durar
pelo menos entre duas a quatro semanas
e a passagem para a fase seguinte será
feita de acordo com as recomendações
das autoridades de saúde de Ontário. A
redução do número de hospitalizações é
outros dos fatores que vai determinar o
processo de reabertura económica.
número de pacientes com COVID-19
em Ontário nos cuidados intensivos
e em ventiladores caiu ligeiramente

O

segunda-feira (27). Nesse dia Ontário tinha
424 novos casos de COVID-19, o número
mais baixo das últimas semanas. Os lares de
idosos continuam a ser a maior preocupação
e na segunda-feira (27) foram reportadas
57 novas mortes relacionadas com lares de
idosos.
As escolas da província vão continuar
encerradas até 31 de maio. Segundo o ministro da Educação, a decisão foi tomada
de acordo com as recomendações das autoridades da saúde. Lecce garantiu que os
alunos vão poder terminar o ano letivo e
referiu que o Governo já distribuiu 20,000
iPads por estudantes cujas famílias não têm
acesso à internet.
Os sindicatos que representam centenas
de paramédicos e terapeutas respiratórios
de Ontário dizem que estão frustrados porque não foram incluídos no aumento de $4
por hora que a província comunicou no fim

de semana para os trabalhadores que estão
na linha da frente no combate à pandemia. O aumento salarial é válido por quatro
meses e inclui funcionários de hospitais,
lares de idosos e instituições prisionais. O
Premier Doug Ford diz que esta é a forma
que a província encontrou para agradecer
o trabalho destes profissionais e que cerca
de 350,000 trabalhadores de Ontário se devem qualificar para este aumento salarial.
O autarca de Toronto diz que teve uma
discussão preliminar com os funcionários
do Toronto Raptors sobre a reabertura duas
suas instalações de treino. Em declarações
à CP24, John Tory disse segunda-feira (27)
que tem mantido contacto com o presidente dos Raptors e o General Manager sobre a
possível reabertura do espaço para treinos,
mas assegura que a decisão final será das
autoridades da saúde.
O Premier de Ontário disse terça-feira

(28) que o seu Governo vai divulgar no final da semana “diretrizes claras e específicas” para que as empresas saibam como
vão operar depois da economia abrir. Doug
Ford informou que as diretrizes vão estar
disponíveis num portal online e explicou
que foram criadas de acordo com as recomendações das autoridades médicas. Confrontado com o facto do Quebec se preparar para abrir as escolas a 19 de maio, Ford
sublinhou aos jornalistas que em Ontário
ainda não existem condições para abrir as
escolas e que fará tudo o que estiver ao seu
alcance para proteger as crianças.
Um médico de Toronto está “muito
preocupado” com as políticas COVID-19 do
TD Bank depois que de lhe terem dito que
ele não tinha permissão para entrar na sua
filial local. Um professor da Universidade
de Toronto e especialista em transplante de
órgãos com a University Health Network,

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
Toll Free: 1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com
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contou à CBC que tudo começou quando
a sua filha fez uma visita à filial do TD na
Avenue Road, no norte de York, na semana
passada e o segurança lhe perguntou se ela
trabalhava na área da saúde. Um representante do TD Bank disse à CBC que o banco
está a controlar a entrada de clientes, mas
negou que estavam a proibir a entrada de
profissionais de saúde.
Os professores de ensino primário de
Ontário retificaram o seu novo acordo com
o Governo da província. O acordo é válido para os próximos três anos e 97% dos
membros da Elementary Teachers’ Federation of Ontario votaram a favor. O salário dos professores vai aumentar 1% ao ano
enquanto que os benefícios vão aumentar
4% ao ano. O acordo inclui também um
fundo $89 milhões para apoiar estudantes e
tiles- social
tiles para
- Portuguese
- 4.9 x 6.pdf 1
para criarProhibition
434 novas
vagas
professores
em áreas como ensino especial, ensino de

inglês e iniciativas de apoio à saúde mental.
Toronto vai criar mais espaço nos passeios
para pedestres e condutores que trabalham
no serviço de entrega de comida ao domicílio. A medida visa garantir o distanciamento
físico obrigatório durante a pandemia, explica o presidente da autarquia. O programa
vai ser implementado em 10 áreas estratégicas da cidade onde é difícil manter dois
metros de distância entre as pessoas e depois vai alargado a outros 100 locais.
Os trabalhadores de serviços essenciais
vão ter agora acesso gratuito aos infantários de emergência gratuitas durante a
pandemia de COVID-19. O anúncio foi feito
pelo Premier de Ontário e inclui trabalhadores da cadeia alimentar, de lares de idosos, supermercados e farmácias. Os militares também vão poder usufruir deste apoio
28/04/2020
20:52:37
e desde que
o serviço foi criado no mês passado 140 infantários já reabriram em toda a

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PROIBIR

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

PROIBIR

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

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

província. “Enquanto os nossos funcionários da linha de frente estão a cuidar de nós,
precisamos garantir que também cuidamos
deles e das suas famílias”, disse Doug Ford
na conferência de imprensa desta quarta-feira (29). A província vai abrir mais 37
infantários deste género nos próximos dias
e todos os centros vão ser sujeitos a fortes
medidas de controlo para garantir a segurança das crianças.
Uma em cada sete pessoas de Ontário
que testaram positivo para COVID-19 são
profissionais de saúde e a província tem
agora uma das taxas de infeção de profissionais de saúde mais elevadas em todo o
mundo. Na terça-feira (28), quase 14% dos
15,381 casos de Ontário confirmados eram
médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.
A província estendeu o aumento salarial
de $4 por hora para mais profissionais da

área da saúde. Paramédicos, enfermeiros
de saúde pública, trabalhadores de saúde
mental em hospitais e terapeutas respiratórios são agora elegíveis para receber este
aumento salarial que o Premier anunciou
no fim de semana.
A autarquia de Toronto está a disponibilizar, temporariamente, internet gratuita
para alguns moradores com baixos rendimentos, lares de idosos e abrigos. A Bell
Canada e a Rogers são dois dos parceiros
que cederam os seus serviços a custo zero
à autarquia.
Ontário tinha na quarta-feira (29) mais
347 novos casos de COVID-19, foi o primeiro dia com menos de 400 novos casos desde
o dia 7 de abril e, pela primeira vez, mais de
60% dos casos totais de COVID-19 foram
considerados resolvidos em Ontário.
Joana Leal/MS
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2ª Temporada
Não perca as novas aventuras de
Diogo Almada, Clara Rodrigues e Teresa Sampaio
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O historiador Daniel Bastos (esq.), cujo percurso tem sido alicerçado no seio das Comunidades Portuguesas, entrevistado em 2014 pelo jornalista Fernando Cruz Gomes (dir.) na Galeria dos Pioneiros Portugueses

In memoriam
Fernando Cruz Gomes
Daniel Bastos
Opinião

No decurso da semana passada assinalaram-se os 80 anos do nascimento de Fernando Cruz Gomes, saudoso decano dos
jornalistas da comunidade portuguesa no
Canadá, falecido em 2018 na sequência
de uma queda na sua residência, na baixa
de Toronto, e que era um dos rostos mais
conhecidos da numerosa prole luso-canadiana que vive e trabalha na quarta maior
cidade da América do Norte.
atural da vila de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, Fernando
Cruz Gomes iniciou nos finais dos
anos 50 a sua vida profissional como jornalista, no vetusto “Primeiro de Janeiro”, um
jornal diário que se publicou na cidade do
Porto. Mas foi em solo africano, mais concretamente em Angola, antiga província ultramarina portuguesa, onde residiu durante
25 anos, que o seu trabalho jornalístico ganhou amplitude e profundidade, através do
desempenho de funções em diversos meios
de comunicação, jornais e rádios, como
o "ABC Diário de Angola", a "Rádio Eclé-

N

sia", no diário de Luanda "O Comércio", "A
Província de Angola" (atual “Jornal de Angola”), no "Rádio Clube de Benguela" e na
"Emissora Oficial de Angola".
No início da Guerra do Ultramar em Angola, a 15 de março de 1961, Fernando Cruz
Gomes, chegou a acompanhar sozinho os
combates entre as Forças Armadas Portuguesas e os Movimentos de Libertação
deste território da costa ocidental de África. Durante o seu percurso jornalístico por
terras africanas, o profissional de comunicação social foi ainda presidente da secção
de Angola do Sindicato Nacional de Jornalistas, onde se manteve até finais de 1974.
A sua chegada ao Canadá ocorreu em 1975,
ano do conturbado processo de descolonização. Na nova pátria de adoção, foi fundador e diretor de jornais comunitários, como
"Popular", "Comércio", "Mundo", “ABC Portuguese Canadian Newspaper” e "A Voz", e
editor e repórter na CIRV Rádio e na FPTV.
As suas multifacetadas funções jornalísticas em Toronto, inclusive de correspondente durante vários anos da Lusa, foram
fundamentais para a promoção e conhecimento da língua, cultura e pulsar da comunidade luso-canadiana. E estiveram na
base do justíssimo reconhecimento de que
foi alvo em 2014, com a atribuição da Ordem do Infante D. Henrique pelos serviços
relevante que prestou à pátria de Camões.
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José Cordeiro nomeado
membro do Conselho do
“College of Physicians and
Surgeons of Ontario” (CPSO)

Ana Julia Sança
Opinião

Já se passaram uns meses largos desde
a última vez que escrevi para este jornal
mas recebi uma boa notícia que me deu
o estímulo para escrever, pelo que me resolvi a divulgá-la para que todos saibam
que nem tudo é mau neste período tão crítico e medonho que o mundo inteiro está
a atravessar. No tempo da pandemia, também acontecem coisas extraordinárias;
entre os escombros, nascem flores.
hegou-me ao meu conhecimento que
o colega e amigo José Cordeiro foi selecionado para exercer um novo cargo, a tempo parcial, no Governo Provincial
do Ontário. Reconhecido o seu mérito, foi
nomeado membro do Conselho do CPSO
(Organização Reguladora dos Médicos e
Cirurgiões do Ontário), a 31 de janeiro de
2020, por Sua Excelência o Governador do
Ontário. Nos termos do regulamento interno do Colégio, ele integra também o painel
da Comissão Disciplinar.
José Cordeiro é um luso-canadiano de
origem asiática que vive neste país desde 1988; trabalhou no Consulado Geral de
Portugal de Toronto desde 1991, tendo-se
aposentado em agosto de 2019. Muito orgulhoso das suas raízes, cedo começou a
envolver-se em atividades associativas no
sentido de divulgar, no Ontário, a cultura,
a tradição e os costumes da gente macaense. Começou por ser membro do Macao
Club e, devido à sua dedicação e espírito
de liderança, foi nomeado diretor durante
alguns anos, obtendo sempre grandes sucessos para a agremiação.
Tempos depois, surgiu-lhe um novo desafio, e José Cordeiro não teve mãos a medir: fundar uma nova instituição chamada
“Amigu Di Macau Arts & Culture”, a qual
preside. Entre outras atividades culturais
e promocionais, ela conta com dois gru-

C

pos de músicos que fazem tournées, dentro e fora do país, para divulgar a música
macaense, chinesa e portuguesa, tendo os
grupos viajado várias vezes para Portugal,
Macau e China Continental. O “Amigu di
Macau Arts & Culture” está afiliado à ACAPO, onde José Cordeiro desempenha, pela
segunda vez, o papel de membro da Comissão da Auditoria da Aliança.
O CPSO tem autoridade para legislar o
licenciamento dos médicos e cirurgiões,
discipliná-los, e regulamentar a prática da
medicina no Ontário. Desenvolve estratégias para o bom funcionamento do sistema de saúde, e investiga queixas por parte
dos pacientes. Nestes casos, os membros
da CPSO devem aplicar os direitos dos pacientes com consistência, transparência e
profissionalismo; saber usar a evidência,
avaliar os riscos, e informar o Colégio das
suas decisões. Os membros do Conselho do
CPSO podem, também, guiar e aconselhar
os médicos durante as suas carreiras.
O Colégio dos Médicos e Cirurgiões do
Ontário estabeleceu um plano de cinco
anos (2020-2025), onde consta, além da
sua visão e missão, uma lista de prioridades e regulamentos para melhor servir os
doentes do Ontário, que valoriza a comunicação e a compaixão.
Os membros do Conselho do CPSO pertencem a três grupos: médicos provenientes de 10 distritos da Província do Ontário;
seis professores de medicina das universidades do Ontário e, por fim, 15 membros
escolhidos no universo dos residentes da
província. Neste momento, o Conselho é
presidido pela Dra. Brenda Copps, médica
de família em Hamilton, irmã da conhecidíssima política Sheila Copps.
José Cordeiro sendo trilingue e bem conceituado, tanto dentro das comunidades em
que se desloca como no “mainstream” canadiano, merece o respeito de todos. Não tenho
dúvidas que, em breve, poderá ser um porta-voz e elo de ligação entre Macau, Portugal
e Canadá, dado o empenho e dedicação com
que sempre enfrenta novos desafios.
Parabéns, José Cordeiro!
Ana Julia Sança/MS

Carlos Teixeira
Managing Partner

Back Office
Accounting
Bookkeeping
Estate Planning
Corporate Life Insurance
Private Pension Plans
Retirement Options
Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes
Corporate Financing
Corporate Debt Solutions
TORONTO
416-535-8846
1015 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)
HAMILTON
219 Main St. W.

416-535-8846

Pickering/ Ajax
Coming soon

416-535-8846

Brampton/ Halton
Coming soon

416-535-8846

Richmond Hill/ Markham 416-535-8846
Coming soon
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BAKERY & PA ST RY

ENVIE AMOR

A PRENDA DA SUA MÃE ESTÁ AQUI
DURANTE ESTE PERÍODO SEM PRECEDENTES
CONTINUAREMOS A DISPONIBILIZAR APENAS TAKE-OUT.
AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA, A SUA PACIÊNCIA E A SUA COMPREENSÃO.
ABERTO DIARIAMENTE DAS 05H – 23H
(416) 651-1780 | 352 OAKWOOD AVE | JACKSBAKERY.CA

¢LB

99

ANDY BOY
ROMAIN HEARTS
3 PACK

PREMIUM
CALIFORNIA
ORANGES

1

99
EA

WE SELL
Q U A L I T Y F O R LESS

2

99
LB

FRESH PORK
CUTLETS /
BIFANAS

2

99
EA

8

99

ALIANÇA WILD FROZEN
SMALL SARDINES
(PETINGA) 750G

4

99

Stay safe

EA

LB

FRESH ATLANTIC
SALMON FILET

COKE-COLA, DIET COKE,
COKE ZERO, SPRITE, C PLUS,
AND CANADA DRY 355ML

AND SAVE ON

QUALITY FOOD!

12
PACK

APRIL 27 - MAY 3

1

49
EA

BLACKBERRIES, RASPBERRIES,
BLUEBERRIES PINTS

IMPORTERS OF QUALITY EUROPEAN PRODUCTS

1

99
EA

DEMPSTER’S/WONDERBREAD
WHITE OR WHOLE WHEAT 675G

FOLLOW US

TAVORA FOODS
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Viajantes americanos trouxeram
o vírus para o Canadá
A pandemia global da COVID-19 começou
na China, mas dados das maiores províncias do Canadá mostram que foram os
viajantes americanos, e não os chineses,
que trouxeram o vírus mortal para país.
O Governo Federal introduziu primeiro as
restrições nos voos de e para a China e só
depois é que entraram em vigor restrições
nos voos e na fronteira com os EUA. A
informação foi avançada quinta-feira (30)
pelo National Post que solicitou dados sobre a origem dos casos relacionados com
viagens em Ontário, Quebec, Colúmbia
Britânica e Alberta, as quatro províncias
com mais casos de COVID-19. Recorde-se
que Theresa Tam, a autoridade máxima da
saúde no Canadá, tem sido criticada por
não ter cancelado mais cedo as ligações
aéreas entre o Canadá e a China.
s candidaturas para o apoio ao subsídio salarial abriram segunda-feira
(27). Os primeiros pagamentos deverão começar a ser processados a 7 de maio
e o PM Justin Trudeau disse que durante a
manhã candidataram-se ao subsídio quase
10,000 empresas.
O fundo federal vai financiar 75% dos salários de empresas que foram afetadas pela
COVID-19 e para concorrer os empresários
têm de informar que perderam pelo menos
30% da sua atividade durante a pandemia.
O subsídio é válido por três meses, tem
afeitos retroativos até 15 de março e vai
transferir até $847 por semana para cada
funcionário.
Uma equipa de investigadores da Universidade de Saskatchewan está a trabalhar contra o relógio para desenvolver uma
vacina capaz de matar o novo coronavírus.
O Dr. Volker Gerdts, que lidera o departamento de doenças infeciosas desta universidade, diz que a equipa está extremamente
motivada e que todos estão dispostos a fa-

A

zerem o máximo que puderem para avançar nos resultados. O laboratório da Universidade de Saskatchewan é um dos mais
avançados do mundo na área de doenças
infeciosas e está a estudar há várias semanas modelos de vacinas para o novo vírus.
Esta equipa faz parte da rede mundial de
200 especialistas e investigadores da Organização Mundial da Saúde que trabalha na
vacina para a COVID-19.
A Canada's Chief Public Health Officer
diz que não há evidências suficientes para
apoiar a tese da imunidade de grupo para
reabrir a economia. Numa altura em que
algumas províncias canadianas se preparam para reabrir as economias, Theresa
Tam recomenta muita cautela. A imunidade de grupo existe quando um número suficiente de pessoas já foi infetado com um
vírus e normalmente o número ronda os
60% da população.
As medidas que o Canadá implementou
para combater a pandemia estão a resultar e
em algumas províncias os números caíram
significativamente. O PM Justin Trudeau
disse na terça-feira (28) estar satisfeito com
os resultados que os canadianos conseguiram alcançar, mas sublinhou que é preciso
cuidado na interpretação destes números porque os esforços têm que continuar.
Trudeau informou ainda que para reabrir a
economia as províncias têm de aumentar a
capacidade de testes e disse que no Canadá
não há lugar para a discriminação contra a
comunidade asiática.
A Canadian Medical Association apelou
a uma maior transparência do Governo
sobre o fornecimento de equipamento de
proteção individual depois de ser divulgado um estudo que avança que a maioria dos
profissionais de saúde não viu melhorias no
mês passado. O equipamento é essencial
para proteger os médicos e os profissionais

de saúde do novo coronavírus e, apesar dos
esforços do Governo, a associação que representa os médicos está preocupada. Dos
2,500 médicos entrevistados neste estudo
em todo o país, 42% não viu melhorias a
nível de disponibilidade de máscaras e de
outros equipamentos de proteção e 29% diz
que agora existe menos equipamento disponível do que em relação ao mês passado.
Enquanto investigadores de todo o planeta correm para encontrar uma vacina para
a COVID-19, um novo estudo sugere que os
canadianos estão divididos sobre se a compra deve ser obrigatória ou voluntária. O
estudo conduzido pelo Leger e pela Association for Canadian Studies constatou que,
embora 60% dos entrevistados acreditem
que as pessoas devam receber a vacina assim que esta estiver pronta, os outros 40%
acham que ela deve ser voluntária.
A Foodora vai encerrar no Canadá no
próximo mês. A empresa que entrega comida ao domicílio chegou ao país em 2015 e
compete com a DoorDash, com a Uber Eats
e com a SkipTheDishes. A Foodora nasceu
na Alemanha e está presente em 44 países.
No Canadá estava presente em 10 cidades e
trabalhava com mais de 3,000 restaurantes.
A decisão de encerrar a 11 de maio deve-se
ao facto de a Foodora não estar a fazer dinheiro suficiente para justificar a presença
no Canadá.
A transmissão de programa “Stronger
Together, Tous Ensemble”, que arrecadou
milhões de dólares para o Food Banks Canada, foi o programa não desportivo com mais
audiências de todos os tempos, segundo dados da Bell Canadá. Mais de 11,5 milhões de
telespectadores assistiram a este programa
no passado domingo (26). O “Stronger Together” reuniu quase 100 canadianos das
mais variadas áreas, desde músicos, atores,
atletas a ativistas que fizeram performances

e que partilharam mensagens de inspiração
sobre a COVID-19.
A mãe do primeiro-ministro Justin Trudeau foi parar ao hospital no início da semana depois de um incêndio deflagrar no seu
prédio em Montreal. Margaret Trudeau inalou algum fumo, mas está a recuperar bem.
O McDonald’s Canadá vai começar a
importar carne dos EUA e a decisão da
multinacional deve-se à grande procura
registada no Canadá devido à pandemia.
Recorde-se que recentemente encerrou
uma fábrica em Alberta que era responsável por abastecer 1/3 do mercado canadiano. A estrutura foi encerrada temporariamente depois de um funcionário morrer e
centenas de outros testarem positivo para
a COVID-19.
As empresas canadianas de energia Cenovus e Husky anunciaram enormes perdas trimestrais na quarta-feira (29), o que
se deve à queda significativa na procura por
petróleo nos mercados mundiais e à guerra
de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia.
Abbigail Cowbrough, da Nova Scotia,
está entre as vítimas do helicóptero militar canadiano que caiu quarta-feira (29) no
Mar Mediterrâneo. Cinco pessoas da tripulação estão desaparecidas. O helicóptero
estava a trabalhar ao serviço da NATO e
caiu entre a Grécia e a Itália. O PM canadiano endereçou as suas condolências às famílias dos militares que arriscaram as suas
vidas ao serviço do país.
Os estudantes que receberem ajuda financeira de emergência vão ser obrigados
a confirmar que estão à procura de trabalho
durante o verão, tal como o Partido Conservador tinha sugerido. A legislação no valor
de $9 mil milhões já foi enviada ao Senado
e o Governo fica obrigado a disponibilizar
informações sobre ofertas de trabalho.
Joana Leal/MS
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Students who collect emergency COVID-19
aid must attest they're looking for work
Students who collect emergency financial aid will be required to confirm that
they're looking for summer work and
will be connected with a government
job bank to help employers struggling
with shortages of labour.
egislation providing $9 billion in assistance to students who saw their
summer employment prospects dry
up due to the COVID-19 crisis — which was
adopted at second readings and at all stages
in the House of Commons and sent to the
Senate — says applicants must "attest to the
fact that they are seeking work."
The bill also says that the government
will make information available about employment opportunities through a government-managed job posting system. A small
group of MPs debated the bill in the House
of Commons.
Under the new program, students would be eligible for $1,250 a month from May
through August.
The benefit is available also to students who have jobs but are making less than
$1,000 a month.
Earlier this Thursday (30), the House
adopted two motions with elements that
appear to address some concerns voiced by
opposition parties.
The government's initial plan was to
provide a payment of $1,750 to students
caring for dependents or those with a disability. One of today's motions provided
an additional $250 monthly top-up, something the NDP had been pushing for.
That means students in that category
will receive $2,000 a month — the same
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amount offered by the Canada emergency culture, agri-food and fish processing, are
response benefit (CERB), which provides facing labour shortages.
Thursday's (30) motion said there will be
assistance to Canadians who lost their innew financial incentives and support meacomes due to the global pandemic.
sures to connect Canadians, particularly
students and youth, with various available
Matching students with employers
jobs "to ensure regional economic stability
The government is also taking steps to and food production during this crisis."
match students with employers who need
The motion also says the government
to fill labour gaps.
will deliver the assistance in a way that
Conservatives had warned that the aid "meets their objective while encouraging
package could create a disincentive for employment in all circumstances."
students to look for summer work at a time
Under the legislation, the program will
when some essential sectors, such as agri- undergo a "comprehensive" parliamentary

review by Sept. 30, 2021 — something else
the Conservatives had been seeking.
Prime Minister Justin Trudeau announced the suite of benefits last week in response to critics claiming that too many
young people were being left out of other
pandemic support programs.
The student aid bill was provided in
advance to opposition parties on the
weekend; negotiations on potential changes have taken place over the last several
days.
CBC/MS
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Governo dos Açores recusa haver
racionamento de combustível no Corvo

Governo Regional dos Açores
já apoiou 240 estudantes deslocados
O Governo Regional dos Açores informou
esta quarta-feira (29) que já fez chegar o
apoio complementar e pontual, a propósito da covid-19, a 240 estudantes deslocados da sua ilha de residência, tendo recebido, até ao momento, 286 candidaturas.
m nota de imprensa, o executivo açoriano adianta que já foram processadas
240 candidaturas e que as restantes estão em processo de "análise, recolha de documentação e processamento".
Esta linha de apoio extraordinário destina-se a estudantes açorianos que "tenham
de permanecer mais tempo onde se encontram devido à pandemia de covid-19" e às
restrições de mobilidade para a região.
Serão atribuídos apoios entre 100 e 250
euros mensais "para despesas de alojamento e alimentação, entre os meses de abril e
junho", sendo definidos com base no rendimento do agregado familiar.
Para apoiar o processo de candidatura, foi
criada a Linha Verde de Apoio ao Estudante
Deslocado, que já atendeu 477 jovens.
O secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto
Messias, garante, na nota enviada à imprensa, "grande celeridade no processamento e
atribuição dos apoios que foram criados".
O governante sublinha que é necessário
"fazer uma avaliação permanente deste
assunto, já que a situação dos agregados
familiares pode alterar-se de um mês para
outro, caso exista perda ou redução de rendimento dos membros do agregado, bem
como caso o estudante consiga regressar,
o que leva ao fim da atribuição do apoio".
Berto Messias mencionou, ainda, a questão do regresso dos estudantes deslocados:
"O coração manda-nos trazer toda a gente

E

de regresso, mas a razão impõe que continuemos a acompanhar esta situação com
cautela, percebendo a evolução desta pandemia e as medidas cautelares e de condicionamento da mobilidade que ainda têm
de ser tomadas, a transição que será feita
após o fim do estado de emergência, bem
como as evoluções nos estabelecimentos de
ensino superior, tendo em conta que existe a possibilidade da reabertura de alguns
ainda este ano letivo, o que fará com que as
intenções de regresso que temos registadas
se alterem".
A 15 de abril, um grupo de estudantes
açorianos deslocados no continente apelou
ao Presidente da República para que desenvolva "todos os esforços" no sentido de
regressarem às suas casas, nas diferentes
ilhas dos Açores.
De acordo com a missiva, os alunos pediam a Marcelo Rebelo de Sousa "todos os
esforços no sentido de que seja realizada
uma operação de resgate segura, incluindo
transporte aéreo e terrestre", para chegarem às suas ilhas de origem.
O grupo de estudantes já tinha enviado
uma carta, no início do mês, ao presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco
Cordeiro, em que sugeriam mesmo que esse
resgate fosse realizado através do recurso a
um avião C295, da Força Aérea Portuguesa,
com capacidade para 70 passageiros.
Na altura, o presidente do Governo dos
Açores descartou definir uma "operação
especial" de transporte para a região de
estudantes açorianos no continente, destacando os apoios dados aos jovens no âmbito
da pandemia de covid-19.
NM/MS

Bruxelas aprova 8,2 milhões de euros para
compensar prejuízos do furacão
A candidatura dos Açores ao Fundo
de Solidariedade da União Europeia
(FSUE), a propósito do furacão Lorenzo,
foi aprovada, sendo que Portugal receberá 8,2 milhões de euros de apoio.
Comissão Europeia aprovou a candidatura dos Açores ao Fundo de
Solidariedade da União Europeia
(FSUE), a propósito do furacão Lorenzo, e
Portugal irá receber 8,2 milhões de euros
de apoio, informou esta quarta-feira (29)
o Ministério do Planeamento.
“Elaborada e submetida pelo Ministério do Planeamento, em articulação com
o Governo Regional dos Açores, a candidatura aguarda apenas a aprovação da
verba pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, o que deverá ocorrer nos próximos dias”, avança o gabinete do ministro Nelson de Souza, em nota à imprensa.
Portugal, prossegue o texto, receberá um total de 8,2 milhões de euros, que
servirão para apoiar os Açores “na recuperação dos danos causados nas infraes-

A

truturas públicas e privadas pela passagem do furacão e que tiveram impactos
no dia a dia de pessoas, empresas e instituições”. O furacão Lorenzo passou pelos
Açores há cerca de sete meses, na madrugada de 1 para 2 de outubro de 2019,
provocando 255 ocorrências, que obrigaram ao realojamento de 53 pessoas.
O furacão afetou, maioritariamente,
os grupos Central e Ocidental, com rajadas de vento que ascenderam aos 163
quilómetros/hora, de acordo com os
registos do Instituto Português do Mar e
da Atmosfera. O executivo regional estimou um total de cerca de 330 milhões
de euros de prejuízos com a passagem do
furacão, sendo 85% deste valor assumido
pelo Governo nacional.
O Ministério do Planeamento avança na
nota desta quarta-feira (29) que está a preparar uma nova candidatura ao FSUE, que
abrange desta vez “os prejuízos provocados
pela epidemia” da Covid-19 em Portugal.
Observador/MS
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O Governo dos Açores garantiu que
"não existe qualquer racionamento de
combustível" para a ilha do Corvo, rejeitando críticas do PPM neste sentido.
a terça-feira (28), o PPM alertou
para o que diz ser uma situação de
"racionamento de combustível"
que começou a ser implementada na ilha
do Corvo, devido ao "abastecimento irregular" da mais pequena ilha dos Açores,
que se "arrasta desde o furação Lorenzo",
em outubro.
Segundo Paulo Estêvão, deputado monárquico eleito pelo Corvo, "as reservas,
nomeadamente as do Fundo Regional de
Abastecimento, encontram-se em valores mínimos (por isso é que a sua distribuição foi racionada). Ora, esta situação
é absolutamente incompreensível até
pelo que se está a passar no mercado internacional de distribuição de combustível. A ilha do Corvo deve ser o único local do mundo em que falta combustível
neste momento", aponta o deputado.
Em nota divulgada na quarta-feira (29),
o executivo regional informa que está,
"através do Fundo Regional de Apoio à
Coesão e ao Desenvolvimento Económico (FRACDE), a acompanhar os níveis de
combustível atuais no mercado local",
garantindo que "a ilha do Corvo dispõe,
à data, de combustível para assegurar o
quotidiano dos seus habitantes dentro da
normalidade no decurso desta semana".
Segundo o Governo Regional, do PS,

N

existe no Corvo "desde há 15 anos" uma
reserva de combustível de "22 mil litros
de gasóleo", implementada por parte do
FRACDE, e que assegura disponibilidade
"nos momentos em que o abastecimento
marítimo não é possível".
"Esta infraestrutura tem permitido, ao
longo destes 15 anos, garantir, a todo o
momento, que não faltem combustíveis
no Corvo", salienta a nota.
Além disso, o executivo esclarece ainda que, "na sequência do previsível agravamento das condições meteorológicas,
entre hoje (29) e domingo (3), para os
grupos Central e Ocidental, com previsões que apontam para vento de 60 a 70
km/hora e ondulação a variar entre 3 e
5,5 metros, a operação do navio que escala o Corvo prevista para esta semana,
que deveria abastecer a ilha de mercadorias e combustíveis, será adiada para
segunda-feira, 04 de maio".
Esta situação "é, como sempre, avaliada pelo Governo dos Açores, através do
FRACDE, em conjunto com o armador e
a Autoridade Marítima, tendo por objetivo a salvaguarda da operação, em segurança, da tripulação, da carga e do navio
em causa", acrescenta.
De acordo com o executivo açoriano,
"a escala do navio na próxima semana
permitirá repor a capacidade de armazenagem e os níveis de combustível dos
operadores locais".
AO/MS

Ordem dos Enfermeiros quer reforço
de profissionais nos Açores
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A Ordem dos Enfermeiros nos Açores defendeu um reforço destes profissionais na
região, sobretudo nos lares de idosos, no
âmbito do documento do Governo Regional para uma "saída segura" da pandemia
de Covid-19.
Com a questão da organização que foi
necessária ao nível dos serviços, ficou
bem patente que há uma lacuna ao nível de enfermeiros na região, fundamentalmente nos lares", disse à agência Lusa o
presidente do conselho diretivo da Ordem
dos Enfermeiros nos Açores, Pedro Soares.
A Ordem dos Enfermeiros é uma das entidades às quais o Governo dos Açores pediu
para contribuir no roteiro "Critérios Para
Uma Saída Segura da Pandemia Covid-19".
Pedro Soares sublinhou que os enfermeiros
que prestam apoio em lares de idosos fazem-no "muitas vezes em regime de 'part-time'",
uma vez que não existe "grande aposta" em
"equipas fixas" nessas instituições.
O presidente da Ordem dos Enfermeiros
nos Açores destacou que também existe a
"necessidade de aumentar a enfermagem"
no Serviço Regional de Saúde.
A Lusa teve acesso à missiva que a Ordem dos Enfermeiros na região enviou
com os seus contributos para o roteiro do
Governo dos Açores.
"Nos poucos meses em que já levamos de

"

pandemia, ficou claro que os mesmos [os
recursos humanos], pelo menos no que se
refere ao número de enfermeiros, não são
suficientes para garantir os adequados cuidados de saúde à população açoriana", lê-se na carta enviada pelos enfermeiros ao
executivo regional.
No documento, a Ordem diz ser "imperioso" monitorizar o Serviço Regional de
Saúde, para a "definição de circuitos seguros e diferenciados" entre os doentes com
Covid-19 e os restantes.
A Ordem defende também a monitorização dos meios humanos nos serviços públicos
de saúde nos Açores para a "definição de um
plano de ação", que garanta a "existência de
dotações seguras de profissionais de saúde"
nos centros de saúde e hospitais da região.
Os enfermeiros pedem também a introdução de medidas para permitir o "reagendamento da atividade cirúrgica adiada", dando
o exemplo da realização de consultas e da
prestação de cuidados de saúde primários.
"Nós achamos que é muito importante
voltarmos a pegar nos doentes 'não covid'
para as consultas e na assistência ao nível da saúde comunitária a estes doentes.
Fazer um pouco o retrocesso e tentarmos
perceber o que de certa maneira ficou em
'stand by'", explicou Pedro Soares à Lusa.
NM/MS
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Madeirenses têm sido cumpridores das
regras impostas pelo estado de emergência
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recreio, em particular no período que se seguirá ao estado de emergência.
Será preciso esperar pelas decisões que
serão tomadas esta semana, quer pelo Conselho de Ministros, quer pelo Conselho do
Governo Regional para saber o grau de levantamento das restrições, mas é provável
que as embarcações de recreio familiar se
possam fazer ao mar, desde que cumpram
as regras que vierem a ser decididas.
Com os pescadores de Câmara de Lobos
limitados pela cerca sanitária que está imposta à freguesia com o mesmo nome, o
capitão-de-mar-e-guerra José Luís Guerreiro disse ao secretário regional de Mar
e Pescas que “não têm surgido complicações”, tendo o governante aproveitado
para agradecer a colaboração e o trabalho
da Polícia Marítima e do comando da ZMM.
DN/MS

Com o objetivo de apelar ao consumo
no comércio tradicional e assim apoiar
a economia local face à crise provocada pela covid-19, a Câmara Municipal
do Funchal (CMF) anunciou esta quarta-feira (29) que tem em curso a campanha ‘Comércio do Funchal, Viva!’.
Ao longo dos últimos dois meses,
foram muitas as iniciativas que promovemos para ajudar os nossos comerciantes, que chegaram a várias dezenas de negócios. Numa altura em que se
antecipa a reabertura do pequeno comércio, queremos reforçar esta mensagem de
encorajamento, para que os comerciantes
saibam que, quando for o momento de
reabrir, estaremos lá uns para os outros”,
realça o presidente Miguel Silva Gouveia.
Para este efeito, o município lançou,
desde o início da pandemia, uma plataforma própria - ‘Comércio ao Serviço’ com vista a informar a população sobre
serviços essenciais que se mantiveram
abertos durante o estado de emergência
- e que, neste momento conta já com 148
estabelecimentos registados.
A CMF aderiu igualmente à plataforma
nacional ‘Preserve’ (com 17 estabelecimentos registados), que permite comprar vouchers no comércio local e usá-los quando os estabelecimentos questão
fechados reabrirem.

Paralelamente, os serviços municipais desenvolveram uma minuta de um
Plano de Contingência para o setor empresarial do concelho, prestando apoio
permanente, através do Balcão do Investidor, e esclarecendo individualmente
as dúvidas colocadas pelos empresários.
De acordo com uma nota da autarquia já
foram prestados 71 esclarecimentos aos
empresários (por escrito, online ou em
vídeo).
Entre as várias medidas de apoio ao
Comércio e Serviços que o Município tomou desde março, a autarquia destaca
ainda o ‘Mercado em Casa’, que permitiu
aos comerciantes dos mercados municipais venderem fruta e legumes a casa
de idosos e pessoas com deficiência, e a
‘Venda Itinerante’, que permitiu apoiar
um grupo mais alargado de comerciantes
e munícipes por todo o concelho, com
incidência nas zonas altas.
“A atual campanha é mais uma forma
da Câmara Municipal demonstrar a sua
confiança no comércio de proximidade,
mas é preciso que todos os funchalenses
também o façam, apoiando o negócio de
gente que é resiliente por natureza, desde há muitos anos e perante muitas outras lutas e dificuldades”, conclui o presidente, deixando o apelo à população.
DN/MS
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Machico atribui manuais escolares a todos
os alunos do 1.º ciclo no próximo ano lectivo

A Câmara Municipal de Machico decidiu
atribuir, gratuitamente, no próximo ano
letivo (2020/2021), os manuais escolares
a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino
básico que não têm escalão da Ação Social Escolar, isto atendendo à atual situação de emergência social provocada pela
pandemia da Covid-19 e tendo em conta
igualmente “à diminuição dos rendimentos financeiros de muitos agregados familiares, fruto de despedimentos e layoff.

Santa Cruz reabre promenades
e Mercado do Santo

A Câmara Municipal de Santa Cruz anunciou esta quarta-feira (29), nos canais oficiais do município, a reabertura das promenades de Santa Cruz e dos Reis Magos
(Caniço), bem como do Mercado do Santravés de comunicado, a autarquia to, interditos ao público devido à covid-19.
considera que “esta medida social
autarquia sublinha que esta “nova
irá atenuar, de forma significativa,
etapa” de progressivo levantamento
os gastos associados ao arranque do ano ledas restrições “exige a responsabilitivo, naquele que é, indiscutivelmente, um dade de todos”.
ano marcado por avultados constrangimenNeste sentido, o edital que concretiza
tos financeiros na comunidade”, sendo que esta decisão realça que a reabertura dos
desta forma, “será dada continuidade a um referidos espaços públicos far-se-á com
conjunto de compromissos assumidos pelo
executivo municipal e que se reveste de
grande alcance social para as famílias machiquenses”.
DN/MS
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Cerca sanitária em Câmara de Lobos
não deve ser renovada
A “boa evolução” da situação deixa em
aberto a possibilidade de não ser renovada a cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, que entrou em vigor às 00
horas de 19 de abril, durante 15 dias. Esta
informação foi avançada, esta quarta-feira
(29), pelo secretário regional da Saúde e
Proteção Civil, Pedro Ramos, na habitual
conferência de imprensa do IASaúde.

“

21

Funchal lança campanha
de apoio ao comércio local

“
Com mais de 40 dias de restrições à circulação e à liberdade de movimentos
derivado do estado de emergência para
combate da pandemia Covid-19, o secretário regional de Mar e Pescas reuniu-se,
esta terça-feira (28), com o comandante
da ZMM Madeira para um balanço da situação e trocar impressões sobre o provável levantamento progressivo de algumas
restrições também na área do mar, já na
próxima semana.
comandante da Zona Marítima da
Madeira (ZMM, José Luís Guerreiro,
transmitiu ao secretário regional de
Mar e Pescas, Teófilo Cunha, que os madeirenses têm sido cumpridores das regras impostas pelo estado de emergência no que diz
respeito à área do mar.
Para além das questões relacionadas
com as embarcações de pesca, foi também
abordada a navegação das embarcações de
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É uma situação que será analisada no
términus no sentido de verificarmos
se há necessidade de continuar, mas
de facto com estes resultados que têm vindo
a acontecer não nos parece que seja necessário continuar com esta cerca sanitária”,
acrescentou Pedro Ramos.
Garantiu ainda que já foram testados os
moradores de seis blocos do complexo habitacional Nova Cidade.
DN/MS

A

controlo de entradas, “por forma a garantir
um reduzido número de pessoas dentro do
espaço”.
A Câmara determina ainda a utilização
destas infraestruturas seja feita no “estreito
cumprimento das regras em vigor”, nomeadamente no que toca ao distanciamento social e utilização de equipamentos de
proteção individual (máscaras).
A decisão da autarquia entrou em vigor
a partir das zero horas desta quarta-feira,
29 de abril.
DN/MS

Associação Cultural e de Solidariedade
Social Raquel Lombardi doa 100
máscaras comunitárias
A Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi doou
100 máscaras comunitárias à Câmara
Municipal do Funchal, a fim de serem
distribuídas a pessoas carenciadas.
recomendação é de que estas sejam utilizadas em espaços interiores fechados, com elevado número de pessoas, como supermercados,
farmácias, transportes públicos, lojas e
estabelecimentos comercias.
DN/MS
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Regresso

Salas de aulas terão de ser higienizadas a cada mudança de turma
As salas de aulas devem ser higienizadas
sempre que muda a turma, as casas de
banho devem ser lavadas de hora a hora
e a bancada onde as refeições são servidas no refeitório de 20 em 20 minutos
- são algumas das regras de higienização
diárias que as escolas vão ter de cumprir
em contexto de pandemia, após o regresso dos alunos do 11.º e 12.º às aulas presenciais.
falta crónica de funcionários reivindicada pelos diretores não preocupa,
neste momento, porque os alunos até
ao 10.º vão continuar com ensino à distância

A

até ao fim do ano letivo. E isso permitirá a
afetação de todos os assistentes operacionais dos agrupamentos nas secundárias, explicou o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
Até dia 18, as Forças Armadas vão desinfetar as secundárias e dar formação
aos assistentes operacionais. Os militares
também farão a desinfeção se surgir um
caso suspeito numa escola, à semelhança
do que tem sucedido nos lares. Operações
que permitirão "tornar as escolas um lugar
seguro", sublinhou o ministro da Defesa

Nacional, João Gomes Cravinho. Os dois
governantes assistiram na quarta-feira (29)
a uma ação de desinfeção na secundária da
Amadora.
O processo será faseado. Já foram contactadas 242 escolas. Mas a lista entregue
à Defesa, revelou Gomes Cravinho, "tem
cerca de 520 estabelecimentos".
No momento da formação, foi sublinhado aos funcionários que as maçanetas das
portas, interruptores ou canetas "são superfícies de grande risco que precisam ser
desinfetadas". No final, uma das assistentes

perguntou se podia limpar as salas com a
máscara social que tinha feito. Foi-lhe respondido que as máscaras têm características específicas mas que o material usado na
exibição é do Exército. Momento que levou
a diretora-geral dos Estabelecimentos Escolares, Manuela Faria, também presente
na sessão, a intervir para sublinhar que o
Exército tem de estar preparado para cenários de maior perigosidade e que a higienização das escolas tem de ser adaptada à
realidade dos agrupamentos.
JN/MS
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Já foram feitos mais de 396 mil testes Covid-19. Multiplicam-se os apelos para a
utilização correta das máscaras sociais.
Há uma criança infetada suspeita de ter
doença rara reportada.
esde 1 de março, Portugal fez mais
de 396 mil testes de diagnóstico Covid-19, 80% dos quais no mês de
abril, revelou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência
de imprensa diária sobre a evolução da pandemia em Portugal.
"Abril foi um mês decisivo na resposta à
pandemia", frisou, acrescentando que, esta
semana, foram feitos "quase 13700 testes
em média por dia" e "47% foram realizados
nos laboratórios públicos."
António Lacerda Sales informou que "o
'stock' nacional de testes é de mais de um
milhão, tendo sido distribuídos cerca de
328 mil pelas administrações regionais de
saúde".
"Se abril foi um mês importante, maio é
determinante", sublinhou, perante o fim
do estado de emergência (às 23.59 horas
de sábado, 2 de maio) e o desconfinamento
progressivo.

D

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, aproveitou a conferência de imprensa
de quinta-feira (30) para atualizar a informação transmitida na quarta-feira (29), de
que não havia qualquer caso em Portugal
sobre a possível relação entre a Covid-19 e
a doença de Kawasaki, uma patologia rara
que afeta sobretudo crianças e que está a
aumentar em alguns países.
Após consulta a todos os serviços de pediatria, "há uma situação que configura um
quadro clínico parecido" e que "carece de
melhor caracterização", revelou.
Esta doença rara provoca inflamação dos
vasos sanguíneos. A Organização Mundial
da Saúde está a investigar e admite que o
novo coronavírus pode estar a "atacar outros tecidos além do pulmonar".
Com o fim do desconfinamento e com
cada vez mais pessoas a sair de casa, o secretário de Estado alertou que "as máscaras
não protegem se não forem usadas corretamente" e informou que já foram emitidos
202 certificados para a produção de máscaras por cerca de 60 empresas da indústria
têxtil nacional.
JN/MS
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Incêndios

Fim do prazo para limpar terrenos,
há 24 mil casos de incumprimento
O prazo para a limpeza de terrenos florestais terminou esta quinta-feira (30),
após ter sido prorrogado devido à pandemia da Covid-19, pelo que os proprietários, em caso de incumprimento, ficam
sujeitos a contraordenações, com coimas entre 280 e 120 mil euros.
este âmbito, a GNR começa, a partir
de sexta-feira, 1 de maio, a fase de
fiscalização dos trabalhos de limpeza
da floresta, contabilizando já a "identificação de 23968 situações em incumprimento".
Em resposta à Lusa, a GNR indicou que os
incumprimentos identificados na limpeza
da floresta resultam de "um extenso plano
de monitorização/sensibilização das 1114
freguesias prioritárias" devido ao risco elevado de incêndio, o qual teve intervenção
em mais 670 freguesias não prioritárias.
Em causa está o prazo para a realização das
operações de limpeza de terrenos, que terminava em 15 de março, mas foi prorrogado
até 30 de abril, por decisão do Governo em 2
de abril, na sequência do decreto-lei que estabeleceu medidas excecionais e temporárias
relativas à pandemia da doença Cvid-19.
Além desta prorrogação do prazo para a
limpeza da floresta, o modelo de prevenção e combate aos incêndios florestais
pode sofrer "novos ajustes", à medida da
poderemos ainda ter de fazer novos ajusevolução da pandemia da Covid-19, disse bleia da República, em Lisboa.
tes, à medida que a situação vai evoluindo",
"Não
há
um
modelo
claro
que
nos
diga
a secretária de Estado da Administração
Interna, Patrícia Gaspar, numa audição como é que a situação vai estar no terreno afirmou Patrícia Gaspar.
parlamentar, em 16 de abril, na Assem- daqui a 15 dias ou daqui a um mês, portanto
"A partir do dia 1 de maio, a GNR irá coCréditos: DR

N

meçar a fiscalização nas áreas prioritárias",
apontou a governante, ressalvando que "o
que interessa não é passar multas", mas sim
sinalizar os terrenos que precisam de ser
limpos, para que tal possa ser assegurado
em conjunto com as autarquias.
"Convém não esquecer que o país tem um
enorme risco de incêndio florestal e que esse
risco exige um esforço grande de limpeza",
ressalvou o primeiro-ministro, António
Costa, explicando que a decisão de prorrogar o prazo visou "criar melhores condições
para que as pessoas possam cumprir esta sua
obrigação, tendo em conta as fortes limitações de circulação que existem".
De acordo com a lei do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
após o prazo para assegurarem a gestão de
combustível florestal, os proprietários ficam
sujeitos a coimas, em caso de incumprimento, que variam entre 280 e 120 mil euros.
Perante o incumprimento dos proprietários do prazo para a limpeza de terrenos, as
câmaras municipais têm de garantir, até 31
de maio, a realização de todos os trabalhos
de gestão de combustível.
Em caso de incumprimento do prazo por
parte dos municípios, "é retido, no mês
seguinte, 20% do duodécimo das transferências correntes do Fundo de Equilíbrio
Financeiro (FEF)", segundo o Regime Excecional das Redes Secundárias de Faixas
de Gestão de Combustível.
JN/MS

For over 35 years Leão D’Ouro
has been dedicated to serving the
community and taking care of our
guests and staff. As the COVID-19
virus continues to impact us all,
we want to assure our guests that
we are still here for you,
We will remain open to serve
you for takeout business and
for delivery via SkipTheDishes
or UberEats.

leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga
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4 de maio, 18 de maio e 1 de junho: as datas-chave
para a reabertura do país
O plano do Governo para começar a abrir,
paulatinamente, a atividade económica
do país prevê, no imediato, três datas
fundamentais: 4 de maio, 18 de maio e 1
de junho.
m cada uma dessas fases serão feitas
concessões a alguns setores de atividade, que dessa forma vão poder abrir

E

os seus negócios.
Começará com as pequenas lojas, já na segunda-feira, 4 de maio, e depois prosseguirá
a 18 de maio, com lojas de maior dimensão,
anunciou, esta quarta-feira (29), o líder do
PSD, Rui Rio, depois de ter estado reunido
com o primeiro-ministro, António Costa,

que vai ouvir os partidos antes de ter anunciado, na quinta-feira (30), o plano detalhado do "regresso à normalidade" que sucedeu
ao fim do Estado de Emergência.
Sem se querer alargar no anúncio das
medidas, "por não ser eticamente correto" fazê-lo no lugar do primeiro-ministro,

o líder do PSD pediu, no entanto, que sejam acelerados todos os mecanismos que
permitam fazer chegar dinheiro público à
economia, aludindo também a alguns problemas na concessão de crédito.
JN/MS

Quando Portugal lutava contra os movimentos de libertação, em três frentes,
Angola, Moçambique e Guiné, ainda jovem, fui convocado para prestar o serviço militar. A Pátria assim o exigia.
mbora não tenha sido voluntário,
mas obrigado a participar, decidi não
desertar por achar que devíamos dar
o nosso contributo para o esforço da guerra requerido pelo país.
Durante a recruta e especialidade, não
obstante os meus camaradas, mais bem
informados, temessem a mobilização
para Angola, na altura, o teatro de operações mais perigoso, por determinação das
chefias militares avançámos precisamente para o Norte daquela colónia, numa
zona considerada cem por cento de combate, onde permanecemos durante dois
intermináveis anos.
Ao atuar no teatro de operações se, porventura, alguém percorresse a picada ou
entrasse na mata com medo, tudo fazia para
não transmitir o seu sentimento ao camarada posicionado ao lado, para evitar contágio.
Naquelas circunstâncias, obrigados a
cumprir ordens, sem alternativas, tínhamos de enfrentar o inimigo e combatê-lo,
superando o temor.
Só agora, com a presença da Covid-19,
dei conta da imensa vantagem que tínhamos naquela guerra.
Embora não pudéssemos localizar o
inimigo com precisão, sabíamos onde se
encontrava e como nos poderia surpreender. Conseguíamos garantir, com certeza
absoluta, que não era nenhum dos camaradas da companhia que vivia entre nós,
acantonados no Liberato.
Durante a minha longa existência, aos
78 anos, Portugal convoca-me novamente para enfrentar outra guerra. Alerta-me
para o facto de ser o elo mais fraco e fazer
parte do grupo de risco, razão pela qual assegura-me que a melhor forma de eu participar no esforço desta guerra e contribuir
em defesa da Pátria era afastar-me do ini-
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Os Heróis da
Segunda Guerra
migo.
Em vez de nos solicitar que combatêssemos com denodo enfrentando o inimigo, arriscando a vida debaixo de fogo,
como fazíamos em ações de combate, pede-nos agora para atuarmos precisamente ao contrário, ou seja, para fugir do inimigo e evitar o seu contacto a todo custo.
Nesta segunda guerra, desta feita contra o novo vírus, invisível a olho nu, Portugal não participa voluntariamente, mas
é obrigado a fazê-lo, assim como eu e o
mundo inteiro.
Este micro-organismo gosta muito de

viajar; quer dar a volta ao mundo servindo-se da boleia humana, sem se importar
com a morte e os danos que vai causando
pelo caminho. É democrático na distribuição e nos efeitos, seletivo nas consequências. Em resposta aos líderes mundiais mais sensíveis, revoltados com a sua
atuação, e aos menos sensíveis que a desvalorizam, talvez pergunte: se em cada
quatro segundos o vírus da fome mata
uma pessoa no mundo por dia, porque
não utilizam a vacina da comida?
Para ele os homens são todos iguais,
tanto o soldado que vai para a mata como

os altos dirigentes militares e políticos
que nunca puseram lá os pés.
Assim como na guerra do ultramar surgiram heróis, assim também na guerra
contra a Covid-19, todos os dias sobressaem novos heróis.
São tantos que se torna impossível enumerá-los. São todos os que ajudam o país
a respirar, mas principalmente aqueles
que, na linha da frente, enfrentam a morte e combatem o inimigo sem esmorecer
em prol da salvação da vida humana.
Lisboa, 9 de abril de 2020
Valentino Viegas/MS

Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

(416) 603-0842
Toll Free: 1 888 232 6326

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

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com

1325 St. Clair Avenue West,
Toronto, ON M6E 1C2
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Saiam da toca e mudem de atitude e mesmo de notícias

Quando esta pandemia acalmar tenho a certeza que certas pessoas não vão saber escrever ou falar de mais nada

Augusto Bandeira
Opinião

Eu sei que muitos dos leitores não vão
gostar deste artigo de opinião, mas eu
como me estou nas tintas para o que se
pensa da minha pessoa, neste caso concreto sinto-me muito bem e como se diz
em alto e bom som, quando não se gosta
coloca-se na beira do prato. Ninguém é
obrigado a nada, ou esqueceram-se que
houve o 25 de Abril? Parece que a maioria
se esqueceu ou então está infetado/a.
esculpem mas eu tenho vindo a seguir
certos jornais de todos os quadrantes
- nacionais, provinciais, distritais e
locais -, e reparo que todos ou quase todos
só dão atenção à Covid-19, até demonstram
que se não fosse esta pandemia não sabiam
dar noticias. Por favor mudem de ritmo e
comecem a dar, escrever e falar de outros
assuntos! Reparem: no fim de semana passado foi o 25 de Abril. A forma como o Go-

D

verno português celebrou foi vergonhoso
e deu um exemplo de irresponsabilidade
a todos os portugueses - depois de andar a
obrigar a certas e determinadas medidas vai
celebrar uma data de todos os portugueses
com meia dúzia de intelectuais... Podia-se
ter celebrado envolvendo todos em geral e
de uma forma muito simples - bastava incentivar todos à colocação de um cravo na
janela e, como alguém pediu, cantar a Grândola Vila Morena nas varandas etc. Reparem
que no próprio dia um dos homens de abril,
Otelo, disse: “Confesso que era um frete ir
lá ouvir aqueles discursos”. Vindo do Otelo diz tudo! Mais de metade da população
já nasceu depois da Revolução, mas continuemos. Este fim de semana é o primeiro de
maio - uma data muito importante, Dia do
Trabalhador, data que teve início em Chicago com uma manifestação com 500 mil
trabalhadores nas ruas, e uma greve geral
em todo o território dos Estados Unidos,
em 1886. Três anos mais tarde, em 1891, o
Congresso Operário Internacional convocou, em França, uma manifestação anual,
em homenagem às lutas sindicais de Chicago - a primeira acabou com 10 mortos, em

consequência da intervenção policial. Isto
para dizer que quase tenho a certeza que
ninguém vai falar desta data, anda tudo
perdido com o invisível e maluco vírus que
passou a comandar e a gerir tudo e todos. O
raio do invisível tomou conta das pessoas!
Não se esqueçam que em Portugal os trabalhadores assinalaram o 1.º de maio logo
em 1890, foi ano da sua realização internacional. Na altura, as ações do Dia do Trabalhador limitavam-se a alguns piqueniques
de confraternização e alguns discursos pelo
meio. Com as alterações qualitativas assumidas pelo sindicalismo português no fim
da monarquia, durante a I República transformou-se num sindicalismo reivindicativo, consolidado e ampliado, até que, em
1919, após algumas das mais gloriosas lutas
do sindicalismo e dos trabalhadores portugueses, foi conquistada e consagrada na
lei a jornada de oito horas para os trabalhadores do comércio e da indústria. Isto é um
pouco do que nos transmitem sobre o 1.º
de maio - se repararmos, hoje os sindicatos têm muita força, falta saber se em prol
dos trabalhadores ou se em prol de outrem.
Qualquer empregador nos dias de hoje sabe

por onde passou, o que lhe custou chegar
até ali e sabe respeitar os seus colaboradores. Não conheço e espero que não haja
anomalias, desavenças entre partes. Hoje
o cidadão vê as coisas diferentes e sabe dar
para depois receber. Concordo com a continuação da celebração de datas importantes
como estas mas, por favor, mais uma vez
respeitem o povo em geral, especialmente
aqueles que neste momento se encontram
na linha da frente. Não voltem a gozar com
a cara de todos nós. O 25 de Abril veio para
haver igualdades, não vamos continuar com
uma lei para a classe política e outros e outra
para a classe menos favorecida.
Para terminar aqui vai um pouco de gasolina para a fogueira: para quando se começa a pensar nas consequências que se
avizinham para o setor associativo na nossa
comunidade? Será que estão todos de boa
saúde depois desta paragem que ainda não
se vê a luz ao fundo do túnel para o regresso
à normalidade?
Continuem a ficar em casa até que nos
mandem sair.

Créditos: DR

“Deixas criar às portas o inimigo,
Por ires buscar outro de tão longe,”
Os Lusíadas, Canto IV, est.101.

O pico passou a salto
Aida Batista
Opinião

Viver em tempo de crise, seja ela de
que natureza for, desperta sempre o
que de melhor, mas também o que de
pior existe em cada um nós. Sempre
assim foi, e continuará a ser, porque o
ser humano contém em si esta dualidade de comportamentos que oscilam
entre o bem e o mal, em proporções
nem sempre simétricas.
or isso, tem sido tão bonito assistir a
gestos de uma inexcedível generosidade a par de outros que desenterram fantasmas, que a História se encarrega de nos lembrar, na esperança de que
não se voltem a repetir. Mas a verdade é
que eles aí estão, bastando para isso que
uma janela de oportunidade permita a
alguém, levianamente, espreitar por ela,
para dar expressão a sentimentos acusatórios contra bodes expiatórios que expli-

P

quem o inexplicável.
As redes sociais são agora o terreno
privilegiado de onde brotam estas vozes
tão predispostas a apontar o dedo seja a
quem for. Nos primeiros dias, não faltaram vídeos, textos, manifestos, petições
e até grafitis, amplamente divulgados e
partilhados, contra a China e os chineses. Por mais que a comunidade científica tenha publicado artigos a desfazer a
ideia de que não se tratava de um vírus
produzido em laboratório, nada as calou
porque cavalgar a onda proporciona os
“likes” que afagam o ego da raiva.
Depois, começaram por denunciar
todos os conterrâneos migrantes que,
tendo casa na casa aldeia, dela fizeram
o retiro do seu confinamento. Apressaram-se a denunciá-los como se estes não
tivessem o direito de escolher onde se
sentiriam melhor a cumprir as regras sanitárias impostas. Não, não podiam, porque, além da bagagem habitual, traziam
consigo o “kit” do contágio. A seguir, e
já tardava entre os arautos do costume,
a manifesta má vontade contra os nossos

emigrantes que mostrassem vontade de
passar a Páscoa com os seus.
É do conhecimento de todos nós o
quanto certas festividades religiosas representam para grande parte dos que
partiram, em especial dos que são oriundos das zonas rurais. Para esses, a Pascoela ganha particular destaque porque é
o dia em que o padre abençoa as casas daqueles que o desejam. Apesar da ausência de anos, oiço ainda ressoar no Douro
Vinhateiro a argumentação de meus pais:
“Filha, não se fecha a porta ao Senhor”!
Por isso, não seria de estranhar que
muitos tivessem mantido, até quando foi
possível, a esperança de poderem celebrar a Páscoa no torrão natal. O estado
de emergência atempadamente cancelou o espaço aéreo e fechou as fronteiras
terrestres, cortando pela raiz qualquer
veleidade nesse sentido. No entanto,
os defensores da moralidade e dos bons
costumes continuaram na sua sanha persecutória, não se coibindo de denunciar
matrículas estrangeiras, que irrompiam
pelas estradas dos seus quotidianos tran-

quilos. Parafraseando o Velho do Restelo,
esqueceram-se do inimigo à porta, buscando os que vinham de longe! Previam,
assim, que o pico da pandemia ou a aceleração da curva iria acontecer logo depois da Páscoa. E tudo por culpa destes
incautos emigrantes, que se portam muito bem e cumprem as regras nos países
de acolhimento, mas ganham tiques de
alforria assim que entram em solo pátrio!
Decorreram mais de 15 dias, os mínimos exigidos para se fazer uma avaliação
da situação, e, para grande desilusão destes profetas da desgraça, não se concretizou o que haviam vaticinado. Segundo
os dados à nossa disposição, o pico parece já ter sido atingido, a curva não subiu, mantendo-se a linha de planalto, e o
Serviço Nacional de Saúde não colapsou.
Uma tremenda desilusão!
Entretanto, os “posts” e os comentários andaram pelos murais a engrossar o
caudal do rio dos ressentimentos. Alguns
arrependimentos, de tão tardios, já não
conseguiram limpar os detritos depositados nas margens.
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A montanha pariu
um rato!...
Luís Barreira
Opinião

No passado sábado (25) os portugueses
festejaram como puderam a data mais
marcante da sua história moderna, o 25
de Abril de 1974. Perante uma “montanha” de críticas à comemoração oficial
deste evento na Assembleia da República, protagonizadas pelos ortodoxos defensores do distanciamento social em vigor, que ignoraram que a AR iria albergar
nesse dia, muito menos pessoas do que
os deputados presentes em todos os dias
anteriores, e por todo o tipo de céticos ao
regime democrático que esta data representa, a cerimónia oficial realizou-se e,…
no dia 26 de abril já ninguém falou mais
do assunto desta falsa polémica. A montanha de críticas tinha parido um rato!
utra “montanha”, essa sim importante para que se fale e continue a
falar dela, foi aquela protagonizada pelo Conselho Europeu de presidentes e
chefes de Estado da União Europeia, que se
realizou na passada semana. Após a anterior
decisão do Eurogrupo, em que os ministros
das Finanças dos 27 conseguiram concluir
um montante financeiro de ajuda aos países
europeus para os cuidados de saúde ocasionados pela pandemia da Covid-19, mas e em
virtude de substanciais divergências quanto
ao conteúdo e a forma da ajuda a prestar à
reanimação das respetivas economias, deixaram a “batata quente” para ser resolvida
posteriormente pelo Conselho Europeu.
O resultado deste último Conselho, rápido mas não conclusivo foi, se chegarem a
acordo final, a decisão de um apoio de 540
mil milhões de euros a serem disponibilizados rapidamente aos 27 membros da UE. Se
nos lembrarmos que apenas para convocar
uma reunião do Conselho a UE gasta mais
tempo do que a China a construir um hospital, este dinheiro pode vir a ficar disponível lá para o próximo outono!… No entanto,
embora a grandeza deste montante financeiro possa parecer muito grande, ele está
muito aquém daquilo que é estimado como
necessário para reativar as economias dos
países mais atingidos. O nosso próprio primeiro-ministro, entre outros, considerou
que esse “Fundo de Recuperação” deveria
estar perto dos 1,5 biliões de euros.
Conclusão: sobre o montante necessário… nada concluído!
Mas tão ou mais importante que o financiamento aos países para recuperarem as
suas economias é a forma como os países
vão pagar (ou não…) essa ajuda, ou seja,
saber se o dinheiro é atribuído sob a forma
de empréstimo ou a fundo perdido. O que
interessa compreender é se o acesso ao dinheiro é feito através de subvenções (fundo
perdido), ou por empréstimos (aumentando penosamente a dívida de alguns países),
ou ainda se a modalidade escolhida vai ser

O

a mistura das duas coisas.
Na reunião, 19 países (entre os quais Portugal) defenderam as subvenções; a Holanda, a Finlândia e a Áustria defenderam
os empréstimos e a Alemanha, desta vez
(…) e entre outros, defenderam a solução
mista, ou seja, subvenções e empréstimos.
No final houve quem arrogasse uma vitória das subvenções (porque estiveram em
maioria), quem dissesse nunca vir a aceitar
tal esquema de financiamento aos países e
quem concluísse que tudo ficou na mesma
porque, seja qual for o método a aplicar, ele
terá de ser aprovado por unanimidade.
Conclusão: sobre a forma de aceder a esse
fundo de recuperação… nada concluído!
Para além das (in)conclusões sobre as
principais matérias, aguardadas com expectativa pelos povos europeus, num momento em que têm de preparar os seus orçamentos económicos para o futuro, este
Conselho da Europa (CE) aprovou algumas
medidas algo interessantes, como a criação do já citado Fundo de Recuperação da
economia europeia, financiado através da
emissão de dívida por parte da Comissão
Europeia, que também foi mandatada para
apresentar o novo orçamento comunitário.
No entanto e pese embora algumas decisões do CE num bom sentido, “esta montanha pariu um rato”!
Não sei como é que a “maioria” dos 19
vai convencer as outras “cabeças duras”
a aceitar o esquema proposto de subvenções a fundo perdido. A evocação de que,
desta vez, a crise não se trata de má gestão
dos governos nacionais, mas sim de um
problema externo que afetou todos os países em geral, não demove quem está mais
interessado nos seus próprios interesses
eleitorais, face ao populismo nacionalista
que grassa nos seus “condomínios”. Talvez
pelo papel económico relevante da Alemanha, a sua solução mista venha a ganhar
mais adeptos. E “quem não gosta de uma
sandes mista quando tem fome?”
No entanto, e se essa for a solução que
vier a ser adotada, subvenções e empréstimos, a parte emprestada (com prejuízos
económicos e sociais evidentes, para os
Estados já com grandes endividamentos),
tal como os juros e os prazos de pagamento,
têm de reconhecer a situação em que se encontram os países que acedem a esse Fundo
e a forma de não os penalizar ainda mais.
Caso contrário e se na vontade de todos
os outros predominasse a forte convicção
de aproveitar este momento único para
“limpar” a UE das suas contradições insanáveis, países como a Holanda, a Finlândia e a Áustria poderiam ser “convidados”
a contabilizar os ganhos e perdas das suas
economias, com uma saída “à Brexit” dos
mercados da União Europeia.
Ambas as partes - os que querem preservar os princípios fundadores da União Europeia, como a paz, a prosperidade e a solidariedade entre todos e os que deles se têm
vindo a divorciar - possuem as suas “armas” de pressão. Crime é deixar que sejam
sempre os que se opõem a esses princípios
os primeiros a premir o gatilho!

STYLE | LUXURY
IMPECCABLE SERVICE
75 Derry Road West, Mississauga | 905-564-1920
Register now at MississaugaConvention.com
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Polémico sistema de videovigilância
controla uso de máscara
Cidade francesa de Cannes criou um sistema de videovigilância para controlar a
utilização de máscaras em espaços públicos, prevendo que esta se torne obrigatória. Uma medida que não reúne consenso.

N

o mercado da cidade, as câmaras
recolhem imagens, que ao serem
processadas através de um algoritmo no computador permitem detetar se as
pessoas têm ou não uma máscara no rosto.
Para entrar no espaço, os clientes já tinham
que lavar as mãos e permitir a medição da
temperatura.
A obrigatoriedade do uso de máscara
ainda não avançou, mas o controlo já está
a ser feito desde o dia 23 de abril.
O projeto é da startup francesa Datakalab
e transforma as imagens em dados, permitindo saber o número de pessoas que estão
ou não a usar máscara nos locais vigiados.
No dia 26 de abril, às 8.45 horas, "87% das
pessoas estavam de máscara" no mercado,
revelou um dos responsáveis da empresa

ao "Libération".
"Usamos a matemática para antecipar o
desconfinamento", explicou Sophie Mouysset, da câmara de Cannes. "Se a máscara
se tornar obrigatória e o Governo nos der
os meios, em algum momento será necessário aplicar a repressão para aplicar esse
princípio".
Na cidade de Cannes, apesar de as máscaras
serem gratuitas, 100 mil já foram distribuídas,
26% da população continua sem as usar.
No entanto, o método de controlo individual do uso de máscara através de pequenas
câmaras não é consensual. Há quem o considere um atentado ao direito à privacidade.
"Faz parte de todas essas novas tecnologias implementadas e legitimadas pela
crise. Devemos distinguir dois medos: o
primeiro é a da violação dos nossos direitos, o segundo é a questão da banalização",
apontou Martin Drago, advogado, ao jornal
francês.
JN/MS

O presidente norte-americano, Donald
Trump, afirmou esta quarta-feira (29)
que as diretrizes do Governo federal
sobre o distanciamento social devido
ao novo coronavírus "desaparecerão"
quando terminasse o seu prazo, na
quinta-feira (30), e nos estados que iniciam a retoma da atividade.

O

Governo norte-americano considera que esta orientação de prudência, emitida há 47 dias, foi integrada nas recomendações dadas pelos
estados sobre a forma como podem começar a aliviar gradualmente as restrições e reabrir as suas economias.
"Estas diretivas vão desaparecer porque
os governadores estão agora a fazê-lo",
disse Trump aos jornalistas na Casa Branca, aquando da reunião de quarta-feira
(29) com o governador democrata pelo
estado do Luisiana, John Bel Edwards.
O estado do Luisiana "virou a esquina"
na luta contra o vírus, disse o governa-

dor ao republicano Donald Trump, no
dia em que houve sinais de esperança
sobre um novo tratamento contra o vírus e, simultaneamente, indicadores
económicos sombrios para o país.
A economia dos Estados Unidos contraiu-se 4,8% primeiro trimestre em
termos anuais, um indicador que é precursor dos relatórios sombrios que se
aguardam neste verão, uma vez que a
pandemia da Covid-19 levou ao encerramento de grande parte do país e provocou uma grave recessão.
Trump falou com confiança dos governadores que lideram a retoma nos seus
estados, mas a fase de transição não está
a correr bem em todas as regiões do país.
"Eu queria dar-lhe os parabéns", disse
Trump a Edwards, elogiando o governador pelo trabalho que fez em Nova Orleães, uma das zonas mais afetadas pelo
novo coronavírus no país.
JN/MS
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Trump diz que não renovará directrizes
sobre distanciamento social
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Encontrados destroços de helicóptero
canadiano ao serviço da NATO

ONU alerta para milhões de gravidezes não

Fontes militares gregas disseram que foram descobertos destroços do helicóptero militar que opera a partir de uma fragata canadiana envolvida nas operações da
NATO no Mediterrâneo que desapareceu
na quarta-feira (29), no mar Jónico.

As medidas de confinamento e outras
consequências da pandemia de Covid-19
podem originar milhões de gravidezes não
desejadas, devido à dificuldade de muitas
mulheres em aceder a métodos contracetivos, alertou esta terça-feira (28) a Organização das Nações Unidas (ONU).

Créditos: DR

Genocide
Opinião

The word “genocide” was first coined by
Polish lawyer Raphael Lemkin in 1944 in
his book Axis Rule in Occupied Europe.
It consists of the Greek prefix “genos,”
meaning “race” or “tribe,” and the Latin
suffix “cide,” meaning “killing.” Lemkin
developed the term partly in response to
the Nazi policies of systematic murder
of Jewish people during the Holocaust,
but also in response to previous instan-

ces in history of targeted actions aimed
at the destruction of particular groups of
people. Later on, Lemkin led the campaign to have genocide recognized and
codified as an international crime. Genocide was first recognized as a crime
under international law in 1946 by the
United Nations General Assembly I). It
was codified as an independent crime in
the 1948 Convention on the Prevention
and Punishment of the Crime of Genocide (the Genocide Convention).

U

m período de seis meses em confinamento e dificuldades em aceder
a serviços de saúde pode deixar 47
milhões de mulheres de países em desenvolvimento sem métodos de planificação
familiar, de acordo com cálculos do Fundo
de População das Nações Unidas (UNFPA).
A UNFPA aponta para um resultado de
cerca de sete milhões de gravidezes não desejadas e avisa também para um grande aumento da violência de género, com quase
31 milhões de casos adicionais resultantes
do surto do novo coronavírus.
O estudo informa que a crise pode igualmente atrasar programas contra a mutilação genital feminina e aumentar o número
de matrimónios adolescentes, devido a dificuldades económicas.
"Estes novos dados mostram o impacto catastrófico que a covid-19 pode ter em
mulheres e crianças de todo o mundo", disse a diretora-executiva da UNFPA, Natalia
Kanem, em comunicado.
Segundo a ONU, o aumento da violência
de género já se verifica em todo o mundo,
com mais denúncias na justiça e maior fluxo

cide, ignoring all its ferocious and negative impacts on humanity at large. Genocide has the capability to pit one group
against another to such an extent that
hatred and a will for extermination blinds
all possibility of oneness, integration, and
unity. All ideals of humanitarian concern
are cut short in the battle for establishing
superiority of ideology and of religion.
The potential for genocide in the wake
of diminishing ideals of humanity urgently necessitates international intervention.
Failing to address this challenge could serdeological and religious superiority iously hamper peace and prosperity across
and the zeal for dominance serve as the the globe. Studying as well as understandbasic excuses for carrying out geno- ing the impacts of potential genocide in

I
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"

desejadas durante confinamento

Créditos: DR

te", afirmou, acrescentando que seis pessoas estavam a bordo do helicóptero.
Segundo as Forças Armadas do Canadá
(CAF), o helicóptero desapareceu" enquanto participava em exercícios com membros
aliados perto da Grécia".
O comando militar da NATO com sede
Detritos foram encontrados na área
italiana de controlo e intervenção" no em Mons, na Bélgica, confirmou na quarMar Jónico disse à agência AFP fonte ta-feira (29) à noite "o desaparecimento de
um helicóptero", enfatizando que "as opemilitar grega.
"A Grécia enviou um helicóptero da ma- rações de busca estavam em andamento".
rinha para participar na operação de resgaJN/MS

Mario Silva

29

de chamadas nas linhas de apoio às vítimas.
A UNFPA adverte que as medidas de
confinamento deixaram muitas mulheres
fechadas em casa com os agressores, sem
acesso a espaços seguros.
"A saúde reprodutiva e os direitos das
mulheres devem salvaguardar-se a todo o
custo", defendeu Natalia Kanem, que sublinhou a importância de que todos os serviços continuem ativos e de dar apoio às
mulheres mais vulneráveis.
JN/MS
the near future could prevent these evils
from spreading. The impact of genocide is
not only limited to the sphere of violence
and bloodshed. It has spread its demonic
claws to haunt the past, present, and future existence of its victims.
Holding the potential to exterminate
entire populations, genocide—especially in the twenty-first century—has hindered the growth of the people at the
receiving end of its atrocious presence.
All strata of the civic framework are disrupted when genocide infects a country.
The sociocultural, economic, and political
grounds of those victimized by genocide
are hampered to a large extent. Genocide
not only holds the capacity to disrupt the
geographical locale whole and sole, but
also to spread disorder in the educational and health domain. For the community or groups at the receiving hand of the
perils of genocide, standard education
and health facilities can only be a distant
dream. Irrespective of age and gender,
these victims face extreme physical,
mental, sexual, and psychological torture.
Genocide even gives rise to other issues
like refugee crises, the problem of repatriation, and the question of reintegration.
The impacts of genocide are not just
contained within a specific geographical
locale; they trespass the boundaries of
time and space to haunt the very existence of the communities facing the brunt
of modern-age genocide.
Genocides and mass atrocities are dark
hallmarks of human history, but so too
are efforts to preclude their reoccurrence.
Regrettably, the latter have continued to
lack the effectiveness required of the collective global community, and it is upon
this fact that world leaders and citizens
of all countries must focus their energy
to realize the changes that will effectively
prevent future events of this kind.
*Dr. Mario Silva, PhD(law),
Distinguished Fellow, Ryerson University

Análise do editorial do Milénio Stadium; O
Covid-19 e a pandemia: ponto da situação;
Reabrir a economia - sim ou não?; A Eva e a
vida que não pode parar.

Natural da Figueira da Foz, Paulo César Fajardo é um produtor e realizador independente,
que se assume “atraído pela beleza seja ela
de que tipo for”. Já lhe demos, por diversas
vezes, a fantástica oportunidade de assistir a
alguns dos seus trabalhos, como são exemplo
os documentários “A Rebentação”, “O pastor
de sonhos” ou “Resiste BA-61”, todos eles
merecedores de distinções.

O Espaço Mwangolé, recebeu o Artista e
Compositor Semedo. Teremos o nosso momento musical e o nosso Top das músicas
mais tocadas no programa de rádio do Espaço
Mwangolé.

Sex 18h

Dom 17h

Dom 18h30

José Mafra é defensor de que o folclore tem
de seguir as regras tradicionais. Amante de
cavalos e da cultura portuguesa, hoje é presidente do Rancho de Folclore da Nazaré, o
mais antigo da diáspora.

Esta semana, Carmo Monteiro traz-nos a exposição “Jovens Artistas da Comunidade Portuguesa”, inaugurada na Galeria Almada Negreiros no Consulado de Portugal em Toronto,
o espetáculo dos Portuguese Kids na Casa dos
Açores do Ontário e as atuações de talento lusofono no LusoLife Beat Concert Series, que
decorreram no MOD Club em Toronto.

Watch “Stella’s Studio”’s episode 5 on Camoes
TV that will feature Maggie Habieda, an
award-winning artistic photographer founder
of Fotografia Boutique and producer of the
Colours of Love Concert. In the studio Stella
will have the visit of a loving musical couple
Heather Christine and Matt Zaddy to talk about
their new musical releases.

Sab 16h

Sab 15h

Sun 9pm

Apresentador: Manuel DaCosta
Convidados: : Cristina da Costa, Mario Silva
e Ricardo Batista

SÁBADO, 2 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Musicbox
11h00 It´s Showtime
11h30 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Glitter Show
14h30 Portugal À Vista
15h00 Espaço Comunidade
15h30 Caminhos da história
16h00 Nós Por Cá
16h30 Caminhos Da Energia
17h00 Estação de Serviço
17h30 Musicbox
18h00 Timeline
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 Portugal À Vista
20h00 Musicbox
21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth
22h00 We Need To Talk
23h00
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
04h00
05h00

Nota Alta com Rui Massena
Portugal À Vista
Transparências
Espaço Comunidade
Here’s the Thing
Musicbox
Out there
Nicki Clark Show

DOMINGO, 3 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Caminhos Da História
08h30 Estação de Serviço
09h00 Portugal à vista
09h30 Missa Dominical
10h30 Espaço Comunidade
11h00 Nós Por Cá
11h30 Musicbox
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00

Here’s the Thing
Wisdom of Wealth
Estação de Serviço
Caminhos Da História
Camões TV Magazine

16h00 Body & Soul
16h30 Imperdíveis
17h00 It´s Showtime
17h30 Musicbox
18h00 Here’s The Thing
18h30 Espaço Mwangolé
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 Nós Por Cá
20h00v Musicbox
21h00 Stella’s Studio
21h30 Forgotten Treasures
22h00 Timeline
23h00 We Need To Talk
00h00 Camões TV Magazine
02h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show

11h00
12h00
12h30
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h00
19h00
19h30
20h30
21h00

SEGUNDA, 4 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Nós Por Cá
08h30 Espaço Comunidade
09h00 Caminhos Da História
09h30 Body & Soul
10h00 Timeline

21h30 Here’s The Thing

Musicbox
Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
We Need To Talk
Musicbox
Caminhos Da História
Estação de Serviço
Espaço Mwangolé
Glitter Show
Portugal À Vista
Stella’s Studio
Imperdíveis
Musicbox
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
It’s Showtime
Caminhos Da História

22h00 Wisdom of Wealth
22h30
23h30
00h30
01h00
01h30

We Need To Talk
Timeline
Stella’s Studio
Forgotten Treasures
Transparências

02h00
03h00
04h00
05h00

We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

TERÇA, 5 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Roundtable
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 We Need To Talk
14h00 Musicbox
15h00 Caminhos Da História
15h30 Nós Por Cá
16h00 Espaço Comunidade
16h30 Portugal À Vista
17h00 Espaço Mwangolé
17h30 It’s Showtime
18h00 Imperdíveis
18h00 Musicbox
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais

24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

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

O Museu da Pedra possui uma coleção de
Arqueologia, constituída por artefactos arqueológicos e sílex datados do Paleolítico Médio e
recolhidos em diversas estações arqueológicas de Cantanhede.

Esta semana Madalena Balça conversa com
a escritora Inês Pedrosa que veio representar
Portugal no Festival Internacional de Autores
de Toronto.

No Timeline desta semana Adriana eCatarina
falam-nos do funcionário que Snoop Dog tem
para, exclusivamente, lhe enrolar cigarros;
mostram-nos as sapatilhas com água benta
que custam um balúrdio; dão-nos a conhecer o monge que é o homem mais velho do
mundo e mostram-nos o anúncio especial de
Diogo Piçarra.

Sab 14h30

Sat 9pm

Sab 18h

No Body&Soul desta semana vamos conhecer dicas para formar uma rotina diária
que proporciona um sono de qualidade. Na
segunda parte do programa regressamos
para conhecer 5 documentários sobre saúde,
bem-estar e espiritualidade que tem mesmo de conhecer. Não perca ainda um novo
episódio da rubrica Nutrição com Coração.

Catch Armando Terra and I in exploring
his never before seen Ford memorabilia
and badge collection that he is only one of
three people who own this exclusive collection. We will also share with you some
wonderful Vintage shopping stores and
areas that you can visit.

Dom 16h

Sun 9:30pm

20h30 Body & Soul
21h00 Caminhos Da História
21h30 Forgotten Treasures
22h00 Stella’s Studio
22h30 Roundtable
23h30 Espaço Mwangolé
00h00 It´s Showtime
00h30 Body & Soul
01h00 Portugal À Vista
01h30 Transparências
02h00 We Need To Talk
03h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show
QUARTA, 6 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Body & Soul
08h30 Portugal À Vista
09h00 Espaço Mwangolé
09h30 Espaço Comunidade
10h00 Here’s the Thing
10h30 Wisdom of Wealth
11h00 Musicbox

12h00
12h30
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
17h00
17h30
18h00
18h00
19h00
19h30
20h30
21h00
21h30
22h30
23h00

Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
We Need To Talk
Musicbox
Here’s The Thing
Wisdom of Wealth
Roundtable
Stella’s Studio
Musicbox
Imperdíveis
Musicbox
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
Portugalà Vista
Caminhos Da História
Timeline
It´s Showtime
Portugal À Vista

23h30
00h00
02h00
03h00
04h00
05h00

Body & Soul
Camões TV Magazine
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

QUINTA, 7 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Nós Por Cá
08h30 Caminhos da Energia
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Stella’s Studio
10h30 Portugal à Vista
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 We Need To Talk
14h00 Musicbox
15h00 Caminhos Da História
15h30 Espaço Mwangolé
16h00 Timeline
17h00 Forgotten Treasures
17h30 Nós Por Cá
18h00 Imperdíveis
18h00 Musicbox
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais
20h30 Espaço Comunidade
21h00 Here’s The Thing
21h30 Wisdom of Wealth

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

Um espaço de informação para lhe dar a
conhecer tudo o que se passa no país e
no mundo.
Sempre em português e sempre na
Camões TV!
Seg-Sex 19h

22h00 Stella’s Studio

15h00 Here’s The Thing

22h30 Forgotten Treasures

15h30 Espaço Comunidade

23h00 Portugal À Vista

16h00 Nós Por Cá

23h30 Espaço Comunidade

16h30 Forgotten Treasures

00h00 We Need To Talk

17h00 Body & Soul

01h00 It´s Showtime

17h30 Musicbox

01h30 Transparências

18h00 Roundtable

02h00 We Need To Talk

19h00 Camões TV Notícias

03h00 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

04h00 Out There

20h30 Wisdom of Wealth

05h00 Nicki Clark Show

21h00 Caminhos Da História

SEXTA,8 DE MAIO

21h30 It´s Showtime

06h00 Musicbox

22h00 Espaço Mwangolé

08h00 Body & Soul

22h30 Timeline

08h30 Portugal À Vista

23h30 Forgotten Treasures

09h00 Gente Com História

00h00 Here’s The Thing

10h00 It’s Showtime

00h30 Wisdom of Wealth

10h30 Espaço Mwangolé

01h00 Stella’s Studio

11h00 Musicbox

01h30 Transparências

12h00 Clube dos Cozinheiros

02h00 We Need To Talk

12h30 Imperdíveis

03h00 Musicbox

13h00 We Need To Talk

04h00 Out There

14h00 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

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

CAMOESTV.com
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Covid-19. OMS suspende vacinação
contra a poliomielite em África
Organização redireciona esforços para
o combate à pandemia da Covid-19.
Mais de 12 milhões de crianças serão
vacinadas contra a poliomielite mais
tarde, e a OMS admite novos surtos da
doença no continente.

Mais de 200 médicos cubanos chegam à
África do Sul para lutar contra coronavírus
A delegação cubana inclui epidemiologistas, especialistas em saúde pública,
clínicos gerais e técnicos de suprimentos
médicos.

M

ais de 200 médicos e pessoal da saúde de Cuba chegaram a África do
Sul, nesta segunda-feira (27), para
participar na luta contra o novo coronavírus no país mais afetado pela pandemia em
África, anunciaram as autoridades locais.
De acordo com o balanço oficial realizado na quinta-feira (30), a África do Sul
registava 5.350 casos de Covid-19, com 103
mortes.
A delegação cubana inclui epidemiologistas, especialistas em saúde pública,
clínicos gerais e técnicos de suprimentos
médicos que "vão ajudar nos esforços já
mobilizados na África do Sul contra a disseminação da Covid-19", afirmou a Presidência sul-africana.
Conforme o presidente Cyril Rama-

phosa, começa no 1º de maio a suspensão
progressiva do confinamento nacional imposto a 27 de março aos seus 57 milhões de
concidadãos.
O seu Governo lançou uma campanha
abrangente de triagem que permitiu que
168.000 pessoas fossem testadas.
A África do Sul mantém relações estreitas com Cuba desde a queda do regime
racista branco do Apartheid, em 1994. O
regime castrista apoiou a luta de libertação
liderada pelo Congresso Nacional Africano
(ANC), de Nelson Mandela.
Recentemente, Cuba também enviou 250
médicos e profissionais de saúde para Angola, também com o objetivo de combater
a Covid-19. Na época da Guerra Fria, Cuba
enviou milhares de soldados para este país
do sul de África para apoiar o Movimento
Popular de Libertação de Angola (MPLA)
no conflito civil (1975-2002).
G1/MS
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Organização Mundial da Saúde
(OMS) anunciou a suspensão da
vacinação contra a poliomielite
em África, de forma a redirecionar os
recursos para o combate à propagação
da Covid-19 no continente.
De acordo com o "The Guardian",
mais de 12 milhões de crianças não vão
ser vacinadas para já contra a poliomielite, o que vai levar ao aparecimento de
surtos da doença, admite o diretor da
OMS para o combate à poliomielite em
África, Pascal Mkanda.
"Tomámos a difícil decisão de suspender a vacinação. Novos surtos de poliomielite vão aparecer porque não vamos
conseguir vacinar as crianças a tempo.
É a decisão correta, porque precisamos
de combater a Covid-19 e o processo de
vacinação contra a poliomielite até poderia aumentar a propagação do coronavírus", disse.
De acordo com o jornal britânico, a
medida já começa a causar impacto e o
Nigér já anunciou dois novos casos de
poliomielite, apenas quatro meses depois de ter erradicado a doença após um
surto que durou quase dois anos.
"O Nigér conseguiu parar o último
surto com campanhas de vacinação em
massa", disse o responsável da OMS.
A poliomielite é uma doença altamente contagiosa que pode levar à paralisia
nos casos mais graves e até à morte. A
sua transmissão decorre da ingestão de
substâncias contaminadas.

Mkanda quer retomar a atividade da
OMS contra a polio o quanto antes, assim que as medidas contra a Covid-19
comecem a abrandar no continente.
"Estamos a trabalhar para planear
campanhas ainda mais eficazes para colocá-las em prática assim que o combate
à Covid-19 comece a abrandar", afirma.
A Covid-19 está a propagar-se rapidamente no continente. Na última semana,
o número de infetados mais do que duplicou, ultrapassando os 32 mil casos.
A preocupação com o impacto do novo
coronavírus no continente africano, devido à qualidade dos sistemas de saúde
dos países, levou a que a maioria dos governos tomasse medidas agressivas e de
forma antecipada. A OMS redirecionou
a maioria das suas campanhas no continente para o combate à Covid-19.
RR/MS

Violência machista, a outra epidemia na África do Sul

A

vida de Sandy (nome fictício) mudou drasticamente no fim de março,
quando começou o confinamento
devido ao coronavírus. “O meu marido
ameaçou destruir-me. E a situação não parou de piorar”, conta a cabeleireira sul-africana de 42 anos, vítima da violência
machista.
O seu caso não é isolado. Na África do
Sul, a linha nacional de emergência para
mulheres e crianças maltratadas está saturada desde o início do confinamento a 27
de março: mais de 12.000 ligações nas três
primeiras semanas, o dobro do habitual.
Além de administrar a pandemia de coronavírus, que já matou 103 pessoas (segundo
dados divulgados esta quinta-feira, dia 30),
o país “combate outra epidemia mortal, a da
violência machista e doméstica”, resume a
publicação online Daily Maverick.
Na África do Sul uma mulher é assassinada a cada três horas e, por dia, a polícia regista 110 denúncias de violação, de acordo
com as estatísticas anuais.
Uma situação agravada com o confinamento provocado pela pandemia de COVID-19. Muitas mulheres estão presas com
os seus agressores, explica Kathy Cronje,
diretora da associação Safe House, que recebe mulheres agredidas.
“Para os agressores natos, o confinamento é benéfico”, afirma.

rante um período tão difícil “mulheres e
meninas estejam aterrorizadas nas suas
casas e sejam obrigadas a fazer ligações de
emergência desesperadas”.
O secretário-geral da ONU, António
Guterres, denunciou no início de abril um
“surto horrível de violência” com a situação de confinamento em vários países.
A fundação Tears, que ajuda vítimas da
violência machista, registou um aumento
de 30% das ligações em três semanas.
Mas a organização considera esta apenas
a ponta do iceberg. “Em confinamento, as
vítimas não podem falar de maneira livre”,
explica Mara Glennie, presidente da Tears.
As mulheres que desejam abandonar a
residência conjugal enfrentam obstáculos
durante o período. Elas precisam de uma
permissão judicial para o deslocamento,
denuncia Mara Glennie.
“A condição do confinamento provoca o
sofrimento em silêncio”, lamenta a ativista
Brenda Madmuse-Pajibo.
Quando o isolamento começou no país, a
ONG Safe House ficou surpresa com o número reduzido de ligações.
“Talvez o medo do coronavírus fosse
Nos bairros mais pobres, as casas estão gas e divergências”, relata Sandy. “Mas maior que o de permanecer em casa. Mas
superlotadas, com poucas divisões. Em quando você está confinada, não pode pe- quando o presidente anunciou uma prorrogação do confinamento (a 9 de abril), as
confinamento não se pode pedir às crian- gar no carro para apanhar ar. Começa uma
mulheres afirmaram: não podemos aguenças que saiam para brincar na rua”, afirma bola de neve que se transforma numa ex- tar mais”, afirma Kathy Cronje.
Shaheda Omar, diretora da fundação Ted- plosão vulcânica”.
A partir daquele dia, a ONG viu uma exdy Bear para menores.
O presidente sul-africano, Cyril Rama- plosão dos pedidos urgentes de alojamento.
“Como todos os casais, aconteciam bri- phosa, considerou preocupante que duJB/MS
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Na África do Sul uma mulher é assassinada a cada três horas e, por dia, a polícia regista 110 denúncias de violação, de
acordo com as estatísticas anuais.
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Brasil está 'navegando às cegas' no combate
à COVID-19, diz ministro da Saúde
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O Brasil está "navegando às cegas" no
combate à COVID-19, disse nesta quarta-feira (29) o ministro da Saúde, Nelson
Teich, em teleconferência com senadores. O ministro repetiu que há falta de
informações adequadas a respeito da
pandemia do novo coronavírus e que o
isolamento social foi adotado "porque
você não sabe o que fazer".
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"

Não sabemos qual o percentual da
sociedade está comprometido pela
doença. Você não sabe se essas pessoas transmitem tanto quanto as que estão mais graves. Os testes hoje não permitem a gente saber essa realidade. Sem
esse conhecimento, você literalmente
está navegando às cegas. Esta que é a
grande verdade", disse Teich.
Questionado pelo senador Jorginho
Mello (PL-SC) sobre divergências a respeito das previsões para o pico do coronavírus no Brasil, o ministro disse que
desacredita das projeções.
"Quando vai ser o pico? Não sei e ninguém sabe", afirmou. "As datas que nós
projetamos hoje são simplesmente suposições em cima de modelos matemáticos".
Teich voltou a sustentar que as regiões
devem ser tratadas de forma diferente,
de acordo com a realidade da pandemia
em cada localidade. Ele anunciou uma
mudança na distribuição dos equipamentos de proteção individual e insumos, que deixará de seguir a distribuição
"linear", proporcional aos dados populacionais de cada estado e passará a ser feita de acordo com a gravidade da situação
em cada lugar.
"Percebemos distintos perfis de comportamento por região, bem como padrão de evolução da epidemia em cada
local", disse.
Questionado pela senadora Rose de
Freitas (Podemos-ES) se o "ficar em
casa" deve ou não ser adotado como recomendação à população, o ministro da
Saúde voltou a dizer que a pasta irá ainda
formular uma "diretriz" para orientar os
governos locais.
"O que existe é o seguinte: o isolamento é uma ferramenta, e ele é bem usado

ou mal usado. O que a gente vai discutir
quando cria uma política é uma diretriz,
saber para cada tipo de situação se pode
ficar em casa ou não", disse o ministro,
que ponderou que a recomendação continuará valendo para pessoas acima dos
60 anos, portadores de doenças pré-existentes ou quem teve contato com
pessoas infectadas.

Período de gripe

O ministro da Saúde manifestou preocupação com a chegada dos períodos de
temperaturas mais baixas no país, quando há uma ocorrência maior de gripes e
síndromes respiratórias.
"Isso pode ser uma sobrecarga maior
para o sistema de saúde", disse Teich, que
afirmou que pacientes podem contrair
simultaneamente o novo coronavírus e
outros vírus gripais.
Para tanto, o ministro se comprometeu a reforçar a campanha de vacinação,
para diminuir as internações para outras
formas de gripe, e reforçar o atendimento para os casos de COVID-19, contra a
qual ainda não há vacina conhecida nem
medicação cientificamente comprovada
como eficaz.
G1/MS

Posse de ministros no Planalto gera aglomeração;

muitos presentes não usaram máscara
Evitar aglomerações e usar máscaras
No Distrito Federal, inclusive, onde está
são recomendações da OMS e dos es- localizado o Palácio do Planalto, o uso de
pecialistas para evitar a disseminação do máscaras passou a ser obrigatório em tocoronavírus.
dos os locais públicos, estabelecimentos
comerciais e no transporte público a partir
A cerimônia de posse dos novos minisdesta quinta (30). A partir de 11 de maio hatros da Justiça, André Luiz Mendonça, e da
verá multa para quem desrespeitar a regra.
Advocacia Geral da União, José Levi, nesta
quarta-feira (29), gerou aglomeração no
Palácio do Planalto. Além disso, muitos dos Bolsonaro
presentes ao evento não usaram máscara.
Durante a cerimônia, o presidente Jair
Participaram do ato o presidente Jair
Bolsonaro, que não usou máscara, coçou os
Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle, o
presidente do Supremo Tribunal Federal, olhos, o nariz e levou a mão à boca.
Em um pronunciamento na TV, em 24
Dias Toffoli, ministros de Estado, deputade março, Bolsonaro disse ter "histórico
dos e funcionários do governo.
Após a cerimônia, muitas das pessoas, de atleta" e que, se contrair o coronavírus,
sem máscaras, se cumprimentaram, se sentirá como uma "gripezinha".
O presidente também tem deixado o Paabraçaram, tiraram fotos juntas. Algumas
lácio
da Alvorada, residência oficial, para ir
delas também coçaram os olhos e a boca.
a padarias em Brasília e a atos na Esplanada
dos Ministérios favoráveis ao governo dele.
Recomendações
Ainda na cerimônia, Bolsonaro abraçou
Diante da pandemia do novo corona- o presidente do Supremo Tribunal Federal,
vírus, a Organização Mundial de Saúde ministro Dias Toffoli. No palco da cerimô(OMS) e os especialistas têm recomendado nia, somente a primeira-dama usou másque as pessoas evitem as aglomerações e cara. As demais autoridades, não.
usem máscaras.
G1/MS

Políticas irresponsáveis do Brasil
colocam milhões de vidas em risco
Especialistas em direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmaram que políticas económicas e sociais
irresponsáveis do Brasil colocam milhões
de vidas em risco durante a pandemia do
novo coronavírus.

E

m comunicado, a ONU acrescentou
que o Brasil deveria abandonar imediatamente políticas de austeridade
que considerou serem mal orientadas e
aumentar os gastos para combater a desigualdade e a pobreza exacerbada pela pandemia da covid-19.
"A pandemia da covid-19 ampliou os
impactos adversos de uma emenda constitucional de 2016 que limitou os gastos públicos no Brasil por 20 anos", disse o especialista independente em direitos humanos
e dívida externa, Juan Pablo Bohoslavsky.
"Os efeitos são agora dramaticamente visíveis na crise atual", completou Philip Alston, relator especial sobre pobreza extrema
da ONU.
Ambos observaram que apenas 10%
dos municípios brasileiros têm camas nos

cuidados intensivos e o Sistema Único de
Saúde (SUS), nome dado à rede pública de
saúde do Brasil, não tem nem metade das
camas hospitalares recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
"Os cortes de financiamento governamentais violaram os padrões internacionais de direitos humanos, inclusive na
educação, habitação, alimentação, água e
saneamento e igualdade de género", afirmaram Bohoslavsky e Alston.
"O sistema de saúde enfraquecido não
está sobrecarregado e está a colocar em risco os direitos à vida e à saúde de milhões de
brasileiros que estão seriamente em risco.
Já é hora de revogar a Emenda Constitucional 95 e outras medidas de austeridade
contrárias ao direito internacional dos direitos humanos", acrescentaram.
Os dois especialistas expressaram repetidamente a preocupação de que a política
brasileira está a dar prioridade à economia
em vez da vida das pessoas, verbalizada em
críticas feitas as ações de isolamento social
para impedir a rápida disseminação da co-

vid-19 pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.
"Não se pode permitir colocar em risco a
saúde e a vida da população, inclusive dos
trabalhadores da saúde, pelos interesses
financeiros de uns poucos (...) Quem será
responsabilizado quando as pessoas morrerem por decisões políticas que vão contra
a ciência e o aconselhamento médico especializado", questionaram os especialistas
consultados pela ONU.
Embora tenham feito duras críticas,
Bohoslavsky e Alston reconheceram que o
Brasil fez esforços louváveis para tentar diminuir o impacto da pandemia.
Os investigadores citaram a renda básica
de emergência, um projeto aprovado pelo
Congresso para distribuir ajuda aos brasileiros autónomos que ficaram sem rendimentos, e a implementação das diretrizes
de distanciamento social das autoridades
locais.
"A crise da covid-19 deve ser uma oportunidade para os Estados repensarem as
suas prioridades, por exemplo, introduzin-

do e melhorando os sistemas universais de
saúde e proteção social, bem como implementando reformas tributárias progressivas", avaliaram Bohoslavsky e Alston.
"Os Estados de todo o mundo devem
construir um futuro melhor para suas populações, e não valas comuns", concluíram
os especialistas da ONU.
O Brasil ultrapassou a barreira dos cinco
mil mortos associados ao novo coronavírus, totalizando até quarta-feira (29) 5.017
óbitos e 71.886 casos confirmados desde o
início da pandemia, informou o Ministério
da Saúde.
A nível global, segundo um balanço da
agência de notícias AFP até quarta-feira
(29), a pandemia de covid-19 já provocou
mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1
milhões de pessoas em 193 países e territórios.
A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro,
em Wuhan, uma cidade do centro da China.
CNN/MS
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Esta terça-feira (28) o primeiro-ministro
português, António Costa, decidiu organizar um género de festa privada… é que só
entrava na sala quem tivesse “bilhete”!

O

primeiro-ministro, em conjunto
com o ministro da Economia, Pedro
Siza Vieira, o ministro da Educação,
Tiago Brandão Rodrigues e os secretários
de Estado da Juventude e do Desporto e
da Saúde, João Paulo Rebelo e António Sales, receberam os felizes contemplados: os
presidentes do Benfica, Luís Filipe Vieira,
do Sporting, Frederico Varandas, do F.C.
Porto, Pinto Costa, da Liga Portuguesa de
Futebol Profissional, Pedro Proença, da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando
Gomes, e o CEO da Federação Portuguesa
de Futebol, Tiago Craveiro - em causa estava uma reunião em que, durante quase
duas horas, foram discutidas as condições
necessárias a um eventual regresso do
campeonato português, que foi interrompido no início do mês de março devido ao
surto do coronavírus, assim como o levantamento de restrições na área do desporto.
Em São Bento, os presidentes dos três
grandes do futebol português assumiram-se assim como “porta-voz” dos restantes
15 clubes que compõem a I Liga portuguesa,
e declararam o desejo comum de retomar a
competição.
Fernando Gomes, em declarações à im-

prensa declarou que o propósito desta audiência era o de "chamar a atenção e focar o
interesse da indústria do futebol em reativar, desde que as condições de saúde pública e as autoridades de saúde dessem o seu
consentimento relativamente em relação
às condições de saúde pública que têm de
ser salvaguardadas".
Já depois deste evento “privado” ter terminado, o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, reconheceu que apesar do futebol profissional ter
um "impacto económico muito relevante
para a indústria", a prioridade do Governo
- tendo em conta a atual situação pandémica vivida - é a saúde pública.
"A primeira preocupação é a saúde pública, mas o Governo também compreende
que nesta modalidade em particular há um
impacto económico muito relevante para a
indústria. Se não podemos deixar colapsar
a indústria de uma forma geral, a indústria
do futebol também não deve ficar à margem desta preocupação para que não haja
esse colapso", afirmou.
Recorde-se que na terça-feira (28), a
UEFA, pela voz do presidente Aleksander
Ceferín, estabeleceu o dia 25 de maio como
data limite para que as federações nacionais apresentem um plano de retoma deste
desporto - o mesmo prazo se aplica no caso
das federações e ligas decidirem colocar
um ponto final nas competições, necessitando para isso de apresentar as razões que
justificam a decisão e ainda de escolher os
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You can’t sit with us!

clubes para as provas europeias de 2020/21.
Na quinta-feira (30) António Costa
anunciou que, “com todas as cautelas que a
segurança impõe”, foi aprovado o plano de
transição - “desceu-se um degrau”, passando-se de estado de emergência a estado
de calamidade no país.
No que ao desporto diz respeito, sabe-se agora que a partir do dia 4 de maio
será permitida a prática de desportos
individuais ao ar livre, sem utilização de
balneários nem piscinas.
"Os restantes desportos em recintos fechados, desportos coletivos ou de combate
continuam a não ser permitidos e a única
exceção tem a ver com ser possível, a partir
do fim de semana de 30 e 31 de maio, iniciarmos a conclusão das provas oficiais dos
clubes da 1.ª Liga de futebol profissional,

permitindo concluir as últimas 10 jornadas
do campeonato e também o final da Taça de
Portugal", informou o chefe de Estado na
sua comunicação ao país relembrando, no
entanto que "o reinício das atividades da 1.ª
Liga está sujeito, ainda, primeiro à aprovação da Direção Geral de Saúde do protocolo
sanitário que nos foi apresentado pela Liga
de Futebol Profissional e está ainda condicionado à validação de todos os estádios que
cumprem as condições indispensáveis para
que essa atividade possa ser retomada".
Para além disso, todos as partidas serão
sempre realizadas à porta fechada, quer na
I Liga, quer na final da Taça de Portugal.
As datas dos encontros serão anunciados
quando todos os pressupostos para o reinício da prova forem cumpridos..
É um “vamos indo… e vamos vendo”!
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Mini-estádio do Sp. Braga ficará
junto aos bombeiros sapadores
O Sp. Braga revelou esta quarta-feira
(29), num vídeo publicado nas redes
sociais, que o futuro mini-estádio, a
construir na segunda fase da cidade
desportiva, cujas obras vão começar
em maio e com capacidade para 2400
espectadores, ficará situado junto ao
edifício dos Bombeiros Sapadores de
Braga.

O
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A Comissão Arbitral Paritária da Liga
Portuguesa de Futebol Profissional
(LPFP) deu razão ao guarda-redes francês Quentin Beunardeau no processo de
desvinculação unilateral com o Aves.

"

Depois de ter apresentado o pedido de rescisão no início de abril, em virtude de uma
situação de incumprimento salarial com os
jogadores do Desportivo das Aves, o guardião
francês Quentin Beunardeau viu ser-lhe dada
razão pela Comissão Arbitral Paritária", pode
ler-se em comunicado enviado às redações.
Contratado aos franceses do Metz em julho
de 2018, Quentin Beunardeau, de 26 anos,
assumiu-se como titular na baliza avense nas
últimas duas temporadas e participou em 54
encontros até à paragem por tempo indeterminado do campeonato a 12 de março, prova
em que os nortenhos seguiam na última posição à entrada para as 10 jornadas finais.
Três semanas depois, a 2 de abril, o emblema do concelho de Santo Tirso falhou a
regularização dos ordenados referentes ao
período entre dezembro de 2019 e fevereiro
de 2020, após um prazo adicional de 15 dias
indicado pela LPFP, que remeteu o assunto
para o Conselho de Disciplina da Federação
Portuguesa de Futebol.

A sociedade anónima liderada pelo investidor chinês Wei Zhao justificou as dívidas com a paralisação da atividade económica na China, motivada pela pandemia
de covid-19, tendo começado a liquidar as
verbas dos dois primeiros meses do ano
cinco dias depois.
Mesmo assim, o guarda-redes francês
Quentin Beunardeau e o avançado brasileiro Welinton Júnior rescindiram os vínculos
com os avenses, que podem perder dois a
cinco pontos, face aos 13 somados em 24
jornadas da I Liga, nove abaixo da zona de
salvação.
"Esta decisão permite ao jogador assumir
um novo compromisso com um novo clube, podendo ser inscrito aquando da reabertura do mercado de transferências, após
o final da presente temporada 2019/20",
termina a nota.
O guarda-redes internacional pelos escalões jovens das seleções gaulesas estava
vinculado até junho de 2022 e o gabinete
jurídico da SAD já avançou com um processo junto da FIFA para contestar a legalidade das rescisões unilaterais observadas
em abril.
JN/MS
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clube liderado por António Salvador publicou um vídeo nas redes sociais onde mostra o projeto
da etapa final da cidade desportiva, revelando a nova localização do Estádio Centenário, que terá capacidade para 2400
espectadores e que o clube quer inaugurar
durante 2021, ano em que assinala oficialmente 100 anos.
A obra sofreu alguns atrasos devido a
divergências entre a autarquia e o clube,
situação ultrapassada em setembro de
2019 com a outorga da escritura pública
para a constituição do direito de superfície a favor do clube sobre os terrenos
onde será edificada a segunda fase da cidade desportiva arsenalista.
O Estádio Centenário, projeto do arquiteto Pedro Guimarães e que vai albergar os jogos da equipa B e da equipa
feminina, estava previsto inicialmente
ser construído entre o futuro pavilhão e

os campos de treino, mas foi relocalizado
para algumas centenas de metros mais a
norte, num terreno junto ao edifício dos
Bombeiros Sapadores de Braga.
A segunda fase da cidade desportiva
engloba também outra grande infraestrutura desportiva: a construção do pavilhão
multiusos, reconvertendo o projeto da
inacabada piscina olímpica, contígua ao
Estádio Municipal de Braga, que terá capacidade para 1030 espectadores.
O pavilhão é "um equipamento estratégico para o desenvolvimento de todas
as modalidades amadoras do clube e
para a realização de saraus desportivos,
culturais, exposições e outros eventos",
explica o clube.
Um museu, uma área residencial com
49 quartos duplos, uma loja do Sporting
de Braga, uma área administrativa, escritórios da SAD, áreas sociais e de lazer, um
refeitório, um restaurante, um ginásio,
um parque de estacionamento para 250
lugares, entre outras valências, vão fazer
parte da segunda fase que concluirá a cidade desportiva do Sporting de Braga.
A primeira fase foi inaugurada em 2017
e serve um universo de 700 atletas distribuídos pelos diferentes escalões de formação de futebol.

Comissão Arbitral
dá razão a Beunardeau
na rescisão com Aves
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O Sporting pagou os três milhões devidos ao treinador Sinisa Mihajlovic, na
sequência de uma decisão do Tribunal
Arbitral do Desporto sobre a indemnização devida ao sérvio.

UEFA rejeita recurso e mantém
três jogos de castigo a Soares

O

JN/MS

duta imprópria da equipa, que recebeu
cinco ou mais cartões amarelos naquele
encontro, e 18 mil pelo bloqueio de passagens públicas.
Antes, no último desafio da fase de
grupos, disputado a 12 de dezembro de
2019, no Estádio do Dragão, frente ao
Feyenoord, da Holanda, o F. C. Porto foi
oares viu um cartão vermelho dire- castigado em 16 mil euros também pelo
to na derrota (3-1) caseira do F. C. bloqueio de escadas.
De resto, o Comité da UEFA reduziu
Porto frente aos alemães do Bayer
Leverkusen, que ditou o afastamento dos uma coima no valor de cinco mil euros
dragões da Liga Europa nos 16 avos de fi- para 2500, por invasão de campo, mas
multou o clube da invicta em 3250 eunal, a 27 de fevereiro.
Além de manter o castigo ao ponta de ros por pirotecnia, no jogo com o Youlança, divulgado na segunda-feira (27), ng Boys, na Suíça, a 28 de novembro de
o organismo que rege o futebol europeu 2019.
multou os portistas em cerca de 28 mil
JN/MS
euros, sendo que 10 mil se devem a con-

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA manteve os três jogos de
castigo ao brasileiro Tiquinho Soares,
rejeitando o recurso do F. C. Porto,
que assim não poderá contar com o
avançado nos próximos compromissos europeus.

S
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técnico sérvio foi contratado em
junho de 2018 pelo então presidente Bruno de Carvalho, mas,
poucos dias depois acabou por ser despedido pela comissão de gestão liderada por
Sousa Cintra, que contratou José Peseiro.
Sinisa Mihajlovic, que atualmente treina os italianos do Bolonha, exigiu uma
indemnização de cerca de 11 milhões de
euros à SAD do Sporting pela quebra unilateral do contrato, a 27 de junho de 2018.
Já a SAD do Sporting alegava que a equipa técnica liderada por Mihajlovic "não
sobreviveu ao período experimental".
O TAD acabou por dar razão ao treinador sérvio e tinha fixado a indemnização
nos três milhões de euros, a pagar até 31 de
março, mas o prazo foi dilatado até ao fim de
abril com o adiamento do prazo para cumprimento do "fair play" financeiro da UEFA.
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Sporting pagou três milhões de euros
de indemnização ao treinador Mihajlovic
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Benfica é a 8.ª equipa no mundo que
mais vence depois de marcar primeiro

O Benfica foi a oitava equipa no mundo,
entre 2015 e 2019, que mais jogos venceu na respetiva liga de futebol depois
de marcar o primeiro golo do encontro,
numa lista liderada pelos sérvios do Estrela Vermelha.

Conselho de
Disciplina arquiva
processo do Benfica
contra Marega
O Conselho de Disciplina (CD) da
Federação Portuguesa de Futebol arquivou, esta terça-feira (28), o processo
movido pelo Benfica contra o avançado
maliano Marega, do F. C. Porto, na sequência do jogo da 20.ª jornada da Liga.
"Decidem os membros da Secção
Profissional do CD da FPF em determinar o arquivamento do presente processo disciplinar", pode ler-se na nota.
O caso remonta à vitória por 3-2
do atual líder do campeonato sobre o
campeão em título, na 20.ª ronda, e as
águias queixavam-se de uma agressão
de Marega ao marroquino Taarabt, que
teria sido vítima ainda de outra agressão, no caso de Pepe, um caso ainda por
decidir por parte do CD.
JN/MS

Na classificação de todos os 92 campeonatos, o Estrela Vermelha lidera e apresenta uma média de 96,3%, seguido do Sheriff,
da Moldávia, que é segundo com 94,1%, e
do Albirex Niigata, de Singapura, terceiro
com 93,3%.
Nas chamadas ligas dos "big 5", o Paris
Saint-Germain apresenta a melhor média
(89,9%, 124 em 138), seguindo-se o Barcelona (88,5%, 116 em 131) e o Manchester
City (87,1%, 115 em 132).
O Central Coast Mariners, da Austrália, é
a equipa das primeiras divisões dos 92 países
analisados que mais vezes permitiu a cambalhota no marcador, com apenas 20 vitórias
nas 53 vezes que marcou primeiro (37,7%).
JN/MS
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e acordo com um relatório divulgado, esta segunda-feira (27), pelo
Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Desporto
(CIES), que analisou os dados de 92 campeonatos entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de
dezembro de 2019, os encarnados são das
equipas que menos permitiram empates ou
reviravoltas no marcador durante esse período, apresentando uma média de 92,6%

de triunfos sempre que marcaram o primeiro golo do jogo.
Ao todo, em jogos apenas da Liga, o Benfica fez o primeiro tento da partida 121 vezes e só deixou escapar a vitória em nove
ocasiões (112).
O F. C. Porto é a segunda equipa portuguesa com melhor média (90%), referente a 108 vitórias nos 120 jogos em que
marcou primeiro, e aparece na geral no
21.º lugar.
Na tabela só de equipas portuguesas, o
Sporting fecha o pódio, com 87,2% (102
vitórias nos 117 jogos em que inaugurou o
marcador), enquanto o Moreirense é o emblema que mais vezes deixou fugir o triunfo
depois de estar na frente (56,9%, 41 em 72).
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De volta aos treinos
O plantel do Famalicão regressou, esta
segunda-feira (27), ao trabalho, depois de
cumprido o confinamento social decretado pelas autoridades de saúde face à
pandemia do novo coronavírus. De acordo com a informação disponibilizada no
site do Famalicão, "todos os jogadores,
elementos da equipa técnica e todo o
staff foram submetidos a testes serológicos para avaliação da resposta imunitária ao novo coronavírus". A primeira fase
dos trabalhos "irá contemplar a divisão
do plantel em grupos reduzidos, que vão
utilizar percursos abertos para o acesso
aos relvados, com o clube a disponibilizar todo o material de treino individual
para uso exclusivo por cada jogador, no
qual se incluem equipamentos, bolas e

garrafas para a indispensável hidratação
do atleta". O emblema minhoto anunciou
ainda que "será mantida uma monitorização individual e diária dos sintomas
de todos os elementos, bem como uma
avaliação da temperatura à chegada das
instalações do clube".

T

ambém o Aves - que cumpriu 20 dias
de férias intercalados com o confinamento social imposto pelo coronavírus
- e o Braga regressaram aos treinos esta segunda-feira (27). Os jogadores minhotos subiram ao relvado divididos em dois grupos.
Já o plantel principal do Benfica voltará
ao trabalho no dia 4 de maio. O clube da
Luz sublinha que "cumprirá, de forma ri-

gorosa, o acordo de cavalheiros estabelecido por todos os clubes sob o patrocínio da
Liga e dará início, desta forma, à designada
fase de 'Retoma'". A mesma nota dá conta
de que Bruno Lage, os seus adjuntos e todo
o departamento do futebol profissional foram submetidos ao teste de diagnóstico à
Covid-19, em sistema de "drive-thru". Nos
treinos individuais os atletas estarão divididos em quatro grupos, com dois deles a
trabalharem no período da manhã e os outros dois no período da tarde.
O V. Guimarães vai voltar aos treinos
nesse mesmo dia, após os jogadores realizarem os testes de rastreio à Covid-19
no sábado (2), e segundo o um "apertado

protocolo" em "total concordância com
as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e das autoridades competentes
da área". Os intervenientes nos treinos
vão responder, diariamente e ainda em
casa, a "um questionário de bem-estar
com várias questões de despistagem da
Covid-19", sendo novamente avaliados
na academia e o trabalho no relvado vai
"estar limitado a um número reduzido de
atletas em simultâneo".
Também o V. Setúbal vai regressar aos
treinos no Estádio do Bonfim na segunda-feira (4), após os jogadores realizarem os
testes de rastreio à covid-19 hoje (1).
JN/MS

O presidente das Ligas Europeias de futebol
reforçou esta quarta-feira (29) a intenção de
terminar as competições desta temporada
"se for possível" e criticou o presidente do
Comité Médico da FIFA.

"

[Michel D'Hooghe] Devia ter guardado a
opinião para si mesmo. É preciso entender o
contexto de cada país. Sendo alguém que integra a FIFA, não é uma opinião pessoal, mas sim
uma mensagem da FIFA", afirmou Lars-Christer
Olsson, durante uma videoconferência organizada pela Soccerex.
Na terça-feira (28), o presidente do Comité
Médico da FIFA, o belga Michel D'Hooghe, defendeu, em declarações à cadeia de televisão britânica SkySports, que o futebol não deve regressar antes de setembro e assumiu que "é preciso
ter mais paciência" face à crise mundial de saúde
pública provocada pelo novo coronavírus.
Lars-Christer Olsson retorquiu as afirmações
do dirigente da FIFA, considerando que o re-

gresso dos campeonatos, "caso haja condições
para tal, vai permitir que cada país garanta a
integridade da competição local, mas também
das competições internacionais, uma vez que
os clubes se qualificariam com base no mérito
desportivo".
"Acredito que todos na Europa são favoráveis
à conclusão das competições, se as questões de
saúde assim o permitirem. Se não for possível, é
preciso encontrar alternativas", referiu o sueco,
salientando os "problemas financeiros" por que
alguns clubes europeus estão a passar, devido à
paragem das competições.
De resto, para Olsson, esta crise mundial "vai
influenciar a elaboração dos calendários nos
próximos dois ou três anos", sendo que provas
como o Euro2020 e a Copa América, por exemplo, tiveram de ser adiadas para o próximo ano,
devido à pandemia.
JN/MS
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Presidente das Ligas Europeias defende
conclusão da época "se for possível"
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Competições adiadas
ou canceladas
FUTEBOL

ça no trabalho". A Liga Alemã desenvolveu planos detalhados para a retoma a 9 de
Os grandes eventos desportivos e cul- maio da Bundesliga, prevendo jogos à porturais com mais de cinco mil pessoas não ta fechada, testes regulares aos jogadores e
podem acontecer antes de setembro em
medidas rigorosas de higiene e de distanFrança, pelo que as épocas de desportos
ciamento.
profissionais, "especialmente a do futebol",
estão terminadas. "A partir de 11 de maio,
ainda não será possível praticar desportos ANDEBOL, BASQUETEBOL,
em grupo. O Campeonato da Ligue 1 ou o HÓQUEI EM PATINS E VOLEIBOL
Top 14, em particular, não podem ser reAs competições nacionais de andebol,
tomados imediatamente", avançou o che- basquetebol, hóquei em patins e voleibol
fe do governo gaulês. Mesmo o início da foram canceladas pelas respetivas federapróxima época deverá ter de ser repensado
ções, deixando sem campeões ou descidas
(estava agendado para 23 de agosto), face
os campeonatos destas quatro modalidades
à proibição de organizar eventos com mais
de pavilhão, que tinham as provas suspende cinco mil pessoas até setembro.
sas desde 11 e 12 de março, seguindo o desO campeonato suíço e outras competifecho decidido para o futsal, a 8 de abril,
ções desportivas poderão retomar a 8 de
junho, mas à porta fechada, e de acordo pela Federação Portuguesa de Futebol.
Para
as
competições
europeias
com as fases de redução gradual das medi2020/2021,
"a
ordem
de
prioridade
a codas contra a pandemia de Covid-19. A proimunicar
às
Federações
Internacionais,
bição de eventos públicos para mais de mil
pessoas no país permanece em vigor até, assentará no critério desportivo da classificação no momento da suspensão das respelo menos, 31 de agosto.
A Supertaça da Catalunha da época de petivas competições".
No andebol, numa época marcada pelo
2019/2020, que iria opor o Barcelona ao Espanhol e ainda com data a definir, foi can- sexto lugar de Portugal no Europeu de
celada. Com esta decisão, o Girona man- 2020, o F. C. Porto venceu a primeira fase
tém o título conquistado na época transata, com 25 vitórias e um empate, partindo para
a fase final apenas mais um ponto do que o
diante do Barcelona.
O regresso da liga alemã em maio pa- Sporting (38 contra 39 - a metade de 75 e
rece cada vez mais próximo, depois de o 77), que só cedeu face aos portistas (29-29
projeto de retoma ter recebido o apoio do fora e 23-27 em casa).
No basquetebol, liderava o regressado
Ministério do Trabalho, que o considerou
"aceitável em termos de saúde e seguran- Sporting, que só perdeu um jogo na fase re-

gular da Liga, no reduto do Benfica (85-79),
que, por seu lado, apenas cedeu em Alvalade (81-75) e na casa do F. C. Porto (87-79),
o terceiro classificado.
O campeonato de hóquei em patins parou na 19.ª de 26 rondas, com o Benfica a
liderar (49 pontos), seguido de Sporting
(46), Oliveirense (44) e F. C. Porto (42).
Em relação ao voleibol, as águias venceram os 24 jogos disputados do campeonato
(faltavam dois para o fim da fase regular e
os play-offs), ganharam a Supertaça (3-0
ao Fonte Bastardo) e os dois encontros da
Taça de Portugal.
Com o fecho dos campeonatos, as equipas de andebol e hóquei em patins do F. C.
Porto, as de futsal e voleibol do Benfica e a
de basquetebol da Oliveirense, bicampeã,
continuam como campeões em título, face
às conquistas de 2018/19.

CICLISMO
A edição de 2020 da Volta a Espanha vai
ter só 18 etapas e partirá do País Basco, no
outono, em data a anunciar pela União Ciclista Internacional (UCI), anunciou esta
quarta-feira (29) a organização.
A 75.ª edição da corrida espanhola estava
marcada para arrancar a 14 de agosto, em
Utrecht - cumprindo três etapas em solo
holandês -, e terminar a 6 de setembro,
em Madrid, mas a corrida foi adiada para
depois dos Mundiais de estrada, a disputar
entre 20 a 27 de setembro, na Suíça, com o
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reagendamento do Tour, entre 29 de agosto
e 20 de setembro.
Do percurso da edição de 2020 da prova
constam ainda passagens pelo mítico Tourmalet, em território francês, escalado na
nona etapa, e por Portugal, com a meta da
18.ª em Porto/Matosinhos e partida da 19.ª
de Viseu.

AUTOMOBILISMO
Os GP de Fórmula 1 da Áustria (5 de julho) e Inglaterra (19 de julho) deverão mesmo realizar-se, mas sem público nos circuitos. "Antevemos o início das corridas na
Europa em julho, agosto e início de setembro. A primeira será na Áustria", escreveu o
norte-americano Chase Carey, responsável
máximo da competição num comunicado,
em que fica claro o plano para a realização
do campeonato deste ano. "Em setembro,
outubro e novembro deveremos cobrir a
Eurásia, Ásia e Américas, terminando a
temporada no Golfo [Pérsico] em dezembro, com a prova do Bahrain, antes da final
em Abu Dhabi, após termos realizado 15 a
18 corridas", lê-se.
O Rali de Portugal não vai ser disputado
em 2020, anunciou oficialmente o Automóvel Club de Portugal (ACP), o organizador da prova, apesar de ter enviado "todos
os esforços" para que a prova "tivesse lugar
ainda este ano, no final de outubro". “O
Automóvel Club de Portugal solicitou já o
regresso do WRC Vodafone Rally de Portugal em maio de 2021", completa o ACP.
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Blatter implicado em negócio ruinoso para a FIFA
O antigo presidente da FIFA Joseph Blatter sabia de um esquema em torno das
transmissões dos Mundiais de 2010 e
2014 que lesava o organismo em milhões,
refere um documento da Polícia suíça divulgado pela Associated Press.

do Caribe, controlada por Jack Warner.
Na altura, a FIFA defendeu-se afirmando
que o contrato exigia que o órgão governamental do futebol obtivesse participação de
50 por cento nos lucros de qualquer acordo
futuro de licenciamento. A revenda dos direitos foi avaliada em cerca de 15 milhões
de dólares (cerca de 13,8 ME).
Mas a FIFA, ainda de acordo com as conclusões dos investigadores suíços no relatório de 491 páginas, não tentou arrecadar
a verba a que tinha direito em agosto de
2010, nos 30 dias seguintes ao encerramento do Mundial, disputado na África do Sul.
Em 2011, a FIFA calculou que eram devidos quase 3,8 milhões de euros (cerca de
3,5 ME), depois de Jack Warner sair do futebol, após ter sido implicado em subornar
eleitores do Caribe para se oporem a Joseph Blatter na eleição presidencial da FIFA
daquele ano.
Joseph Blatter, de 84 anos, está proibido de exercer funções relacionadas com
o futebol até outubro de 2021, e enfrenta
um outro processo relacionado com o pagamento de dois milhões de dólares (cerca
de 1,8 ME) ao ex-presidente da UEFA, Michel Platini.
JN/MS
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s relatórios em causa mostram que a
FIFA perdoou uma dívida de 3,8 milhões de dólares (cerca de 3,5 milhões
de euros) de um negócio com a TV do Caribe,
assinado em 2005 pelo então presidente Joseph Blatter e pelo vice-presidente de longa
data Jack Warner.
Os investigadores concluíram que Joseph Blatter, que viria a ser acusado de gestão danosa, mas que neste caso veria um
processo criminal arquivado em 2015, teria
agido mais no interesse do vice-presidente
Jack Warner do que na FIFA.
A polícia suíça acredita que Joseph Blatter sabia em 2007 que Jack Warner havia
violado - e se beneficiaria pessoalmente de um acordo de direitos de transmissão
dos Mundiais de 2010 e 2014, que foram
vendidos a uma emissora da Jamaica.
Os detalhes do contrato original da FIFA
foram revelados pelos órgãos de comunicação social suíços em setembro de 2015 e
mostravam uma venda de 600 mil dólares
(cerca de 554 mil euros) à União de Futebol

FIFA "profundamente dececionada"
com prescrição do caso Alemanha 2006

Comité Médico da FIFA diz que competições
não devem voltar antes de setembro
O belga Michel D'Hooghe, presidente
do Comité Médico da FIFA, defendeu
esta terça-feira (28) que o futebol não
deve regressar antes de setembro, devido à pandemia da Covid-19, e assumiu que "é preciso ter mais paciência".

"

O mundo não está preparado para
o regresso do futebol competitivo.
Eu espero que isto mude depressa,
mas é preciso ter mais paciência", disse
D'Hooghe, em declarações à cadeia de televisão britânica SkySports.
As declarações do médico belga, que
também é membro do Comité Executivo
da FIFA, acontecem numa altura em que
alguns campeonatos europeus, como a
Bundesliga e a Premier League, começam a preparar o regresso à competição

para fim de maio e início de junho.
"Estamos a viver a situação mais dramática desde a 2.ª Guerra Mundial. Não
podemos subestimar isso. Temos que ser
realistas. O futebol só poderá regressar
quando o contacto for novamente possível", frisou o dirigente de 74 anos.
Oficialmente, a FIFA ainda não anunciou quando o futebol pode regressar em
todo o mundo, mas um dos vice-presidentes, o canadiano Victor Montagliani,
também numa entrevista recente, reconheceu que isso só deve acontecer nos
últimos meses do ano e, de preferência,
já com a existência de uma vacina do coronavírus.
JN/MS

"

Para a FIFA, este caso não acabou, pois
não podemos e não aceitaremos um pagamento de 10 milhões de francos suíços [9,47 milhões de euros] de contas da
FIFA sem uma boa causa. Embora isso tenha
acontecido há muitos anos e tenha sido sintomático na antiga FIFA, a Comissão de Ética
independente continuará a investigar esse e
outros assuntos semelhantes", garantiu o organismo, em comunicado.
Em setembro de 2016, o Ministério Público Suíço abriu uma investigação criminal
por suspeitas de corrupção na federação
alemã, responsabilizando quatro elementos, entre eles Franz Beckenbauer, que presidiu ao comité organizador.
Em causa está a possível compra de votos associados à transferência dos 9,47
milhões de euros de uma conta conjunta
com Beckenbauer e um seu consultor para
uma empresa do Catar, de propriedade
do ex-funcionário da FIFA Mohamed bin
Hammam, irradiado do futebol devido a
corrupção.
O campeonato do Mundo foi concedido
em 2000 à Alemanha, cuja candidatura superou a da África do Sul por 12 votos a 11.
Dias depois, o representante da Nova Zelândia, Charles Dempsey, revelou que se
absteve depois de receber várias ameaças.
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A FIFA mostrou, esta terça-feira (28), estar "profundamente dececionada" pela
prescrição de possíveis irregularidades
quanto à atribuição do Mundial de 2006
à Alemanha, garantindo que a Comissão
de Ética continuará a investigação.

"A FIFA cooperou totalmente com esta
investigação ao longo dos anos, respondendo a muitos pedidos da Procuradoria
Geral da República e incorrendo em despesas significativas e tempo de gestão ao
fazê-lo", sublinha o organismo.
A instituição que gere o futebol mundial
entende que "o facto de o caso ter terminado sem resultados é muito preocupante,
não apenas para o futebol, mas também
para a administração da justiça na Suíça".
"Esperamos que a verdade sobre o pagamento de 10 milhões de francos suíços
venha à tona um dia e que aqueles que cometeram atos ilegais sejam devidamente
punidos, se não na Suíça, talvez noutros
lugares", acrescentou a FIFA.
Foi garantida a continuação da colaboração com todo o tipo de autoridades de
justiça para que "todos os responsáveis por
causar danos ao futebol" sejam punidos.
JN/MS
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ITÁLIA

INGLATERRA

Sindicato dos futebolistas considera
discriminatória decisão do Governo italiano

Manchester United vai criar em Old
Trafford zona para espectadores em pé
O Manchester United anunciou esta
quarta-feira (29) que na próxima temporada vai testar em Old Trafford uma
zona segura para 1500 espectadores
poderem assistir aos jogos em pé.

"

A AIC expressa sua perplexidade e surpresa perante a decisão do Governo
quanto aos moldes em que se vai processar o regresso do desporto em Itália", pode
ler-se no comunicado divulgado pelo sindicato presidido pelo antigo internacional
transalpino Damiano Tommasi.
No passado domingo à noite (26), o chefe do Governo italiano, Giuseppe Conte,
autorizou o regresso aos treinos por parte dos atletas dos desportos individuais a
partir de 4 de maio, enquanto os treinos
para os desportos coletivos só poderão
ser retomados, na melhor das hipóteses, a

partir de 18 de maio.
"Mais do que ilógico, parece-nos discriminatório que se realizem atividades em
centros desportivos para os atletas de disciplinas individuais e que não se permita o
treino individual aos profissionais de futebol e outros atletas de desportos coletivos",
refere a nota do Sindicato dos jogadores.
O órgão representativo dos futebolistas
profissionais sustenta que essa decisão governamental "aumenta em vez de diminuir
o risco de contágios" e espera "uma rápida
intervenção do governo" para corrigir o
que descreve como uma "distorção óbvia".
Os clubes da Série A italiano votaram por
unanimidade, na semana passada, a favor
da continuação da época 2019/20, interrompida a 9 de março devido à evolução da
pandemia da Covid-19.
JN/MS

esde o início dos anos 90, os estádios
ingleses passaram a ser compostos
apenas por zonas sentadas, devido
ao desastre de Hillsborough, em que morreram 96 pessoas e 766 ficaram feridas,
mas nos últimos anos a lei sofreu ligeiras
alterações, permitindo pequenas áreas
para os adeptos poderem estar em pé.
Esta quarta-feira (29), as autoridades
de Manchester aceitaram o pedido dos

"red devils" e, na próxima temporada,
Old Trafford, que tem capacidade para
75 mil pessoas, terá uma área para 1500
adeptos poderem assistir aos jogos em
pé.
Caso o teste seja positivo, o Manchester United tem planeado introduzir mais
zonas desde tipo no estádio.
Em Inglaterra, o Tottenham, de José
Mourinho, e o Wolverhampton, de Nuno
Espírito Santo, também já avançaram
para este tipo de zonas nos respetivos
estádios.
JN/MS

Arsenal, Brighton e West Ham
abriram centros de treinos
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O sindicato italiano de jogadores de futebol (AIC) qualificou, esta terça-feira (28),
como "ilógica e discriminatória" a decisão do Governo de autorizar o regresso
aos treinos apenas aos atletas de desportos individuais.

ESPANHA

Presidente da Liga espanhola
quer reativar o futebol
O presidentes da Liga espanhola assume a reativação do futebol em Espanha
como uma prioridade, alertando para os
riscos económicos de uma paragem das
competições em reação ao anúncio do final da época 2019/20 em França.

"

Não compreendo como haverá mais risco em jogar à porta fechada, com todas
as precauções, do que trabalhar numa
linha de montagem ou num barco de pesca
em alto mar", alegou Javier Tebas, líder do
organismo que gere o futebol profissional
em Espanha, sobre a pandemia de Covid-19.
Tebas alertou, ainda, para a eventualidade da falência de setores económicos
importantes caso não possam retomar a
sua atividade de forma segura e controlada
e para os riscos que o futebol corre de lhe
suceder o mesmo.
"Há países em que as equipas já estão

41

a treinar. É esse o exemplo a seguir", disse Tebas quando confrontado com o final
da época em França por decisão governamental, na sequência do anúncio feito esta
terça-feira (28) pelo primeiro-ministro,
Edouard Philippe, na Assembleia Nacional.
O presidente da Liga espanhola lembrou
que o futebol "é um importante motor económico que é preciso reativar, como muitos outros" e acrescentou que a Liga "continua focada na sua reativação, de maneira
responsável e respeitando as recomendações das autoridades de saúde, o mais rápido possível".
De acordo com um relatório da Liga referente ao ano de 2019, a indústria do futebol
representa 1,37% do produto interno bruto
(PIB) de Espanha.
JN/MS

O Arsenal, o Brighton e o West Ham abriram, esta segunda-feira (27), os centros
de treinos aos futebolistas, mas de forma
controlada, a fim de preparar o eventual
regresso do campeonato inglês em junho.

O

Brighton anunciou que autoriza "um
acesso restrito a terrenos exteriores
(...) aos jogadores da primeira equipa,
para treinos individuais facultativos".
"Os jogadores devem fazer uma reserva e
ser-lhes-á atribuído um horário e uma parte do relvado para treinar", esclarece o clube, que enfatiza a garantia do cumprimento
escrupuloso do distanciamento social.
Já o West Ham indicou que os jogadores
que vivem em apartamentos ou não têm
acesso a grandes espaços para os exercícios
físicos estão autorizados a ir treinar ao clube.
"O acesso será limitado a um jogador de
cada vez e todas as sessões serão realizadas
conforme as diretivas do Governo", vincou
um porta-voz.
O Arsenal indicou que os atletas podem
ir ao seu centro de treinos, mas sob vigilância restrita. Outros clubes como o Bourne-

mouth, Burnley, Crystal Palace ou Sheffield
United preparam igualmente o regresso
progressivo dos seus atletas ao trabalho.
Segundo a imprensa britânica, a Premier
League está a tentar o regresso à competição a 8 de junho, com jogos à porta fechada
e número limitado de estádios, para diminuir os riscos de propagação do novo coronavírus. O regresso oficial aos treinos está
fixado para 18 de maio, dando aos clubes
três semanas para se preparar para disputar
os desafios em falta.
O Liverpool prepara-se para celebrar
um título que lhe foge há 30 anos - será o
19.º do seu historial - pois tem 25 pontos
de vantagem para o Manchester City, que
tem um jogo a menos, porém os lugares
para as competições europeias e as descidas de divisão estão por definir, cumpridas 29 jornadas.
No dia 1 de maio, os clubes vão reunir-se por videoconferência para tratar de um
conjunto de questões jurídicas, como os
contratos dos futebolistas que terminam a
30 de junho, antes do fim da época.
JN/MS

BOYS AND GIRLS | AGES 3 TO 15

For

42

MILÉNIO | DESPORTO

www.mileniostadium.com

1 a 7 de maio de 2020

F. C. Porto indicado pela
federação para Liga dos
Campeões em 2020/21

Nadal "muito pessimista" quanto ao
regresso à normalidade no circuito
O tenista espanhol Rafael Nadal, segundo classificado do ranking mundial, revelou, no passado domingo (26),
estar "muito pessimista" quanto ao
regresso em breve do circuito internacional, face às viagens que o mesmo
obriga e ao perigo da covid-19.

A Federação de Andebol de Portugal
(FAP) indicou esta quarta-feira (29) o F. C.
Porto como representante português na
Liga dos Campeões de 2020/21, após o
cancelamento do campeonato nacional
devido à pandemia de Covid-19.

A

pós um comunicado conjunto que dá
conta do fim de todas as competições
nacionais no andebol, basquetebol,
hóquei em patins e voleibol, sem atribuição
de títulos, uma nota da FPA esclarece desde
já a escolha dos representantes lusos na Europa, baseada na classificação no momento
em que a Liga foi suspensa.
Assim, o F. C. Porto estará em 2020/21
na Liga dos Campeões, após liderar o campeonato, onde poderá também ter a companhia do Sporting, que jogará nessa competição ou na Taça EHF, na qual estarão
Benfica e Belenenses.
No andebol feminino, o Colégio de Gaia
estará na Taça EHF ou na Taça Challenge,
prova em que estarão o Madeira SAD e o
Alavarium.
Igualmente suspensos de forma definitiva estão quaisquer provas de andebol de
praia e andebol em cadeira de rodas, sendo
que também nestas competições será utilizado "um critério desportivo resultante da
classificação e resultados desportivos va-

lidamente produzidos à data da suspensão
dos campeonatos" para nomear representantes em provas internacionais.
Apesar do fim dos campeonatos, sem
lugar a atribuição de títulos de campeão,
a FPA nota que incentiva "a reativação das
competições e jogos - circunscritos a uma
determinada região, ou distrito - desde que
estejam reunidas condições de segurança e
saúde pública", no período compreendido
pelos meses de julho e agosto, entre o fim
da época 2019/20 e o arranque da próxima.
No início da época de 2020/21, serão realizadas "competições de apuramento para
as subidas de divisão em todos os níveis
competitivos", num formato ainda a anunciar.
A federação anunciou ainda uma série
de medidas que "entram de imediato em
vigor" com vista a apoiar os clubes, da redução dos custos com inscrição e participação nos escalões de formação à redução do
número de jogos em 2020/21, reduzindo os
custos de organização e participação.
Outra das medidas é a atribuição de créditos aos clubes e o estabelecimento "de
planos de pagamentos de médio prazo e
eventual estabelecimento de moratórias
parciais até ao mês de agosto de 2020".
JN/MS
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decisões mais drásticas.
"Tivemos um momento muito mau e
tivemos de adotar medidas extremas,
porque infelizmente não tomámos medidas preventivas adequadas e agora o
que continua a importar é salvar vidas",
criticou Nadal.
JN/MS

Venceu Roland Garros em 2019 e
agora trabalha num supermercado
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"

Sou muito pessimista sobre quando
o circuito voltará à atividade normal
devido ao fato de termos de viajar.
Embora se jogue à porta fechada, é preciso pensar que há muitas pessoas envolvidas. Internacionalmente, vejo isso como
um problema sério", justificou o atleta.
Em conversa virtual promovida pela
Federação de ténis espanhola, o maiorquino, de 33 anos, assumiu que o mundo
é hoje um lugar "muito difícil para todos
depois de um mês e meio duríssimo, com
muitas perdas de vida irreparáveis".
A crise económica derivada da pandemia também provocará "um grande sofrimento na sociedade, pelas
pessoas que vão ser afetadas com a
perda do emprego".
Rafael Nadal entende que a situação
no seu país poderia ser menos grave
caso tivesse havido uma reação rápida
das autoridades, entretanto obrigadas a

Kevin Krawietz, que venceu Roland Garros em pares, ao lado de Andreas Mies,
em 2019, tem trabalhado num supermercado alemão, para ajudar as pessoas da
zona onde vive.

E

m tempos difíceis, as boas ações continuam a multiplicar-se. Kevin Krawietz, campeão de Roland Garros em

2019, tem trabalhado num supermercado em
Munique, durante a pandemia do novo coronavírus. O tenista, que este ano já amealhou
perto de 80 mil euros, e que tem assumido as
funções de repositor no supermercado, está
a auferir um salário de 450 euros em prol da
sociedade.
"Estou há várias semanas a trabalhar
como repositor de um supermercado com
um salário de 450 euros. Reponho a mercadoria nas estantes, classifico as caixas vazias e limpo os carrinhos de compras com
desinfetante", disse à revista "Der Spiegel".
O trabalho de Krawietz como ajudante
de supermercado está prestes a chegar ao
fim. O número 14 do ranking ATP em pares
conseguiu uma licença do Governo alemão
para voltar a treinar, uma vez que é considerado um atleta de elite.
"Na minha vida dei-me ao luxo de converter o meu hobbie na minha profissão
e agora quis ter um trabalho normal por
um tempo. Devido ao coronavírus tenho
a oportunidade de fazê-lo. Levanto-me às
cinco da manhã para encher as estantes do
mercado quando abre. Vou de patins e é assim que me desloco em Munique", afirmou.
JN/MS
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Inês Henriques celebra 40 anos
com ultramaratona até Fátima
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Sebastian Coe preocupado com incertezas
sobre Jogos Olímpicos em 2021

A marchadora portuguesa Inês Henriques iniciou esta quarta-feira (29) uma ultramaratona a correr até ao santuário de
Fátima, em Ourém, desde Vale do Medo,
em Rio Maior, para assinalar o 40.º aniversário.

Créditos: DR

"

Sebastian Coe, presidente da World
Athletics, organismo máximo do atletismo a nível mundial, mostrou-se esta
quarta-feira (29) preocupado por a realização dos Jogos Olímpicos em 2021
ainda não ser dada por certa.
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Queria fazer algo diferente no meu aniversário, que é no dia 1 de maio, e então
resolvi ir a Fátima a correr, como não
podia ir na sexta-feira (1), pela limitação de
circulação entre concelhos e para não incorrer em crime de desobediência, fui hoje
[quarta-feira, 29]", explicou a atleta.
A campeã do mundo dos 50 quilómetros
marcha em 2017 revelou a aventura nas redes
sociais, com uma fotografia no santuário de
Fátima, deserto, e a legenda: "Quando começas a duvidar das tuas próprias capacidades,
desafia-te e demonstra a ti mesmo que és
capaz. Muito feliz e realizada por alcançar o
meu objetivo de hoje! 16 anos depois, já não
me lembrava das muitas subidas".
O presente de aniversário prolongou-se
por 52,88 quilómetros e durante 4.22.56
horas, segundo a própria, que cumpriu trajeto que passou por Alcanede, Monsanto,
Serra de Santo António e Minde, atravessando os concelhos de Santarém e Alcanena, em menos sete minutos do que tinha
definido como objetivo.
"Quando cheguei tive quase a mesma
sensação de terminar uma competição de
50 quilómetros, emoção, alegria e também
umas lágrimas", reconheceu a atleta riomaiorense, que contou com a companhia
da irmã, em jeito de carro de apoio.

Inês Henriques já esteve presente em três
edições de Jogos Olímpicos, tendo como
melhor resultado o 12.º lugar no Rio2016,
depois de ter sido 15.ª em Londres2012 e
25.ª em Atenas2004, sempre nos 20 quilómetros marcha.
JN/MS

"

Parece-me muito claro que não se
pode estar sempre a adiar os Jogos
Olímpicos", disse Coe, em entrevista
divulgada pela agência Associated Press.
O líder da World Athletics comentava o
facto das autoridades japonesas terem
admitido o quadro de novo adiamento
caso a pandemia não seja dominada.
"Chega-se a um momento em que temos de nos questionar, espero que estejamos longe disso", questionou Coe,
principal responsável executivo pelos
Jogos de Londres em 2012.
A decisão de adiar os Jogos de Tóquio

para o verão de 2021 foi assumida ainda em março, mas agora a Associação
Médica do Japão sustenta que será difícil que haja Jogos, a menos que vacinas
eficazes sejam desenvolvidas.
"Estou com esperança genuína em
que a pandemia seja travada. Não sei o
suficiente para sequer poder especular
sobre vacinas... mas estou seguro que as
equipas médicas governamentais estão
a trabalhar para isso no momento", comentou Coe.
O adiamento dos Jogos já levou a que
os Mundiais de atletismo passassem do
próximo ano para agosto do próximo
ano, em Eugene (Oregon), logo a seguir
aos Jogos da Commonwealth de Birmingham, Inglaterra, uma conjugação que
Coe classificou de "dor de cabeça".
JN/MS
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Jogos Olímpicos podem ser cancelados
se pandemia não for controlada

O presidente do comité organizador Jogos Olímpicos do Japão afirmou, esta terça-feira (28), que o evento será cancelado
se a pandemia não estiver sob controlo e
propôs que a cerimónia de encerramento
dos Jogos Olímpicos seja eliminada para
reduzir despesas.

ainda estiver em andamento "os Jogos terão de ser cancelados". Não há outro adiamento para além de 2021 e, se não forem
realizados naquele ano, não haverá outra
solução senão cancelar os Jogos, explicou.
O presidente do comité organizador de
Tóquio 2020 propôs que a cerimónia de enuma entrevista ao jornal desporti- cerramento dos Jogos Olímpicos e a cerimóvo japonês "Nikkan Sports", Yoshi- nia de abertura dos Jogos Paraolímpicos sero Morri afirmou que se a pandemia jam eliminadas para reduzir despesas.

N

A proposta de Mori é realizar uma cerimónia de abertura geral no início dos Jogos
Olímpicos, programada para começar a 23 de
julho de 2021, e outra cerimónia de encerramento, também geral, no final das Paraolimpíadas, que terminará a 5 de setembro.
O organizador veterano admitiu que
não é uma mudança fácil, pois ainda não
sabem se os comités olímpicos e paralímpicos internacionais estão de acordo ou o

que fariam com os bilhetes já vendidos das
cerimónias que seriam eliminadas.
"Espero que todos os envolvidos percebam que adiamento para 2021 é o primeiro
na história das Olimpíadas", lembrou Mori,
que afirmou não saber qual será o custo económico adicional causado por esse
adiamento.
JN/MS
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NextGen Professional hosts online seminars
to help build skills during pandemic
NextGen Professional is hosting a series
of free online courses each week to help
people further their skill sets during the
COVID-19 isolation and help people hit
the ground running when jobs become
available.

“

Much like every company at this
time we have had to pivot,” explained Agnes Watkinson, co-founder of
NextGen Professional, a company focused
on addressing the skilled labour shortage
by training and connecting workers with
construction leaders.
“The route that we decided on was
more of an altruistic approach: what can
we give back to the community? We sat
down and we brainstormed and looked at
some of the issues or concerns plaguing
the individuals in our network, especially
those who already were in the job search
for three, four months when this happened. It’s not that there aren’t any jobs out
there. It has obviously slowed down but
there are still people hiring. That means
our company in terms of the recruitment
is still moving forward.”
The first seminar was the skills upgrading and resource centre, a 1.5 hour class
that featured several topics including, a
LinkedIn profile upgrade and SEO (search engine optimization); resume building

and hiring manager commentary; a project
list and portfolio building; a review of online courses and certifications to advance
careers; hiring managers’ thoughts and opinions; and a question and answer period.
“We hope people take advantage of the
ability they have right now to upgrade
their skills and their resumes and their
project lists as they are still in isolation for
COVID-19,” said Watkinson.
“Life is so busy. When do we ever really

make time to work on ourselves and give
ourselves that growth period?”
The class was hosted by Watkinson and
the guest speaker was Marc Petitpas, president of Dunsire Developments Inc.
“It was meant to be an informal conversation giving our opinions as hiring experts about the skills we would like to see individuals grow and then giving them the
resources to grow those skills,” Watkinson explained.

The NextGen team also decided to offer
the Basics of Leadership course which included value of self-awareness, communication with others and a question and
answer period.
Going forward, the team plans to provide skills upgrade and resource classes on
Thursdays featuring different hiring managers and guest speakers and a Leadership Basics course on Fridays.
“With the skills upgrade course, you can
legitimately end up with certifications to
put on your resume and experience with
different programs that are relevant to our
industry. That’s something that we’re advocating for. During this time of isolation,
get that certification, get that knowledge
base, get that skill set so now you become a step up from the rest of the candidates,” said Watkinson. “Why wouldn’t you
work on yourself in isolation.
“For the leadership course, you are going
to get a knowledge base and we hope you
can transfer that skill set to your workplace as well as home and family life.”
Future courses are being considered
with dates and times to be determined.
Potential topics include project management, taking the leap from site to office
and women in construction.

More than half of Canadian companies seeing
losses topping 20%, StatCan says
Statistics Canada reports nearly one-third of
The highest proportion of businesses reporCanadian businesses who responded in a ne- ting heavy losses and large layoffs were in the
wly released survey say they have seen their accommodation and food services sector, as
revenues plummet by 40 per cent as a result of well as retail.
the COVID-19 pandemic.
However, 62.3 per cent of businesses that
further one-fifth of businesses reported a took part in the survey say they could reopen or
revenue drop of between 20 per cent and return to normal operations less than one mon40 per cent, suggesting that more than th after public restrictions like physical distanhalf of Canadian companies have watched ear- cing measures are removed.
The results are from an online survey this
nings drop since the crisis began in March.
That has led to widespread layoffs and fur- month done in tandem with the Canadian
loughs, with the crowd-sourced survey results Chamber of Commerce. Statistics Canada says
from more than 12,600 companies suggesting the study cannot be applied to the overall Canearly one in five businesses have laid off 80 per nadian economy because the voluntary survey
does not represent a random sample of the pocent or more of their workforce.
pulation.
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Grande canal, Veneza

Turismo desenfreado e a voz da natureza
Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Nestes meses de confinamento, viajar e
fazer turismo estão obviamente fora de
questão. As consequências negativas
para a economia de muitos países que
dependem, maioritariamente, do afluxo
de viajantes, precisam de ser seriamente consideradas. Ao mesmo tempo, surgem notícias que nos fazem pensar nos
efeitos positivos da ausência de turistas.

U

ma das primeiras notícias, e a que
causou a maior sensação, foi o que
se verificou na cidade de Veneza,
mal o turismo parou. A água turva que enchia os famosos canais da cidade flutuante,
agora vazios de gôndolas, “vaporettos”,

Pontes, Veneza

táxis aquáticos e navios de cruzeiro ficou,
em poucas semanas, clara e transparente,
deixando ver peixes, algas e até a areia do
mar, surpreendendo pela positiva os habitantes dessa cidade.
A cidade de Veneza, ameaçada de se ir
afundando devido às mudanças climáticas,
é visitada por 20 milhões de turistas por ano.
As consequências desse excesso de gente são
desastrosas e sobejamente conhecidas. Será
que se vai aprender a lição com os erros cometidos antes das proibições de viajar?
Porque fui um dos turistas que não resistiu ao apelo dessa cidade, procurarei tentar
explicar a atração que a ela leva esse excesso de turistas.
Foi no século V que os habitantes do nordeste da Itália se refugiaram em ilhotas localizadas numa lagoa de água doce, à beira
do Mar Adriático. Veneza resultou da ocupação de 120 ilhotas, cortadas por mais de
170 canais, e foi aumentando ao longo dos
séculos por meio de aterros e construção

de pontes magníficas. É assim, uma cidade
construída sobre as águas, causando a admiração dos que a procuram.
Devido à sua localização, Veneza foi, até
ao século XV, uma potência comercial entre o oriente e o ocidente e a sua opulência ainda é visível nos grandiosos palácios,
templos, praças com edifícios majestosos,
estátuas, e tanto mais.
Fui a Veneza em duas estações diferentes
do ano mas, em qualquer altura, a cidade é
visitada por milhares de pessoas que caminham pelas ruelas estreitas, atravessam as
pontes, e fretam as inúmeras gôndolas que
possibilitam transitar pelos canais da cidade. Sendo grande parte da circulação feita
por via aquática é obrigatório passear num
“Vaporetto” pelo Grand Canal, e observar
as fachadas dos palacetes góticos e renascentistas das poderosas famílias venezianas
voltados para essa via. Acabado o passeio,
vale a pena debruçarmo-nos nas balaustradas da magnífica Ponte do Rialto e observar
a paisagem única que dali podemos disfrutar, ainda mais maravilhosa do que a que se
vê em livros ou filmes.
Toda a gente vai à Praça San Marcos, sabendo de antemão que tem de aguardar em
longas filas para entrar na belíssima Basílica,
no Palácio Ducal ou no Campanário - lugares excecionalmente belos e com tesouros
inestimáveis que compensam a espera.
Nos anos em que tem lugar a Bienal, toda
a cidade se transforma num gigantesco
museu. Criada em 1895, a Bienal de Veneza é um dos acontecimentos culturais mais
importantes do mundo onde o melhor das
artes visuais, cinema, música e teatro é
exibido. O cobiçado prémio Leão de Ouro
é, nessa altura, entregue à melhor obra da
mostra internacional.
Quando fui a Veneza, também me interessou fazer um passeio noutras ilhas:
Murano (famosa pelo trabalho artístico em
vidro), Burano e Torcello. Essas pequenas
ilhas, muito menos frequentadas pelas multidões e com atividades próprias, ajudam a
compreender como se foi formando Veneza.
De que maneira iremos encontrar o equilíbrio entre respeito pela natureza e fazer

Gondoleiro e Ponte dos Suspiros, Veneza

turismo para conhecer alguns dos lugares
que são património da humanidade? Calculo que muito menos pessoas irão poder, ou ter vontade, de viajar num futuro
próximo. No entanto, tanto os tesouros da
natureza, como os resultantes da criatividade do ser humano irão, inevitavelmente, atrair viajantes curiosos. Que lições se
terão aprendido durante esta pandemia?
Acredito que os sinais que a natureza nos
está a enviar são um alerta para o nosso
comportamento futuro.
Gostaria de ajudar um estudante da U of T a ir
visitar um país de língua portuguesa?
Pode fazê-lo com um donativo (tax deductible)
www.donate.utoronto.ca/Marujo
Imagens cedidas por Manuela Marujo
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Terra Viva

A importância

Paulo Gil Cardoso
Opinião

“Nada se assemelha à alma como a abelha. Esta voa de flor em flor, aquela de
estrela em estrela. A abelha traz o mel
como a alma traz a luz” - Victor Hugo

A

s incríveis e incansáveis abelhas
têm uma relação insubstituível
com as plantas floridas desde há
cerca de 30 milhões de anos. O seu papel
no equilíbrio dos ecossistemas terrestres
é fundamental. Uma única abelha pode
visitar dezenas de milhares de flores num
só dia. A polonização de milhões de plantas depende delas - sem elas, por exemplo as frutas, não existiriam como as conhecemos, nem em variedade, nem em
qualidade, nem em quantidade. 90% das

árvores de fruta dependem da polinização pelas abelhas.
O tempo de vida de uma abelha é de apenas 28 a 48 dias, excetuando a rainha que
pode viver até cinco anos. As colmeias têm
uma organização extraordinária e cada indivíduo ou grupos de indivíduos, tem tarefas bem definidas, porém ao contrário
dos mamíferos a sua hierarquia não é piramidal mas sim esférica - a comunicação e
informação é feita através de vibrações, as
famosas danças das abelhas, sons e de troca substâncias químicas. O seu sistema de
comunicação pode ser comparado às células de um corpo. O cérebro de uma abelha
é minúsculo, no entanto tem uma capacidade enorme de memorização e quando
regressada à colmeia, após identificação de
um local com flores que seja de interesse,
efetua uma frenética mas precisa dança,
com a qual transmite às suas irmãs a localização exata onde elas se devem dirigir.
Cada colónia tem apenas uma rainha e
pode ter entre 20 mil a 60 mil obreiras.
Diz-se ser o único inseto que produz uma
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das abelhas

substância que serve de alimento ao Homem, o fantástico mel.
Desde há vários milhares de anos que o
Homem pratica a apicultura, pinturas rupestres pré-históricas com oito mil a 10 mil
anos assim o demonstram na gruta “Cueva de La Arana” em Valência, Espanha. No
primeiro livro de medicina que se conhece,
o “Papiro Ebers”, documento egípcio datado de 1550 A.C., são mencionadas 147 receitas que usam mel nas suas composições.
Estão identificadas mais de 30 mil espécies
de abelhas sendo a maior parte solitárias.
Apenas cerca de 30 espécies foram usadas
pelo Homem para a produção de mel. Além
do mel, o Homem aproveita também a geleia real e a própolis, essencialmente na indústria farmacêutica e de cosméticos.
Na legislação portuguesa encontra-se a
seguinte descrição: “O mel é a substância
açucarada natural produzida pelas abelhas
da espécie Apis mellifera a partir do néctar
de plantas ou das secreções provenientes
de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que

ficam sobre partes vivas das plantas, que
as abelhas recolhem, transformam por
combinação com substâncias específicas
próprias, depositam, desidratam, armazenam e deixam amadurecer nos favos da
colmeia” (Decreto-Lei nº 214/2003).
Em 2018 as Nações Unidas instituíram o dia
20 de maio como o Dia mundial das Abelhas.
No primeiro Dia Mundial das Abelhas,
a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação, FAO, advertiu
que pessoas e governos devem fazer mais
para proteger estes insetos ou arriscam
uma queda acentuada na diversidade de
alimentos. Mais de 75% das culturas alimentares mundiais dependem, em certa
medida, da polinização.
Segundo a agência da ONU, as abelhas
estão sob grande ameaça devido aos efeitos combinados das alterações climáticas,
agricultura intensiva, pesticidas, perda
de biodiversidade e poluição.
Protejamos e salvemos as abelhas, só
assim poderemos continuar a desfrutar da
natureza com respeito e admiração.
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COVIDSafe

Apesar da Austrália ser um dos países
com um dos melhores desempenhos de
controlo da pandemia da COVID-19, foi
recentemente lançada, pelo Governo
deste país, uma nova aplicação que tem
como objetivo diminuir a propagação
do vírus, acelerando o processo de informar as pessoas que possam ter estado em contacto com casos positivos da
doença. “Ter confiança de que podemos
encontrar e conter surtos rapidamente
significa que os governos podem aliviar

as restrições enquanto mantêm os australianos seguros” - pode ler-se na página de apresentação desta tecnologia.

D

isponível, de forma gratuita, na App
Store e na Google Play, esta app foi descarregada mais de um milhão de vezes
nas primeiras cinco horas do seu lançamento
- algo que surpreendeu e superou as expectativas. Na realidade, Greg Hunt, ministro da
Saúde australiano, assumiu a surpresa e adiantou que o Governo havia antecipado que se-

As plantas
e o equilíbrio
Estou vendo esse isolamento social
obrigatório sob diversos aspectos. Sou
daquelas pessoas que amam a natureza. Amo os animais, amo sentir a terra
e cada grãozinho que a compõe entrelaçando por entre os meus dedos, amo
sentir um colchão de grama me abraçando, cheio de vida! Barulho de onda
de mar então...nem se fala.

Adriana Marques
Opinião

S

empre me senti ligada a tudo isso
talvez porque, quando criança, morava em uma chácara. Meus pais me
ensinaram que devemos ter um imenso
respeito pela natureza e que fazemos parte
dela. E pensar que algumas pessoas acreditam que são seres à parte de tudo isso,
que são mais evoluídos que os animais e
plantas, ou que dominam a natureza.
O tempo foi passando e na juventude,comecei a percorrer o caminho da luta pelo
meu próprio sustento e, comesse movi-
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mento, me inseri na vida mais urbana, mais
conectada com o concreto das ruas, pressa
e falta de olho no olho. A gente que vive na
cidade, na busca por crescer profissionalmente, meio que se desconecta da nossa
natureza animal. Que erro!
Nesse caminho insano eu me desequilibrei. Mas quando a idade vai se somando,
ano a ano, geralmente, começamos a olhar
com mais cuidado sobre o que estamos fazendo com a nossa própria vida, quem somos e para onde queremos ir. É a tal da crise
ou balanço existencial! E, nesse processo de
busca e autoconhecimento, fui percebendo
o quanto o contato com a natureza me fazia
falta e o quanto ela poderia favorecer um
reencontro comigo mesma.
Essa quarentena não está sendo fácil para
ninguém, imagino. Para mim, por exemplo, deixar de fazer minhas atividades normais, de estar com as pessoas, de estar no
meu trabalho, na minha mesa, ver notícias
tristes de pessoas sofrendo e perdendo suas
vidas, está sendo pesado. Mas, ao mesmo
tempo, vejo como uma oportunidade de me
reinventar, ou melhor, de me voltar para
dentro e tomar contato com aquela criança
que morava na chácara.
Essa quarentena me obrigou a parar e
passei a refletir sobre isso. Morando num

riam necessários cinco dias para se atingir um
milhão de downloads. "Tivemos sorte porque
conseguimos chegar a esse número em apenas
cinco horas", afirmou.
Apesar disso, a funcionalidade está ainda a ser alvo de algumas correções de problemas de funcionalidade em telemóveis e
para que possa ser considerada um verdadeiro êxito, segundo o Governo australiano, a COVIDSafe terá que ser descarregada
e utilizada por pelo menos 40% da população, o que equivale a cerca de 10 milhões
de pessoas.
Como funciona?
Depois de fazer o download da app COVIDSafe, são solicitados dados como o
nome, número de telemóvel, idade e código postal do utilizador - estes dados darão origem um código único de referência
criptografado que é posteriormente usado
num eventual contacto pelas autoridades
de saúde.
A tecnologia é capaz de reconhecer outros dispositivos com esta aplicação instalada, sendo que é necessário que o Bluetooth esteja ativado - quando isso acontece,
a COVIDSafe regista a data, hora, distância
e duração do contacto e o código de referência do outro usuário.
Estas informações são eliminadas num
ciclo contínuo de 21 dias - período definido
tendo em consideração o período de incubação da COVID-19 e o tempo necessário
para realizar o teste.
Está é uma forma de cada indivíduo se
proteger a si mesmo e também a todos os
que o rodeiam - se uma pessoa tiver estado numa situação de risco, será contactada mais rapidamente, reduzindo as
hipóteses de transmitir o vírus para a sua
família, amigos e também outras pessoas
da comunidade.
Em relação à proteção de dados, sabe-se que as autoridades de saúde só podem
ter acesso às informações desta app se alguém testar positivo ao novo coronavírus
e concordar com o envio das informações
no seu telemóvel e, assim, poder ajudar e
alertar os cidadãos que possam necessitar

ambiente urbano e não
podendo, pelas circunstâncias atuais, nem sair
parair a um parque, sinto
o desequilíbrio batendo em
minha porta de novo. Foi
assim que eu tive a ideia
de ter algumas plantas em
casa. Um pouco antes da
quarentena começar oficialmente, (com as lojas
ainda abertas), eu comprei
uma arvorezinha chamada
“MoneyTree”.
Mexi na terra para trocá-la de vaso, aguei, fiz
fertilizantes naturais com
casca de ovo e água de banana. Adorava, dia após
dia, perceber brotinhos
nascendo e, dois dias depois, se transformando em
folhas grandes e vistosas.
O fato de perceber a vida
se desenvolvendo diante
dos meus olhos me gera
uma felicidade tremenda.
Depois de uma profunda
pesquisa por tipos de plantas que se adaptam dentro
de casa, fui me apaixonando pelo assunto. Nessas pesquisas, acabei
descobrindo uma loja online que tem várias
delas. Elas chegaram por esses dias, pequenas, mas lindas. Uma oportunidade incrível
de vê-las se desenvolverem.
Todo dia eu rego, jogo um spray de
água nas folhas por conta do ambiente
seco; e me chamem de louca, mas até
converso com elas e, pra mim, é uma alegria imensa esse momento de conviver

de ficar em quarentena ou realizar o teste
de despistagem.
Em Portugal poderá aplicar-se um sistema idêntico: em entrevista, António Costa
admitiu a “possibilidade de, por exemplo, a
DGS ter acesso a partir do meu telemóvel à
identificação de números de telemóvel de
que o meu esteve próximo durante mais de
‘x’ tempo e a menos de ‘x’ distância durante os últimos 14 dias e enviar uma mensa-

gem a essas pessoas, sem saber quem são,
informando que o seu telemóvel esteve em
proximidade, durante mais de 10 minutos,
ou 15, com o telemóvel de uma pessoa dada
como infetada”.
E vocês, o que acham destas soluções?
Inês Barbosa/MS
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com a natureza. É o meu lado animal se
conectando de novo. É de um jeito improvisado no meio do visual urbano, é
verdade, mas é o jeito que encontrei para
não deixar de me integrar com aquilo que
faz parte de mim.
Além delas, tenho dois gatinhos que me
alegram todos os dias. Me considero uma
privilegiada por ter esse universo numa
caixa de concreto.
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Contest

Colouring during the lockdown
You can win a pair of Maple Leaf tickets for the best coloured cartoon!
Colour the cartoon below, fill in the box information and send a photo to "Stella's Studio" e-mail s.jurgen@mdcmediagroup.com. During the next few weeks we will print a series
of cartoons related to the COVID-19 lockdown period. Send us as many as you wish before June 30, 2020. Do a good job and good luck! Age group 4 to 16 (inclusive).
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SUTIÃ COMO MÁSCARA
Embora a pandemia do coronavírus tenha mudado a forma de como as coisas funcionam no mundo — e sobretudo a economia —, muitos empreendimentos têm
se mostrado extremamente vantajosos e criativos nestes tempos tão difíceis. Os
fabricantes de máscaras de proteção, que sabem conquistar o público, estão a
aproveitar este momento para vender os seus produtos com o mais variado estilo.
Mas existem sempre aqueles empreendedores que se destacam, não é? Hoje trago-vos,
por isso, uma empresa japonesa resolveu tirar partido desta situação de necessidade de
máscaras e resolveu inovar – fizeram, nada mais, nada menos, que máscaras de proteção
feitas a partir de sutiãs de renda. E fiquem a saber que este novo produto já está em falta
no mercado, porque logo após ser anunciado, esgotou-se quase que instantaneamente.

Sabemos que hoje em dia está cada vez mais difícil de encontrar, por um preço acessível, as
máscaras de proteção adequadas. E no Japão não é diferente. Por lá, as empresas têm se unido
para a produção dessas máscaras com um material que possa ser reutilizado, como tecidos.
Nesse sentido, a ideia da Atsumi Fashion cai como uma luva criativa aos consumidores.
Sutiã contra a covid-19
De acordo com as informações divulgadas pelo site SoraNews24, a máscara facial de
sutiã de renda, que inicialmente começou como uma divertida brincadeira, foi vendida
pelo preço de 1.490 ienes (quase 20 dólares canadianos), cerca de metade do preço de
um sutiã de mesmo estilo vendido no Japão. A empresa fez o anúncio da sua coleção de
máscaras e ainda contou com a personalidade televisiva de Aya Kondo na campanha
de divulgação.

A Atsumi Fashion, fabricante de roupas na cidade de Himi, na província de Toyama, é
uma das empresas que resolveu transformar esta peça de roupa íntima feminina, dando-lhe uma nova função. A empresa, que trabalha na confeção de sutiãs, resolveu investir A população ficou muito interessada nos produtos e comprou todas as máscaras fabricano mesmo design das suas peças cotidianas na criação de máscaras.
das que as lojas credenciadas haviam disponibilizado pela internet.

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

Exercitamos o corpo e limpamos
a alma com uma aula de CrossFit
Revemos a história no Museu Cosme Damião
do Sport Lisboa e Benfica
Apresentamos o Songs For Eva
espetáculo de angariação de fundos para a bebé Eva
Conhecemos o percurso e o trabalho do realizador

Paulo César Fajardo
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de

Bem-Vindos a Beirais
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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MANSÃO NOVA

GRÁVIDA?

Bill e Melinda Gates adquiriram recentemente uma mansão em San Diego, EUA,
por cerca de 60 mil dólares canadianos.
Trata-se de uma propriedade de 550 metros quadrados desenhada pelo arquiteto
Ken Ronchetti, considerada a mais cara
daquela cidade da Califórnia.
É uma mansão construída à frente do mar,
detentora de várias salas, seis quartos,
quatro casas de banho e um grande terraço com vista para o Oceano Pacífico. Tem
ainda várias especificações tecnológicas,
nomeadamente no que toca a segurança,
temperatura e iluminação.

De acordo com as informações divulgadas, a jovem, que celebrou 25 anos
de vida no passado dia 23 de abril, dará
à luz no final do mês de agosto. De momento, o casal encontra-se na Pensilvânia, na casa da família da futura
mamã, em isolamento.
De lembrar que os dois começaram a
namorar em 2015, anunciando a separação em 2018. Após a rutura, surgiram
inúmeros rumores de que estariam novamente juntos, mas só em dezembro
de 2019 foi confirmada a reconciliação.
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De acordo com o famoso site TMZ, Gigi
Hadid está grávida do primeiro filho,
fruto da relação que mantém com Zayn
Malik. “Fontes da família do casal revelaram que a Gigi está grávida de 20
semanas. Não ficou claro se sabem o
sexo do bebé, mas estão todos muito
animados“, lê-se.

Só nos resta esperar para ver não é? A
barriguinha eventualmente aparece.

Quem não queria?
Foi através das redes sociais que
Sílvia Rizzo revelou que passou recentemente por uma provação. Ao
mostrar-se de máscara num quarto
de hospital, a atriz dá a conhecer que
teve de passar por uma cirurgia à coluna, encontrando-se agora em fase
de recuperação.

Ilustração: Sr Fato

NASCEU!

Mas pronto, já está resolvido, agradeço a todos os que com muito carinho me trataram, não podia estar em
melhores mãos! 🏼 já estou em casa
a recuperar. Mas lembrei-me sempre
daqueles que em situações mais complicadas, mais graves, também para
evitarem os hospitais, tiveram consequências bem piores! Cuidem-se! 🏼”

🙌😷
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Uma boa notícia que chega depois de Boris Johnson ter vivido dias de grande receio e incerteza. Afinal, no início de abril,
o primeiro-ministro britânico foi diagnosticado com COVID-19 e chegou mesmo a ter de ficar internado numa unidade
de cuidados intensivos. Recuperado, vive
agora uma fase de alegria e esperança.

CIRURGIA

Nasceu o primeiro filho em comum de Boris Johnson, de 55 anos, e Carrie Symons,
de 32. “É um rapaz saudável”, anunciou
o porta-voz do primeiro ministro britânico, avançando que o parto aconteceu
na manhã desta quarta-feira, dia 29, num
hospital em Londres. “Mãe e bebé encontram-se bem. O primeiro-ministro
e a senhora Symonds querem prestar os
seus agradecimentos à fantástica equipa
da maternidade”.

“Depois de três “longas” semanas de
dores fortes na coluna, não aguentei
mais e fui às urgências, resultado inevitável, cirurgia à coluna, ou talvez
pudesse ter evitado, se fosse acompanhada logo de início, não sei! mas
depois de ter resistido tanto tempo,
sempre na esperança de ficar melhor
e não atrapalhar os serviços de saúde,
ainda liguei para pedir ajuda, mas não
foi suficiente, só piorei o meu estado!

🙏

COMER? UMA VEZ SÓ!

PARABÉNS!

Devido à pandemia do novo coronavírus as
comemorações de aniversário têm sido feitas à distância. Esta segunda-feira, dia 27,
Tony Carreira cumpriu as regras de segurança e manteve o distanciamento social,
mas não quis deixar de visitar a mãe no dia
em que esta celebrou mais um ano de vida.
“Este ano de forma diferente, sem abraços e
sem beijos mas com o amor de sempre. Parabéns, mãe!”, escreveu o cantor na legenda de uma fotografia na qual surgem mãe
e filho, a sorrir. A publicação conta já com
10 mil ‘gostos’ e centenas de comentários a
felicitarem a mãe de Tony Carreira pelo seu
aniversário.

Campbell revelou que a primeira coisa que faz é rezar e que não
é capaz de sair de casa sem tomar banho e colocar perfume.
“Há muitas coisas sem as quais não consigo sair de casa”, disse.
Ora, estas revelações vieram complementar outras, que tinha
feito ao jornal, das quais houve uma que se destacou. “Como
o jantar ao almoço. O almoço é o jantar, porque, na verdade,
só como uma vez por dia. Os domingos são os meus dias de
capricho, por isso faço sobremesas, tartes, pudim“, explicou.
A modelo, que segue uma dieta isenta de glúten e lactose, disse ainda que costumava fazer jejum antes dos desfiles. “Como
quando me apetece e não passo fome. Se me apetece não comer
um dia, não como. Bebo só água ou sumos. Depende de como
me sinto, alguns dias só quero sumos. Não o planeio, por vezes
é um dia, por outras dois”, afirmou.
Naomi acrescentou que os ginásios a deixam “nervosa” e que,
por isso mesmo, prefere fazer exercício em casa. Além disso,
passa meia hora no banho, com uns sais próprios, e usa batatas
com vinagre e sal para fazer a limpeza facial.
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Como vários famosos, Naomi Campbell tem tirado o máximo
proveito das redes sociais, durante a quarentena. Recentemente, surpreendeu os fãs, durante um direto no Instagram,
no qual conversou com Camilla Lowther, ao detalhar a sua rotina, no mínimo, peculiar, como já tinha feito ao jornal The
Sun.
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Palavras cruzadas

Sudoku
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O objetivo do jogo é a colocação de números de
1 a 9 em cada um dos quadrados vazios numa
grade de 9×9, constituída por 3×3 subgrades
chamadas regiões. O quebra-cabeça contém
algumas pistas iniciais. Cada coluna, linha e
região só pode ter um número de cada um
dos 1 a 9. Resolver o problema requer apenas
raciocínio lógico e algum tempo.
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Jogo das 10 diferenças

3
5

8. De altura superior à média; de grande
dimensão vertical
9. Arma portátil de cano comprido; espécie de carabina
10. O pedal que fica à esquerda do freio, em
carros com câmbio manual
11. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir
12. Exprimir por meio de palavras
13. Que tem fama; renomado, célebre
14. Aquele que tem pouca ou nenhuma
gordura
15. Que tem gordura acima da usual; obeso, cheio, corpulento
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ANCHOVA
BACALHAU
BARRACUDA
CAMARÃO
DOURADO
ENGUIA
ESCARGOT
GAROUPA
LAGOSTA
LULA
MARISCO
MEXILHÃO
OSTRA
PESCADA
POLVO
SALMÃO
SARDINHA
TRUTA

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Culinária por Rosa Bandeira

Filetes
de robalo
com bacon
Ingredientes:
•
•
•
•
•

4 filetes de robalo com 200 grs cada
8 fatias de bacon
1 colher de azeite
Sumo de limão
Sal, pimenta branca

Modo de preparação:
Temperar os filetes com o sumo de limão, a
pimenta branca e sal.
Enrolar cada filete em duas fatias de bacon
e prender com um palito.
Aquecer uma frigideira antiaderente e adicionar o azeite, colocar os filetes e deixar
alourar de todos os lados.
Colocar os filetes numa assadeira e levar ao
forno a 200 graus durante 10 minutos.
Servir os filetes com arroz de tomate.
Bom apetite!

Créditos: DR

1. Expressar-se vocalmente por meio de
(frases melódicas)
2. Aquele que tem má educação; grosseiro, mal-educado
3. Construção com uma ou mais bicas por
onde corre água; fonte
4. Homem de confiança, geralmente contratado como guarda-costas
5. Aquele que revela ignorância ou pouca
familiaridade com determinado assunto
6. Provocar alguém amorosamente, demonstrar interesse amoroso por; azarar
7. Embarcação de grande porte (mercante ou de guerra)

www.mileniostadium.com
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CARNEIRO 21/03 A 20/04
Marte irá estimulá-lo/a para ir
além dos seus objetivos. Continue
a ganhar em eficiência e rapidez e verá
que alcançará o sucesso desejado. Não terá
qualquer problema de comunicação com a
sua cara-metade. Aproveite este momento
para se entregar da mesma forma que abre
o seu coração.

LEÃO 22/07 A 22/08
Quererá apostar numa reconversão ou numa mudança de setor, de
cargo… Independentemente do que decidir, conseguirá adaptar-se a qualquer contexto. Quererá mostrar ao mundo a cumplicidade que tem com a sua cara-metade!
A sua família ficará felicíssima de ver como
está bem ao lado de quem ama. Aproveite
cada momento!
VIRGEM 23/08 A 22/09

TOURO 21/04 A 20/05
Irá impressionar os seus colegas e
os seus superiores com uma nova
ideia, o fecho de um contrato ou com um
novo projeto. Nunca negligencie as suas
capacidades e a sua curiosidade sempre em
alerta. De bom humor, quererá continuar a
testar as suas táticas de sedução com a sua
cara-metade. Divirtam-se e aproveitem
para realizarem algumas fantasias.
GÉMEOS 21/05 A 20/06
Mesmo que Neptuno “escureça”
um pouco o seu caminho, continue
a dar o máximo de si, para que com mais
ou menos esforço, obtenha o máximo de
resultados. Confie na sua experiência! Irá
render-se à paixão; entregar-se-á à sua
cara-metade sem medos, o que lhe proporcionará momentos memoráveis.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07
Um projeto que tem apoiado evoluirá positivamente e mais rapidamente do que esperava. A sua audácia
compensará, não a esconda! A Lua insistirá na sua necessidade de ter relações mais
ternas e mais intensas. Afaste-se de todas
as pessoas “frias” que só o/a fazem sofrer
baixando a sua autoestima.

Mercúrio e Úrano trar-lhe-ão boas
notícias que equilibrarão as suas
finanças. Aproveite esta semana para partilhar as suas ideias que serão importantes
para a sua evolução profissional. Irá concentrar-se na sua família porque as saudades começam a ser imensas. Aproveite as
novas tecnologias para fazerem algumas
atividades em conjunto mesmo à distância.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Não poderá confundir energia com
impaciência. Assim será necessário que redefina as suas prioridades e o
tempo a atribuir a cada uma delas. Só assim
conseguirá chegar onde pretende. Aproveite para passar momentos privilegiados
com a sua cara-metade; momentos onde
possam fazer planos para o futuro e onde
fortaleçam laços!
CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Continuará a evoluir profissionalmente mas com menos motivação.
Sentir-se-á cansado/a de toda a
competição que o/a rodeia e afastar-se-á
de todos os colegas que o/a incomodam.
Dedique-se ao prazer e à sua cara-metade. Não tenha receio que a relação avance;
o importante é que se sinta feliz e realizado/a.

BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A sua evolução será intrínseca ao
crescimento das suas ambições. A
sua entrega ao trabalho será fenomenal e o
sucesso será garantido! Vénus e Marte estimularão a sua relação. A sua cara-metade apreciará a sua constante generosidade
e compensá-lo/a-á entregando-se como
nunca. Seja feliz!

Não lhe faltará energia para se investir em todos os projetos, para
fazer tudo aquilo que lhe será solicitado.
Fará de tudo para ser mais eficaz e ter mais
tempo para os seus hobbies. Vénus acalmará as tensões com todas as pessoas que ama.
Deverá ouvir mais a sua cara-metade e respeitar o seu espaço.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
A Lua e Mercúrio serão aliados
para alcançar o sucesso. Se o seu
trabalho estiver ligado ao comércio, os
seus superiores irão incentivá-lo/a como
esperava. Passará por um momento mais
complicado, pois não conseguirá relaxar.
Duvidará dos seus sentimentos e precisará de se reencontrar para tomar algumas
decisões.
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PEIXES 20/02 A 20/03
O cansaço estará presente, por
isso precisará de delegar algumas
tarefas ou de solicitar mais tempo para as
terminar. Lembre-se que o seu bem-estar
está em primeiro lugar. Relaxe! Continuará com receio que abusem da sua boa
vontade o que o/a impedirá de abrir o seu
coração e de estar sereno/a. Não duvide de
quem lhe quer bem, de quem está sempre
ao seu lado!

Luso Insurance Brokers Ltd.
A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Christopher J. Clapperton

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

Barrister & Solicitor

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

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

• Contractors Liability, Auto-fleet policy, Gen. Contractors, Commercial, Industrial and Apartment
Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body, Manufacturing, Professional Buildings

ESTATE LAW TRUSTS REAL ESTATE
WILLS

CORPORATE TAX PLANNING
Falamos Português

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202

CASA e CONDOMÍNIO
• Casas novas e equipadas com alarme - 30% de DESCONTO
• Casas residencias de uma só família, renovadas e actualizadas - 20% de DESCONTO
• Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ajax, Richmond Hill,
Pickering, Oshawa, Hamilton, Barrie ou Bradford - Compare as nossas Tabelas
• Se é inquilino e reside num apartamento ou “flat”, proteja os seus bems com
uma apólice (tenants insurance) - Fale connosco

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com

416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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Classificados

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão
PADARIAS
BRASIL BAKERY & PASTRY
1566 Dundas St W, Toronto | 416 531 2888
5700 Mavis Rd, Mississauga | 905 507 0959
2905 Eglinton Ave W, Mississauga | 905 820 2889

Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.

BAIRRADA CHURRASQUEIRA GRILL

TAVORA FOODS

2293 St. Clair Ave W, Toronto | 416 762 4279
1000 College St, Toronto | 416 539 8239
1560 Dundas St W, Toronto | 647 346 1560
Entrega ao domicílio

1625 St. Clair Ave W, Toronto | 416 656 1592
1030 Dundas St. E, Mississauga | 905 949 1592
Entrega ao domicílio

CALOURA BAR & GRILL

CALDENSE BAKERY

468 Rogers Rd, Toronto | 647 748 3044

337 Symington Ave, Toronto | 416 535 9993
2406 Eglinton Ave W, York | 416 657 1999
1209 Dundas St W, Toronto | 416 534 3847
3947 Dundas St W, Toronto | 416 761 9499
2625A Weston Road, North York | 416 245 3847
1451-1453 Royal York Rd, Etobicoke | 416
241 9993
3651 Major MacKenzie Dr W, Woodbridge |
905 303 3847
5425 Creditview Rd Unit 14, Mississauga |
905 814 0049
Com entregas ao domicílio

DAROSA

CALEDONIA BAKERY & PASTRY

O FAROL CHURRASQUEIRA

2853 Dufferin St, North York | 416 256 4544

UNBOXED MARKET
1263 Dundas St W, Toronto | 416 533 9017

SERVIÇOS

LEÃO D’OURO

ACCORD TRAVEL

920 A Dundas St E, Mississauga | 905 566 5326

777 Bay St, Toronto | 416 599 3340

MARTINS CHURRASQUEIRA

APPLEWOOD GM CADILLAC

2700 St. Clair Ave W, York | 647 358 9696
605 Rogers Rd #1, York | 416 657 4343

3000 Woodchester Dr, Mississauga | 905 828 2221

O PÁTIO CHURRASQUEIRA

21 Windsor St, Etobicoke | 416 785 5451

2255 Keele St, North York | 416 792 7313
9781 Jane St, Maple | 905 553 2600

AUTOSONIC

1492 St. Clair Ave W, Toronto | 416 658 500

3635 Cawthra Rd, Mississauga | 905 272 4459

DINASTY BAKERY

PHOENIX BAR & GRILL

440 Rogers Rd, York | 416 658 5199

1280 Main St W, Hamilton | 905 525 9140

DOCE MINHO PASTRY & BAKERY

REI DO CHURRASQCO

ATLANTIC FINISHING CARPENTRY

1244 Dundas St W, Toronto | 416 534 1141

Travel Agency
Travel agent needed who speaks English and
Portuguese and has TICO Certificate.
Resume: fatima@holidayseasonstravel.com
For further information: (416) 588-8001

2781 Hwy 7 #2, Concord | 905 660 3313

REMAX ULTIMATE REALTY

GOLDEN WHEAT BAKERY
579 Rogers Road, York | 416 654 2867
652 College St, Toronto | 416 534 1107

450 Rogers Rd, York | 647 427 2631

SARDINHA CHURRASQUEIRA

FERREIRA & KOACH IMMIGRATION
SERVICES

JACK’S BAKERY

707 College St, Toronto | 416 531 1120

1560 Bloor St W, Toronto | 416 653 8938

352 Oakwood Ave, York | 416 651 1780

ST. MATHEWS BBQ CHICKEN

HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES

LAZAR DELI & BAKERY

527 Rogers Rd, York | 416 658 4126

34 Raccine Rd, Toronto | +1 888 706 8922

325 Central Pkwy W Unit 12, Mississauga |
905 896 1040

SWISS CHALET / HARVEY’S

HUMBERVIEW INSURANCE BROKERS

590 Keele St, Toronto | 416 760 7893
3737 Rutherford Rd, Woodbridge, Vaughan |
905 264 4017

339 Roncesvalles Ave, Toronto | 416 531 4647

OLA BAKERY
447 Speers Rd, Oakville | 905 845 5221
230 James St N, Hamilton | 905 296 6064

206 Weston Rd, Toronto | 416 763 2515
869 Dundas St W, Toronto | 416 603 2515

1192 St Clair Ave W | 416 656 3500
836 Dundas St W, Toronto | 416 530 1080

LUSO INSURANCE BROKERS
1152 College St, Toronto | 416 534 8455

MORTGAGE SCOUT
1796 Bloor St. W, Toronto | 647 362 5472

OLYMPIC TROPHIES

SUPERMERCADOS

643 Chrislea Rd, Woodbridge | 905 856 5599

A LOTA SEAFOODS

960 Edgeley Blvd #2a, Concord | 905 760 0123

PARIS BAKERY
654 Lansdowne Ave, Toronto | 416 532 9203

NOSSO TALHO

SEARA BAKERY

1042 Bloor St W, Toronto | 416 531 7462
1326 Dundas St W, Toronto | 416 533 0101

TEIXEIRA ACCOUNTING FIRM

OSLER FISH WAREHOUSE

TORONTO VANITY

VENEZIA BAKERY
114 Ossington Ave, Toronto | 416 537 2914

Administrador/Secretária
Canada Group Realty Corporation
Full-time. Domínio de Português e Inglês.
Salário semanal. Com experiência no setor
imobiliário, gestão de propriedades e
contabilidade. Preferível com Licença no
setor imobiliário, acrescendo o valor da
comissão ao salário semanal.
Contacte e envie o seu currículo para
Manuel Alves
malves@canadagroup.ca ou 416 732 3985

SENSO BUILDING SUPPLIES
150 Rockcliffe Ct, York | 416 658 8300

16 Osler St, Toronto | 416 769 2010

PAVÃO MEATS & DELI
1435 Dundas St W, Toronto | 416 533 7667

1015 Bloor St W, Toronto | 416 535 8846
451 Alliance Ave, York | +1 877 389 7979

TURISMO TRAVEL/ VIVEIROS GOUP
1325 St Clair Ave W, Toronto | 416 535 1924

POPULAR SUPERMARKET

VIANA ROOFING & SHEET. METAL

216 Chambers Ave, York | 416 652 7256

74 Advance Rd, Etobicoke | 416 763 2664

ANDRADE BBQ CHICKEN

RUI GOMES

WORLD FINE CARS

2532 St. Clair Ave W, York | 416 769 8547

546 Rogers Rd, York, ON | 416 535 2886

520 Kipling Ave, Etobicoke | 416 203 7010

TAKE OUT

Precisamos de agente de viagens que fale
inglês e português e que tenha o certificado
do TICO.
Currículo: fatima@holidayseasonstravel.com
Para mais informações: (416) 588-8001

PRIMERICA FINANCIAL SERVICES

1455 Dundas St W, Toronto | 416 535 5348

2277 Keele St, North York | 416 245 8100
605 Rogers Rd, York | 416 653 2424
10385 Weston Rd, Woodbridge | 905 303 0309

Contact: Carlos 416 220 9514

CAN KOPY

RUI’S BBQ

VILA VERDE CHURRASQUEIRA

Job description: to sand and prepare material
for the spray booth. Previous experience is
an asset and training will be provided. We
offer health insurance benefits. Salary $18/
hour – may increase with experience

2000 Dundas St W, Toronto | 416 533 2500

2480 Cawthra Rd #7, Mississauga | 905 949 5141

490 Rogers Rd, York | 416 651 5000
1480 St Clair Ave W, Toronto | 416 901 4300
200 Geary Ave, Toronto | 416 538 8200
980 Bloor St W, Toronto | 416 531 1222
1172 Dundas St W, Toronto | 416 538 7700

Looking for full-time workers –
wood sander and staining

BENTOS AUTO & SERVICE CENTRE

2189 Dufferin St, York | 416 652 8666

NOVA ERA BAKERY

Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

CA
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O N TA R I O

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

FINANCIAMENTO

COM JUROS A

NUMA SELEÇÃO POPULAR
DE VEÍCULOS DE 2019 & 2020

0

% + 180 DIAS
SEM PAGAMENTOS

**

OU
+
NÃO PAGUE A TOTALIDADE DO PRIMEIRO MÊS DE LEASE

DE MOMENTO, O LOCAL DE EXPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS NÃO ESTÁ ABERTO AO PÚBLICO. SE PRECISAR DE UM VEÍCULO NOVO
OU USADO CONTACTE 905-828-2221 E FALE COM KEVIN GRAÇA OU FAÇA A SUA COMPRA ONLINE EM APPLEWOODAUTO.COM

*Oferta por tempo limitado disponível, com crédito aprovado. Os termos variam de acordo com o modelo. Exemplo: $50,000 com financiamento a 0% APR, com um pagamento inicial de $0, $695/ mês durante 72 meses. O custo de empréstimo é $0. Impostos, licenças,
seguro, registo e taxas aplicáveis (que podem variar de acordo com o revendedor e região) têm um custo extra. Podem ser necessárias trocas. **Sem pagamento por 90 dias aplica-se a veículos novos de 2019 e 2020. Os contratos serão estendidos de acordo. Os juros são
ativados após 60 dias, com base na frequência do pagamento mensal. Poderá ser requerido um pagamento inicial ou depósito de segurança. +O não pagamento de um mês aplica-se a novos veículos selecionados de 2019 e 2020, com crédito aprovado. O pagamento do
primeiro mês (com todas as taxas incluídas) será dispensado (incluindo as taxas). Após esse primeiro mês, será pedido a quem detém o lease que faça os seguintes pagamentos de acordo com os termos do contrato. As ofertas estão sujeitas a mudanças ou cancelamento
sem aviso prévio. Pode ser exigido um pagamento inicial, troca e/ou depósito de segurança; o transporte, PDI ou o custo do ar condicionado (quando aplicável) é requerido. Aplicável apenas no momento de oferta da taxa de lease.

Leaside: 1739 Bayview Avenue
Tel: 416.487.5131
Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W
Tel: 416.530.1080
Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas
416-731-4280
FOR SALE
Keele/Rogers

RUI RAMOS

Rep. Vendas
416-616-5484
Casa Nova

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca
416-528-4724

DUFFERIN AND DUPONT CONDOS
“Galleria On The Park“

Detach Bungalow on a 28 by 140 lot with a detach garage
in the back. Fully renovated with 3 bedrooms and a side
entrance. Perfect for entertaining. Close to future Eglinton
LRT. Call Daniela for more information 416-731-4280

FOR RENT
$2,500
4 quartos, 5 casas de banho. Tudo moderno, linda cozinha,
escritório na frente, cave acabada com grande saída para
o quintal. Quarto para vinhos com temperatura controlada e prateleiras em mahogany, ginasio, área de festas.
Alarme, câmaras, automatisação em toda a casa, electrodomesticos, boa área, em oakville
College and Margueretta

Para toda a informação sobre os condos “Galleria On
The Park“ - preços, planos, andares, facilidades de uso,
pagamentos e muito mais informações - contacte-me
CONDO FOR SALE

Be the first to live in a fully renovated 3 bedroom house.
Open concept living and dining with a huge eat in kitchen, 3
big bedrooms, Laundry and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280
FOR SALE
Jane & Lawrence

Separada de um lado. 3 quartos, garagem, cave acabada,
com entrada separada. Em boas condições
Casa Nova

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms and a built-in garage, basement apartment for extra income. Very well maintained home. Call Daniela to Book an appointment
416-731-4280

4 quartos – 5 casas de banho

2 quartos, 2 casas de banho, um enorme terraço com
vista para sul

