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Está tudo bem Mãe
Manuel DaCosta
Editorial

A maioria de nós dirá que o Dia da Mãe é todos os dias. Em
Portugal, foi celebrado no passado domingo (3), mas neste
país celebramos no dia 10 de maio.

C

om a maioria da população a lutar para experienciar uma ilusão de liberdade nas nossas vidas, a ideia de celebrar aquelas
que nos criaram e nos deram vida, dá-nos também um motivo para ter esperança.
Rathus Schoeneberg argumentou “a liberdade é indivisível, e
quando um homem é escravizado, todos os restantes não são livres”. Recuperar a nossa liberdade durante e depois da pandemia
será uma questão complexa e uma prática que nos consumirá tempo, contudo como indivíduos temos de proteger os nossos direitos, aqueles pelos quais lutámos e morremos.
A Covid-19 tem consagrado aos políticos uma desculpa para
aprisionar os nossos pensamentos e para diminuir a nossa competência de viver. Dessa forma, retira-nos a capacidade mais básica
de funcionar como as nossas mães pretendiam.
A mãe é a figuração de Deus e Terra. Desde a conceção ao nascimento, as mães criam, confortam e protegem as suas crianças.
O amor de uma mãe dá vida, esperança e força para vivermos
com o sentimento de que somos dignos e valorizados. O amor de
uma mãe nunca acaba independentemente das circunstâncias e é
incondicional porque é um amor sem expectativas atribuídas.

Esta semana, na edição do Milénio Stadium, daremos um foco
especial às mães. Para além da minha que irei homenagear neste editorial, destacamos uma mãe especial chamada Jessica Sousa
Batista que merece um lugar único pela maternidade da sua filha
Eva Batista. A Eva tocou os nossos corações e é por essa razão que
este sábado (9), entre as 14h e as 19h na Camões TV, e outros canais, teremos um evento muito especial para angariar fundos que
ajudem a financiar uma vacina que lhe salve a vida. Muitas vezes,
são esquecidos os pais que cuidam dos filhos. A Jessica incorpora
a palavra mãe pelos incríveis cuidados que continua a prestar à
Eva e é merecedora de todos os clichés que dizemos sobre as mães.
Sempre me questionei o porquê de uma mulher ter um filho em
1955 em Portugal. Reinava o fascismo e a população empobrecida
não tinha condições para criar uma criança. No início deste editorial, a referência à liberdade sugeria a necessidade de proteção
deste direito a todo o custo. Talvez ter nascido num mundo miserável e sem voz me tenha ensinado a apreciar a habilidade de excluir o martírio das nossas vidas. Até hoje, não sei como conseguiu
cuidar de sete crianças, enterrar duas e educar cinco em condições
precárias. Mas ela fê-lo, por isso e muito mais quero agradecer à
minha mãe por me manter vivo e me dar uma voz e, finalmente,
pela liberdade que é impagável. Obrigado mãe por teres 90 anos
e permitires que a sabedoria continue a brilhar em ti. A tua janela
para o mundo é pequena, vês o mundo passar, emoldurado por
uma janela, sentada na cozinha com os teus pensamentos. Deus
não te deixou sozinha nem te permitiu desistir.
Continua a rezar por aqueles que não o fazem.
Feliz Dia das Mães a todas as que compreendem porque o são.
Versão em inglês
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Eva, uma história com um final feliz
A história da Eva já é conhecida pela
maioria da comunidade portuguesa. A
menina que nasceu com uma doença
rara precisa de ter acesso ao medicamento mais caro do mundo, o Zolgensma, e o tratamento no Boston Children’s
Hospital custa $2,1 milhões de dólares
americanos, quase $3 milhões de dólares canadianos.

O

s pais começaram uma campanha de
angariação de fundos que já conseguiu reunir $2 milhões. Agora falta
mais um milhão e quem sabe se o concerto solidário que a Camões TV vai transmitir amanhã (9), entre as 2PM e as 7PM, não
pode ser essa ajuda.
Jessica Sousa vai viver pela primeira vez
o Dia da Mãe desde que a Eva nasceu e está
confiante na solidariedade dos portugueses.
Ajude-nos e faça com que esta história tenha um final feliz.
Milénio Stadium: O que é que mudou
nas vossas vidas desde o início da pandemia? A COVID-19 afetou o vosso orçamento familiar?
Jessica Sousa: Antes da pandemia eu e o
meu marido, o Ricardo, podíamos ir os dois
ao hospital sempre que a Eva tinha uma
consulta. Agora as consultas no hospital só
são permitidas em casos de emergência e só
um de nós é que pode acompanhar a Eva.
Tínhamos uma enfermeira que nos ajudava
à noite, mas como ela utilizava transportes
públicos tivemos receio que ela apanhasse
o vírus e acabámos por concordar que íamos abdicar deste serviço.
O meu marido está em teletrabalho e
felizmente não sofreu nenhuma redução
no seu salário. Mas as idas ao hospital
tornaram-se difíceis porque quando saímos o Ricardo não pode entrar no hospital e precisamos de levar connosco quatro
máquinas: uma para a alimentar, porque
ela tem de comer de duas em duas horas;
outra para a ajudar a respirar, porque devido à doença ela fica cansada com muita

facilidade; uma máquina para lhe aspirar por dedicarem o seu tempo e o seu talento
a garganta porque ela pode afogar-se com e juntarem esforços para ajudarem a Eva.
A Eva neste momento está com oito meses
a sua própria saliva e uma máquina para
e quero acreditar que antes de ela fazer um
controlar o ritmo cardíaco.
ano a 19 de agosto vamos conseguir juntar
MS: Que evolução é que observaram na
o dinheiro que precisamos para ir aos EUA.
Eva desde que ela começou com a primeira
MS: Têm evitado sair de casa? Como é que
dose de Spinraza em outubro?
têm gerido a ansiedade e o stress?
JS: Na altura ela tinha sete semanas e na
primeira dose percebemos logo que a res- JS: Já eramos cautelosos antes da pandepiração tinha melhorado bastante. Depois mia, mas agora temos ainda mais cuidado.
os movimentos começaram a ser mais fre- A nossa família é que faz as nossas compras
quentes, os braços, as mãos, as pernas. Na essenciais no supermercado e na farmácia
última dose percebemos que ela já conse- e a única exceção foi a saída para o hospigue pegar em alguns brinquedos e levantá- tal a 10 de abril. As consultas agora são feitas
-los, antes era completamente impossível. através do Zoom, a app de videoconferênDesde que estamos em isolamento só saí- cias, e o controlo do peso da Eva é feito por
mos de casa no dia 10 de abril que foi quan- mim em casa. Tenho apenas de comunicar
do a Eva tomou a quinta dose de Spinraza. os valores à médica. Desde que os dentes da
Devemos ter ficado no hospital pelo menos Eva começaram a nascer que ela chora mais
umas cinco horas e agora ela já mexe me- e por isso despende mais energia, temos que
lhor os braços e as pernas. Continuam a ser estar muito atentos à evolução do peso para
pequenas conquistas, pelo menos quando ter a certeza de que ela não emagrece.
comparadas com uma criança saudável,
MS: A investigação na cura do novo comas significam muito para nós.
ronavírus está a absorver todos os fundos
Fiquei assustada quando soube que o Sifederais e agora todas as outras áreas de
ckKids tinha confirmado casos positivos de
investigação estão paradas. Têm receio de
COVID-19 porque é lá que a Eva tem norque agora seja cada vez mais difícil o Zolmalmente as suas consultas. Em média,
gensma ser aprovado pela Health Canada?
antes da pandemia, tínhamos três consultas por semana, desde pediatra, a fisiotera- JS: Esse receio existe, mas a esperança é
peuta e nutricionista.
a última a morrer. Acredito que depois da
A Eva faz parte do grupo de risco porque pandemia o Governo possa deslocar alguem novembro ela esteve internada com mas verbas para investigação noutras áreas
uma pneumonia durante cinco semanas.
e que o Zolgensma venha ainda a ser aproMS: Têm esperança de que vão conseguir vado pelo Health Canada e talvez, quem
sabe, possa ajudar outras crianças que nasangariar $1 milhão no concerto solidário
ceram com a mesma doença da Eva.
que a Camões TV vai transmitir?
Para já os EUA parecem ser a solução mais
JS: Nós precisamos de $2,1 milhões de dó- rápida. Depois de termos os $3 milhões valares americanos só para que a Eva tenha mos até Boston e a Eva vai poder ser traacesso ao medicamento nos EUA. Para ser tada no Boston Children’s Hospital. O trasincera nunca pensámos que ia ser possível tamento dura dois meses se não surgirem
angariar $2 milhões e não temos palavras complicações. Escolhemos esta localização
para agradecer o esforço que a comunidade porque o hospital é muito conceituado e teportuguesa tem feito para ajudar a Eva. A mos lá família, o que vai diminuir bastante
iniciativa do grupo MDC é mais um exem- os nossos custos com estadia. O tratamenplo disso e agradeço ao grupo e aos artistas to só é feito mediante pré-pagamento e já

temos tudo agendado com o hospital, falta
apenas conseguir juntar o dinheiro.
MS: A vossa página do GoFundMe já tem
$827,000. A pandemia tem afetado as doações? Quanto é que conseguiram juntar
nos últimos dois meses?
JS: Quase todos os eventos foram cancelados e acho que nos últimos dois meses
devemos ter juntado cerca de $50,000.
Só para terem uma ideia entre janeiro e
fevereiro devemos ter reunido cerca de
$150,000. Mas tenho esperança que com o
concerto solidário e com outras iniciativas
que possam vir a surgir vamos conseguir
juntar $1 milhão.
As pessoas podem doar através do GoFundMe (ForEvaStrong) ou podem fazer
uma transferência para o meu e-mail jessicabsousa23@gmail.com.
MS: Como é que vai ser vivido o Dia da
Mãe?
JS: É a primeira vez que vou celebrá-lo
como mãe porque até aqui era apenas filha.
Vamos passar o dia em casa porque continua a ser muito arriscado sair para a rua.
Infelizmente a minha mãe não vai estar
comigo fisicamente, mas vamos manter o
contacto por videochamada, como sempre
desde que a pandemia começou. Pode ser
que para o próximo possamos estar todos
juntos e quem sabe mais felizes, depois da
Eva ser tratada.
Gostava de agradecer à minha mãe todo
o apoio e ajuda incondicional desde que a
Eva nasceu. Temos muitas pessoas que nos
apoiam diariamente, o meu marido tem sido
incansável, as nossas famílias estão sempre
presentes e toda a comunidade portuguesa
tem sido muito solidária connosco.
O meu maior desejo era conseguir juntar
o dinheiro para avançar com os tratamentos da Eva. Ela já diz a palavra pai, seria
uma surpresa se ela dissesse a palavra mãe
no Dia da Mãe.
Joana Leal/MS
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Songs
For
Eva

Amanhã, dia 9 de maio, vai ser um dia
especial. Para todos nós, mas queremos acreditar que ainda mais para a
Eva. A Eva é uma bebé que, nesta fase
do “campeonato”, dispensa apresentações: enche-nos os olhos de amor e
a alma de certeza de que juntos, todos
juntos, somos sempre melhores.

A

5
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que podem ajudar a reacender uma campanha que, infelizmente, tinha estagnado.
Unimos cérebros, investimos em contactos, pedimos ajuda, trabalhámos com
muita dedicação e surgiu a emissão especial
televisiva - Songs For Eva.
Falta um milhão de dólares canadianos
para que esta bebé seja, verdadeiramente, feliz. Com a ajuda de todos os portugueses, deste lado do oceano ou na nossa
terra natal - e somos tantos... - acreditamos se possível.
Amanhã, um dia antes do Dia da Mãe,
vamos trazer a Jéssica a esperança e o amor
- sim, porque é sobretudo de amor que se
fala e canta amanhã.
Um programa que contará com todos os
apresentadores do grupo MDC e com a par-

ticipação especial de Cristina da Costa - voz
e personalidade muito conhecida na comunidade, que aceitou prontamente fazer
parte desta iniciativa.
Em nome de toda a equipa, fica desde já
o agradecimento profundo e eterno a todos
os músicos, atores, humoristas, desportistas, celebridades tão queridas de todos nós
- sem a vossa generosidade nada disto seria
possível.
Aos leitores do jornal Milénio Stadium,
pedimos que estejam connosco, amanhã,
nesta emissão onde celebramos a vida. A
vida da Eva, que depende de todos nós. E
ajude com o que puder.
Temos uma certeza no coração e não desistimos: vamos conseguir Eva!
Catarina Balça/MS
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contece que, neste momento, todos
os “campeonatos” estão parados. O
novo coronavírus SARS-Cov2, fez
questão de pôr o mundo em pausa e, por
isso, não há nada a acontecer no que diz
respeito a eventos - aqueles que, para a
Eva, eram essenciais para a sua sobrevivência, com as várias angariações de fundos que se iam fazendo. O mundo está em
pausa, mas a Eva não. A Eva não tem tempo
para pausas.

Por isso, a MDC Media Group decidiu que
devia usar a sua voz para que, de uma forma muito bonita, todos nos ouçam neste
grito de apelo: Precisamos da sua ajuda, por
favor ajude-nos a ajudar.
Amanhã (9), durante toda a tarde, a Camões TV vai transmitir, em simultâneo
com a nossa página do Facebook e também
no YouTube, e ainda na Camões Radio,
uma emissão especial de apelo aos donativos para que esta bebé possa ter uma vida
digna e longa. Sensibilizado pela urgência e
desespero de Jéssica e Ricardo, pais da Eva,
Manuel DaCosta, presidente da MDC Media
Group, decidiu reunir a equipa e definir estratégias. Tínhamos que fazer alguma coisa
- essa era a mensagem. Enquanto órgão de
comunicação social, temos as plataformas
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Pandemia altera
celebrações
do dia da Mãe
mia? Que rotinas é que mudaram? Há novos
valores a ensinar às crianças?
AF: Ser mãe na pandemia é uma coisa louca.
Ser mãe 24 horas não é fácil não. Minha filha
é uma garota muito ativa - além da escola
a tempo inteiro (9:00-3:00) ela pratica ginástica artística 16 horas por semana, então
para ela ter que ficar em casa e nós nos acostumarmos com isso foi bem difícil no começo. Agora temos a oportunidade de ensiná-la que a vida é curta, e que temos que amar
e valorizar o próximo, que coisas como ir ao
centro comercial nem sempre é necessário,
que podemos viver com menos futilidades.
MS: Enquanto as escolas estiverem encerradas as crianças vão continuar a aprender à
distância. Os pais têm agora um papel mais
ativo no processo da aprendizagem, mas
com esta cooperação também aumentam os
receios. Como é que tem sido este processo?
Acha que a sua filha vai poder passar de ano
com boas notas?
AF: O ensino à distância nos conecta com
nossos filhos, temos que aprender a usar
essas “novas ferramentas” de aprendizado.
Alessandra com a filha Aisha à esquerda e com a mãe Dora à direita
Muitas vezes não é fácil, mas temos comunicação com os professores que também estão
Alessandra Faria estava a planear pas- Milénio Stadium: Como é que explicou à sua aprendendo juntos a usar essas ferramentas.
sar o Dia da Mãe pela primeira vez em filha a atual situação em que vivemos? Ima- Sobre as notas para passar de ano, a minha
oito anos com a mãe que vive no Brasil, gino que ela lhe tenha perguntado quando é filha sempre teve notas boas, porém o que
mas a pandemia trocou-lhe as voltas. A que a pandemia acaba, quando é que volta menos me preocupa agora são as notas, o
passagem já estava comprada, mas a a brincar na rua e a estar com os colegas e importante é ela estar focada e mesmo que
não estiver, sei que depois ela pode recupeCOVID-19 cancelou os voos da maioria com os amigos...
rar, a prioridade agora é ter saúde.
das transportadoras aéreas do mundo.
Alessandra Faria: A minha filha por ser um
MS: É difícil sair de casa? Como é a sua rotifilha de Alessandra, a Aisha, tem 13 pouco maior, entendeu o perigo da Covid-19
na
de desinfeção?
mais
facilmente.
Explicamos
para
ela
que
anos e está no 8.º ano. Aisha é apenas
umas das muitas crianças que deixa- esse vírus estava chegando e como ainda era AF: Não trabalho com serviços essenciais,
ram de poder ir à escola e que agora têm de um vírus desconhecido, que teriam que fe- então estou em casa direto, mas quando teaprender à distância. O ensino online está char as escolas e comércios. E com isso ela nho que sair para ir ao supermercado, tenho
a testar alunos, pais e professores e, ainda teria que ficar em casa comigo e com meu comigo o gel sanitário, uso luvas e máscara.
que não seja perfeito, para já parece ser a marido isolados. Já que eu trabalho na área Minha sorte que meu marido é tatuador, enmelhor alternativa.
de cinema como set dresser e meu marido é tão ele tinha estoque desses produtos, então
Bibiana Neves já trabalhou na área da tatuador, não tivemos escolha a não ser ficar é menos um stresse. Mas quando volto do
educação e acha que reabrir as escolas pode em casa. Minha filha no começo pergunta- mercado, por exemplo, já tiro a roupa ancolocar as crianças e os funcionários em ris- va mais quando essa pandemia iria acabar e tes de entrar em casa. Temos uma mesa no
co. A sua experiência tornou o processo de poder voltar a encontrar os amigos. Mas ela quintal onde desinfetamos os produtos lá
ensino online mais fácil e ainda assim acre- entendeu rapidamente que não temos data fora mesmo, limpamos todos os produtos
dita que a filha, Rosechantal, de 12 anos, vai certa, e que sua comunicação seria apenas com água, lixívia ou sabão.
virtual. Então ela e as amigas todos os dias se
conseguir manter as boas notas.
MS: Ontário disponibilizou um apoio de
falam através de videochamadas.
$200 por cada criança até aos 12 anos e criou
• ALESSANDRA FARIA
MS: É diferente ser mãe durante a pande- infantários gratuitos para os filhos dos tra-

A

Krystle Ferreira, B.A. (Hons), LLB

Family Law & Real Estate Lawyer – Notary Public

1249 St.Clair Ave W | 647.417.NOVA (6682)
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Falamos português

balhadores de serviços essenciais. Ontário
foi a primeira província canadiana a divulgar as projeções sobre o impacto da COVID-19. O que é que acha das medidas que a
província tem tomado durante a pandemia?
AF: Eu não tenho direito ao auxílio do Governo porque a minha filha tem 13 anos, mas
acredito que essa ajuda é muito importante
para os pais. Na verdade nesse momento
qualquer ajuda financeira é importante, já
que os gastos estão a aumentar. Apesar de eu
não simpatizar com o Premier Doug Ford,
julgo que ele tem feito um bom trabalho durante esta pandemia.
MS: O Quebec prepara-se para abrir as escolas a 19 de maio. Acha que as escolas de
Ontário devem reabrir na mesma altura?
Como é que vai gerir a ansiedade quando a
sua filha voltar à escola?
AF: Sobre a abertura das escolas eu acho um
absurdo, apesar que sei da necessidade de
muitos pais terem que voltar ao trabalho,
mas aqui em casa já está decidido a nossa
filha não vai regressar à escola neste ano
letivo, mesmo que as escolas reabram. Sabemos que crianças não têm a consciência e
a responsabilidade suficientes para manter
a distância social, lavar as mãos frequentemente. E também acredito que as escolas
não vão estar preparadas para esse “novo
normal” ainda. Mas acho que cabe a cada
pai e mãe perceber o que é melhor para a sua
família.
MS: Como é que vai celebrar o Dia da Mãe?
Como é que tem mantido a relação com a
sua mãe à distância?
AF: Vou celebrar o Dia da Mãe em casa, provavelmente vamos fazer alguma comida
juntos, mas nada especial, já que o Dia da
Mãe celebramos todos os dias e essa data no
calendário é apenas comercial. Então estou
tranquila, o importante é estarmos juntos
e demonstrar e receber o amor e carinho.
Continuo a ter contato com minha mãe online, ela vive no Brasil e lá sabemos que as
coisas não estão fáceis. A passagem dela estava comprada para o dia 8 de maio, mas foi
cancelada, esse ano seria o primeiro Dia da
Mãe juntas depois de oito anos morando no
Canadá - essa é a pior parte, já que tínhamos
vários planos juntas e agora nem sei quando
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vou poder vê-la novamente.
Também gostaria de desejar um feliz Dia
da Mãe, que estamos juntas nesse momento,
e que somos mais fortes do que imaginamos.
Temos que ter paciência, se cuidar e ter esperança de que tudo isto vai passar.
• BIBIANA NEVES
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radas as crianças vão continuar a aprender
à distância. Os pais têm agora um papel mais
cativo no processo da aprendizagem, mas
com esta cooperação também aumentam os
receios. Como é que tem sido este processo?
Acha que a sua filha vai poder passar de ano
com boas notas?

BN: Este processo não tem sido tão difícil
assim para mim visto que eu já trabalhei na
área da educação e tenho um certo nível de
experiência e assim posso ajudar melhor a
minha filha. Creio que a parte mais difícil
são as distrações que se podem apresentar
enquanto se estuda online quando não se
Bibiana Neves: Houve sim muitas pergun- tem alguém acompanhando. Temos que estas por parte dela e eu tratei de não mentir e tar sempre atentos para ter a certeza de que
expliquei-lhe em linguagem simples e clara ela não perde a concentração. Julgo que a
o que é o novo coronavírus, quais são os sin- minha filha poderá passar de ano com boas
tomas mais comuns, como é que podemos notas, até porque ela já estava com muito
nos prevenir e porque é que escolas têm que boas notas antes da escola encerrar.
estar fechadas, assim como a maioria dos MS: Uma vez que trabalha em serviços esserviços. O meu objetivo não foi alarmá- senciais, é difícil sair e regressar a casa todos
-la, quis apenas explicar-lhe porque é que os dias? Como é a sua rotina de desinfeção?
a nossa realidade mudou tanto nos últimos
Sai de casa com luvas e máscara? Troca de
meses e todas as nossas rotinas passaram a
roupa e toma duche quando chega a casa?
ser diferentes.
Está a ser fácil comprar máscaras, gel, luvas?
MS: É diferente ser mãe durante a pandeBN: Atualmente tem sido mais fácil para
mia? Que rotinas é que mudaram? Há novos
mim sair e regressar a casa. Eu normalmenvalores a ensinar às crianças?
te saía de casa às 5:50AM para não ter que
BN: Na minha opinião não é diferente ser enfrentar o tráfego caótico. Hoje já consigo
mãe durante a pandemia. Mãe é sempre mãe sair às 6:20 AM sem nenhum tráfego. Eu saio
e em todos os momentos, sejam esses mo- já de casa com luvas e máscara (apesar de
mentos bons ou maus. A rotina é que mudou que logo que chego no trabalho esses prodrasticamente. As noites tornaram-se dias e dutos já me são entregues logo na entrada).
os dias tornaram-se noites. Ou seja, à noite Tem vezes que tomo o meu duche no trabaestamos acordados e de dia estamos a dor- lho e outras vezes quando chego em casa.
mir. Temos feito muitas vezes compras on- A rotina de limpeza da casa intensificou-se
line para evitar as filas nos supermercados. bastante e o cuidado, que antes não era tão
E como temos escola online não podemos preocupante, hoje é essencial. É bem trasair de casa. Restaurantes, lojas, cinemas, balhoso tirar toda a roupa na porta, higieparques e viagens curtas de fim de semana nizar os sapatos, a roupa e as compras que
estão proibidas. O que antes era bastante chegam. A gente acaba ficando um pouco
comum e dado como certo para um fim de paranoico com isso. Em casa, já temos monsemana, hoje é completamente impossível tada em diferentes partes da casa estações
e já temos muitas saudades. Acho que não com gel e temos lembrado as crianças para
existem novos valores para ensinar às crian- lavarem sempre as mãos com água e sabão
ças, mas talvez existam valores que têm de (sólido ou líquido). A compra de máscaras,
ser reforçados como responsabilidade, soligel e luvas não tem sido fácil visto que há um
dariedade, liberdade, honestidade, humilesgotamento nos locais de venda sem indidade e gratidão.
cação para a sua reposição, mas felizmente
MS: Enquanto as escolas estiverem encer- ainda temos algum stock em casa.
Milénio Stadium: Como é que explicou à sua
filha a atual situação em que vivemos? Imagino que ela lhe tenha perguntado quando é
que a pandemia acaba, quando é que volta
a brincar na rua e a estar com os colegas e
com os amigos...

Bibiana Neves com a filha Rosechantal de 12 anos e a mãe Chantal

MS: Ontário disponibilizou um apoio de
$200 por cada criança até aos 12 anos e criou
infantários gratuitos para os filhos dos trabalhadores de serviços essenciais. Ontário
foi a primeira província canadiana a divulgar as projeções sobre o impacto da COVID-19. O que é que acha das medidas que a
província tem tomado durante a pandemia?

prematuro a reabertura das escolas. Sou da
opinião que deveríamos aguardar mais um
pouco. O número de pessoas infetadas com
o vírus continua a subir e os investigadores
ainda não conseguiram criar uma vacina. As
crianças já estão praticamente no final do
ano letivo, porquê mandá-las para as escolas agora e depois ter um surto por lá?
Estaríamos colocando não só a saúde deBN: De uma maneira geral, acho que todas
les
em risco, mas também a do próprio pesas medidas tomadas pelo Governo são muito
positivas. Neste momento que estamos vi- soal da educação. Na minha perspetiva acho
vendo, muitos trabalhadores perderam seus que devíamos aguardar até setembro, por
empregos ou foram dispensados por tempo ser bem provável que as coisas estejam mais
indeterminado e o Governo tem dado diver- minimizadas.
sos benefícios financeiros para a população MS: Como é que vai celebrar o Dia da Mãe?
não precisar escolher entre ter comida na
mesa ou saúde. Eu achei isso muito positivo. BN: Eu vivo com a minha mãe e normalmente no Dia da Mãe costumamos ir jantar
MS: O Quebec prepara-se para abrir as es- fora. Porém, devido a esta pandemia, vamos
colas a 19 de maio. Acha que as escolas de celebrar fazendo um jantar em casa e assim
Ontário devem reabrir na mesma altura? celebrar esta data importante que é o Dia da
Como é que vai gerir a ansiedade quando a
Mãe. Esse ser especial que merece todo o nossua filha voltar à escola?
so amor, honra, proteção, respeito e cuidado.
BN: Eu sinceramente penso ser um pouco
Joana Leal/MS

Fernando Ferreira
Sales Representative
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Mãe é quem dá amor. Um dia feliz para elas todas.
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isoladas e carentes, vivendo em muitas casas de repouso, tornam esta data dolorosa
para todos aqueles que desejariam aproximar-se das suas mães, lembrando-as das
saudades da sua convivência. Bem sei que
hoje existem meios tecnológicos capazes de
nos juntar em torno de um computador ou
de um telefone, mas… não é a mesma coisa!
Numa ampla generalidade, a relação entre mães e filhos, necessariamente física na
sua origem, traduz-se igualmente numa
vasta gama de sentimentos espirituais,
onde prevalece o amor entre aquela que
lhes deu a vida e os que dela brotaram. Trata-se de um complexo sistema de interdependências que permanece inalterável ao
longo da vida e, quantas vezes, para além
dela, independentemente das eventuais
convulsões que caracterizam a vida social
e familiar de todos nós.
Todos nascemos de uma mãe, ela é única e intransmissível, por isso a sinalizamos
com gestos, observações e até particularidades físicas que nos aproximam e fazem
do amor maternal um guia de muitos dos
nossos comportamentos.
É bem verdade que a vida social nos
molda, tantas vezes nos afasta da vida dos
nossos progenitores e não raras vezes se
sobrepõe a uma continuada relação efetiva e afetiva com as nossas mães. Mas não
é menos verdade que, a um dado momento
e numa pausa do ritmo incessante da vida
moderna ou numa aflição confrangedora,
somos sobressaltados por um chamamento
interior que apela à nossa mãe, em vida ou
já desaparecida. Razão por que, por elas, os
filhos choram, riem e sentem que são um
pedaço delas!
Por tudo isso, este dia particular não esgota a homenagem que lhes devemos fazer
todos os dias e serve para nos lembrar e fazer prevalecer a ternura dos nossos sentimentos para com elas.
Um beijo para todas as mães!
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10 de maio. O dia delas… as mães!

N

Luís Barreira
Opinião

Num Canadá talvez longínquo das terras
que as viu nascer, as mães, as avós e
as bisavós, sortudas na preservação da
vida, são o alvo do carinho da sua prole,
festejadas pela sua condição de mães
e premiadas por todos os sacrifícios,
amor e tenacidade que dedicaram aos
seus filhos desde tenra idade.

ão sendo uma data de comemoração
universal exata em todo o mundo
católico, porque é dependente do
calendário religioso de cada país, esta é, no
entanto, assinalada com a mesma alegria
e sentimento um pouco por todo o lado,
unindo todas as famílias em torno das progenitoras, nos dias que lhes são dedicados.
Numa tradição que remonta à Grécia
Antiga, em homenagem à Mãe dos Deuses,
esta ancestral comemoração, datada de há
cerca de 250 anos antes de Cristo mantém,
por força da histórica tradição, pela força
dos sentimentos e afeto que nos são próprios e dos apelos comerciais aos festejos,
avivada a memória de quem nos proporcionou a vida e nos acompanhou ao longo
de todo o seu trajeto.

Felizes aqueles que neste dia as podem
abraçar, agradecendo-lhes a sua dádiva
com um gesto de carinho e reconhecimento, mas felizes também todos os outros que,
embora não o possam fazer pelas mais diversas circunstâncias da vida, não deixaram de recordar as suas mães, oferecendo-lhes a sua gratidão espiritual.
Passamos atualmente um período muito
difícil nas nossas relações familiares, nomeadamente para com os mais idosos, considerados pela sua fragilidade como pessoas de risco, face à pandemia provocada
pela Covid-19. Esta situação que, nalguns
países e para não tornarmos mais débil os
seus estados de saúde, nos obriga a um certo afastamento de muitas mães mais idosas,

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

Ouvimos a conversa de Cristina da Costa
com o “médico de todos os portugueses”

- José Almeida Nunes

Revemos a história da pequena Eva
e da campanha ForEva Strong
Analisamos os temas da atualidade
em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de

Bem-Vindos a Beirais
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Tantas vezes se repete a palavra
com uma só silaba - Mãe.

Augusto Bandeira
Opinião

Dá-se valor a tanta coisa sem valor nenhum e tantas vezes nos esquecemos
dela, mas está sempre connosco.

É

das coisas mais importantes na educação de todos nós e uma palavra com
uma só silaba que milhares de vezes
repetimos não importa a idade que temos
- sempre que algo nos ocorre de anormal a
palavra mãe sai. Mãe é uma figura de extrema importância na nossa vida e quando toca à nossa educação o papel da mãe é
muito revelante, sem tirar o valor do pai.

Todo o ser humano tem o seu valor e as
suas capacidades, mas uma grande percentagem é transmitida pela mãe. Nós somos como as nossas mães nos ensinaram,
a forma como uma mãe educa os filhos faz-nos para a vida - a forma de sermos, a forma como respeitamos os outros, tudo isso
é-nos transmitido pelas nossas mães. Uma
mãe contradiz os filhos porque nem sempre pode ser um mar de rosas, faz parte da
educação, mas uma mãe fica sentida quando alguém ataca os seus filhos, ela pode,
mas não permite que outros o façam. Eu
acho que a mãe sente a dor dos filhos não
importa onde estão, se repararmos durante
a nossa vida, ainda nos dias de hoje acontece, todos dizem vamos a casa da minha
mãe, é tudo da e sobre a mãe, há uma proximidade muito grande entre mãe e filhos.
Uma mãe nunca deixa um filho para trás.

Quantas vezes muitos de nós fomos mal
educados com as nossas mães, se pensarmos bem muitas vezes as magoamos tão
profundamente sem querer e ficamos sem
capacidade de nos perdoar a nós próprios?
Faz parte da vida e só o tempo nos traz as
coisas e o verdadeiro valor que devíamos
dar a uma mãe, quando somos jovens muitas vezes não damos valor. Perdemos tempo ao não estar ao lado dela para sair com
“amigos”, regressamos a altas horas da
madrugada e ainda ficamos chateados com
atitude dela, pois ela, “A MÃE”, ainda não
dormia - preocupada mantinha-se acordada à espera que nós chegássemos. Uma mãe
preocupa-se para ver os seus filhos felizes e
seguros, uma mãe é capaz de abdicar da sua
própria vida para satisfazer os seus filhos,
uma mãe acredita na mentira dos filhos,

sim, mas é que para os ver felizes faz tudo
o que está ao seu alcance. Para uma mãe os
filhos são o melhor bem adquirido, e são
tantos os filhos que não reconhecem o real
valor de sua mãe. Quantas vezes sem conta nós achávamos a mãe chata, só porque
reclamava sempre que se chegava tarde ou
porque as ordens dadas não eram acatadas
como ela esperava e, nós dizíamos “que
chata!”. Ainda hoje os filhos dizem “lá está
a chata outra vez”. O tempo ensina-nos
muita coisa, especialmente a dar valor a
pequenas coisas como a palavra mãe. Amor
de mãe é único! Podemos receber muito
amor, mas como o de mãe há só um: é o da
nossa mãe e mais nenhum.
Feliz Dia da Mãe para todas as mães do
mundo.

Cristina Da Costa
Opinião
Caro leitor,
Celebra-se este dia 10 de maio, pelo menos neste hemisfério, o dia da pessoa
mais sagrada. O dia da Mãe.

D

a minha mãe, da sua, da do seu amigo, do seu primo, da nossa mãe.
Lembro-me da minha querida
mãe que, já partiu faz quinze anos dia 24
deste mesmo mês, dois dias após completar
66 anos de vida.
O dia mais triste da minha vida....O dia
em que, parte de mim, partiu com ela - a
Sra. minha mãe.
Pergunto-me muitas vezes, porque não
passa um dia que algo não a faça visitar a
minha mente... seria a minha mãe perfeita?
Óbvio que não, mas o muito pouco que
sei, deu-me as suas bases. Do aprender, do
querer saber fazer isto e aquilo, do implicar
comigo uma e tantas vezes por eu gostar de
ter e fazer as coisas de uma certa forma...
chamava-me muitas vezes "esquisita" por
gostar das coisas tão organizadas, das rou-

pas tão arrumadas de tudo ainda mais limpo
do que deveria estar... Enfim, mal sabia ela
que me servia de espelho. Pois era assim a
Sra. minha mãe... exemplar, limpa, asseada, linda, boa mãe, excelente dona de casa,
cozinheira de mão cheia, boa esposa... A
minha querida mãe. As tantas memórias
que me deixou… preciosas... valiosas.
Tentei e tento, em cada oportunidade
que me é cedida, passar esse legado às minhas filhotas. Humildade, pureza da alma,
brio, amor próprio e, principalmente,
amor ao próximo.
A minha querida mãe, que sempre me
ensinou que se "dava com a mão esquerda
e se escondia a direita", que nunca deveríamos esperar algo em troca para além do
respeito.
Que cada qual dá do que tem e nada mais
pode esperar.
Sabedoria popular repleta de amor e carinho. Saudades tuas mãe.
Tanto que ficou por dizer...Tanta falta
me fazes e que tantas e tantas vezes choro
por ti...
Quero que saibas que tudo o que sou, é
por ti, pela confiança e amor que em mim
instilaste.
Sempre a tua " menina ".
Amo-te para todo o sempre minha querida mãe.
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O último pedido

S

Aida Batista
Opinião

Minha querida mãe
Tu e o pai sempre nos garantiram existir
vida depois da morte; sempre disseram
ser esta vida uma passagem, através da
qual, após uma paragem pelo purgatório, nos esperava um final glorioso - o
paraíso. Sim, o paraíso, porque, como
praticantes temerários da fé católica,
nunca o inferno fizera parte dos vossos
horizontes.

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT
SOBRE A DOENÇA

DO CORONAVÍRUS

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

egundo as vossas crenças mais arreigadas, no céu, onde ambos se reuniram, estarão a assistir a tudo o que por
cá se passa. O pai, como tantas vezes nos
ensinara, estaria atento aos sinais que ninguém quisera ver. E acrescentaria que está
tudo no Livro do Apocalipe, que ele invocava de cada vez que vaticinava o fim do
mundo. E o pai tinha razão, tem sido o fim
de um mundo tal como o conhecíamos.
Eu, que não herdei, mas sempre invejei
a vossa fé, nunca tive as mesmas certezas.
Por isso, me apetece conversar contigo,
como se nada soubesses, e falar-te dos dias
que estamos a viver. Confessar-te que estou em paz convosco e com todos os meus
mais amados mortos, porque os acompanhei e deles me despedi com o secular e
imperativo ritual com que se sela cada ciclo

de vida. Precisamos dos nossos ritos, não
só para ficarmos em paz, mas também para
podermos desejar paz eterna aos que de nós
se apartaram.
Em tempos de contágio, não é isso que tem
acontecido. A expressão “peste grisalha”
nunca fez tanto sentido como agora, transformados que fomos nos novos pestíferos
deste século. Somos velhos, já o sabemos,
mas o que mais nos aflige não é a consciência
disso, mas concluir como um simples número passou a ser a fronteira do que se pode dar
e receber no mundo dos afetos.
Lembro-me de nunca ter aceitado que
tivesses ido embora tão cedo – repentinamente, sem queixas, sem sinais nem
avisos prévios, num fechar de olhos a que
nenhum de nós assistiu, naquele fim de

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

tarde de maio, o mês em que te celebramos. Hoje, sou obrigada a reconhecer que
já houve melhores tempos para morrer,
por mais que me custe adjetivar o tempo
da morte. Como seres táteis, precisamos
da presença física, do olhar, do toque, para
que o adeus não fique suspenso, mas seja
ato consumado.
Tempos houve em que, na celebração do
teu dia, eu fui filha e neta, numa trindade
que juntou duas mães e duas filhas. Mais
tarde, ambas mães, felicitávamo-nos uma
à outra, até ao dia em que, órfã, passei a celebrar a tua ausência.
Se hoje te conto tudo isto é porque recebi
a visita da minha filha, a tua primeira neta,
que, na impossibilidade de passar o Dia da
Mãe comigo, veio deixar-me um ramo de
flores. Não nos pudemos tocar, não nos
pudemos cumprimentar; olhámo-nos simplesmente com o que dos nossos rostos
restava à mostra e, no quintal, trocámos
conversa urgente, mas higienizada pela
máscara que nos escondia os sorrisos.
Na hora de partir, eu refreava a vontade
de lhe dar um abraço de despedida, suspenso em dois meses de contenção, de confinamento, e de uma espera a adivinhar-se
cada vez mais distante. Foi quando, sem
nada dizer, pensei num estratagema. Enquanto ela voltava o carro para a saída, fui
rapidamente buscar um lençol.
Fora do carro, de pé, voltou-se para me
acenar dois metros de um adeus. Nessa
altura, cobri-me toda com o lençol, e disse-lhe que estava cansada de acenos, de
não sentir dois braços a envolverem-me o
corpo. E demos um forte abraço na clandestinidade da transgressão e do interdito.
Porque me lembrei de ti, e de como o teu
último pedido no leito do hospital me martelava a cabeça. Por entre os tubos que ainda te ligavam à vida, disseste:
- Dá-me um beijo, minha filha!
E foi o último.

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.

www.mileniostadium.com
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It’s Alright Mama
Most of us will say that Mother’s Day is
everyday. In Portugal it was celebrated
last Sunday (3), but in this country, we
celebrate on May 10th.

A

s most of the population struggle to
experience a semblance of freedom
in our lives, the thought of celebrating those who created and gave us life
provides a reason of hope.
Rathus Schoeneberg argued, “freedom
is invisible, and when one man is enslaved,
all are not free”. Regaining our freedom
during and after this pandemic will be a
complex and time-consuming exercise,
but as individuals we have to protect our
rights that we have fought and died for.
Covid-19 has given numerous politicians the excuse to enslave out thoughts
and to shrink our ability to live therefore
taking away our most basic ability to
function as our mothers intended us to.
Mother is a figuration about God
and Earth. From conception to birth,
mothers nurture, comfort and protect
their children.
A mother’s love provides life, giving
hope and strength to go on living feeling worthy and valued. A mother’s love
never ends regardless of circumstances
and is unconditional because the love has
no attributable expectations.

COVID-19
Novel Coronavirus

In this week’s Milenio Stadium, mothers will have a special focus. In addition
to mine, whom I will honour within this
editorial, a special mother named Jessica
Sousa Batista deserves a unique place for
the mothering of her daughter Eva Batista. Eva has touched our hearts and thus

the reason this Saturday (9) between 2pm
and 7pm on Camões Tv, and other outlets, a very special fundraiser will be held
to raise funds which will help in financing
her life saving vaccine. Often the parents
who take care of children are overlooked.
Jessica embodies the word mother for the

incredible continuing care she provides
to Eva and is fully deserving of all the truism they say about mothers.
Always wondered why a mother would
give birth a child in 1955 in Portugal. Fascism resigned and the population was
impoverished without conditions to raise
children. In the beginning of this editorial a reference to freedom suggested the
necessity of protection of this right at all
costs. Perhaps being born in a beggarly
world and without voice, it teaches appreciation of the ability to exclude martyrdom from our lives. To this day I still
don’t understand how she mothered
seven children, buried two and raised
five under the most underprivileged of
conditions. But she did it and for that
and much more I want to thank my
mother for keeping me alive and giving
me a voice and finally freedom that’s
priceless. Thank you mom for being 90
and allowing your wisdom to continue
to shine your way. Your window to the
world is small as you watch it go by
framed by a window as you sit in your
kitchen within your own thoughts. God
has not allowed you to be lonely and give
up.
Continue to pray for those who don’t.
Happy Mother’s Day to all who understand why they are.

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
algumas lojas de retalho
Ontário é líder nacional no número de
testes diários per capita. A informação
foi avançada segunda-feira (4) pelo Premier Doug Ford que explicou que atualmente os laboratórios da província estão
a fazer mais de 16,000 testes diários e
que os testes foram reforçados sobretudo nos utentes e nos funcionários de
lares de idosos.

“

Esse marco importante fornece uma
base sólida para reabrir gradualmente
a nossa economia e fazer com que as
pessoas regressem ao trabalho, enquanto
protegemos a saúde e a segurança de todos
os ontarianos”, disse Ford na conferência
de imprensa.
A província aumentou também o número de testes em hospitais, abrigos e infantários e depois das amostras serem recolhidas
Prohibition
tiles- social
tiles - Portuguese
- 4.9 x 6.pdf 1
os laboratórios
estão
a fornecer
os resultados entre 24 e 48 horas.

O presidente da Câmara Municipal de
Toronto diz que quando as empresas começarem a reabrir em Toronto, o "novo normal" provavelmente vai envolver mais planeamento, incluindo reservas para tudo,
desde sentar num pátio até comprar roupas
numa loja. “Acho que as pessoas devem se
acostumar com o facto de que, para muita
coisa, elas vão ter que marcar uma consulta”, disse John Tory à CP24.
O autarca explicou que os restaurantes,
por exemplo, vão ter de controlar o número de clientes e espera que Toronto, tal
como Ontário, também possa começar a
reabrir algumas áreas de atividade. Ainda
assim, John Tory defende que o processo
de reabertura da economia vai depender
do comportamento das pessoas.
A recolha de resíduos de jardim vai voltar
28/04/2020
20:52:37 em Toronto. Os centros de
à normalidade
jardinagem e os viveiros também vão vol-

tar a operar, anunciou a autarquia segunda-feira (4) em comunicado. A autarquia
suspendeu inicialmente a recolha deste
tipo de lixo em março, para garantir que a
recolha dos outros resíduos não era afetada
durante a pandemia da COVID-19. “Acho
que as pessoas não vão trabalhar e estão a
ocupar-se nos seus jardins. As pessoas devem saber que os centros de jardinagem
vão estar abertos agora e que os resíduos
do jardim vão ser coletados regularmente”, explicou o autarca. Em três semanas
a recolha de resíduos de jardim aumentou
28% em relação ao ano passado. A Câmara de Toronto recolheu entre 6 e 25 de abril
11,000 toneladas de resíduos de jardim.
O Tribunal de Justiça de Ontário adiou
a sua abertura para 6 de julho. O Tribunal
opera em mais de 200 locais em toda a província e ouve cerca de 590,000 questões
criminais todos os anos. Há sete semanas,
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as pessoas de manterem uma distância inferior a 2 m
em propriedade pública
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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).

Mãe: O amor

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

num esforço para impedir a disseminação
da COVID-19, os tribunais mais movimentados do país suspenderam todos os julgamentos até o final de maio.
Na terça-feira (5), o Governo de Ontário
expandiu os serviços online de saúde mental para ajudar os que sofrem de ansiedade
e depressão durante a pandemia, incluindo profissionais de saúde e trabalhadores
de serviços essenciais. O programa foi desenvolvido em parceria com a MindBeacon
e a Morneau Shepell e o acesso é gratuito.
O Premier de Ontário, Doug Ford, diz que
“embora o vírus tenha causado um grande impacto nas nossas vidas quotidianas,
o Governo está a fazer todo o possível para
manter as pessoas saudáveis, física e mentalmente”.
19 pacientes e 46 funcionários do Toronto Western Hospital estão infetados com
COVID-19. O hospital anunciou que vai
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TIMELESS ELEGANCE, INSPIRED MENUS, TRUE ROMANCE
Vist our website for menus, packages and more.
1036 Lakeshore Rd. E., Mississauga | 905-891-7777 | oasisconvention.com
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aumentar o número de testes em funcionários e que algumas cirurgias urgentes vão
ser transferidas para outro hospital.
Dois pacientes do Toronto Western
Hospital já tinham falecido devido ao COVID-19 e outros hospitais da GTA, como o
North York General Hospital, o SickKids e
o St. Joseph's Health Centre, já relataram
casos de COVID-19 nas suas instalações.
O preço médio de uma moradia em Toronto caiu 7,8%, para $ 1,25 milhões em
abril, em comparação com o ano passado.
Em toda a região, o preço das casas caiu
3,5%, para uma média de $983.630. Os números são do Conselho Regional de Imóveis
de Toronto (TRREB).
Toronto vai abrir 81 hortas comunitárias. O presidente da Câmara Municipal
de Toronto diz que os espaços vão abrir
esta semana e que a autarquia vai colocar
sinalização a informar sobre as regras de

8 a 14 de maio de 2020

distanciamento físico, tal como tem feito
nos parques municipais. As hortas comunitárias de Toronto fornecem 25 agências
que fornecem mais de 2,000 kg de vegetais
frescos para a população mais carenciada.
O Premier Doug Ford diz que esta sexta-feira (8), a partir do meio dia todos os viveiros e centros de jardinagem podem abrir
e sábado (9) as lojas de hardware também
vão poder abrir. Na próxima segunda-feira
(11) é a vez de algumas das lojas de retalho
abrirem as portas. As lojas vão ter de cumprir com as novas normas de segurança e
de higiene da província e na conferência
de imprensa de quarta-feira (6) o Premier
avançou que o próximo passo é abrir a
construção residencial.
Ontário prolongou o estado de emergência por mais duas semanas. Até 19 de maio
continuam encerrados os serviços que não
são essenciais e os pavilhões de recreio e as

concentrações públicas com mais de cinco pessoas continuam a ser proibidas. As
famílias, quintas e pequenos empresários
também vão continuar a pagar menos pela
fatura da eletricidade até 31 de maio.
O LCBO vai alargar o seu horário de funcionamento a partir de 14 de maio. Cerca
de 360 pontos de venda, que estavam em
horário reduzido durante a pandemia, vão
estar abertos de terça-feira a sábado das
10AM às 9PM e aos domingos o LCBO vai
funcionar das 11AM às 6PM.
Ontário está a preparar um plano para
retomar as cirurgias que foram suspensas devido à pandemia. A informação foi
avançada quinta-feira (7) pelo Premier
Doug Ford que confirmou que os hospitais
já estão a ser informados para se preparem.
A ministra da Saúde lamentou a situação,
mas disse que a COVID-19 obrigou a tomar
medidas duras. O Governo não avançou
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nenhuma data e diz que vários peritos estão
por detrás da criação deste plano.
O Premier Doug Ford decretou que os
ontarianos devem desfrutar dos seus cottages no fim de semana grande do Victoria
Day que se celebra a 15 de maio. A informação chegou às redações depois do Premier
se ter reunido quinta-feira (7) em teleconferência com os autarcas das áreas rurais da
província. Doug Ford pede, no entanto, às
pessoas que colaborem, que não façam paragens pelo caminho e que evitem socializar. Ford sublinhou ainda que os autarcas
apelaram às pessoas para não visitarem
Muskoka, Haliburton e outras regiões bucólicas. Os autarcas temem que os proprietários dos cottages possam levar o vírus até
estas regiões que tiveram até aqui poucos
casos de COVID-19 e receiam que os hospitais das cidades pequenas fiquem lotados.
Joana Leal/MS

happy mother’s day
you make life beautiful!
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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O PM Justin Trudeau diz que o país está
a gastar $850 milhões para desenvolver
uma vacina para a COVID-19 no Canadá
e na comunidade internacional. Exemplos disso são os fundos que estão a ser
injetados em duas universidades canadianas em Saskatchewan e em Vancouver. Mas o PM sublinha que é preciso
cooperação internacional na produção
de uma vacina e diz que “não podem ser
apenas os países ricos a produzirem vacinas para os seus cidadãos”.

T

rudeau prometeu na segunda-feira
(4) que apoios específicos para os setores mais atingidos pela COVID-19,
como o turismo e o setor da energia, vão
ser anunciados em breve.
A Air Canada perdeu $1,05 mil milhões
no primeiro trimestre do ano devido à
pandemia da COVID-19. A companhia aérea canadiana reduziu a sua capacidade no
segundo trimestre em 90% e para o terceiro trimestre antecipa uma redução em
cerca de 75%.
Como os Governos Provincial e Federal acumulam enormes deficits para enfrentar as consequências da COVID-19, os
municípios famintos por dinheiro estão a
lutar porque não têm permissão para operar com deficit. O líder liberal de Ontário,

Steven Del Duca, está a pedir aos conservadores e ao Governo Federal do PM Justin Trudeau que ajudem imediatamente os
governos municipais.
Os produtores de ovos da Colúmbia Britânica estão a unir esforços para manter os
canadianos alimentados durante a pandemia da COVID-19. A BC Egg, a organização
que representa todos os criadores de ovos
registados na província, diz que vai doar
25.000 dúzias de ovos para o Food Banks
BC durante esta semana. A diretora executiva do Food Banks BC, Laura Lansink,
diz que a proteína é um dos produtos mais
procurados do banco alimentar e mais de
100.000 indivíduos, famílias e crianças que
dependem da assistência alimentar todos
os meses vão apreciar a doação.
Os funcionários e clientes do Costco nos
EUA vão ter de utilizar máscaras a partir de
agora. Não fica claro se a mesma política se
vai aplicar no Canadá.
Uma fase muito antecipada da pandemia da COVID-19 começou segunda-feira (4) com várias províncias que começaram aos poucos a abrandar algumas
de suas restrições. O Quebec, que tem
mais da metade dos casos de coronavírus do Canadá, está a reabrir lojas fora
de Montreal, enquanto que as da área de
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Províncias começam a
reabrir economia

O PM Justin Trudeau anunciou terça-feira (5) um apoio de $252 milhões para a indústria agroalimentar.

Your #1 Choice to Portugal
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CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

416-653-8938

immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Toronto

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores
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O líder do Partido Conservador Andrew Scheer está a pedir uma redução no Benefício de Resposta de Emergência do
Canadá. Scheer acredita que manter os valores de CERB vai "encorajar e incentivar as pessoas a não trabalharem".

Montreal reabrem em 11 de maio. Alberta, Manitoba, Saskatchewan também se
preparam para reabrir aos poucos as suas
economias. Ontário, o outro epicentro
do vírus, está a permitir a reabertura de
uma pequena lista de empresas sazonais,
incluindo empresas de jardinagem e lojas
de lavagem automática de carros.
A Health Canada está a restringir o uso
de um teste rápido de COVID-19 fabricado
no Canadá, criado pela Spartan Bioscience. Tudo porque o Laboratório Nacional de
Microbiologia encontrou problemas com o
teste que o tornavam não confiável. Ainda
assim a Health Canada explica que os testes criados no Canadá vão continuar a ser
utilizados para efeitos de investigação. Os
testes criados pela empresa de Otava prometiam resultados em meia hora.
O PM Justin Trudeau anunciou terça-feira (5) um apoio de $252 milhões para a indústria agroalimentar. O fundo vai ajudar
os produtores a manterem alguns animais
que não conseguem vender e vai também
aumentar a segurança em fábricas que se
dedicam a embalar a carne.
A Canadian Federation of Agriculture
pediu $2.6 mil milhões e o PM garantiu que
se de facto o setor precisar de mais financiamento o Governo está disposto a aumentar os apoios.
Trudeau disse ainda que as empresas vão
poder aumentar a segurança dos trabalhadores e comprar equipamento de proteção
individual com este fundo.
O sindicato dos trabalhadores de uma
fábrica de carne bovina no sul de Alberta,
onde ocorreu o maior surto de COVID-19
do Canadá, diz que não conseguiu impedir a
reabertura da unidade na segunda-feira (4).
Dos 2,000 funcionários da fábrica, 921
foram infetados com o novo coronavírus. Uma das funcionárias morreu e o seu
marido continua hospitalizado devido à
COVID-19. A Cargill encerrou temporariamente a 20 de abril durante duas semanas e
a estrutura é responsável por fornecer 40%
do mercado canadiano de carne bovina.
Desde o início da pandemia que as intoxicações acidentais relacionadas com desinfetantes e produtos de limpeza têm vindo a
aumentar a nível nacional. A Health Canada informa que algumas crianças ingeriram
desinfetante para as mãos e algumas pessoas relataram sintomas como dificuldade
em respirar e irritação nos olhos. Entre fevereiro e março, as intoxicações acidentais

relacionadas com desinfetantes e produtos
de limpeza aumentaram 58% e o produto
que causa mais intoxicações é a lixívia.
À medida que as províncias começam a
caminhar em direção à normalidade e a aliviar gradualmente as restrições que visam
impedir a disseminação de COVID-19, um
novo estudo sugere que os canadianos estão bastante satisfeitos com o ritmo da reabertura económica. As pessoas na maioria
das províncias que tomaram medidas para
reabrir apoiavam entre 60 e 70% esses movimentos, enquanto 16 a 30% gostariam de
ver o seu Governo desacelerar um pouco.
O Quebec está a permitir que algumas
lojas reabram fora de Montreal com o objetivo de reabrir os setores de manufatura
e construção na próxima semana. A província adiou a reabertura de lojas não essenciais na região de Montreal pelo menos
mais uma semana. Ontário, com o segundo maior número de casos confirmados
no país, permitiu a reabertura parcial de
algumas empresas sazonais. Manitoba foi
ainda mais longe e permitiu acesso restrito
a bibliotecas, museus e esplanadas de restaurantes.
O Bank of Montreal antecipa que até 80%
de sua equipa vai poder continuar a trabalhar em casa e no escritório, mesmo depois
do fim da pandemia. A diretora de recursos
humanos do BMO diz que com o novo vírus
cerca de 36,000 funcionários foram obrigados a trabalhar a partir de casa.
Um criador de software canadiano diz
que renunciou ao cargo de vice-presidente da Amazon porque a gigante americana
queria demitir funcionários que, segundo
ele, lutaram por uma melhor proteção à
COVID-19 nos armazéns da empresa.
Tim Bray trabalhava na Amazon Web
Services e expôs a situação no seu blog pessoal. Bray informou que a sua demissão lhe
custou mais de $1 milhão em salário e em
ações na empresa, mas diz que não está arrependido.
O líder do Partido Conservador Andrew
Scheer está a pedir uma redução no Benefício de Resposta de Emergência do Canadá.
Scheer acredita que manter os valores de
CERB vai "encorajar e incentivar as pessoas
a não trabalharem". O fundo emergência foi
criado pelo Governo Federal para ajudar os
trabalhadores que receberam lay-off e cada
pessoa pode receber até $2,000 por mês.
Joana Leal/MS

Carlos Teixeira
Managing Partner
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Peter Ferreira
Opinião

Como as províncias têm um papel fundamental a desempenhar para atender
às necessidades de pessoas e comunidades durante a pandemia e além.

O

Governo Federal está a fazer novos
investimentos e a desenvolver novos programas rapidamente para
responder à crise económica em desenvolvimento. Alterações nos benefícios do Seguro de Emprego (EI), a introdução do Benefício de Emergência Canadiano (CERB)
e o programa de subsídio salarial para empresas têm sido essenciais para aumentar
a estabilidade financeira para muitos. No
entanto, muitas pessoas persistentemente excluídas de rendimento e do apoio ao
programa não serão ajudadas pelo financiamento federal. Mas as províncias têm
a capacidade de melhorar esses apoios e
preencher lacunas substanciais.
As províncias têm um papel importante para garantir que indivíduos, famílias e
trabalhadores não caiam nas brechas, pois
o apoio financeiro continua a ser implementado pelo Governo Federal. Durante a pandemia, os programas provinciais
também precisam ser reexaminados e fortalecidos para atender às diversas necessidades e restrições financeiras que muitos sentirão ao longo da pandemia. Esses
programas incluem, mas não se limitam
a: assistência com rendimento, assistência aos idosos, assistência à mobilidade e

apoio com alojamento.
A pandemia expôs a fragilidade existente
com a nossa infraestrutura atual nos lares
de idosos a longo prazo. Uma infraestrutura de trabalho decente, fornecida através
da garantia de empregos com segurança,
subsídios garantidos por doença e supervisão do Governo são lições importantes
quando começamos entender e aprender
desta crise. As nossas instalações de cuidados de longo prazo não devem continuar
vulneráveis a doenças, propagações e surtos que poderiam ser melhor administrados
com os recursos e a atenção adequada que
os nossos idosos sempre deveriam receber.
Uma instituição de longa permanência não
deveria ter sido uma sentença de morte
para os nossos entes queridos durante esta
emergência.
Para aqueles que alugam, um novo desafio pode estar no horizonte. À medida que
ocorrem negociações para reabrir a economia em algumas partes do país, também
pode ser um momento crítico para esse
grupo. Para quem aluga a sua casa e que
não conseguiu fazer pagamentos totais ou
parciais devido à perda de emprego e/ou
renda durante o surto, as rendas em atraso podem resultar num ataque de despejos
assim que as medidas de saúde pública forem diminuídas e as proibições de despejo
forem suspensas.
Isso deve ser evitado. Por um breve período após a pandemia, é necessária uma nova
estrutura para garantir que as pessoas permaneçam em suas casas e recebam o apoio
financeiro necessário para fazer a transição
para um mundo pós-pandemia. Embora o
Governo Federal possa ter um papel a de-
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O papel das províncias durante a pandemia e depois

sempenhar para garantir que os que alugam
(em todo o país) recebam assistência (se
necessário) para cobrir os seus custos imediatos, os subsídios provinciais (da renda)
podem permanecer no local por um longo
período de tempo após a pandemia.
Este momento deve reiniciar uma conversa mais ampla sobre trabalho decente e
salários dignos. A emergência da Covid-19
deixou claro que os supermercados são a
espinha dorsal da nossa sociedade. Eles
mantêm as nossas famílias alimentadas,
enquanto os trabalhadores nessas instalações arriscam as suas vidas diariamente
para manter essas operações. O Governo
Federal prometeu fornecer um complemento a todos os trabalhadores essenciais,

a ser feito em colaboração com províncias
e territórios durante a pandemia, mas o
que acontece depois? É "justo" que esses
trabalhadores voltem ao salário baixo e mínimo? Um aumento salarial provincial está
atrasado para esses trabalhadores, em reconhecimento ao seu papel em manter-nos
seguros.
Numa federação como a do Canadá, todos os níveis de governo desempenham um
papel vital para garantir o bem-estar e a segurança de todos. Para que ninguém fique
para trás, exige-se que as províncias analisem criticamente como os seus programas
e apoios existentes devem ser melhorados
para garantir que isso aconteça agora e
num mundo pós-pandemia.

War Crimes
Mario Silva

Criminal Court (ICC), which began functioning on July 1st, 2002, emerging from
the Rome Statute, was in many ways
a response to combat the impunity of
those who commit such heinous crimes.

The whole concept of war crimes examined within the context of international
law was firmly established by legal proceedings such as those witnessed at the
Nuremberg and Tokyo War Crimes Trials
where Nazi and Imperial Japanese leaders were prosecuted for the war crimes
they committed or directed during World
War II. Unfortunately, as we have witnessed, many war crimes and mass
atrocities are not prosecuted, often due
to lack of political will. The International

he twentieth century witnessed
some of the most horrific events in
human history. Tens of millions of
human beings lost their lives during the
First and Second World Wars. These were
conflicts that were fought not on religious grounds, but over ideology, power,
and hatred. The totalitarian regimes of
the Nazis in Germany and of Soviet-style
communism in Russia and Eastern Europe led to the bloodiest massacres of the
twentieth century. These acts of sheer evil
also destroyed a vibrant European Jewish
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community, with six million people systematically massacred by the Nazi regime
and its sympathizers.
For most of the twentieth century, tens
of millions of men, women, and children
have been killed, tortured, burned alive,
bombed, and starved by regimes who
imposed death and destruction on defenceless people.
In January 2015, the world commemorated the seventieth anniversary of the
liberation of the Auschwitz extermination camp. From the horrific events of
the Holocaust emerged the Genocide
Convention, designed to prevent future
generations from repeating these acts of
unimaginable evil. These mass atrocities
have had various labels applied to them,

ranging from “crimes against humanity” to “genocide.” Irrespective of how
they are labelled, it is clear that the world
community has a duty to protect humanity from these violent acts, and that it
must do so more effectively than history
has demonstrated.
I once had the honour and privilege of
meeting Eli Wiesel, a Holocaust survivor
and Nobel Laureate who once said, “The
opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness,
it's indifference. The opposite of faith is
not heresy, it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference.”
He went on further to state that “[t]here
may be times when we are powerless to
prevent injustice, but there must never be
a time when we fail to protest.”
All mass atrocities are illegitimate,
unforgivable, and unlawful. Conflict
prevention as a strategy objective faces
substantial ethical dilemmas, as demonstrated by the situation of the ex-Yugoslavia or more recently the Arab rebellions characterized as the “Arab Spring.”
The world must focus more upon the
condemnation of the perpetrators of
such crimes when evidence of a mass
atrocity is identified. The world must be
more effective and timely in identifying
the indicators of risks for mass atrocities, which would in turn allow for the
earlier detection of potential events of
this kind. This is but one approach, but
alone it is simply not sufficient. A reconceptualization of consistency in politics
is needed, including the checking of
power between social orders.
*Dr. Mario Silva, PhD(law), Distinguished Fellow, Ryerson University

Há mais de 35 anos que o Leão
D'Ouro se tem dedicado para servir
a comunidade e cuidar dos nossos
clientes e da nossa equipa. Com o
contínuo impacto do vírus do
COVID-19 em todos nós, queremos
assegurar os nossos clientes de que
continuamos aqui para vos servir.
Continuaremos abertos para o servir
em formato takeout e com entrega
via SkipTheDishes ou UberEats.

Feliz dia da mãe
leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga
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Proteções contra a Covid-19
colocam dificuldades aos invisuais
A Delegação dos Açores da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) alerta para os problemas
que os invisuais podem ter nas suas
saídas à rua com a utilização das máscaras sociais ou de luvas, que afetam
a sua sensibilidade no toque com as
mãos e no olfato, reduzindo assim a
sua capacidade de orientação.

C

onsciente da necessidade de todos
se protegerem da Covid-19 utilizando os meios recomendados ou
até mesmo obrigatórios nalguns espaços, como é o caso das máscaras sociais,
a Delegação dos Açores da ACAPO apela assim a que os invisuais continuem a
sair de casa o mínimo possível e só em
situação de necessidade, mesmo neste
período de retoma progressiva da normalidade.
AO/MS

Habitantes do único concelho com
Desemprego diminuiu nos Açores para 7,2% cerca sanitária dizem-se tranquilos
A taxa de desemprego no 1º trimestre
de 2020 nos Açores foi de 7,2%, inferior
em 1,2 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao do trimestre homólogo e 0,4
p.p. em relação ao trimestre anterior, de
acordo com os dados do Serviço Regional de Estatística.

lação empregada no 1º trimestre na Região
é estimada em 112.022 trabalhadores, apresentando aumentos de 0,4% relativamente
ao trimestre anterior e de 0,2% em relação
ao trimestre homólogo.
A taxa de emprego (15-64 anos) é de
64,9% neste trimestre, um aumento de 0,8
p.p. relativamente ao trimestre homólogo
este trimestre, a população desem- e a mesma taxa do trimestre anterior.
pregada nos Açores estima-se em
A nível nacional, a taxa de desemprego
8.714 indivíduos, o menor número
no
1º trimestre de 2020 é de 6,7%, uma dide desempregados da atual série do Inquérito ao Emprego, menos 1.586 desempre- minuição de 0,1 p.p. comparando com o
gados que há um ano (-15,4%) e menos 414 trimestre homólogo e a mesma taxa do trimestre anterior.
que no trimestre anterior (-4,5%).
De acordo com os dados do SRE, a popuAO/MS
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Câmara de Vila do Porto reforça
apoio a estudantes deslocados

A Câmara Municipal de Vila do Porto,
em Santa Maria, reforçou o apoio à
formação de jovens estudantes deslocados através do contacto direto,
numa primeira fase, com 71 jovens
estudantes deslocados

E

stes contactos, explica a autarquia
de Santa Maria em nota, foram
feitos com o objetivo de registar
e identificar as dificuldades de todos
os alunos deslocados, tendo em vista o
apoio das situações de maior fragilidade,
designadamente em “matéria de acesso
a bens alimentares de primeira necessidade e de apoio à continuidade do seu
alojamento, em casos de comprovada
dificuldade económica, própria ou dos
seus pais ou tutores, quando diminuídos
em 15% ou mais os respetivos rendimentos mensais, decorrentes, designadamente, de quarentena ou isolamento
profilático, de despedimento, de ausência de respetivo subsídio, diminuição
súbita de rendimentos provenientes de
prestações sociais ou atraso/suspensão
de rendimentos de trabalho” resultantes da situação de pandemia que se vive
na Região.
Paralelamente, a Câmara de Vila do
Porto lançou uma Linha de Apoio ao
Estudante Deslocado, como forma de

chegar a todas as situações, bem como
àquelas que poderão não ser do conhecimento do município.
Famílias e Alojamentos Turísticos
afetados pela Covid-19 podem solicitar
isenção da tarifa de RSU
Por outro lado, a Câmara Municipal de
Vila do Porto decidiu alargar a isenção
do pagamento da tarifa fixa de resíduos
sólidos urbanos e de saneamento de todos os alojamentos turísticos da ilha que
se encontram com a sua atividade reduzida e/ou encerrada, mediante requerimento do interessado.
Segundo nota da autarquia, esta isenção abrange também, e no período entre
1 de abril e 30 de junho de 2020, todas as
pessoas singulares e agregados familiares cujos rendimentos reduziram consideravelmente, desde 1 de abril de 2020.
A diminuição de rendimentos será
tida em consideração apenas nas pessoas singulares cujo rendimento máximo mensal não ultrapasse o coeficiente
de 1,519 (aprovado em reunião de câmara) aplicável ao valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS 2020 = 438,81
euros), quando integrados em agregado
familiar, a média de rendimentos não
ultrapasse esse valor.
AO/MS

O pequeno e envelhecido concelho do
Nordeste, na ilha de São Miguel, é o único no país que continua em cerca sanitária, uma decisão que a população encara com tranquilidade, apesar de estar
“berrando” (desejosa) para ir passear.

“

Se tem de ser, tem de ser”, disse Christopher Sousa, que veio da freguesia da
Lomba da Fazenda e espera do lado de
fora da farmácia do centro da Vila do Nordeste para ser atendido através do postigo.
Com quase cinco mil habitantes, segundo os dados da PORDATA referentes a 2018,
o concelho do Nordeste é o menos povoado
dos seis municípios da ilha de São Miguel.
Faz fronteira, a sul, com a Povoação e, a
oeste, com a Ribeira Grande e compreende
nove freguesias.
O Governo Regional dos Açores tinha
imposto a cerca sanitária a todos os concelhos da ilha de São Miguel no âmbito da luta
contra a Covid-19, mas decidiu, na semana
passada, levantar aquela medida em todos,
exceto no Nordeste.
É naquele concelho que está instalado um
lar de idosos que tem registado um grande
número de casos de infeção por Covid-19 e
de mortes, entre utentes e funcionários.
A Autoridade de Saúde dos Açores ordenou, na terça-feira (5), o encerramento
daquela instituição.
Residente na Vila do Nordeste, João Medeiros lembrou à agência Lusa que aquele
concelho, além de “pequeno”, é também
“muito envelhecido” e lamentou que “o
caso maior [de infeção pelo novo coronavírus] seja ali no lar de idosos”. “Vai embora
muita gente”, afirmou.
O nordestino é filho da proprietária da
“única funerária do Nordeste”, onde também trabalha. No seu trabalho, João Medeiros lida com as mortes por infeção de
coronavírus “dentro do normal, igual a
uma pessoa que não tem coronavírus, com
a diferença” de que mantém “precauções –
luva, máscara, fato…”.
Fora dele, os cuidados são outros: “Eu não
acredito que a máscara resolva alguma coisa. Posso estar enganado, como é óbvio, mas
não acredito que faça alguma coisa. Se for a
uma farmácia, que não é como esta [com
atendimento através de um postigo], a uma
mercearia, se for a algum sítio assim, em que
sou obrigado a usar, uso, mas, assim, para
dar um passeio, não uso”, explicou.
Já a sua mulher, que trabalha no Centro
de Saúde, tem atenção redobrada. “Já não
a vejo há mês e meio (…). Faz o seu turno e
tem de ir para uma casa que não é a nossa,
pior ainda porque a minha filha está grávida”, disse o agente funerário.
“Se é para ajudar as pessoas que têm o
coronavírus, é uma obrigação. É o que tem
de ser”, considerou.
Sobre a manutenção da cerca sanitária,

João Medeiros concorda “plenamente, se
for para o bem do Nordeste”, considerando que as autoridades têm “lidado muito
bem” com a situação.
Também residente na Vila do Nordeste,
João Paiva defendeu que “os delegados de
saúde tiveram culpa no cartório” e atira a
responsabilidade maior para o hospital de
Ponta Delgada, afirmando que “deviam ter
feito as análises necessárias”.
O açoriano referia-se ao primeiro caso
registado no concelho, o de uma utente do
lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia,
de 88 anos, que contraiu a infeção numa ida
ao Hospital do Divino Espírito Santo, em
Ponta Delgada, através de contacto com
uma profissional de saúde.
Para João Paiva, que está na pré-reforma, o confinamento “é indiferente”, já que
está “habituado a estar alguns dias em casa,
principalmente quando está mau tempo”.
Habituada às contingências atuais está
também Ana Pacheco, que já usa “máscara,
desde janeiro”, altura em que foi ao hospital de Ponta Delgada com a sua mãe, que
tinha partido um pulso.
Na altura, perguntou aos profissionais de
saúde se não tinham “medo do vírus que
vem aí” e a resposta foi negativa. “Não tinham máscara, nem nada”, conta.
Ainda sem quaisquer indicações nesse
sentido, Ana decidiu adotar precauções,
porque já estava “a ver estas coisas desde
janeiro, pela internet”, explicou à Lusa.
Sobre a forma como as autoridades estão
a lidar com a situação epidémica no concelho, a residente considera que “nada é perfeito no mundo – todos fazem o possível”.
“Cada um tem de cuidar de si. O presidente da Câmara está a fazer o que pode
fazer. Ele, coitado, também não quer ver
gente doente, mas tem gente que ainda
nem usa máscara”, alertou.
No único concelho português que continua isolado, “todos estão ‘berrando’ [desejosos] para sair”, adiantou a residente.
“Eu estou ‘berrando’ para dar um passeio,
só ver o país, que é tão lindo, dar uma caminhada, mas paciência. A vida é assim, é
preciso paciência. Muita coisa vem por aí”.
E a responsabilidade é de cada um, salientou Ana Pacheco: “Muita gente grita a
Nosso Senhor, que o que tem de ser, tem
de ser. Sim, mas nosso Senhor tem muitas
coisas para cuidar, que são piores que isto.
Nosso Senhor cuida das pessoas que cuidam de si”.
Para esta ex-emigrante, que viveu 47
anos no Canadá, os portugueses têm “sorte, porque o Governo de Portugal tem levado isto muito a sério”.
“A gente tem um país que não tem o dinheiro que outros têm, mas estão fazendo
muito bem. Tenho muito orgulho”, afirmou.
AO/MS
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Madeira conseguiu finalmente a taxa
de desemprego mais baixa do país

em veículos descaracterizados

Madeira conseguiu finalmente a taxa
Face ao trimestre anterior (4.º trimesde desemprego mais baixa do país tre de 2019), regista-se ainda uma que5,6% no primeiro trimestre, ainda an- bra de 1,4 pontos percentuais desde os
7% na altura (o 3.º mais baixo).
tes do impacto da Covid-19.
Refira-se que face ao trimestre homóMadeira atingiu no 1.º trimestre de logo o registo é igual, pois no 1.º trimes2020 a taxa de desemprego mais tre de 2019, a taxa de desemprego regiobaixa do país, ascendendo entre ja- nal era de 7%.
neiro e março a 5,6%, a mais baixa taxa
Tanto há um ano como há um trimesentre as sete regiões NUTS II de Portugal, tre, a Região tinha uma taxa de desemque apresentou uma média de 6,7%.
prego acima da média nacional (6,8%
Significa que, atingindo este patamar no 1.º trimestre de 2019 e 6,7% no 4.º
positivo pela primeira vez em muito trimestre de 2019).
tempo, atualmente a taxa de desemOs dados foram publicados esta semaprego regional é 1,1 pontos percentuais na pelo Instituto Nacional de Estatística.
DN/MS
abaixo da média nacional.
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A
O secretário regional da Economia esteve no parlamento a defender um decreto legislativo regional que adapta a
lei nacional que define o regime jurídico
do transporte em veículos descaracterizados, mais conhecida como ‘lei Uber’.

R

ui Barreto apresentou um diploma
que cria um contingente máximo de
veículos descaracterizados, até à revisão da lei nacional, no próximo ano que
permita aos motoristas de táxis uma adaptação às novas tecnologias.
O diploma impõe igualdade de períodos
de formação e a manutenção de um fundo
de compensação.
O contingente será definido posteriormente, mas Rui Barreto entende que possa
ser igual ao de licenças existentes no momento da entrada em vigor.
Élvio Sousa, do JPP, considera que esta

é uma lei que determina a “morte do setor
de táxi” e considera errado o momento em
que é apresentada no parlamento.
Marina Barbosa, do PS, confrontou o Governo com a necessidade de defender os
interesses do sector do táxi.
Ricardo Lume, do PCP, também considera que a lei é injusta e diz que o Governo
Regional “poderia ir mais longe” e definir
valores para os transportes.
Rui Barreto respondeu e desafiou Élvio
Sousa a assumir que “é contra a entrada da
Uber” e lembrou que isso não é possível,
porque a lei é nacional.
O secretário regional da Economia reconhece que os motoristas de táxi não querem a entrada de veículos descaracterizados, mas “a lei nacional não permite que
isso aconteça”.
DN/MS

Banana expedida durante a cerca
sanitária rendeu ‘extra’ de 9.200 euros
Em causa os 9 cêntimos a mais pagos
por quilo até final do mês de abril.

O

s 3.846 cachos de banana num total
de 102.582 Kg que passaram entre
os dias 23 e 30 de Abril pelo Centro
de Desinfeção do Carmo – iniciativa da
Câmara Municipal de Câmara de Lobos -,
permitindo assim a recolha da produção de
banana e o seu pronto escoamento durante a vigência da cerca sanitária à Freguesia
de Câmara de Lobos, rendeu aos produtores de banana câmara-lobenses um total

de 9,232 euros de ‘rendimento extra’. Em
causa o acréscimo de 9 cêntimos por quilo
de banana que é pago pela GESBA até final
do mês de abril.
Caso fossem obrigados a ter de esperar
pelo fim da cerca sanitária para poderem
escoar as mais de 102 toneladas de banana
produzida nas últimas duas semanas, perderiam, no mínimo, mais de 9.200 euros,
montante correspondente ao diferencial
que é pago à produção a partir do mês de
maio.
DN/MS

Polícia interpela adeptos do Nacional
durante festejos no Funchal

Escola dos Louros empresta 80
computadores a alunos e docentes
Desde o passado dia 14 de abril, a Escola Básica dos 2º e 3º ciclos dos Louros,
no Funchal, tem cedido equipamento
informático aos seus alunos, encarregados de educação e a docentes. A iniciativa, no âmbito da operacionalização do
Plano de Ensino à distância PE@DLouros, inclui ainda o pagamento de serviços de internet a 10 famílias, durante
três meses.

S

ão cerca de 80 as unidades cedidas a
título de empréstimo até ao momento, o que, segundo o órgão de gestão
da escola, “superou largamente os resultados do inquérito efetuado no final do 2º
período sobre as necessidades da comunidade educativa em matéria de equipamentos informáticos e acesso à internet”,
refere o estabelecimento de ensino em
nota de imprensa.
De acordo com a escola dos Louros, “o
levantamento realizado junto das famílias veio a demonstrar que, muitas das
vezes, os equipamentos existentes em
casa dos alunos não respondiam às ne-

cessidades para acompanhar as aulas de
ensino à distância”.
A instituição revela ainda que este trabalho,” no sentido de garantir a equidade
e a inclusão de todos neste novo paradigma
imposto pela pandemia covid-9”, abrangeu
ainda cerca de sete docentes, “a quem a cedência dos equipamentos permitirá responder aos desafios do ensino à distância”.
A escola destaca também a “pronta intervenção da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que autorizou
a despesa relativa à aquisição de serviços de
Internet, por um período de três meses, a
cerca de dez famílias, que passam assim a
beneficiar desta medida, minimizando as
desigualdades sociais resultantes da ausência de recursos materiais. A partilha,
realizada a título de empréstimo, engloba
o computador e demais equipamentos necessários para que todos possam ter acesso
às aulas virtuais, como sejam monitores,
teclados e antenas wifi”.
DN/MS
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PSP interpelou os adeptos do Nacional, ao final da tarde desta terça-feira (5), durante os festejos na baixa do
Funchal, nomeadamente pela não utilização de máscara de proteção e alegando in-

cumprimento das regras de distanciamento social em vigor, devido à pandemia de
covid-19.
Vários adeptos alvinegros festejaram a
subida do clube à I Liga, nomeadamente na
Avenida do Mar e zonas circundantes, algo
que motivou o reparo da polícia.
DN/MS

Pesca lúdica continua proibida,
esclarece a Secretaria do Mar

Créditos: DR

Em causa as regras de distanciamento
de social devido à pandemia de covid-19.

A Secretaria Regional de Mar e Pescas
esclarece, através de uma nota dirigida
às redações esta terça-feira (5), que a
pesca lúdica continua proibida por um
período de 15 dias, a partir de 3 de Maio.

das algumas das medidas restritivas”, refere a nota da tutela, invocando a resolução
n.º 274/2020, de 30 de abril, publicada a 4
de maio no JORAM.
Acrescenta, ainda que “no âmbito do
estado de calamidade, e em conformidaOs aficionados da pesca lúdica na Re- de com a resolução do Governo Regional,
gião têm suscitado dúvidas sobre se estão proibidas as atividades em espaços
esta atividade se mantém proibida abertos, espaços e vias públicas, ou espaços
mesmo depois de terminado o estado de e vias privadas equiparadas a vias públicas,
emergência e na vigência do atual estado salvo a prática de atividade física em conde calamidade, no âmbito da contenção da texto não competitivo e ao ar livre”.
DN/MS
pandemia covid-19, em que foram alivia-

“
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Costa critica André Ventura: "O senhor deputado
foi de trivela e levou um baile do Quaresma"
O primeiro-ministro salientou esta quinta-feira (7) que "não há nenhum problema" com a comunidade cigana e criticou o deputado André Ventura (Chega),
que "foi de trivela" e levou "um baile do
Quaresma", em referência à resposta do
jogador.

D

urante o debate quinzenal que decorreu na Assembleia da República, em Lisboa, o deputado único do
Chega questionou António Costa se "concorda ou não que há um problema com a
comunidade cigana em Portugal", questionado também o que pensa fazer "com
o reiterado incumprimento" às normas de
confinamento por causa da pandemia da
covid-19.
"Não, não há um problema com a comunidade cigana em Portugal. Agora o senhor

deputado é que tem um problema, é que
já foi de trivela", respondeu o primeiro-ministro, numa referência à resposta do
jogador de futebol Ricardo Quaresma, cuja
trivela (jogar a bola com a parte de fora do
pé) é a sua "imagem de marca".
António Costa concretizou que existem
sim problemas "com pessoas que cumprem
ou não cumprem as normas sanitárias".
"E a resposta que temos que ter com
qualquer dessas pessoas, qualquer que seja
a sua etnia, qualquer que seja o seu local
de vida, qualquer que seja a sua origem,
qualquer que seja a sua religião, qualquer
que seja a sua raça, é muito simples, a lei
é para cumprir e deve ser aplicada a todos
por igual", salientou.
Depois de André Ventura ter insistido no
assunto e ter acusado o chefe de Governo

de fazer uma piada, o primeiro-ministro
apontou que "não disse uma graça, mas
disse mesmo aquilo que é verdade".
"O senhor deputado resolveu criar um
caso de uma parte importante dos portugueses, que é a comunidade cigana, como
se eles fossem estrangeiros e não sabendo
que há séculos que eles são tão portugueses como qualquer um de nós", assinalou,
considerando que aquilo que deputado do
Chega "teve foi uma resposta à altura de um
grande campeão nacional e de um grande
jogador da nossa seleção".
E Costa não ficou por aqui: "é ter muito
mau perder quando, depois de levar um
baile do Quaresma, a única resposta que
teve para dar foi dizer que, sendo jogador
da seleção nacional, só tinha obrigação de
estar calado", contrapondo que "o direito à

palavra e o direito à opinião é uma liberdade de todos".
Em comunicado divulgado no passado domingo (3), Ventura anunciou que,
na sequência dos "episódios de violência e
confrontação na Praia de Leirosa, Figueira
da Foz", provocados alegadamente por um
grupo de pessoas ciganas, apresentará "ao
parlamento, já no decurso desta semana,
um plano específico de abordagem e confinamento para as comunidades ciganas,
face à pandemia de covid-19".
Na nota, o deputado defendia que "o
cumprimento da lei não pode ser reservado
apenas para alguns, que nenhuma minoria,
étnica ou racial, pode considerar-se acima
da lei, e que a força pública não pode recear
intervir ou agir com o eterno pretexto do
racismo e da xenofobia".
Já na segunda-feira (4), André Ventura
endereçou três cartas aos líderes do PSD,
CDS-PP e Iniciativa Liberal nas quais pedia o apoio destes partidos "na redação de
obrigações legais" que "consigam, de uma
vez por todas, fazer cumprir as leis de forma igual a todos os cidadãos".
Através de uma publicação na sua conta
oficial da rede social Facebook o futebolista
Ricardo Quaresma critica que "o populismo
racista do André Ventura apenas serve para
virar homens contra homens em nome de
uma ambição pelo poder, que a história já
provou ser um caminho de perdição para a
humanidade".
"Eu sou cigano, cigano como todos os
outros ciganos e sou português como todos
os outros portugueses, e não sou nem mais
nem menos por isso", acrescenta o jogador,
em declarações que André Ventura entretanto lamentou.
Este tema foi levantado durante o debate
quinzenal pela coordenadora do BE, Catarina Martins, que disse a Ventura que "as
ideias racistas" como o confinamento de
ciganos "hão de ir parar ao caixote de lixo
de onde nunca deviam ter saído".
Começando a sua intervenção por responder à bloquista, o líder demissionário
do Chega disse que "se o caixote do luco do
lixo da história mandar o Chega para lá, se
olhar para as sondagens de hoje e de ontem
mais rápido a sua bancada vai toda para o
caixote do lixo do que o Chega alguma vez
irá para lá".
JN/MS

Marcelo esteve ao telefone com presidente chinês
e perguntou sobre os atrasos nos ventiladores

E

sta informação consta de uma nota
publicada no portal da Presidência
da República na Internet, na qual
se lê que "os presidentes salientaram a
cooperação em curso entre os dois países, nomeadamente no setor de material
hospitalar produzido na China e necessário ao combate da Covid-19 em Portugal".
De acordo com a mesma nota, "o Presidente da República Portuguesa agradeceu
os contributos de cidadãos e entidades chinesas, que doaram desse material ao povo
português" e também "aproveitou para solicitar a intervenção do Presidente chinês
face ao atraso na entrega de material, nomeadamente ventiladores, encomendado
e pago por Portugal, tendo o Presidente
chinês assegurado que tudo iria fazer para

mais rápida resolução do assunto".
A nota divulgada pela Presidência da
República refere que Xi Jinping "ligou
esta tarde ao Presidente Marcelo Rebelo
de Sousa, tendo os dois chefes de Estado
abordado temas de interesse bilateral e
multilateral, em particular a atual pandemia global e a evolução da situação em
cada um dos dois países" e que "sobre essa
evolução falou cada um dos Presidentes,
explicando o processo nacional".
Marcelo Rebelo de Sousa "aproveitou a
ocasião para sublinhar a importância da
coordenação internacional e no quadro
das instituições multilaterais para enfrentar os desafios comuns, incluindo na
resposta da comunidade internacional
ao novo coronavírus e na necessidade de
atuar de forma efetiva, tanto no âmbito sanitário global, como dos desafios da
paz e segurança que a pandemia coloca" - numa altura em que a Organização
Mundial da Saúde (OMS) tem sido alvo de
críticas, em particular por parte do Presidente norte-americano, Donald Trump,
que anunciou que iria cortar o financia-

mento desta organização.
"Os dois Presidentes abordaram depois
as consequências da pandemia na economia e na sociedade à escala universal,
no contexto das estratégias diferenciadas
de desenvolvimento, e renovaram o in-

teresse no aprofundamento das relações
luso-chinesas e sino-europeias baseadas
nos princípios da amizade, cooperação e
respeito mútuo", adianta a mesma nota.
JN/MS
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O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de
Sousa, recebeu esta quinta-feira (7) um
telefonema do Presidente chinês, Xi
Jinping, e os dois destacaram a cooperação no combate à covid-19 e falaram
sobre o material vindo da China para
Portugal.
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Fenprof

Mais de metade dos professores
não consegue contactar alunos à distância

N

uma conferência de imprensa, esta
quinta-feira (7), em Coimbra, Mário
Nogueira garantiu que a Fenprof ainda
não tem qualquer previsão de quantos professores não devem regressar às aulas presenciais, dia 18, por pertencerem a grupos de
risco ou apresentarem atestado médico que
os dispense desse regresso.
"Não temos dúvida, no entanto, que o
reforço da contratação terá de resultar da
divisão das turmas e da substituição de
professores que não podem comparecer",
sublinhou considerando que a falta de docentes não deve ser compensada com a redução da carga letiva dos alunos, até 50%,
prevista nas orientações enviadas às escolas pelo Ministério da Educação.
É certo, assumiu, que "há disciplinas
com grandes dificuldades de haver professores" suficientes para as substituições mas
nesses casos, acredita Mário Nogueira, haverá docentes, por exemplo das Atividades
de Enriquecimento Curricular (AEC) "que
estarão disponíveis para serem chamados
às escolas. Haverá muitos que hoje não es-

tão nas escolas mas estão disponíveis para
colaborar à distância". Nos últimos anos,
recorde-se, mais de dez mil professores
deixaram de candidatar-se aos concursos
de colocação.

94% consideram que regime
agrava desigualdades
A Fenprof já recebeu quase quatro mil
respostas mas o questionário sobre o regime de ensino à distância só termina dia
11. Os resultados preliminares revelam que
56% dos docentes não conseguiram contactar todos os alunos e que 94% considera
que o regime agrava as desigualdades. Para
60% o apoio dado aos alunos com necessidades educativas especiais "não é o adequado" - "É uma das grandes preocupações
dos professores", garante Nogueira,
Para quase dois terços dos que já responderam ao inquérito, o regime de ensino à
distância "é muito mais exigente e obriga
a muito mais trabalho, havendo relatos de
professores que estão até à meia-noite em
contacto com alunos ou a responder a encarregados de educação", assegura o líder
da Fenprof.

Pedida revisão de número de
alunos por turma
Para a Fenprof, que pediu reunião ao ministro com caráter de urgência, as orientações enviadas às escolas "é um documento
que não garante as condições necessárias
para os professores realizarem o seu trabalho
e os alunos se prepararem para os exames".
No próximo ano letivo, os limites de alu-
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Mais de metade dos professores (56%)
não conseguem contactar todos os alunos através do ensino à distância, revelou um questionário promovido pela
Federação Nacional de Professores. O
líder, Mário Nogueira, acredita que as
escolas vão ter de aumentar contratações e que os docentes afastados dos
concursos e do ensino "estarão disponíveis para regressar", tal como aconteceu com os médicos.

nos por turma "não devem manter-se" e,
por isso, o diploma deve ser revisto e negociado com as organizações sindicais, defende Nogueira.
A Federação concorda com o pedido da
associação de diretores (ANDAEP) que defende que só os alunos que se inscreveram
em exames devem regressar às aulas presenciais e apenas nessas disciplinas.
Nogueira alerta que não basta a promessa de máscaras - escolas e creches também
vão precisar de batas, luvas e gel desinfetante no regresso às atividades presenciais.

A Fenprof pediu pareceres a peritos e especialistas em saúde pública como o Instituto Ricardo Jorge ou o conselho das escolas
médicas sobre a calendarização de regresso
às escolas (18 de maio para os alunos do 11.º,
12.º e do ensino profissional e artístico e 1 de
junho pré-escolar). Dia 18 os delegados irão
marcar presença nas escolas para acompanhar o regresso e a Federação irá divulgar
um manual de procedimentos sobre as condições de trabalho em tempo de pandemia
para distribuir aos professores.
JN/MS

Covid-19

Portugueses aceitam app para controlo mas exigem proteção de dados
Os portugueses reconhecem as vantagens de uma aplicação para rastreamento de infetados com covid-19 pelas
autoridades e admitem utilizá-la, desde
que a privacidade dos dados seja garantida, conclui um inquérito da Deco
divulgado esta quinta-feira (7).

Créditos: DR

R

ealizado entre os dias 24 e 27 de abril,
com base em mil respostas obtidas
'online', para avaliar a recetividade dos portugueses a uma aplicação para
'smartphone' que permita às autoridades
de saúde rastrearem casos positivos de covid-19, o inquérito conclui que "a maior
parte mostra-se confortável com esta solução para combate à pandemia", refere a associação de defesa do consumidor.
"A grande maioria dos inquiridos reconhece a utilidade de uma aplicação que
permita o rastreamento de contactos,
enviando alertas aos utilizadores caso entrem numa zona em que circulam pessoas
infetadas com o coronavírus ou após contacto com infetados, num transporte público ou num estabelecimento comercial,
por exemplo", refere a Deco.
Contudo, adverte a associação, "apesar
de acreditarem que uma 'app' com estas
funcionalidades pode salvar vidas", os inquiridos "não deixam de expressar reservas quanto à privacidade dos seus dados".
Neste aspeto, a geolocalização é apontada como a questão "que gera maior desconforto": Quando questionados sobre
a possibilidade de as operadoras de telecomunicações recolherem dados de GPS
para que as autoridades monitorizem os

hábitos de mobilidade dos cidadãos durante a pandemia, cerca de metade concorda com a medida, mas apenas se esses
dados forem anónimos. Caso contrário,
esse número cai para um terço.
Outra das reservas apresentadas pelos
inquiridos é a partilha de dados, que apenas admitem sob anonimato.
Assim, medidas como a emissão de certificados de imunidade (que atestam que
alguém recuperado da covid-19 foi considerado imune à doença) ou a monitorização de pessoas infetadas (para garantir
que estão a respeitar o período de quarentena) parecem ser "amplamente aceites
pela maioria dos portugueses", desde que

esteja garantido o anonimato.
"Embora quase 80% dos inquiridos se
sintam confortáveis com a utilização de
uma aplicação que envia alertas aos utilizadores se entrarem numa área com infetados, essa percentagem cai para menos
de 60% se os dados não forem anónimos",
nota a Deco.
De acordo com a associação, apesar
da "aparente disponibilidade dos portugueses para a partilha de dados pessoais
com as autoridades devido à pandemia,
a privacidade não deixa de ser uma preocupação", até porque 84% dos inquiridos
"concordam que não existem garantias
absolutas de anonimato".

Neste contexto, quando questionados
sobre se aceitariam instalar voluntariamente uma 'app' que conceda às autoridades acesso total a informações sobre as suas
deslocações e localização, "pouco mais de
40% responderam afirmativamente".
Ainda assim, os inquiridos "acreditam
ser possível encontrar soluções tecnológicas que, ao mesmo tempo que permitam utilizar dados pessoais no combate
ao coronavírus, respeitem os direitos de
privacidade dos cidadãos".
Na opinião da Deco, se as autoridades
nacionais avançarem com uma solução
desta natureza - conforme tem vindo a
ser incentivado pela Comissão Europeia,
desde que com garantias de anonimato e
de instalação voluntária da 'app' - "é essencial que o legislador tome todas as medidas para minimizar possíveis violações
de privacidade".
O inquérito revela também que "mais
de um quinto dos portugueses já descarregou algum tipo de aplicação relacionada
com o coronavírus", sendo que as 'apps'
atualmente disponíveis permitem fazer o
acompanhamento de informação sobre a
evolução da pandemia, autodiagnóstico e
monitorização de sintomas.
A este propósito, a Deco aconselha que,
antes de descarregar qualquer aplicação,
o consumidor leia atentamente os seus
termos e condições e consulte a política de
privacidade, prestando "especial atenção
às permissões de acesso", já que em causa
estão "não apenas os seus dados pessoais,
mas também os seus dados de saúde".
JN/MS
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Educação

Alunos que não vão fazer exames
terão aulas presenciais
Os alunos do Secundário vão ter aulas
presenciais, a partir de dia 18, às disciplinas alvo de exame. Ou seja, no caso
do 11.º a Biologia ou Geografia, por
exemplo, mas não a Matemática ou Português, cadeiras trienais cujas provas
são feitas no 12.º. O regresso, no entanto, é para todos independentemente de
estarem ou não inscritos nos exames.

A

pesar dos exames, este ano, apenas
contarem para acesso ao Ensino Superior e assim não servirem para a conclusão do Secundário, as aulas presenciais
serão retomadas para todos os alunos, "independentemente de cada um nelas realizar
exame", esclareceu esta quinta-feira o Ministério da Educação.
A Associação Nacional de Diretores de
Agrupamentos de Escolas Públicas (AN-

DAEP) pediu esta quarta-feira (6) à tutela o
regresso às escolas apenas dos alunos inscritos nas provas e às disciplinas de exame.
O ME esclareceu esta quinta-feira (7) que
as aulas presenciais serão para as disciplinas alvo de exame e no ano em que a prova é feita. Ou seja, na Matemática, Português, História ou Geometria Descritiva, por
exemplo, só haverá aulas presenciais para
os alunos do 12.º, pois são cadeiras trienais.
Os alunos do 11.º terão aulas presenciais
às disciplinas bienais, alvo de exame, como
Biologia-Geologia, Física e Química, Geografia, Economia ou Inglês.
Os alunos que optem por não regressar às
aulas presenciais terão as faltas justificadas
mas as escolas não terão de lhes manter as
aulas online.
JN/MS

Igreja

Grupo de portugueses
pede regresso das missas
ção" e se colocava ao serviço da Igreja para
colaborar. "O vídeo não era nenhuma forma de pressão sobre os bispos", garantiu o
médico-veterinário de Cascais, apontando
que todos os participantes concordam "a
100%" com a decisão "sensata e difícil" de
aguardar até ao fim do mês, tal como concordam com a decisão de não incluir peregrinos na comemoração do 13 de Maio, que
envolveria "muita gente" e uma logística
num vídeo de cerca de minuto e meio "difícil".
que várias famílias, casais e jovens pe"O que queríamos mesmo era que houdem aos bispos portugueses que reto- vesse missa, porque as igrejas são sítios
mem as missas presenciais, enquanto se discontrolados: pode-se controlar a entrada,
ponibilizam para ajudar a Igreja na aplicação
das medidas necessárias a um regresso em pode-se desinfetar, pode até classificar-se
segurança. Dizem que os estabelecimentos as igrejas por metros quadrados, abrindo só
e serviços entretanto reabertos ou em vias as maiores... Era esse o objetivo", insistiu.
de reabrir são importantes, "mas não essenciais". "Recuperemos o mais importante: re- Há sempre gente a interpretar mal
cuperemos a missa!"
Como seria de esperar, a iniciativa foi
A ideia - inspirada pelo vídeo espanhol
alvo
de várias críticas - "já sabemos que
que replicou uma iniciativa que correu
os
assuntos
religiosos nunca são pacíficos"
mundo - surgiu na última semana de abril,
"quando o Governo estava a ouvir os vá- -, mas, ainda assim, o retorno positivo foi
rios setores da economia e da sociedade" e maior. "A grande maioria das pessoas está
ainda não tinha anunciado que as celebra- connosco e percebe o que nós queremos.
ções religiosas seriam retomadas no fim de Claro que há sempre gente a gozar e a inmaio. O objetivo foi "fazer ver aos bispos terpretar mal". Pedro Frazão, cientista de
de Portugal que o povo de Deus estava com formação, dá o exemplo da frase que surge
no fim do vídeo: "Seria mais fácil o munsaudades de celebrar presencialmente a
do sobreviver sem o sol do que sem a Santa
missa". "Por Internet, não é a mesma coiMissa", do Padre Pio. Provocou comentása. A oração pode-se fazer em todo o lado,
rios negativos porque não foi lida como
mas a eucaristia só se pode celebrar com
uma "frase poética, uma hipérbole". "Foi
o sacerdote e nós tínhamos saudades disdita por um padre que amava muito a euso", explicou ao JN Pedro Frazão, um dos
caristia. E nós quisemos fazer uma declaparticipantes do vídeo, que "nasceu orgaração de amor à eucaristia. Não é para ser
nicamente", sem mentores e de forma "coentendida do ponto de vista científico",
laborativa", juntando "familiares, amigos e
esclareceu.
amigos de amigos" da Grande Lisboa.
A iniciativa não recebeu resposta da
Conferência Episcopal Portuguesa (à parte Medidas anunciadas hoje (8)
do comunicado sobre a retoma das celeContactado pelo JN, o porta-voz da Conbrações), até porque "não foi dirigida ofi- ferência Episcopal Portuguesa escusou-se a
cialmente" ao organismo. "No fundo, que- comentar o vídeo, dizendo apenas que todos
ríamos só precipitar uma opinião publica os fiéis esperam a retoma das celebrações o
entre os nossos amigos e sabíamos que, mais rapidamente possível. Ainda assim, é
mais cedo ou mais tarde, ia chegar aos bis- preciso conter "ânsias" e haver "prudência"
pos", acrescentou.
e "cautelas", disse genericamente o padre
Embora já houvesse data para as missas Manuel Barbosa, remetendo para hoje (8) o
presenciais no dia em que o vídeo ficou anúncio de medidas específicas sobre a repronto, o grupo decidiu avançar mesmo toma das missas comunitárias.
assim, uma vez que agia com "boa intenJN/MS
Replicado por vários países do mundo, o
apelo de grupos católicos pelo regresso
das missas também chegou a Portugal.
Recuperar a eucaristia é "essencial",
defendem fiéis da Grande Lisboa. A
Conferência Episcopal Portuguesa não
comenta, mas garante "cautelas" na
abertura de portas, com o anúncio de
medidas na sexta-feira (8).
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João Loureiro, uma figura emblemática

Pobres aguentam um mês
de gastos e ricos um ano
Os portugueses mais pobres só vão
aguentar um mês de despesas normais
se o atual contexto de pandemia continuar, ao passo que as famílias mais ricas
conseguem aguentar um ano, diz o Banco de Portugal (BdP) num estudo novo,
divulgado na quarta-feira (6).

ou têm de pedir emprestado 86€, em média. Aos mais ricos, sobra-lhes 2788€ no
fim do mês.
No entanto, o BdP fez o mesmo exercício mas com as moratórias das prestações
devidas aos bancos e das rendas, que são o
encargo mais pesado para os mais pobres.
Mesmo com a ativação das moratórias, o
Comissão Europeia (CE) também fa- rendimento final, já depois de tudo pago,
lou na quarta-feira (6) para confirmar que a recessão portuguesa pode continua a sofrer um corte. Em média,
chegar a quase 7% este ano e o desemprego pode chegar a 8%. Mas o BdP admite que
"em geral, as moratórias têm um impacto
a perto de 10% da população ativa.
As previsões da primavera deixam o avi- particularmente favorável nas famílias de
so, embora a economia de Portugal nem menor rendimento e nas famílias mais joseja das mais destruídas pelo vírus. A des- vens".
colagem pode ser lenta e dolorosa porque o
COMO SAIR DO BURACO
país depende muito ou demasiado do turismo estrangeiro, um setor muito intensivo
Muitas das pessoas que ficaram, de um dia
em emprego.
para o outro sem trabalho, estavam no setor
O banco central considera que a capaci- do turismo ou em alguma atividade conexa.
dade das famílias pagarem as despesas com Tudo parou. Milhares engrossam agora as fibase no rendimento é "muito heterogénea. leiras do desemprego ou do lay-off.
Antes da pandemia, o valor médio do ren"O turismo tem de sobreviver ao próxidimento deduzido de despesas é de 610€ mo verão em Portugal, estamos a trabalhar
no conjunto das famílias", ou seja, era o que nisso", declarou ontem o comissário da
em média sobrava no final do mês depois Economia, Paolo Gentiloni.
de todas as contas saldadas.
A CE está a tentar chegar a um acordo
"Este valor varia consideravelmente com com os 27 países da União para desenhar
o rendimento das famílias, situando-se em um fundo de recuperação no valor de 1 bimédia num valor negativo de 86€ no grupo lião de euros ou mais, para ver se a econode 20% de famílias com rendimento mais mia sai deste buraco. Ao lado da CE, está o
baixo, e em 2788€ no grupo de 10% de fa- BCE que tem um programa de compra de
mílias com rendimento mais elevado".
dívida de 750 mil milhões de euros e que fiDito de outra forma, as camadas mais cará ativo até que a pandemia acabe.
pobres, gastam tudo e ainda ficam a dever
JN/MS
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da comunidade portuguesa de Newark
nodada afeção bairrista e valioso apoio
benemérito.
Numa época em que são já conhecidos
vários casos de infeção e de mortes entre emigrantes lusos, particularmente na
América do Norte, ainda recentemente a
Daniel Bastos
imprensa de língua portuguesa do QueOpinião
beque, província situada na parte oriental do Canadá onde vivem milhares de
No decurso passado mês de abril,
emigrantes e lusodescendentes, noticiou
fomos surpreendidos com a triste
notícia do falecimento do conhecido
empresário do ramo da restauração,
João Loureiro. Uma figura emblemática da numerosa comunidade portuguesa de Newark, que por estes dias
enfrenta com resiliência a pandemia
de Covid-19 que afeta severamente os
Estados Unidos da América, e que foi
a causa da morte precoce do fundador
e sócio do restaurante Ibéria.

N

atural de Vila Nova da Cerveira,
vila minhota situada no distrito
de Viana do Castelo, o percurso de
vida de João Loureiro confunde-se com o
sucesso do conhecido restaurante Ibéria
que liderou durante décadas com o seu
sócio Jorge Fernandes. Espaço gastronómico, que se tornou ao longo dos anos,
um local de referência da comunidade
luso-americana no estado de New Jersey, e no qual organizou inúmeros eventos tendentes a angariar donativos para
apoiar instituições de solidariedade social da sua terra natal.
Instituições como os Bombeiros Voluntários e a Santa Casa da Misericórdia
de Vila Nova de Cerveira, cujas missões
basilares visam a melhoria do bem-estar
das pessoas no seu todo, prioritariamente dos mais desprotegidos, e que ao longo
do percurso do emigrante benemérito
nunca deixaram de contar com a sua de-

a morte por Covid-19 de seis compatriotas, cujas raízes remontam ao Arquipélago dos Açores, evocar a memória de João
Loureiro é também uma forma de avivar o espírito de solidariedade que mais
do nunca deve nortear as Comunidades
Portuguesas. A imperecível dimensão
altruísta, bairrista e benemérita de João
Loureiro, é acima de tudo um exemplo
inspirador que não pode deixar de ser
recordado e enaltecido, porque como
afirmava o filósofo Friedrich Schiller
“Não temos nas nossas mãos as soluções
para todos os problemas do mundo, mas
diante de todos os problemas do mundo
temos as nossas mãos”.

SAVING LIVES & LIVELIHOODS
COVID-19: Government supports for small businesses

SPEAKER
SERIES
A FREE VIRTUAL EVENT

Tuesday, May 12 | 5:00PM (EDT)
Tune in to the LIVE webinar and Q&A on:

In partnership with:

acsproductions.com

Ana Bailão
ezonetworks.com

MEDIA GROUP INC

mdcmediagroup.com

Toronto Deputy Mayor &
City Councillor - Davenport

Peter Fonseca

Member of Parliament Mississauga East-Cooksville

Nina Tangri

MPP & Parliamentary
Assistant - Ministry of
Economic Development,
Job Creation, & Trade

Moderated by:

Angie Câmara

FPCBP Board Member

Attendance is limited. To secure a spot and submit a panel question, register at fpcbp.com

www.mileniostadium.com
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A mais bela das línguas
Paulo Pisco
Opinião

A língua portuguesa é a mais bela de todas as línguas, porque nenhuma pode
ser tão bela como aquela que conhecemos melhor. É a língua em que nos exprimimos, compreendemos o que nos
dizem e entendemos os nossos irmãos
lusófonos. É a única de que conhecemos
todos os segredos, subtilezas e segundos sentidos. Mas é ainda muito mais do
que isso. É uma língua que une vários
povos e é falada em três dezenas de organizações internacionais. E por isso é
um ativo estratégico da maior importância, falado por vários milhões de portugueses, lusodescendentes e lusófonos
espalhados por dezenas de países pelo
mundo.

gueses e lusodescendentes, mas também
muito frequentado por alunos lusófonos,
é uma peça chave nesta arquitetura de defesa e promoção da língua, não obstante a
diversidade própria da estrutura das nossas
comunidades e daquilo que é permitido pelos governos e administrações escolares de
cada um dos países de acolhimento.
Isto não impede, no entanto, que esteja
bem integrado numa lógica coerente que
percorre vários graus de ensino, do pré-escolar ao superior, precisamente sob a
tutela do Instituto Camões, que é quem
tem a experiência mais sólida e competências reconhecidas neste domínio. E
devemos acrecentar ainda, neste contexto de afirmação e valorização da língua
portuguesa, o prestígio que lhes é conferido pelo ensino nas escolas portuguesas
nos países lusófonos e os cursos em cátedras, leitorados e protocolos com universidades em mais de 70 países.

A língua portuguesa é, indiscutivelmente, uma riqueza imensa para todos os povos
que a falam, porque os une, dá-lhes projeção global e é um fator económico relevante. Daí que seja da maior importância que
todos os países da CPLP valorizem muito
mais o peso e importância das suas diásporas. Através da língua portuguesa, cada
um dos povos que a utiliza torna-se mais
global como parte de uma rede planetária
que dá para cada uma das culturas em que
se exprime. É, por isso, uma língua que tem
capacidade de afirmação fora das fronteiras
de cada um dos países onde é falada.
Aquilo que poderia ser visto como uma
desvantagem, que é a descontinuidade
geográfica dos países lusófonos, tem também o seu lado positivo, uma vez que garante uma inserção da língua em todos os
continentes. A aprendizagem crescente do
português é hoje um dado adquirido em
muitos dos países vizinhos dos que falam a

H

ouve tempos em que não se valorizou esta imensa riqueza por causa do
complexo associado ao estigma da
emigração, o que a remetia para um gueto.
Quando finalmente se começou a valorizar o seu peso económico e cultural, tudo
mudou e passámos a exibir, orgulhosos, o
quinto lugar entre as línguas mais faladas
do mundo, com perspetivas sólidas de expansão no futuro, passando dos atuais 260
milhões para cerca 350 milhões já em 2050,
em virtude das dinâmicas demográficas,
sobretudo em África.
O ensino de português no estrangeiro,
essencialmente dirigido aos jovens portu-

língua, essencialmente por motivos de natureza económica.
É inegável o grande potencial económico que a língua representa em termos de
trocas comerciais e de utilização no espaço
digital e, cada vez mais, no domínio científico. Mas é importante sublinhar também
o seu imenso poder de afirmação cultural,
através de uma riquíssima e criativa diversidade na música, na literatura, nas artes.
Do fado à Bossa Nova, do samba às mornas, de Jorge Amado a Fernando Pessoa, de
Germano de Almeida a Mia Couto, de Pepetela a Drummond de Andrade, de José Craveirinha a Luandino Vieira e tantos outros
expoentes culturais em vários domínios.
É uma língua falada em mais de 30 organizações multilaterais em todos os continentes. Nas organizações internacionais, a
língua portuguesa é fator de força e coesão:
protegermo-nos e defendemo-nos uns aos
outros. O facto do Secretário-Geral das Nações Unidas ser António Guterres ou que o
brasileiro Roberto de Azevedo seja o diretor-Geral da OMC é um orgulho para toda
a lusofonia.
Língua portuguesa é muito mais do que
uma mera ferramenta de afirmação de uma
identidade. É uma língua universal e pluricontinental, que veicula culturas e identidades diversas, história e fraternidade.
É uma língua para todos os que a queiram
aprender.
E é esta a sua maior riqueza e a sua imensa força. Cabe-nos a todos saber defendê-la
e projetá-la como uma grande língua global
que é, ainda por cima porque todos percebemos que as suas potencialidades estão
longe de estarem esgotadas.

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

Resumo político da semana. Análise do
editorial do Milénio Stadium. O Covid-19 e
a pandemia: ponto da situação. Songs for
Eva – o espetáculo pela vida da Eva.

Poucos conhecem Pedro de Matos Fernandes, mas muitos, em todo o mundo, conhecem Pêpê Rapazote. Tanto pelas inúmeras
participações em diversas novelas portuguesas, como pelos papéis que lhe deram o reconhecimento como ator de nível mundial, no
muito fechado mundo do cinema e séries de
Hollywood.

Não importa o ritmo,o lugar,o momento nem
os olhares, dançar faz bem ao corpo e à alma.
Esta semana no Espaço Mwangolé, fomos ao
encontro do professor de dança Cesar Muchochoma “Pulga”. Assistimos a uma das
suas aulas de dança e conversamos sobre a
sua vida artística.

Sex 18h

Dom 17h

Dom 18h30

Vitor Santos trocou Torres Vedras por
Toronto e uma história de amor fez com
que viesse para à Associação Migrante de
Barcelos.

Esta semana regressamos ao passado e
vamos mostrar-lhe como se pode reviver o
início da História de Portugal, como nos foi
apresentado na Noite Medieval na 36ª Semana Cultural Alentejana pela escola Novos
Horizontes e o grupo de teatro O Projeto. O
Rancho Folclórico da Nazaré celebrou o seu
60º aniversário e nós também quisemos estar presentes nesta festa e homenagear este
grupo que tanto nos orgulha.

Watch Stella’s Studio with Stella Jurgen, as
she visits David Dunkley Fine Millinery in Toronto. This fun place is the creative shop and
studio of the International award-winning Milliner, David Dunkley. He is one of the top designers of head wear in Toronto. His creations
will make you feel like royalty.

Sab 16h

Sab 15h

Sun 9pm

Apresentador: Manuel DaCosta
Convidados: : Cristina da Costa & Mario Silva

SÁBADO, 18 DE ABRIL
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 Songs for Eva
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, 19 DE ABRIL
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
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
19h30
20h00
21h00

Here’s the Thing
Wisdom of Wealth
Estação de Serviço
Caminhos Da História
Camões TV Magazine
Body & Soul
Imperdíveis
It´s Showtime
Musicbox
Here’s The Thing
Espaço Mwangolé
Clube dos Cozinheiros
Nós Por Cá
Musicbox
Stella’s Studio

21h30
22h00
23h00
00h00
02h00
04h00
05h00

Forgotten Treasures
Timeline
We Need To Talk
Camões TV Magazine
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

SEGUNDA, 4 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Nós Por Cá
08h30 Espaço Comunidade
09h00 Caminhos Da História
09h30 Body & Soul
10h00 Timeline
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 We Need To Talk
14h00 Musicbox
15h00 Caminhos Da História
15h30 Estação de Serviço
16h00 Espaço Mwangolé
16h30 Glitter Show
17h00 Portugal À Vista

17h30
18h00
18h00
19h00
19h30
20h30
21h00

Stella’s Studio
Imperdíveis
Musicbox
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
It’s Showtime
Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing
22h00 Camões TV Notícias
22h30
23h30
00h30
01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

We Need To Talk
Timeline
Stella’s Studio
Forgotten Treasures
Transparências
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
12h00
12h30
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h00
19h00
19h30
20h30
21h00
21h30
22h00
22h30
23h30
00h00
00h30
01h00

Musicbox
Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
We Need To Talk
Musicbox
Caminhos Da História
Nós Por Cá
Espaço Comunidade
Portugal À Vista
Espaço Mwangolé
It’s Showtime
Imperdíveis
Musicbox
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
Body & Soul
Caminhos Da História
Forgotten Treasures
Camões TV Notícias
Roundtable
Espaço Mwangolé
It´s Showtime
Body & Soul
Portugal À Vista

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 humilde Bolo de Ançã feito com ingredientes tão simples, como ovos, farinha,
açúcar e manteiga, conta-nos preciosas
histórias que sabem bem na boca. O seu
sabor suave, aprimorado ao longo de mais
de 200 anos, aliado ao bater da massa pela
mão experiente da boleira e à temperatura
certa do forno de lenha, tornam-no um produto artesanal peculiar e símbolo do património gastronómico de Portugal.

Manuel DaCosta conversa com Armando
Gomes sobre a sua história de vida no
Canadá.

No Timeline desta semana Adriana e
Catarina falam-nos da eventual parceria
entre Drake e o brasileiro Kevin O Chris,
contam-nos como uma mulher descobriu
que tinha cancro de mama ao entrar num
museu, escondem-nos numa capa invisível
e recebem em estúdio a cantora brasileira
Carla Dias.

Sab 14h30

Sat 9pm

Sab 18h

THE WISDOM
OF WEALTH

No Body & Soul desta semana falamos de
um estilo de vida: o minimalismo! Aprenda
o que é e como pode começar a integrá-lo
em sua casa. Não perca ainda um novo
episódio da rubrica Nutrição Com Coração,
com a Ana Bravo.

This week Gary Manata and Vince Nigro
will give you some shopping tips on what
to look for when buying a Christmas gift.
If it’s too good to be true, we will tell you
what to look for with authentication.

The Wisdom of Wealth is here to give you
fundamental financial knowledge that affects us all: banking, debt, paying your bills,
credit ratings, investing, insurance, retiring,
wills, and where and how to find help when
you need it. On this weeks episode of Wisdom of Wealt, host Jason Pereira will talk
about something that affects the life of all
canadians: debt.

Dom 16h

Sun 9:30pm

Sat 9:30 pm

01h30 Transparências

17h30 Musicbox

10h00 Stella’s Studio

23h30 Espaço Comunidade

16h00 Nós Por Cá

02h00 We Need To Talk

18h00 Imperdíveis

10h30 Portugal à Vista

00h00 We Need To Talk

16h30 Forgotten Treasures

03h00 Musicbox

18h00 Musicbox

11h00 Musicbox

01h00 It´s Showtime

17h00 Body & Soul

04h00 Out There

19h00 Camões TV Notícias

12h00 Clube dos Cozinheiros

01h30 Transparências

17h30 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

19h30 Bem-Vindos a Beirais

12h30 Imperdíveis

02h00 We Need To Talk

QUARTA, 6 DE MAIO

13h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

18h00 Roundtable

20h30 Portugalà Vista

06h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

14h00 Musicbox

04h00 Out There

08h00 Body & Soul

21h30 It´s Showtime

15h00 Caminhos Da História

05h00 Nicki Clark Show

08h30 Portugal À Vista

22h00 Camões TV Notícias

15h30 Espaço Mwangolé

SEXTA,8 DE MAIO

22h30 Timeline

16h00 Timeline

21h00 Caminhos Da História

09h00 Espaço Mwangolé

06h00 Musicbox

23h30 Body & Soul

17h00 Forgotten Treasures

21h30 It´s Showtime

09h30 Espaço Comunidade

08h00 Body & Soul

10h00 Here’s the Thing

00h00 Camões TV Magazine

17h30 Nós Por Cá

08h30 Portugal À Vista

10h30 Wisdom of Wealth

02h00 We Need To Talk

18h00 Imperdíveis

09h00 Gente Com História

18h00 Musicbox

10h00 It’s Showtime

19h00 Camões TV Notícias

10h30 Espaço Mwangolé

19h30 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Musicbox

11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis

03h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show

19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais
20h30 Wisdom of Wealth

22h00 Camões TV Notícias
22h30 Timeline
23h30 Forgotten Treasures
00h00 Here’s The Thing
00h30 Wisdom of Wealth
01h00 Stella’s Studio

20h30 Espaço Comunidade

12h00 Clube dos Cozinheiros

14h00 Musicbox

QUINTA, 7 DE MAIO

21h00 Here’s The Thing

12h30 Imperdíveis

01h30 Transparências

15h00 Here’s The Thing

06h00 Musicbox

21h30 Wisdom of Wealth

13h00 We Need To Talk

02h00 We Need To Talk

15h30 Wisdom of Wealth

08h00 Nós Por Cá

22h00 Camões TV Notícias

14h00 Musicbox

03h00 Musicbox

16h00 Roundtable

08h30 Caminhos da Energia

22h30 Forgotten Treasures

15h00 Here’s The Thing

04h00 Out There

17h00 Stella’s Studio

09h00 Filhos e Cadilhos

23h00 Portugal À Vista

15h30 Espaço Comunidade

05h00 Nicki Clark Show

13h00 We Need To Talk

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

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

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

CAMOESTV.com
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Mafia

Créditos: DR

Mafiosos libertados das prisões
italianas geram polémica

Acidente

Oito mortos e mil hospitalizados após
fuga de gás numa fábrica na Índia
Pelo menos oito pessoas morreram e
mais de mil foram hospitalizadas com dificuldades respiratórias e outras reações
na sequência de uma fuga de gás químico,
esta quinta-feira (7), numa fábrica industrial no sul da Índia, anunciaram as autoridades locais.

"

Pelo menos mil pessoas de zonas em torno da fuga de gás foram levadas para diferentes hospitais públicos e privados de
Visakhapatnam", disse à AFP o coordenador
dos hospitais do distrito, B K Naik, admitindo que o balanço possa ser mais pesado.
O administrador da região, Vinay Chand,
adiantou esta quinta-feira (7) que várias
pessoas desmaiaram na rua e foram levadas para hospitais em Vishakhapatnam,
uma cidade no estado de Andhra Pradesh.
Entre as vítimas mortais está uma menina de oito anos.
Vinte e cinco ambulâncias foram enviadas para o local para transferir os doentes
para hospitais e outras pessoas para fora do

local do acidente.
Vinay Chand referiu também que quase
mil pessoas numa área de três quilómetros
queixaram-se de dificuldades respiratórias
e sensação de ardor nos olhos.
"A fuga de gás ocorreu na fábrica LG Polymers quando os trabalhadores estavam a
preparar-se para reiniciar a atividade depois de terem estado confinados por causa
da pandemia de covid-19", disse Chand.
O comissário municipal local, Srijana
Gummala, disse que a zona está a ser pulverizada com água para minimizar o impacto do gás.
A Índia impôs um bloqueio em todo o
país em 25 de março para controlar a disseminação da covid-19.
As medidas começaram a ser levantadas
na segunda-feira (4), permitindo a reabertura de lojas e unidades fabris para a retoma
da atividade económica.
JN/MS

Pandemia

Centenas de detidos por ligações a
máfia foram colocados em prisão domiciliária em Itália para evitar serem
contaminados com o novo coronavírus, uma decisão alvo de criticas que
levaram o ministro da Justiça a anunciar, esta quinta-feira (7), uma revisão
da situação.

N

as últimas semanas, 376 membros
das máfias italianas saíram das prisões e foram colocados em prisão
domiciliária, com pulseiras eletrónicas,
ao comprovar que sofrem de doenças que
os colocam em risco caso contraíssem o
novo coronavírus, publicou o diário "La
Repubblica".
Os criminosos beneficiaram de um
plano de desencarceramento com o objetivo de impedir a propagação da pandemia da covid-19 dentro das prisões do
país, que abrangeu cerca de 6.000 presos
que têm no máximo 18 meses de sentença por cumprir.
Essa política, juntamente com os motins de março provocados pelo medo do
vírus, levou à renúncia do chefe do Departamento de Administração Penitenciária (DAP), Francisco Basetini, e atraiu
duras críticas ao ministro da Justiça, Alfonso Bonafede.
Os meios de comunicação divulgaram
na quarta-feira (6) uma lista com os nomes dos presos enviada ao DAP pela comissão parlamentar anti-máfia, com o
objetivo de esclarecer esta controvérsia.
Entre os libertados estão cerca de 60

elementos ligados as máfias da Sicília, a
cidade da organização Cosa Nostra, e outros 50 da Campânia, dominada pelos clãs
da Camorra, segundo o "La Repubblica".
Entre eles destacam-se três 'capos'
(chefes) que estavam em regime de isolamento: o camorrista Pasquale Zagaria,
o siciliano Francesco Bonura, e ainda
Vincenzo Iannazzo, expoente da calabresa 'Ndrangheta', a máfia italiana mais
poderosa e cruel da atualidade.
O ministro Bonafede, figura importante no movimento 5 Estrelas (M5S),
tem sido muito criticado e a oposição
pede a sua demissão, sobretudo o líder
da extrema-direita, Matteo Salvini.
A libertação destes presos tem preocupado os procuradores e investigadores,
que preferiam o internamento em instalações médicas de alta segurança.
Face ás criticas crescentes, o ministro
anunciou, na Câmara dos Deputados, a
aprovação de um decreto-lei que permite aos juízes reavaliar as condições que
permitiram a colocação em prisão domiciliária, facilitando o regresso às celas.
O texto foi apresentado em face da "nova
situação de saúde", uma vez que a pandemia do novo coronavírus se tem contraído
nas últimas semanas e o país começou a
diminuir as restrições de movimento.
O ministro prometeu a "máxima determinação" na luta contra a máfia e garantiu que ela sempre "foi, é e será" a sua
linha de ação à frente da pasta da Justiça.
JN/MS

Covid-19

Crise do novo coronavírus é
"pior que Pearl Harbor", diz Trump

tiu de acabar com a célula de crise que foi
criada para organizar a resposta a nível
do Governo Federal face à pandemia do
novo coronavírus.
"Não tinha percebido quão popular era
a célula de crise", afirmou Trump, admitindo mesmo que a equipa possa vir
a ser reforçada com mais "duas ou três"
pessoas. "É muito apreciada pela opinião
pública", insistiu.
Na terça-feira (5), o vice-Presidente
norte-americano, Mike Pence, que lidera a célula de crise contra o coronavírus
criada pela Casa Branca, indicou que esta
equipa seria desmantelada nas próximas
semanas e que a abordagem à crise iria
ser gerida pelos vários departamentos
(ministérios) que compõem a administração norte-americana.
JN/MS
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É pior que Pearl Harbor", afirmou
o chefe de Estado norte-americano
em declarações na Sala Oval (gabinete presidencial), na Casa Branca, em
Washington, mencionando a ofensiva
aérea japonesa que fez mais de 2400 vítimas norte-americanas e que ditou a
entrada dos Estados Unidos na Segunda
Guerra Mundial.
"É pior que o World Trade Center",
acrescentou Trump, numa referência
aos atentados ocorridos em 11 de setembro de 2001 e que visaram, entre outros
alvos, estes dois edifícios, localizados no
centro financeiro de Nova Iorque.
Os atentados terroristas de setembro
de 2001 fizeram quase 3000 mortos.
Na atual pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos são, neste momento, o país com mais mortes associadas à doença covid-19 (71.078, dados de
quarta feira, dia 6) e com mais casos de
infeção confirmados (mais de 1,2 milhões). "Nunca houve um ataque desta
natureza. Nunca deveria ter acontecido", acrescentou Trump, reafirmando o
seu desejo de "reabrir o país".
Nas mesmas declarações, o Presidente
norte-americano explicou porque desis-

Créditos: DR

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou esta quarta-feira (6) que a atual crise do novo coronavírus é "pior" que o ataque surpresa
conduzido pelo Japão em 1941 contra
a base naval norte-americana de Pearl
Harbor, no Havai.

Aeroporto britânico de Heathrow testa
câmaras térmicas e limpeza ultravioleta
O aeroporto de Heathrow, em Londres, o
mais movimentado da Europa, vai testar
câmaras para medir a temperatura dos
passageiros e luz ultravioleta para desinfetar material para tentar estabelecer
normas de segurança durante a pandemia
covid-19.

O

presidente da empresa, John Holland-Kaye, disse esta quarta-feira
(6) perante a comissão parlamentar
dos Transportes que o objetivo é testar novas tecnologias que possam ser usadas para
estabelecer processos e normas internacionais que reduzam o risco de transmissão do
vírus.
As tecnologias consistem no uso de câmaras com tecnologia para o reconhecimento facial térmico, capazes de detetar a
temperatura das pessoas, higienização por
radiação com ultravioleta de algum equi-

pamento e processos de segurança que eliminem o contacto físico com seguranças.
Os testes vão começar nas próximas duas
semanas no terminal 2, usado por alguns
dos voos que ligam Londres a Portugal.
"A tecnologia que estamos a testar em
Heathrow pode fazer parte da solução",
defendeu o executivo.
O aeroporto anunciou na semana passada que o tráfego de passageiros caiu 97%
em abril devido às restrições de viagem que
resultaram em interrupções da maioria dos
voos internacionais.
No primeiro trimestre, a empresa registou um prejuízo de 278 milhões de libras
(318 milhões de euros), comparado com
um lucro de 132 milhões de libras (151 milhões de euros) no mesmo período do ano
passado.
JN/MS
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EUA alertam sobre nova tendência
de festas para contrair covid-19
A nova moda estadunidense, "Covid-19
Parties" (Festas Covid-19), onde os participantes são propositadamente colocados em risco de contágio para adquirirem imunidade, tem preocupado as
autoridades norte-americanas que alertam para a possibilidade de hospitalização ou até morte.
o que apurou a AFP, a prática foi
apontada como "extremamente perigosa" pelo secretário de saúde do
Estado de Washington, John Wiesman.
"Além disso, a proteção a longo prazo das
pessoas que recuperam da covid-19 não é
garantida", sublinha. "Ainda existem muitas coisas que não sabemos sobre o vírus,
inclusive problemas de saúde que podem
persistir após a infeção".
Na cidade Walla Walla, onde foram de-

tetados centenas de casos de contaminação
associados a "Festas Covid-19", algumas
pessoas que se encontram atualmente infetadas terão comparecido deliberadamente nas festas para o efeito. O conceito dos
eventos passa por reunir doentes e participantes saudáveis para gerar contágio.
"Não sabemos quando as festas estão a
decorrer, apenas tomamos conhecimento
dos casos depois", conta Meghan Debolt,
profissional de saúde em Walla Walla, a um
jornal local. "Estamos a solicitar a lista de
pessoas com quem entraram em contacto
e há 25 deles, porque estavam todos numa
festa da covid".
Os EUA são o país mais afetado pelo novo
coronavírus, com mais de um milhão de
casos confirmados e mais de 75 mil mortes.
JN/MS
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Cientistas belgas investigam anticorpos dos
lamas para neutralizar novo coronavírus
Um grupo de cientistas belgas chegou
a resultados promissores com o uso de
anticorpos dos lamas para neutralizar os
coronavírus. Os investigadores da Universidade de Ghent repetiram a experiência com o SARS-CoV-2 e o resultado
foi o mesmo.

A

experiência que utilizou os anticorpos dos lamas para combater os coronavírus SARS e MERS começou
em 2016 com Winter, uma lama de quatro
anos, que vive na Bélgica.
Os anticorpos da lama conseguiram travar as infeções respiratórias e o grupo de
virologistas repetiu os testes com o novo
coronavírus, responsável pela covid-19,
conseguindo comprovar os mesmos resultados promissores.
No estudo, publicado esta terça-feira (4)
no jornal científico "Cell", os autores referem que os anticorpos podem servir "não só
como reagentes úteis para investigadores
que estudam os vírus que causam MERS,
SARS e COVID-19, mas também como potencial para terapias candidatas".
"Ainda há muito trabalho a fazer para
tentar trazer isto para a parte clínica", afir-

mou Xavier Saelens, virologista da Universidade de Ghent, ao "The New York Times".
A expectativa da equipa é que os anticorpos dos camelídeos (família dos lamas,
camelos, dromedários e alpacas) possam
ser usados em tratamentos profiláticos,
através de vacinas administradas em quem
ainda não está infetado com o novo coronavírus. No entanto, o efeito preventivo
desse tratamento é de apenas um a dois
meses e a segurança da injeção ainda não
foi confirmada.
Os lamas têm sido alvo de estudo ao longo da última década para infeções como o
HIV ou o vírus influenza, por produzirem
dois tipos de anticorpos: um parecido ao
que é produzido pelos humanos e outro
cerca de 25% menor. É esse segundo tipo
de anticorpos, pequenos, que os virologistas estudam e que pode impedir a passagem
do vírus entre células.
De acordo com Xavier Saelens, esses anticorpos podem ser manipulados, ou combinados com anticorpos humanos, sem
perderem a sua eficácia.
JN/MS

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

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM
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Lusófonos pouco empenhados
no acordo de comércio livre em África
Os países africanos lusófonos estão
pouco empenhados na concretização
do Acordo de Comércio Livre em África
(AfCFTA, na sigla inglesa) e pouco preparados para o aplicar, com São Tomé e
Príncipe a ser a exceção positiva, revela um estudo. Cabo Verde é dos menos
empenhados e fica em 52º lugar, em 55
países, no compromisso com a iniciativa.

O

relatório AfCFTA – Ano Zero, promovido pela parceria que reúne empresários e líderes políticos africanos,
The AfroChampions Iniciative, foi elaborado antes da pandemia provocada pelo novo
coronavírus ter atingido o continente.
O documento foi divulgado, na segunda-feira (4), numa altura em que cresce a
preocupação do setor privado quanto a um
possível adiamento da entrada em vigor
oficial da zona de comércio livre africana,
em 1 de julho.
O estudo avaliou, por um lado, o compromisso dos 55 Estados-membros da
União Africana com a zona de comércio
livre, nomeadamente através da assinatura
ou ratificação do acordo e dos protocolos

relacionados, e por outro, o grau de prontidão para a entrada em vigor nos seus territórios das medidas nele contempladas.
Quando combinados os dois critérios,
Guiné Equatorial (28.º) Moçambique (29.º),
Guiné-Bissau (41.º), Angola (46.º) e Cabo Verde (52.º) estão todos abaixo do meio da tabela.
Acima desta linha apenas São Tomé e
Príncipe, que ocupa o 10.º lugar entre os
países mais comprometidos e que foi, além
da Guiné Equatorial, o único lusófono a ratificar o acordo.
Na combinação dos dois critérios, desce
para 13.º lugar.
O país mais empenhado é o Ruanda e o
menos empenhado a Eritreia, que não assinou o acordo.
Os primeiros 10 lugares em termos de
empenho são dominados por países da
África Oriental – Ruanda (1.º), Uganda
(4.º), Quénia (7.º) e Djibuti (9.º) –, e da
África Ocidental - Mali (2.º), Togo (3.º),
Gana (5.º), Níger (6.º) e Senegal (8.º).
São Tomé e Príncipe (10.º) é o único país
da África Central entre os 10 primeiros.
Os autores do estudo manifestam preo-

cupação com a presença de quatro países
do norte de África - Tunísia, Marrocos, Argélia e Líbia - entre os menos empenhados,
dada a dimensão e a importância das suas
economias.
A classificação valorizou também o compromisso dos países com a livre circulação
de pessoas, o que colocou muitos Estados
com “um nível de compromisso relativamente baixo”.
Quanto à prontidão para aplicar as medidas de facilitação de comércio entre países
da região, o país mais bem preparado é a
África do Sul e o mais mal preparado o Sudão do Sul.
Os 10 primeiros lugares em termos de
prontidão são dominados por cinco países
da África Austral - África do Sul, Botswana, Maurícias, Namíbia e Zâmbia –, mas
incluem também países do norte de África
(Egito) África Oriental (Ruanda, Quénia
e Tanzânia) e África Ocidental (Costa do
Marfim).
Na classificação combinada de empenho
e prontidão, o Ruanda lidera a tabela, seguido do Quénia (2.º), Togo (3.º), Costa do
Marfim (4.º), Uganda (5.º), Gana (6.º), Senegal (7.º), Maurícia (8.º), o Djibuti (9.º) e
o Níger (10.º).
Nenhuma das três maiores economias do
continente - África do Sul, Egito e Nigéria figura entre os 10 primeiros lugares no desempenho global.
Entre os 10 países piores classificados, o
estudo destaca os casos de Angola (46.º),
Líbia (49.º) e Burundi (50.º) que ainda não
ratificaram o acordo nem o protocolo sobre
a livre circulação de pessoas.
O estudo assinala que 47% dos países
ainda não ratificou o tratado e que nenhum
dos 54 estados que assinaram completou a
respetiva estratégia nacional para a sua implementação, considerando que a ausência
destas estratégias representa um “sério risco à viabilidade do acordo” a longo prazo.
O acordo de livre-comércio pretende liberalizar o comércio no continente e tem
como objetivo eliminar as tarifas aduaneiras em 90% dos produtos.
O AfCFTA permitirá criar o maior mercado do mundo com um Produto Interno
Bruto (PIB) acumulado a ascender a 2,5 biliões de dólares, de acordo com estimativas
anteriores à pandemia de COVID-19.
EI/MS
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Fundação de Federer doa
1 milhão para alimentar
crianças em África
A fundação de Roger Federer anunciou, esta quarta-feira (6), que garantiu um milhão de dólares tendo
em vista a ajuda a crianças, jovens
e famílias em dificuldades devido à
pandemia de coronavírus.

S

egundo a publicação, a fundação
de Federer refere que vai providenciar refeições para 64.000 pessoas em dificuldades (crianças e famílias) em África enquanto que as escolas
estão fechadas.
“A Covid-19 é uma crise de saúde
e uma crise económica a nível global.
Como resposta humanitária, a Fundação Roger Federer garantiu um milhão
de dólares para providenciar refeições
nutritivas para 64.000 crianças e para
as respetivas famílias através dos nossos parceiros em África enquanto as escolas estão fechadas”, revela.
AB/MS

Covid-19: "Qualquer remédio tem de passar por avaliação"
A declaração é do Centro de Prevenção e
Controlo de Doenças da União Africana,
que comentou o uso do chá de Madagáscar contra a Covid-19. Produto tem sido
distribuído em vários países, incluindo a
Guiné-Bissau.

connosco para perceber melhor o que fizeram e de que tipo de remédio se trata. Queremos analisar principalmente os dados de
segurança e eficácia", disse.
"Madagáscar tem investigadores e especialistas em saúde pública muito competentes e estamos convencidos que nos próximos dias eles vão aceitar a nossa oferta,
vamos sentar-nos e olhar com muita atenção para o que eles fizeram e os resultados.
Só aí conseguiremos perceber e fazer a recomendação apropriada", disse.

"

Alerta da OMS
A Organização Mundial de Saúde para
África recomendou, na semana passada,
que as novas terapias baseadas em farmacologia tradicional sejam submetidas a testes
rigorosos antes de ensaios em grande escala.
"Os africanos merecem utilizar medicamentos testados de acordo com as normas
Madagáscar para obter os dados técnicos aplicáveis aos medicamentos fabricados
para pessoas no resto do mundo", adiantou
relativos à segurança e eficácia do reméa organização em comunicado.
dio e na quinta-feira (7) John Nkengasong
"Mesmo quando os tratamentos são deexplicou que convidou os cientistas de Ma- rivados da natureza e de práticas tradiciodagáscar que estão a liderar este processo a nais, é essencial estabelecer a sua eficácia e
integrarem o grupo de trabalho técnico do segurança através de ensaios clínicos rigoÁfrica CDC para a Covid-19.
rosos", sublinhou.
DW/MS
"Queremos que partilhem os seus dados
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Qualquer remédio ou medicamento reclamado por alguém tem de passar por
um ensaio clínico ou avaliação independente e essa avaliação tem de mostrar que é
seguro, eficaz e conduzido de forma ética",
disse John Nkengasong, diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da
União Africana (África CDC).
O responsável do África CDC falava esta
quinta-feira (7), a partir de Adis Abeba, na
conferência de imprensa semanal sobre a
pandemia da Covid-19, quando questionado sobre a posição do África CDC sobre
o remédio natural à base de ervas anunciado por Madagáscar como sendo eficaz na
prevenção e tratamento das infeções pelo
novo coronavírus.
O Presidente de Madagáscar, Andry Rajoelina, anunciou, em 22 de abril, a criação
do "Covid-Organics", uma bebida natural à
base de artemísia desenvolvida pelo Instituto de Investigação Aplicada do país para
prevenir e curar a Covid-19.
Desde então, vários países africanos ma-

nifestaram a intenção de experimentar o
remédio e alguns, incluindo a Guiné-Bissau
e a Guiné Equatorial, já receberam carregamentos da bebida.

Dados sobre a eficácia
A União Africana (UA) anunciou, na semana passada, estar em conversações com
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Fitch mantém nota de
crédito do Brasil, mas
coloca perspectiva
como negativa

A agência de classificação de risco Fitch manteve a nota de crédito do Brasil
em BB-, mas revisou a perspectiva para
negativa. Em nota, a agência apontou
que a revisão reflete a deterioração
das perspectivas econômicas e fiscais
do país, e os riscos negativos tanto por
conta da incerteza política quanto sobre a duração e intensidade da pandemia de coronavírus. A nota do Brasil
está em BB- desde fevereiro de 2018,
dias após o Governo desistir de votar
a reforma da Previdência em razão da
intervenção no Rio de Janeiro. Com a
nota, o rating do Brasil está 3 degraus
abaixo do grau de investimento.
Em relatório, a Fitch avalia que o
Brasil entrou no atual período de estresse com um balanço fiscal fraco e
baixo crescimento econômico. "A pandemia e a recessão relacionada vão incrementar ainda mais o endividamento
público, erodindo a flexibilidade fiscal e
aumentando a vulnerabilidade e a choques", diz o texto. Apesar disso, a nota
de crédito é mantida pela economia
grande e diversificada do país, alto rendimento per capita em relação a seus
pares e uma capacidade de absorver
choques externos apoiada pelo câmbio
flexível e reservas internacionais robustas, entre outros.
A Fitch aponta que a economia brasileira deve ter uma retração de 4% em
2020, com riscos negativos. "O crescimento médio de -0,6% nos últimos
5 anos reflete uma recuperação lenta
após a longa recessão de 2015/2016",
aponta a agência. Para 2021, a estimativa é de um crescimento de 3%, conforme o país se recupera da pandemia.
Uma recuperação mais rápida, no entanto, pode ser prejudicada por incertezas fiscais, políticas e sobre reformas.
A estimativa também é de piora nas
contas públicas: o déficit público deve
chegar a 13% do PIB, uma vez que as
finanças permanecem estruturalmente
fracas e vão sofrer com a crise atual.

Créditos: DR

Em nota, a agência apontou que a
revisão reflete a deterioração das
perspectivas econômicas e fiscais
do país e riscos por incerteza política
e pandemia.

Brasil já perdeu mais profissionais de enfermagem
para o coronavírus do que Itália e Espanha juntas
Desde o início da crise, 73 trabalhadores
brasileiros foram mortos pela covid-19.
Falta de equipamentos de proteção e
manutenção de idosos em atendimentos de doentes contribuem para a alta
mortalidade.

C

oube à enfermeira veterana Carla Mileni Siqueira dos Santos, 49, colher
o material para exames da primeira
pessoa com suspeita de covid-19 na pequena cidade de Rondon do Pará (PA), em
meados de março. A situação era assustadora: uma doença sem cura, sobre a qual
pouco se sabia, em um hospital modesto
de um município de 52.000 habitantes.
Com mais de 20 anos de profissão, Carla
fez aquilo que sempre fez ao longo da carreira: tranquilizou a paciente, uma idosa,
e calmamente realizou o protocolo para
testagem da doença. Mesmo tomando todos os cuidados, dias depois ela própria
adoeceu. Ficou alguns dias em isolamento
em casa, mas a situação piorou e ela precisou ser internada no final de abril. “No
domingo de manhã, 3 de maio, ela teve
uma piora e pediu para ser entubada. Mas
teve uma parada cardiorrespiratória e não
resistiu”, conta Nathalia Roberta Siqueira
dos Santos, 25, filha de Carla. “Foram 21
anos dedicados à enfermagem com muito
amor. Ela era apaixonada pela profissão,
uma líder que além de trabalhar na linha
de frente dava cursos e ajudava a formar

profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares”, conta.
Estas mulheres —quase 85% dos trabalhadores de enfermagem são do sexo feminino— e homens que estão todos os dias na
linha de frente do combate ao coronavírus
nos hospitais brasileiros estão morrendo a
uma taxa alarmante, uma das maiores do
mundo. De acordo com o Conselho Federal
de Enfermagem (Cofen), até esta quarta-feira (6) foram identificados 73 óbitos de
profissionais pela covid-19 no país. São vítimas jovens: a maior parte (41) tinha menos de 60 anos, sendo uma delas de apenas
29 anos. A cidade de São Paulo, maior epicentro da crise sanitária no país, lidera o
ranking com 18 mortos, seguida por Rio de
Janeiro, com 14 casos. O Cofen laçou uma
plataforma para monitorar as mortes na
enfermagem em todo o Brasil, com o auxílio dos Conselhos Regionais. Além destas
vítimas, outros 16 óbitos envolvendo trabalhadores da área ainda estão sob análise,
aguardando resultado de testes.
Para efeito de comparação, os Estados
Unidos, país com maior número vítimas da
pandemia (mais de 71.000), perdeu 46 profissionais de enfermagem, segundo entidades de classe. A Itália, segunda nação mais
afetada pela doença com mais de 29.000
vítimas, teve 35 óbitos, de acordo com informações da Federazione Nazionale degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche,

entidade equivalente ao Cofen no país europeu. A Espanha, que vem logo atrás com
mais de 25.000 mortos, teve apenas quatro
óbitos entre profissionais da área, segundo o
Consejo General de Enfermería. Os dois países europeus tiveram o início da crise antes
que o Brasil e já passaram do pico de casos.
Os dados da China, apesar da terem a confiabilidade contestada, somam 23 até o final
de abril. Por fim, o Conselho Internacional
de Enfermagem estima que “mais de 100
enfermeiros e técnicos perderam a vida pela
covid-19 enquanto trabalhavam na linha
de frente”. Ou seja, o Brasil corresponde à
maior fatia do total global de óbitos na profissão. O órgão, no entanto, reconhece que
este balanço é apenas a ponta do iceberg.
“Um dos fatores [para a alta mortalidade]
é que boa parte dos serviços de Saúde não
afastou profissionais com idade avançada,
acima de 60 anos, e com comorbidades. Eles
continuam atuando na linha de frente da
pandemia quando deveriam estar em serviços de retaguarda ou afastados”, afirma
Manoel Neri, presidente do Cofen. Foi este o
caso da enfermeira Maria Aparecida Duarte,
63, conhecida pelos colegas como Cidinha.
Ela continuou trabalhando praticamente na
porta de um pronto-socorro em Carapicuiba, na Região Metropolitana de São Paulo,
apesar de ser parte do grupo de risco. Contraiu a doença e morreu em 3 de abril.
JN/MS

Associou rock ao aborto e satanismo.
Voltou a ser nomeado para dirigir fundação brasileira
O Governo brasileiro nomeou novamente Dante Mantovani, envolto em polémica por ter associado o rock ao aborto e
ao satanismo, para ocupar a presidência
da Fundação Nacional de Artes (Funarte), foi esta semana publicado no Diário
Oficial da União.

M

aestro e mestre em Linguística, o
novo presidente da Funarte, órgão público que fomenta as artes
no país, ficou conhecido por ter declarado
num vídeo no seu canal na plataforma YouTube que o "rock ativa a droga, que ativa
o sexo, que ativa a indústria do aborto" e
que "a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada que é
o satanismo". O dirigente cultural já havia
ocupado o mesmo cargo quando a Secretaria de Cultura do Governo central brasileiro
era comandada pelo dramaturgo Roberto
Alvim, que acabou demitido em janeiro

após citar trechos de um discurso do ministro nazista Joseph Goebbels para anunciar o
edital de abertura de um prémio.
Com a demissão de Alvim, a atriz Regina Duarte assumiu a Secretaria de Cultura,
em março passado, e exonerou Mantovani
da Funarte. Segundo informações publicadas pelos 'medias' locais, o regresso de
Mantovani ao comando da Funarte revela
a fragilidade da gestão da nova secretária
de Cultura, que não tem o apoio de grupos
de extrema-direita com grande influência
junto ao Governo brasileiro. A nova nomeação do maestro para o cargo de presidente da Funarte foi assinada pelo ministro
da Casa Civil, general Walter Souza Braga
Neto. Na rede social Twitter, o dirigente cultural agradeceu a indicação e afirmou que o
Governo brasileiro é inspirado pela verdade.
"Este é um Governo inspirado pela verdade, "Conhecereis a Verdade, e a verdade

vos libertará" (João, 8:32). A verdade é que
os projetos que desenvolvi - e que agora
continuarei a desenvolver na FUNARTE são maravilhosos", escreveu Mantovani.
"Levaremos Arte e Esperança para todo o
Brasil, no momento em que a nossa civilização mais precisa. Os meus agradecimentos ao Presidente [do Brasil, Jair] Bolsonaro
pela confiança. Este vosso soldado, capitão, moverá o mundo para corresponder à
grandeza desta nova missão", acrescentou.
A Funarte é uma das fundações mais
importantes de fomento à arte no Brasil,
através de prémios e concursos, publicados em editais.
Desde que Bolsonaro tomou posse, em janeiro do ano passado, a comunidade artística brasileira tem reclamado de uma alegada
"guerra contra o marxismo cultural" lançada pelo Presidente e seus apoiantes, que
declaram ser contra tudo que não se encaixa

nos "valores conservadores cristãos".
No final de 2019, a Secretaria de Cultura criou outra grande polémica ao anunciar
como novo presidente da Fundação Cultural
Palmares, entidade pública que visa promover a cultura afro-brasileira, Sérgio Nascimento de Camargo, um jornalista que nega
a existência do racismo e defende um "movimento de negros da direita conservadora".
A nomeação foi contestada judicialmente e ficou suspensa por quase dois meses,
mas uma decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) autorizou a posse de Camargo.
Além destas e outras nomeações polémicas para cargos chave na Secretaria de
Cultura, o executivo brasileiro também
rebaixou a pasta da cultura ao estatuto de
secretaria, inicialmente vinculada ao Ministério da Cidadania e agora subordinada
ao Ministério do Turismo.
JN/MS

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 08h00 às 09h30

domingo das 09h30 às 10h30

sexta das 18h00 às 19h00

domingo das 11h00 às 12h00

domingo
quinta das
das19h00
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10h30

domingo das 12h00 às 13h00

domingo das 17h00 às 19h00
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das 17h00 às 21h00
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21h00
à
01h00
das 21h00 às 5h00

sábado das 19h00 às 20h00
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das 13h00 às 17h00

A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

Suplemento
Desportivo

E quando a bola começa a rolar…
Inês Barbosa
Opinião

A maioria das equipas que integram a I
Liga portuguesa voltaram, finalmente, a
pisar o relvado. Afinal, há que começar
a preparar o regresso ao campeonato que, como sabemos, deverá acontecer
no último fim de semana deste mês, apesar da decisão estar dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O

s primeiros treinos aconteceram, no
entanto e como era expectável, com
muitas limitações - apesar de se ter
assistido a um “alívio” de algumas medidas,
o distanciamento e medidas de prevenção
continuam a ser imprescindíveis. Uma nova
etapa, recheada de desafios não só para os
jogadores como para as equipas técnicas e
departamentos médicos dos clubes.
O plano elaborado pela Liga de Clubes
está agora em análise e em possível reformulação pela Direção Geral de Saúde e por
um grupo de especialistas da Federação
Portuguesa de Futebol - nesse primeiro esboço estão apontadas diversas medidas preventivas como são exemplo a exigência de
uso de máscara por parte de jogadores e staff
quando viajam, sendo que os autocarros devem ser sistematicamente desinfetados, o
desaconselhamento dos estágios e ainda a
"indicação clara" para os futebolistas para se
manterem tanto quanto possível por casa.
Antes de voltarem às instalações dos
respetivos clubes, os atletas necessitaram

também de realizar todos os testes necessários de despistagem - em alguns casos,
como por exemplo no Benfica, os testes estenderam-se à família dos jogadores.
Estes testes terão de ser repetidos antes de todos os jogos - tendo em conta que
este procedimento se traduz num aumento
considerável na despesa financeira dos clubes, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional já adiantou que irá comparticipar 40%
em cada um dos testes.
As mesmas regras são aplicadas às equipas de arbitragem e staff técnico.
Pois então, o Sporting foi a primeira
equipa a retomar a atividade, no passado
dia 20 de abril, seguindo-se o Braga e o Famalicão, passado uma semana.
Esta segunda-feira (4) foi a vez do F.C.
Porto, Benfica, Rio Ave, Portimonense, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Moreirense, Boavista, Desportivo
das Aves, Vitória de Setúbal, Belenenses e
Marítimo seguirem o “exemplo”. Na terça-feira (5), e depois de ter realizado testes no
dia anterior, foi a vez do Tondela.
Divididos em grupos, a trabalhar individualmente ou até a treinar em recintos diferentes, todos os atletas e respetivas equipas técnicas fizeram por cumprir as regras
de segurança - que dizem que os jogadores,
independentemente da equipa a que pertencem, só podem treinar individualmente, ficando depois ao critério de cada clube
a forma como levará a cabo o treino, tendo
em conta as instalações e os meios de que
dispõem.
Nos casos em que se optou por fazer diferentes “turnos” de treino, todo o material

utilizado foi (e será) higienizado após utilização. Em alguns emblemas - como é o
caso do Desportivo das Aves - os jogadores
chegaram já equipados ao recinto, treinaram e voltaram a suas casas para tomar banho. Relembre-se que o acesso a balneários
está, para já, proibido.
O Santa Clara, caso se estejam a perguntar, foi o último clube a voltar ao trabalho,
esta quinta-feira (7) - o clube açoriano estava a aguardar autorização por parte do
Governo Regional dos Açores para poder
regressar aos treinos no exterior.
Até aqui tudo bem, certo? Pois… mas
nem tudo são rosas, meus amigos!
É que na terça-feira (5) a Liga portuguesa reuniu-se para decidir que equipas eram
promovidas ao primeiro escalão e, por outro
lado, quem “caía” para o Campeonato de
Portugal. Assim, Farense e Nacional estão
de volta à I Liga (o primeiro 18 anos depois),
enquanto que o Cova da Piedade e o Casa Pia
não puderam evitar a despromoção. O clube
madeirense parecia que já sentia o “cheiro”
da subida… É que foi a primeira equipa a voltar aos treinos - mais precisamente no dia 13
de abril, na Choupana.
Esta decisão provocou um enorme descontentamento: jogadores teceram duras
críticas e várias equipas, que se consideram
prejudicadas, admitem reagir.
O Cova da Piedade adiantou esta terça-feira (5) que irá reagir contenciosamente
contra a despromoção, que considera ser
uma “ilegalidade”. Este clube acusa ainda
a direção da Liga de “violar o mérito desportivo” e de “causar graves e irreparáveis
danos” àquela SAD. “Isto enoja-me e vai

contra tudo o que me ensinaram”, desabafou Edinho, avançado do clube, que ainda
se referiu ao Feirense, que ocupava a terceira posição da II Liga, dizendo que este
é “um clube sério, tem condições e paga
a horas. Estavam num grande momento e
cortaram-lhes as pernas, sem que pudessem reagir”.
O presidente da SAD do Estoril, Jeffrey
Saunders, adiantou reconhecer “que a saúde está, e deve estar sempre, em primeiro
lugar, mas era essencial que tivessem sido
detalhados os elementos objetivos em que
o Governo se baseou para tomar esta medida de tratamento desigual…”, acrescentando que “é agora tempo de analisar com
pormenor a decisão que foi tomada e as
respetivas consequências, de modo a ponderar qual a melhor forma de atuar”.
Também o plantel do Académico Viseu,
apesar do 8.º lugar que ocupava à 24.ª jornada, assumiu a sua “indignação”, classificando a solução encontrada como discriminatória.
Agora, 14 clubes da II Liga (excluem-se os promovidos Nacional e Farense e as
equipas B do Porto e Benfica) vão ser apoiados financeiramente pelo fundo criado pela
Federação e pela Liga, na ordem dos 2,5
milhões de euros. Cada clube receberá cerca de 180 mil euros.
Quanto à descida à LigaPro, só se saberá quem serão os “infelizes” contemplados
quando a I Liga, que será retomada no dia
30 e 31 de maio, for concluída.
Esta novela está longe do fim… Aguardem pelos próximos capítulos!
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Bruno Lage promete Benfica "a mil"
e os mesmos objetivos para a época

www.mileniostadium.com

Sp. Braga aprova segunda fase da Cidade
Desportiva que custará 26 milhões
A SAD do Sp. Braga aprovou, esta terça-feira (5), por esmagadora maioria, em assembleia-geral extraordinária, a segunda
fase da cidade desportiva, que terá um
custo global de cerca de 26 milhões de
euros, dividido por três fases.

A

O treinador do Benfica assinalou, esta
segunda-feira (4), o regresso da equipa
aos treinos, com todos "determinados"
para "a ponta final", sem esquecer os
objetivos que se mantêm para a parte
final da época.

"

Essa fase terminou e vamos agora passar à seguinte, num contexto que continua a ser inédito para treinadores e
futebolistas. Não será por isso que deixaremos de andar 'a mil', nem será isso que
nos fará esquecer - por um minuto que
seja - os objetivos que mantemos para a
parte final da época", disse Bruno Lage,
na newsletter das águias.
O treinador encarnado sublinhou que
esta segunda-feira (4) era o dia pelo qual
todos esperavam, embora todos saibam
que "a situação ainda está muito longe de
ser a ideal", devido à pandemia do novo
coronavírus, que parou a Liga após a primeira semana de março.
"Hoje de manhã, quando voltámos a
'casa', sabemos que ficou a faltar menos
um dia para o próximo jogo", adiantou
o técnico, prometendo, pese embora as
circunstâncias, a determinação para o
que resta jogar.
A Liga foi suspensa depois do fim de
semana de 7 e 8 de março, à semelhança

da maioria dos campeonatos na Europa,
após a 24.ª jornada, a 10 do final, com o
F. C. Porto na liderança, com mais um
ponto do que o Benfica, segundo.
"Os planos de trabalho estão prontos e
chegou a hora de começar a executá-los.
Estamos determinados em fazer uma
ponta final ao nível da nossa competência, correspondendo da melhor forma ao
que um clube com esta dimensão merece", defendeu Bruno Lage.
As águias chegaram a liderar o campeonato com mais sete pontos de vantagem, mas nos últimos cinco jogos venceram apenas um (mais duas derrotas e
dois empates), e entregaram a liderança
ao F. C. Porto.
No passado domingo (3), o plantel do
Benfica realizou testes físicos no centro
de estágio, após quase dois meses de paragem devido à pandemia de covid-19,
com vista ao regresso aos treinos no centro de estágios do Seixal.
Portugal juntou-se a Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália entre os países
que ensaiam o regresso dos campeonatos nacionais de futebol, ao contrário do
ocorrido em França e nos Países Baixos,
que cancelaram as competições.
JN/MS

Farense e Nacional de regresso à I Liga
Reunião da Liga serviu para homologar Portugal.
Esta decisão surge no âmbito do encerraas descidas do Cova da Piedade e do
Casa Pia. Farense e Nacional estão de re- mento da LigaPro por causa de pandemia.
Em sentido inverso, Arouca e Vizela, do
gresso ao primeiro escalão.
Campeonato de Portugal, são promovidos
reunião na Liga Portugal, durante a à LigaPro. Resta agora saber quais serão os
manhã de terça-feira (5), serviu para clubes despromovidos ao segundo escalão,
decidir o quadro de subidas e de des- o que só se saberá depois da conclusão da
cidas. Sendo assim, o Farense e o Nacional Liga, que será reatada no último fim de seforam promovidos à Liga e o Cova da Pie- mana deste mês.
JN/MS
dade e o Casa Pia descem ao Campeonato de

A

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

www.mileniostadium.com
O mesmo de sempre, mas melhor!
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obra, que vai arrancar ainda este mês
e tem conclusão prevista para dezembro de 2021, e que será suportada financeiramente pela SAD arsenalista,
foi apreciada favoravelmente com nenhum
voto contra e um voto de abstenção, o que
resulta numa aprovação por 99,999%.
Deste prazo exclui-se o Estádio do Centenário, no qual jogarão as equipas B e feminina, cujo projeto e "custos previsíveis com
a obra, que serão de cerca de seis milhões
de euros", foram também aprovados por
larga maioria (apenas duas abstenções).

O início da construção do novo recinto,
contudo, ainda não está definido e estará
dependente das contas da sociedade desportiva: "esta obra será adjudicada pela
SAD no momento que esta considere oportuno, em função da evolução da sua atividade", pode ler-se na nota publicada no
site oficial dos bracarenses.
Assim, a construção dos diversos equipamentos, com destaque para o pavilhão
multiusos, custará 16,9 milhões de euros. A
este valor acrescerá um custo adicional de
3 milhões de euros para o equipamento das
várias áreas desportivas e a aquisição do
equipamento necessário à área residencial
(49 quartos), às áreas de restauração e de
lazer, à loja do associado e à "Sporting de
Braga Store", bem como a todos os serviços
e espaços administrativos.
JN/MS

Contratos de jogadores
"automaticamente prorrogados"
até final da Liga

Os contratos dos futebolistas e treinadores dos 18 clubes da Liga serão "automaticamente prorrogados" até final da
competição e da final da Taça de Portugal, segundo um memorando de entendimento assinado esta segunda-feira (4).

O

documento, subscrito pela Federação
Portuguesa de Futebol, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol
e a Associação Nacional de Treinadores de
Futebol visa proteger todas as partes devido ao atraso na conclusão da época, ditada
pela pandemia de covid-19, que levou ao
abandono da LigaPro e demais competições
abaixo desse campeonato.
"O termo da época desportiva 2019/20
ocorre no dia seguinte ao último jogo oficial
das competições desta época", pode ler-se
no comunicado, no qual fica explícito que

esta alteração permite que os vínculos desportivos, assinados entre clubes da Liga e
treinadores e jogadores, sejam alargados.
Se o termo desses contratos ocorrer "na
época desportiva em curso, tal como definida regulamentarmente, consideram-se
automaticamente prorrogados até termo
da época", não ficando limitados à data anterior, que seria de 30 de junho.
Assim, também os contratos de empréstimo em que "sejam cessionários clubes
participantes na Liga" são prorrogados.
Com o fim do estado de emergência no
dia 3 de maio, o Governo autorizou o regresso dos jogos à porta fechada da principal competição de futebol, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão que,
no entanto, está dependente de aprovação
da Direção-Geral da Saúde (DGS).
JN/MS
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Governo admite transmissão de jogos

da I Liga em sinal aberto na TV
A fase final da I Liga de futebol disputada
em menos estádios e transmitida em sinal aberto na televisão, como formas de
luta anti-covid-19, são vistas "com bons
olhos" pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.
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"

Especialistas de saúde da Federação Portuguesa de Futebol e da Direção Geral
da Saúde com certeza encontrarão as
melhores formas para a redução ao máximo
do risco, sabendo que zero não é possível.
Se passa por menos estádios, mais concentração numa região ou outra, isso é matéria
que a FPF, a Liga e a DGS estão a trabalhar",
disse, isentando-se de opinar.
Em entrevista à Antena 1, o governante
não deu garantias claras de nada, apenas
pistas quanto às intenções do Governo
que, avisou, "não terá problemas em voltar atrás" quanto ao regresso do futebol
caso a situação da pandemia em Portugal
se "agrave".
"Tem de haver o menor risco possível,
dentro de condições técnicas, organizativas que tenham como objetivo máximo a
saúde pública e dos próprios atletas e técnicos", sublinhou.
A luta contra a covid-19 passa igualmente por evitar aglomerados de pessoas
nos cafés e restaurantes a assistir aos jogos de futebol em canal fechado, pelo que
o Governo está a pensar discutir com os
operadores, FPF e Liga a possibilidade de
que os mesmos sejam transmitidos em canal aberto.
"Temos pensado nisso, mas é um tema
que ainda não foi discutido com os operadores, FPF ou Liga. Sabemos perfeitamente

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol e João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto (à direita)

que os cafés, associações e outros locais públicos são também locais de romaria, para
lá dos estádios, onde vão aos milhares, com
grupos de dezenas de pessoas a concentrar-se, o que hoje não é desejável", justificou.
A ideia é "criar condições" para evitar a
"grande tentação" das pessoas assistam ao
futebol em ajuntamentos e, dessa forma, o

Governo "não ter atitudes contraditórias, no
sentido de pedir atitudes responsáveis e depois não criar condições mínimas para isso".
Em causa igualmente o facto da II Liga não
ir ser concluída, como o principal escalão,
numa decisão na qual "o Estado não interveio, pois foi tomada pela Liga, FPF e DGS".
"Resulta mais uma vez consensualmen-

te da reflexão feita por essas entidades que
concluíram que tais condições técnicas,
organizativas, de saúde, despistagem, proteção e isolamento dos próprios jogadores
seria muito difícil para os clubes da II Liga
pudessem acompanhar em termos de investimento necessário a fazer", explicou.
JN/MS
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Aves questiona regresso da Liga
O Aves pediu esclarecimentos à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e à
Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sobre os contratos e a segurança dos atletas na retoma da Liga
durante a pandemia de Covid-19.

"

Quando os nossos capitães nos perguntaram o que poderá a acontecer ao
jogador que venha a ser infetado pela
Covid-19, as nossas dúvidas foram muitas.
Perguntamos qual a posição da Liga? Quais
as atitudes e medidas a adotar além do isolamento do jogador? O mesmo estará coberto
pelos atuais seguros obrigatórios? De acordo
com o nosso departamento jurídico, a infeção de qualquer jogador pela Covid-19 não é
seguramente um acidente de trabalho, mas
não será também uma doença profissional",

lê-se numa carta assinada pelo presidente
da SAD, o chinês Wei Zhao.
As questões foram levantadas a partir de
uma reunião realizada no início da passada
semana entre os administradores da sociedade anónima avense, os departamentos
médico e jurídicos, a equipa técnica liderada por Nuno Manta Santos e os capitães, em
representação dos futebolistas do último
classificado do campeonato.
"Quais as garantias e coberturas que os
jogadores terão numa situação concreta de
doença agravada? Quem assegura o pagamento do salário do jogador durante o período de quarentena? No caso de uma incapacidade definitiva, como e quem assegura
o pagamento de uma eventual indemniza-

ção? E caso um ou mais jogadores contraiam
a Covid-19 já em fase de treino coletivo ou
mesmo em já em fase de competição, estes
entrarão forçosamente em quarentena, mas
o que se passará com os jogadores que com
ele(s) contactaram?", prossegue o emblema
do concelho de Santo Tirso.
"Muitas foram as questões que nos foram
colocadas pelos nossos capitães na referida
reunião, como, quando e como vão começar os treinos, quais os cuidados e regras que
terão de cumprir, se serão feitos testes. É de
todo o interesse que estas situações sejam
atempadamente esclarecidas para evitar
situações de litígios futuros e para bem da
competição", acrescenta a missiva dos nortenhos.

"Apesar das infraestruturas que a CD
Aves Futebol SAD dispõe estarem devidamente aprovadas e homologadas para a
competição, as mesmas não estavam pensadas para as atuais exigências exigidas
pela prevenção da Covid-19. Todavia, esta
SAD está a preparar-se para cumprir rigorosamente com os planos de prevenção
previstos e emanados quer pela Liga, quer
pela DGS", termina o documento.
Fonte dos avenses afirmou que o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol
já foi confrontado por alguns jogadores sobre as dúvidas levantadas na carta dirigida
à FPF e à LPFP, mas terá ignorado as questões levantadas.
JN/MS

Sérgio Conceição e o regresso da Liga:

"Não demos férias aos jogadores"
O treinador do F. C. Porto abordou o regresso da competição,
garantindo que a equipa portistas está preparada para voltar ao
trabalho: "Vamos começar com
toda a força", disse.
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S

érgio Conceição participou
numa conversa em que também entraram Fernando Santos, Roberto Mancini, selecionador
italiano, e Sinisa Mihajlovic, técnico
do Bolonha. Além da conversa entre
amigos, o treinador portista respondeu ainda a perguntas dos adeptos,
uma delas entre o regresso da Liga
no final de maio.
"Aquilo que foi feito, o que foi articulado com a Liga, FPF, Governo
e DGS são coisas que nos ultrapassam. Estamos preparados para voltar, não demos férias aos jogadores.
Não estou a criticar quem as tenha
dado. Achei que isto mais tarde ou
mais cedo ia recomeçar e achei por
bem manter os jogadores ativos e
focados num possível regresso. O
que eu acho é pouco importante, o
importante é que vamos começar
na segunda-feira com toda a força.
Vamo-nos preparar no Olival para
que estarmos preparados quando se

iniciar a competição", começou por
dizer Sérgio Conceição na rubrica "F.
C. Porto em casa".
O treinador dos azuis e brancos
abordou ainda a saída de Óliver, que
no último verão trocou o F. C. Porto
pelo Sevilha. Conceição realçou que
o jogador espanhol é "um miúdo fantástico" e salientou que há coisas que
"não consegue controlar".
"Não podemos esquecer que o F.
C. Porto vive dias difíceis. É difícil de
segurar um jogador a um ano do fim
do contrato, que tem grande vontade
de ir embora e que acham que o ciclo
acabou. Não posso contrariar uma
semana de choro, em que ele teve a
lágrima no canto do olho uma semana e a pedir para ir embora, porque
não se sentia mais confortável aqui.
Às vezes há mal entendidos, mas não
estou a dizer que foi a Direção. Foi
uma decisão em conjunto. A estima
que tenho pelo Óliver, tinha quando cheguei e hoje também. Também
fico com a lágrima no canto do olho
quando passo na ponte D. Luís ou
Arrábida. Mas há coisas que não sou
capaz de controlar", finalizou.
JN/MS
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FPF disponibiliza um milhão
de euros aos clubes da LigaPro
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Olhanense diz que decisão da FPF
"viola claramente verdade desportiva"
O Olhanense considerou que a decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de indicar Vizela e Arouca
para ascenderem à LigaPro, após a
suspensão do Campeonato de Portugal devido à covid-19, "viola claramente a verdade desportiva".

mente às equipas das outras séries", frisa
o emblema de Olhão, acrescentando que
cada série "apresenta características e
dinâmicas diferentes, que, como o regulamento do Campeonato de Portugal não
tem em conta, não podem ser comparadas".
O Olhanense lamenta ainda que "ninPara a nossa direção, que representa guém da direção da Federação Portuuma instituição com 108 anos, esta de- guesa de Futebol" tenha tido "o cuidado
cisão viola claramente a verdade desportiva, o mérito desportivo, o critério de de falar" com a SAD antes de divulgar o
territorialidade e o regulamento da com- comunicado, "demonstrando uma clara
petição, não sendo nem justa nem equita- falta de atenção" para os interesses destiva", considerou a SAD algarvia, em co- portivos e económicos do emblema algarvio.
municado divulgado no Facebook.
"Esta violação de equidade é absolutaO Olhanense recorda que se encontrava no primeiro lugar da tabela na série, à mente inadmissível. Pelo nosso emblesemelhança dos "dois clubes escolhidos" ma e para o enorme respeito que temos
pela federação, salientando que o seu pelos nossos sócios, adeptos, atletas,
objetivo era qualificar-se para o playoff funcionários e pelas pessoas que, como
de subida e não fazer melhor do que os nós, acreditam num futebol verdadeiro, iremos defender os interesses do
outros líderes de séries.
"Qualquer pessoa sabe que os clubes Sporting Clube Olhanense em todas as
que lutam nesta competição planeiam as instâncias oportunas, sem nunca esquesuas estratégias desportivas com o obje- cer que, no dia de hoje, o nosso trabalho
tivo de conseguir conquistar os primei- e a nossa marca foram publicamente
ros dois lugares, que têm o acesso direto atropeladas", conclui o comunicado do
para o 'play-off', e nunca com objetivo Olhanense.
diário de somar mais pontos relativaJN/MS
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"

E

ste montante disponibilizado pelo organismo federativo integra o fundo que
incentiva os clubes na melhoria das
condições dos estádios, mas que, excecionalmente, pode ser usado para outros fins.
A LigaPro foi suspensa por tempo inde-

terminado a 12 de março, devido à pandemia de covid-19, após 24 das 34 jornadas,
tendo o Governo excluído o regresso desta
competição, no plano de desconfinamento
apresentado na passada quinta-feira (30).
Anualmente, o fundo de infraestruturas
é de um milhão de euros, com comparticipações iguais, de 500 mil euros, de Liga
Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP)
e FPF, esta última que decidiu antecipar os
montantes correspondentes a 2020/21.
JN/MS

FPF cria 3.ª Liga de futebol
em 2021/22
A Federação Portuguesa de Futebol vai
criar, em 2021/22, a 3.ª Liga de futebol,
um novo escalão acima do Campeonato de Portugal, ao qual vão subir, já na
próxima época, os campeões distritais.

E

m comunicado, a FPF dá conta da reestruturação do terceiro escalão do futebol nacional - abaixo das duas competições profissionais, I Liga e II Liga -, que, em
2020/21, vai contar com 96 equipas, mais 24
do que em 2019/20.
Este "alargamento" resulta da despromoção de duas equipas da II Liga, nomeadamente Cova da Piedade e Casa Pia, dos
70 emblemas que se mantiveram, uma vez
que não houve descidas aos distritais, dos
20 promovidos das competições regionais e
de quatro novas equipas B.
Os 96 clubes vão ser organizados em oito
séries de 12 equipas, nas quais os campeões
vão apurar-se para o acesso à II Liga, os
quatro seguintes (do segundo ao quinto)
para o acesso à III Liga e os últimos quatro
(do nono ao 12.º) são despromovidos aos
distritais.
As duas vagas para o segundo escalão
vão ser disputadas em duas séries de quatro equipas, subindo o vencedor de cada
uma delas. Já o acesso à III Liga prevê oito
séries de quatro clubes, colocando os dois
primeiros na nova competição.
O número de clubes a disputar as competições não profissionais, III Liga e Campeo-

nato de Portugal, vai "reduzir-se até 76",
em 2023/24.
De acordo com a FPF, a III Liga vai ser disputada por 24 clubes em 2021/22 e 2022/23,
sendo reduzida a 20 em 2023/24, enquanto
o Campeonato de Portugal vai contar com
60 em 2021/22 e 56 em 2022/23 e 2023/24.
De acordo com a FPF, este "amplo plano
de emergência e reestruturação do terceiro
escalão do futebol sénior masculino português" resultou "da reflexão dos últimos seis
meses com as associações e demais sócios
FPF".
A FPF aponta como objetivos "assegurar o maior número possível de projetos
equilibrados, aumentar a competitividade,
melhorar a qualidade de jogo, aproximar
os adeptos do futebol local e "criar espaços
de desenvolvimento para o jovem jogador
português".
"A FPF acordou com o Sindicato dos Jogadores que os profissionais destas competições terão como valor de remuneração
base o salário mínimo nacional [atualmente 635 euros]. Além desta medida, a taxa
de jogo sofrerá uma redução significativa e
haverá ajustes no valor de inscrição de jogadores", conclui a FPF.
Face à pandemia de covid-19, as competições nacionais e distritais de futebol,
exceto a I Liga e a Taça de Portugal, foram
concluídas precocemente.
JN/MS

FPF indica subidas de Vizela
e Arouca à LigaPro

Créditos: DR

A Federação Portuguesa de Futebol
(FPF) vai disponibilizar um milhão de
euros aos clubes da LigaPro, ao antecipar as verbas para o financiamento
para infraestruturas da próxima temporada.

A Federação Portuguesa de Futebol
(FPF) indicou, no passado sábado (2),
em comunicado, as subidas de Vizela e
Arouca, do Campeonato de Portugal à
LigaPro, sem a realização de play-off.

R

ecorde-se que, dos líderes das quatro
séries do Campeonato de Portugal, Vizela (Série A) e Arouca (Série B) eram
os que tinham mais pontos, 60 e 58, respetivamente. Os clubes que "morreram na praia"
foram o Praiense (Série C, 53 pontos) e a
Olhanense (Série D, 57 pontos).
No dia 30 de abril, o Conselho de Ministros
decidiu que só autorizará a realização de jogos da Liga NOS e a final da Taça de Portugal.

available at:

Viveiros Group

1325 St. Clair Ave W
Toronto

CalourA Bar & Grill Alves Meats
468 Rogers Rd
York

157 MacNab St N
Hamilton

A FPF assinou com a Liga Portugal, a 1 de
julho de 2016, um contrato que estabelece,
entre outros pontos, que ascendem à II Liga
dois clubes do Campeonato de Portugal,
em função do mérito desportivo.
O Campeonato de Portugal é uma competição em duas fases. Na primeira, 72 clubes
competem em 4 séries de 18 equipas. Os dois
primeiros de cada série disputam um play-off para encontrar os dois a indicar à LigaPro.
O Campeonato de Portugal foi interrompido em março, quando faltavam disputar
nove jornadas da primeira fase e todos os
clubes se encontravam com o mesmo número de jogos.
JN/MS
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FIFA investiga transferência de Bruno Fernandes
para o Manchester United
A FIFA confirmou que está a investigar
a transferência de Bruno Fernandes do
Sporting para o Manchester United. O
processo surgiu na sequência de uma
queixa apresentada pelo Sampdoria
contra os leões.

O

órgão que tutela o futebol mundial
confirmou que está a investigar a
saída de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United, que aconteceu em janeiro, por 55 milhões de euros.
"Podemos confirmar que, no dia 3 de
abril, o clube italiano, Sampdoria, apresentou uma queixa na FIFA contra o clube
português, o Sporting, relacionada com
obrigações financeiras que estavam previstas no contrato aquando da transferência

do jogador português Bruno Fernandes.
O assunto encontra-se agora sob investigação e, por isso, não podemos fazer mais
comentários", confirmou um porta-voz da
FIFA à cadeia de televisão ESPN.
O internacional português foi contratado
pelo Sporting aos italianos em 2017, altura
em que ficou acordado que o Sampdoria
teria direito a 10% da mais-valia de uma
futura transferência, mas a saída de Bruno
Fernandes da formação leonina aconteceu
após rescisão unilateral do jogador no verão de 2018, após o ataque à Academia de
Alcochete, só mais tarde, e após um novo
vínculo com os leões, o jogador aceitou regressar.
JN/MS

BÉLGICA

Clubes belgas adiam novamente a
decisão de terminar o campeonato
A Assembleia Geral (AG) de clubes da
Liga belga (Pro League), que iria deliberar sobre o fim antecipado do campeonato na segunda-feira (4), devido à
pandemia de covid-19, foi novamente
adiada, agora para 15 de maio.

"

A Pro League espera poder analisar as
recomendações sobre as consequências
da crise do coronavírus formuladas pelo
Conselho de Administração a 2 de abril,
com todas as informações necessárias", refere a nota divulgada no passado domingo
(3) à imprensa pelo organismo, que já tinha
adiado a decisão por duas vezes nas últimas
semanas.
O conselho de administração da Pro Lea-

gue recomendou o final dos campeonatos da
primeira e segunda divisões, uma posição
que a maioria dos clubes concordou, sendo
que só tomarão uma decisão final após ouvirem o Conselho de Segurança Nacional.
A 25 de março, o conselho de diretores
da Pro League recomendou o fim dos campeonatos, numa decisão considerada "prematura" e "injustificada" pela UEFA, que
ameaçou privar os clubes belgas da participação nas provas europeias da próxima
temporada.
Em caso de interrupção definitiva do
campeonato, a classificação atual seria
congelada e o Club Brugge seria declarado
campeão.
JN/MS

FRANÇA

ESPANHA

Liga Espanhola acredita no regresso
em junho e conclusão no verão
O presidente da Liga espanhola, Javier
Tebas, acredita que a temporada vai
ser retomada em junho, depois da suspensão devido à pandemia de covid-19,
mostrando-se igualmente confiante na
conclusão da mesma "neste verão".

O

líder do organismo referiu ainda, em
comunicado, que as atividades nos
clubes seguem de acordo com "um
protocolo abrangente para proteger a saúde de todos os envolvidos".
"A saúde é primordial, por isso temos
um protocolo abrangente para proteger
a saúde de todos os envolvidos, enquanto trabalhamos para reiniciar 'La Liga'. As
circunstâncias são sem precedentes, mas

esperamos começar a jogar novamente
em junho e terminar nossa temporada de
2019/20 neste verão. Voltar é vencer!", declarou Javier Tebas.
O dirigente lembrou o "impacto profundo" provocado pela crise sanitária e considerou que "o regresso do futebol é um sinal
de que a sociedade está a progredir de novo
para a normalidade".
"O regresso dos profissionais de futebol
envolve a reativação de um setor económico muito relevante e que contribui com
1,37% do PIB [Produto Interno Bruto], gerando 185.000 empregos, num momento
em que a situação económica é a principal
preocupação", justificou.
JN/MS

ALEMANHA

Ex-jogador do Schalke dado como morto
em 2016 aparece vivo e de boa saúde
Hiannick Kamba, formado no clube alemão, foi dado como morto em 2016 depois de um acidente de carro no Congo.
Mas, quatro anos depois, foi descoberto vivo e de boa saúde.

J
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aneiro de 2016. Dia 9, mais precisamente. Hiannick Kamba, na altura com 29
anos, sofreu um acidente de viação no
Congo, terra natal, depois de uma saída com
amigos e foi dado como morto. Mas, quatro
anos depois, o jornal alemão "Bild" descobriu o ex-lateral direito do Schalke 04 vivo e
de boa saúde no noroeste da Alemanha.
De acordo com a mesma publicação,
Kamba terá sido alvo de um esquema da
mulher com quem era casado na altura. A

ex-esposa terá forjado a morte do ex-atleta
para conseguir uma certidão de óbito e cobrar um seguro de vida que o jogador tinha
na Alemanha. Situação que já estará a ser
tratada pelas autoridades.
"Kamba diz que foi abandonado pelos amigos durante a noite no interior do
Congo em 2016 e que o deixaram sem documentos, dinheiro ou telemóvel. Ele já
reportou a fraude à embaixada alemã em
Kinshasa, em 2018", disse a procuradora da
cidade de Essen, Anette Milk.
O ex-lateral direito fez toda a formação
no Schalke 04 mas acabou por nunca se
conseguir impor na equipa principal. Fez
carreira nas divisões secundárias alemãs.
JN/MS

Liga francesa pede empréstimo para
pagar direitos televisivos aos clubes
A Liga Francesa Profissional de Futebol (LFP) anunciou esta segunda-feira
(4) que vai solicitar um empréstimo,
certificado pelo Governo, para pagar
aos clubes do primeiro e segundo escalão os valores que ficaram em falta
dos direitos de transmissão dos jogos.

A

edição 2019/20 da Ligue 1 foi suspensa no início de março, devido à
pandemia da covid-19, e, na semana
passada, acabou mesmo por ser cancelada,
por ordem do Governo francês, sendo que
o título de campeão foi atribuído ao Paris
Saint-Germain, que liderava confortavelmente a prova.
"Graças a este empréstimo, a LFP poderá pagar aos clubes da primeira e segunda
divisão todas as quantias que não receberam pelos direitos televisivos", lê-se num
comunicado do organismo.

ITÁLIA

Decisão sobre continuidade da Liga italiana
só no final de maio
O ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, assegurou esta terça-feira (5), que "em finais de maio"
será possível decidir se a Série A é
retomada ou cancelada em definitivo,
face à situação da pandemia da covid-19.

"

A 4 de maio abrimos os treinos individuais, a 18 de maio permitiremos os das
equipas e em finais de maio se poderá
dizer se recomeça ou não a Série A. Faz falta um pouco de paciência. Se não for assim,
a alternativa é fazer como a França, e dar
por terminada. E não quero fazê-lo", afirmou o ministro em entrevista publicada
esta terça-feira (5) pelo Corriere della Sera.
O governante disse ser incapaz de avan-

2020
MASTER THE GAME
SPORTING CP INTERNATIONAL’S SOCCER CAMP
JULY 13TH-17TH (WEATHER PERMITTING)

A LFP não avançou o montante do empréstimo, que terá o estado francês como
garantia, mas a imprensa local fala em cerca de 225 milhões de euros, referentes aos
últimos dois meses da temporada.
Na semana passada, dias depois de o primeiro-ministro gaulês, Édouard Philippe,
ter anunciado a impossibilidade de retomar
a temporada dos desportos profissionais,
incluindo a de futebol, devido ao novo coronavírus, o Conselho de Administração da
LFP oficializou o encerramento dos dois escalões profissionais, a 'Ligue 1' e a 'Ligue 2'.
Ficou determinado que descem ao segundo escalão duas equipas, Amiens e Toulouse, da mesma foram que sobem outras
duas à principal divisão, Lorient, ao qual
foi atribuído o título de campeão da 'Ligue
2', e Lens.
JN/MS
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çar com a data de 14 de junho para um
recomeço do campeonato italiano, explicando que não tem elementos científicos
suficientes que o sustentem, mas que em
meados de maio poderá ter "uma avaliação
mais séria".
Spadafora destacou que o regresso da liga
italiana, suspensa desde 9 de março, após a
26.ª jornada, o deixaria muito "feliz", mas
apenas "se estiver acautelada a saúde das
pessoas no mundo do futebol".
Desde segunda-feira (4) que as equipas
estão a preparar o regresso aos treinos, de
forma individual, tendo o Sassuolo sido o
primeiro a entrar em campo.
JN/MS
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Premier League equaciona reduzir

Loris Karius deixa Besiktas devido
a salários em atraso
O guarda-redes alemão Loris Karius
terminou o contrato com o Besiktas,
devido a salários em atraso e depois
de ter "sido paciente durante meses",
revelou o jogador, que estava emprestado pelo Liverpool.

"

Hoje terminei meu contrato com o Besiktas. É uma pena que termine assim,
mas fiz tudo para resolver a situação
sem problemas. Tenho sido paciente há
meses, ao conversar com a direção várias
vezes", escreveu o guardião, de 26 anos no
Instagram.
Karius, que estava no clube de Istambul
desde a temporada 2018/2019, revelou que
"sugeriu ao Besiktas ajudar com um corte
salarial", mas o plano foi "infelizmente re-
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tempo dos jogos para terminar época

cusado".
Há duas semanas, o presidente do Besiktas, Erdal Torunogullari, referiu que Karius
estava "nervoso" com a questão dos salários
e chegou mesmo a recorrer à FIFA.
"Ele dirigiu-se à FIFA por causa da compensação e para terminar o contrato. Alega
salários que não correspondem [à verdade]
e quer dinheiro por meses que não jogou.
Não queremos fazer pagamentos que ele
não merece", justificou o presidente.
Nas duas épocas em que esteve cedido
pelo Liverpool ao clube turco, Karius fez 67
jogos e partilhou o balneário com os internacionais portugueses Pepe e Ricardo Quaresma, na época de 2018/2019, e na atual
com Pedro Rebocho.
JN/MS

BRASIL
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Flamengo acorda redução
salarial com jogadores
No regresso da Liga inglesa após
a paragem devido à pandemia de
covid-19, uma das propostas que
está a ser avaliada é a redução da
duração dos jogos, avançou esta
terça-feira (5) o presidente da Associação de Futebolistas Profissionais
de Inglaterra (PFA).

Créditos: DR

"

O Flamengo, treinado por Jorge Jesus,
acertou com os futebolistas do plantel
principal uma redução de 25% dos salários, devido à crise da pandemia da
covid-19, anunciou esta terça-feira (5)
o emblema brasileiro.

E

m comunicado, o atual campeão brasileiro e sul-americano explicou que
o corte irá abranger os salários dos
meses de maio e junho e que também ficou
decidido atrasar o pagamento dos direitos
de imagem de cada jogador.
"Dentro desta nova realidade económica, o clube e seus jogadores do futebol
profissional comunicam que firmaram um
acordo de redução salarial e postergação
de direitos de imagem, que valerá para os
meses de maio e junho. Após este período,
será feita uma nova avaliação a respeito dos
impactos económicos da pandemia e serão
discutidos eventuais ajustes", lê-se no co-

municado.
O emblema do Rio de Janeiro acrescentou que os pagamentos dos direitos de imagem serão executados em 10 prestações a
partir de janeiro de 2021, com o acordo a
ser formalizado nos próximos dias, e que
o quadro de trabalhadores terá igualmente
uma redução de 6% nas remunerações.
Contudo, o Flamengo não esclareceu se o
treinador Jorge Jesus e a equipa técnica irão
igualmente sofrer algum corte salarial ou
atraso no pagamento de outras obrigações
contratuais.
"Estas medidas vão preservar ao máximo
o emprego e o pagamento em dia de mais
de mil colaboradores, entre funcionários e
atletas, a manter a prestação dos serviços
para os 16 mil sócios da sua sede social e a
continuar com a performance desportiva
de excelência em todos as modalidades",
conclui o comunicado.
JN/MS

Não sabemos o futuro, mas sabemos
as propostas e ideias que foram apresentadas. Existe a possibilidade de
haver mais substituições, de os jogos terem menos de 45 minutos em cada parte
e também se fala em realizar os jogos em
campos neutros", explicou Gordon Taylor, em declarações à BBC.
Hoje, dia 8 de maio, os clubes da Pre-

mier League voltam a reunir-se, numa
altura em que os organizadores da competição estão em conversações com especialistas médicos e com o Governo britânico para tentar retomar o futebol em
junho e disputar os 92 jogos que faltam
para terminar a edição 2019/20.
"É um processo muito complexo e teremos que esperar para ver se é viável.
Uma coisa é certa, se não tentarmos,
então nunca será viável de certeza. Há
muito a discutir, mas a questão principal é se a temporada pode terminar de
uma forma completamente segura",
referiu o antigo extremo, agora com 75
anos.
JN/MS

Federação Inglesa não espera adeptos
nos estádios tão cedo
O presidente da Federação Inglesa de
Futebol (FA), Greg Clarke, admitiu não
esperar "tão cedo" a presença de público nas bancadas dos estádios, devido
à obrigação de distanciamento social
face ao novo coronavírus.

N

uma carta dirigida ao Conselho da
FA, o responsável diz ser difícil "prever a multidão de adeptos - que são
a alma do jogo - de regresso em breve aos
jogos" e nota que o futebol enfrenta "mudanças substanciais".
Em Inglaterra, à semelhança de outros
campeonatos na Europa, a Liga foi suspensa
há dois meses, após o fim de semana de 7 e 8

de março, devido à pandemia do novo coronavírus, que parou em boa parte a economia
mundial, com restrições à circulação.
A Federação, proprietária do Estádio de
Wembley e o organismo que tutela as seleções de futebol, cortou 75 milhões de libras
(cerca de 85 milhões de euros) no orçamento, e tenta compensar um défice estimado
"no pior cenário" de 300 milhões de libras
(340 ME) para os próximos quatro anos.
A Liga inglesa está a tentar encontrar um
caminho para retomar o campeonato no
próximo mês, mas os clubes das divisões
inferiores podem vir a jogar sem a presença
de adeptos até ao próximo ano, em 2021.
JN/MS
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Presidente da
Federação diz que
futuro do futebol não
está garantido

Cristiano Ronaldo sócio
vitalício do Nacional
Cristiano Ronaldo tornou-se sócio vitalício do Nacional, anunciou esta segunda-feira )4) a equipa que acaba de
ascender à I Liga.

O

internacional português é o sócio número 7.140 do clube madeirense.
Cristiano Ronaldo viajou para Itália, onde ficará de quarentena até ao regresso dos treinos.
O capitão da seleção nacional representou o clube madeirense nas temporadas de
1995/96 e 1996/97, antes de ingressar no
Sporting. Desde então, tem mantido uma

ligação ao clube, onde fez parte da formação, tendo o nome num estádio secundário, Estádio Cristiano Ronaldo Campus
Futebol, bem como associado a um torneio
internacional de futebol jovem organizado
pelo Nacional.
O craque português foi membro da Comissão de Honra do Centenário do Nacional, tendo em 2017 sido galardoado com o
Condor de Ouro com Palma, que foi atribuído pelos sócios pela sua disponibilidade
para as iniciativas do clube.
JN/MS

Comissão parlamentar considera
compatível que Cláudia Santos
lidere Conselho de Disciplina
Um parecer da comissão parlamentar
da Transparência considera compatível que a deputada Cláudia Santos (PS)
possa presidir ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de
Futebol (FPF).

C

láudia Santos, de 49 anos, é licenciada
em Direito e Doutora em ciências jurídico-criminais, foi convidada para
liderar o CD da FPF na lista da recandidatura do atual presidente da FPF, Fernando Gomes, tendo solicitado um parecer Comissão
de Transparência e Estatuto dos Deputados
a 8 de abril último, nomeadamente sobre algum eventual conflito de interesses.
"Não existe qualquer incompatibilidade
ou impedimento no exercício cumulativo,
pela senhora deputada Cláudia Santos, do
mandato de Deputada com a titularidade do cargo de presidente do CD da FPF",
lê-se no referido parecer, datado de 15 de
abril, que, segundo fonte parlamentar, já
foi aprovado pela referida comissão.
Questionada pela Lusa, fonte oficial da
candidatura de Fernando Gomes ao quadriénio 2020-2024 reiterou que "os critérios que presidem à definição do perfil dos
escolhidos são a competência, o percurso
profissional e a inexistência de incompatibilidades legais".
Atendendo a isso, justificou a escolha de
Cláudia Santos, "a primeira mulher candidata à presidência de um órgão social

da FPF", por se tratar de "uma professora
universitária, licenciada em Direito, doutorada em ciências jurídico-criminais, pela
Universidade de Coimbra", igualmente
"especialista em direito desportivo, tendo
exercido as funções de presidente da Comissão de Instrução e de Inquéritos da Liga
Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP),
entre 2012 e 2016".
"Após este parecer, e com base no prestigiado percurso profissional e na inquestionável competência técnica e jurídica, Fernando Gomes considera ser Cláudia Santos
a escolha certa e adequada para presidente
do CD da FPF, garantindo a competência
e rigor exigidos pela função", sublinhou a
mesma fonte, acrescentando que esta decisão não teria sido tomada "sem que tivessem sido dados todos os passos jurídicos
para que fosse salvaguardada a legalidade
do exercício futuro das funções para que
venha a ser eleita".
Cláudia Santos, que foi eleita para a Assembleia da República, nas últimas eleições legislativas, pelo círculo de Aveiro,
foi convidada para suceder a José Manuel
Meirim neste órgão federativo, no processo
eleitoral que ainda não tem data marcada,
mas para o qual já foi iniciado o processo
de eleição dos delegados para a Assembleia
Geral (AG) eletiva.
JN/MS

N

um artigo de opinião divulgado em
vários jornais, Fernando Gomes
sublinha que acredita, que na abertura parcial da sociedade, uma das prioridades do futebol nacional "será tornar a
sua atividade mais sólida".
"Vivemos o tempo do impensável. O
presente desafia-nos e ao olharmos para
o futuro já não alcançamos o que antes
parecia certo. O futuro do futebol, lamento dizê-lo, não está garantido. O
futebol, durante muitos anos, parecia o
centro da vida para muitas pessoas, mas,
não aligeiremos as palavras, já todos
percebemos que não é", disse.
De acordo com Fernando Gomes, perante um paradigma inteiramente novo,
o futebol tem de partir para a construção
de um novo caminho.
"O futebol, como a própria sociedade,
tem vivido num modelo económico e comunitário estruturalmente baseado na
velocidade das interações. Temos pensado de menos no amanhã", salientou.
Fernando Gomes considera ser importante diversificar fontes de financiamento no futebol nacional, salientando
que os orçamentos dos clubes não podem estar dependentes das participações nas competições europeias.
"A venda dos direitos televisivos de
uma liga forte e competitiva para outros
países, hoje financeiramente inexpressivos, poderá ajudar-nos a posições equilibradas. Procuraram defender o seu setor, sem esquecer as dificuldades globais
do futebol", referiu.
Na opinião do presidente da FPF, é
preciso também "fazer mais, construir
provas desportivamente rentáveis, socialmente relevantes e economicamente
viáveis", disse.
No artigo, Fernando Gomes chama
a atenção para a necessidade de se introduzirem critérios mais exigentes na
construção dos projetos desportivos.

"Escolher bem diretores desportivos,
treinadores, jogadores. Ultrapassada
esta conjuntura extraordinária, teremos
de evitar as trocas constantes de recursos humanos ao primeiro sinal de que as
coisas não correm conforme o planeado.
A persistência, a resiliência e o trabalho
coletivo dão resultados", disse.
Fernando Gomes lembrou que existem dois mil clubes que competem em
Portugal e um número semelhante de
jogadores profissionais.
"O futebol representa 0,25% do PIB
português de acordo com um estudo
recente. Estes são dados e números que
obrigam a reflexão séria e ponderada.
Será que o futebol português, com a dimensão que o país tem, é capaz de garantir aos jogadores cerca de dois mil
empregos de qualidade? Não podemos
permitir que se vendam ilusões a jovens.
Temos o dever de os proteger, criar mecanismos que lhes permitam tomar as
melhores decisões e tornar óbvia a diferença entre profissional e amador",
disse.
Fernando Gomes destaca também no
artigo que esta época, Portugal vai terminar em sexto no ranking da UEFA, o
que vai permitir a presença portuguesa
nas competições europeias.
"Acredito que nas próximas semanas
saberemos merecer a confiança das autoridades e decidir em campo os nossos
representantes. Num círculo virtuoso,
se formos competitivos e continuarmos a apostar na excelência nas áreas
da formação dos mais jovens, o reconhecimento internacional acontecerá,
as receitas económicas aumentarão e as
apostas originais terão ainda mais hipóteses de se tornarem a norma.
A I Liga, liderada pelo F. C. Porto com
um ponto de vantagem sobre o campeão
Benfica, foi suspensa em 12 de março, após
24 jornadas e vai regressar a partir de 30 e
31 de maio, assim como a final da Taça de
Portugal, entre "dragões" e "águias".
O mesmo não se aplica à II Liga, não
contemplada pelas medidas, tendo em lugares de subida, à data da suspensão, Nacional, com 50 pontos, e Farense, com 48.
JN/MS
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O presidente da Federação Portuguesa de Futebol considera que o futuro da modalidade não está garantido e que é tempo de partir para a
construção de um novo caminho, na
sequência dos efeitos da disseminação da covid-19.
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ATLETISMO

A Unidade de Integridade de Atletismo
(IAU) revelou que as velocistas norte-americanas Deajah Stevens e Gabrielle Thomas e o fundista queniano Alex
Korio Oliotiptip foram suspensos preventivamente por violação das funções
de localização.

D

eajah Stevens, de 24 anos, que terminou em sétimo a final dos 200
metros dos Jogos Olímpicos do
Rio2016 e em quinto nos Mundiais de Londres em 2017, ano em que se sagrou campeã
dos Estados Unidos, foi suspensa por não
comunicar a sua localização às autoridades
antidopagem.
A compatriota Gabrielle Thomas, de 23
anos, dupla vencedora da prova dos 200
metros da etapa de Lausanne da competição de atletismo Liga de Diamante,

em 2018 e 2019, foi igualmente suspensa
provisoriamente pelos mesmos motivos.
A IAU também anunciou a suspensão
provisória do queniano Alex Korio Oliotiptip, de 29 anos, que terminou em 11.º
a prova dos 10 mil metros nos último
Mundiais, em Doha, por não ter indicado
a sua localização às autoridades antidopagem.
De acordo com as regras em vigor,
os atletas devem indicar as localizações
geográficas às autoridades antidopagem
com 90 dias de antecedência, a fim de
permitir testes fora da competição sem
aviso prévio. Três violações dessas obrigações por parte dos atletas ao longo de
12 meses constituem um crime antidopagem.
JN/MS

AUTOMOBILISMO

GP da Hungria vai ser à porta fechada
O Grande Prémio da Hungria, em Fórmu- semana de 3 a 5 de julho, na Áustria, e já
la 1, previsto para 2 de agosto, em Hun- sugeria que as primeiras corridas "seriam
garoring, será realizado à porta fechada realizadas sem público".
devido à pandemia.
"Mas esperamos que os espectadores
Em causa está o cumprimento da medida possam fazer parte dos nossos eventos à
do Governo húngaro que impede a reali- medida que o calendário avança. Ainda tezação de eventos com mais de 500 pessoas mos que trabalhar alguns procedimentos
com as equipas e com nossos parceiros para
antes de 15 de agosto.
A Fórmula 1 planeia começar a tempo- poder operar em cada país", disse na altura
rada no primeiro fim de semana de julho, Chase Carey.
Desde o início da pandemia de covid-19
com o Grande Prémio da Áustria, seguido
do GP da Inglaterra (17 a 19 de julho), am- já foram adiadas ou canceladas 10 das 22
bos sem a presença de público, mas o ca- corridas previstas no calendário mundial.
lendário atualizado ainda não foi revelado. A mais recente a ser cancelada foi a prova
A 27 de abril, o diretor geral da Fórmu- francesa, prevista para 28 de junho, no cirla 1, Chase Carey, expressou a confiança cuito de Paul Ricard.
de que a época poderia começar no fim de
JN/MS

Custos das equipas na Fórmula 1 limitados
a 133 milhões de euros por ano
A partir de 2021, as equipas de Fórmula
1 vão ter de limitar os custos a um teto
máximo de 133 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira (4) o diretor da
competição, o britânico Ross Brawn,
como forma de limitar o impacto da crise provocada pela covid-19.

A

ntes do início da pandemia, que
adiou o arranque da temporada, as
equipas e as instâncias gestoras da
competição já tinham acordado um teto
de 175 milhões de dólares (160 milhões de
euros) como teto máximo que cada equipa
poderia gastar por temporada, incluindo
no desenvolvimento dos novos modelos.
Esta medida visava limitar o fosso entre
as equipas e nivelar a competição.
"A reunião decorreu entre a FIA [Federação Internacional do Automóvel] e a Fórmula 1. Os detalhes serão comunicados às
equipas nos próximos dias", frisou Brawn.

Tanto a Ferrari como a Red Bull eram
duas equipas que se opunham à limitação de custos, enquanto outras históricas,
como a McLaren, queriam ir mais além e
fixar o teto máximo nos 100 milhões de dólares (90 milhões de euros).
"O objetivo era ter um pelotão mais competitivo, mas face a esta crise a prioridade
é a sobrevivência das equipas", disse Ross
Brawn.
O mesmo responsável explicou ainda
que nos acordos comerciais da competição
que estão a ser negociados para as próximas
épocas as equipas do meio da tabela serão
mais beneficiadas do que atualmente.
Recorde-se que as 10 primeiras provas
do calendário de 2020 foram canceladas ou
adiadas.
A FIA prevê o início do campeonato a 05
de julho, na Áustria, mas sem espectadores.
N/MS
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Três atletas suspensos por violação das
normas antidoping

NBA

Equipas querem acabar a época
Os presidentes das 30 franquias da
NBA, em basquetebol, são unânimes
na "vontade de terminar a época",
suspensa devido à Covid-19, garantiu
R.C. Buford, que está à frente dos San
Antonio Spurs.

"

Venho de uma conferência telefónica com os presidentes das equipas e a
intenção de cada um é que o jogo recomece e que para isso acontecer se crie
o melhor ambiente possível para a liga e
para os adeptos", disse Buford à comunicação social do Texas. "Todos estamos
unidos por isso".
O responsável dos Spurs desmentiu
notícias da CNBC da passada quinta-feira (30) que referiam que algumas
franquias queriam que a paragem se

tornasse definitiva e a época terminasse aqui.
Segundo a NBCA, os proprietários
estão preocupados com os problemas
de responsabilidade que se colocavam
com a retoma da competição no quadro da situação sanitária. Temem também a perspetiva de perdas com jogos
à porta fechada, já que os custos só
seriam compensados com receitas de
bilheteira.
Para LeBron James, estrela dos Los
Angeles Lakers, anular a época não é
solução. "Não é mesmo verdade, não
há ninguém que eu conheça que diga
isso, ninguém deveria anular o que
quer que seja", escreveu, através do
Twitter.
JN/MS

SURF

Federação de Surf "contente"
com regresso, mas quer que
englobe ensino
A Federação Portuguesa de Surf está
satisfeita com o regresso à prática
de desportos ao ar livre no âmbito do
plano de desconfinamento da pandemia de Covid-19, mas quer que englobe o ensino da modalidade.

"

Estamos muito contentes com esta
decisão, é sinal de que o Governo
nos ouviu e foi sensível ao nosso esforço e à nossa campanha nesse sentido,
juntamente com Associação Nacional de
Surfistas e a Liga Mundial de Surf", referiu o presidente, João Aranha.
De acordo com este plano, a prática de
desportos individuais ao ar livre, sem a
utilização de balneários ou piscinas, pas-

sou a ser permitida a partir de segunda-feira (4).
João Aranha deseja que esta decisão
seja estendida ao ensino do surf, mostrando "preocupação" com as "centenas
de escolas de surf que estão à beira da
ruína". "Não se percebe ainda deste plano se a retoma engloba o ensino do surf,
mas, com regras, como é óbvio, espero
que as aulas de surf possam voltar. Há
várias formas de respeitar as regras, por
exemplo com apenas três ou quatro alunos, no máximo, por professor", avançou, estimando em cerca de 150 mil os
praticantes de surf em Portugal.
JN/MS
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multi-unit
residential
projects allowed
to restart
in Ontario
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COVID-19 could leave
site safety standard legacy

Ontario continues to add more aspects of the construction industry to
its essential service list as it makes
good on its commitment to gradually
reopen the industry.

I

Pictured is the addition to the Michael Garron Hospital currently under construction in east Toronto.

General contractors operating under
strict COVID-19 health and safety standards should consider keeping those
measures in place once the outbreak is
over, believes one union official.

“

If we can do it now, why in three
months from now should we have
people (general contractors) saying
they can’t comply because it is too expensive?” says Horacio Leal, formworkers’
representative of Carpenters’ Union Local
27 in Toronto.
Leal points to the hygiene standards
achieved at sites like the addition underway
at the Michael Garron Hospital (MGH) in
east Toronto as an example of what the
construction industry should strive for after
the COVID-19 pandemic passes.
The project comprises an eight-storey
patient care tower and three-storey concrete cast-in-place addition to the hospital. The general contractor (GC) is EllisDon.
As workers step onto the site, they are
met with a hygiene regime unheard of before the virus struck, says Leal. Each worker is
screened daily and must go through a sanitization regime prior to site entry.
To maintain social distancing rules for
workers onsite EllisDon has installed additional changerooms, staggered coffee

and lunch breaks and provided separate
stairways for going up and going down.
The GC has also installed wash stations
on every floor of the project. Each station
includes disinfectant soap, sensor-operated faucets and blow-dry equipment.
Washrooms have separate uses and are
cleaned often.
Leal says in 35 years in construction he
has never seen washrooms so clean.
“Sometimes (in the past) two or three times a month is all I saw on some sites but
now we have a lot of sites, if the not the
majority, being cleaned at least once a day,
if not more often,” he states.
He adds if hiring crews to keep washrooms
and other areas onsite clean seems too expensive to contractors, they should think
of it as an investment against potential lost
worker productivity because of illness.
Leal says while EllisDon has set the bar
high, it is not alone.
“I see these measures at the Easterns, the
PCLs and the Birds,” he says. “I believe a
good 70 to 75 per cent of the jobsites implement them.”
Not everything is perfect, however.
Social distancing is difficult, if not impossible, at times where teamwork necessitates working close. Pairs of for-
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mworkers, for example, are less than four
feet apart when releasing concrete from a
bucket on a crane.
“It is one scenario of many where the trade can’t meet social distancing,” says Leal.
Ricardo Medeiros, a health and safety
representative and carpenter for one of the
subcontractors at the hospital addition,
says workers are “put at ease” at sites like
MGH because of the high sanitary standards and the project meets public health
guidelines on social distancing.
“Everything EllisDon has implemented
here for worker safety is top-notch,” he says.
Mike Yorke, president of the Carpenters’
District Council of Ontario, says work by
EllisDon and its subtrades at the hospital is
evidence that rigorous safety protocols can
be met on a big project.
“The hospital plays a crucial health care
role in Toronto’s east end and moving that
project forward in a safe and healthy manner is key to bringing needed health care
to Toronto’s east end,” Yorke says. “We
have supported many of the hospital’s fundraising initiatives and here is an example
where we are supporting their needs.”
The hospital addition is a design by B+H
Architects and Diamond Schmitt Architects.
DM/MS

n a press conference May 6, Premier
Doug Ford said below-grade work
on multi-unit residential projects
will be allowed to restart.
“This will help clear the way for the
housing and jobs our economy will
need to support economic recovery
from the impacts of the COVID-19 outbreak,” the province said in a release.
Above-grade construction on condos and rental apartments was allowed
to continue throughout the pandemic,
but below-grade work on large multi-unit projects was restricted.
Dave Wilkes, president and CEO of
the Building Industry and Land Development Association (BILD), said the
decision is an important step for residential builders, as no high-rise projects can get underway without shoring,
piling, concrete pouring and other below-grade work.
“With almost two thirds of the new
housing units delivered each year in
the GTA being in high-rise buildings,
the resumption of below-grade construction is absolutely vital to meeting
the region’s housing needs,” said he in
a release.
The move comes two days after excavation work on both residential and
non-residential projects was allowed to
resume.
DM/MS
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Mãe, Amareleja

Castelo Monsaraz

Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Estamos em plena primavera, com dias
de sol a alegrar o nosso estado de espírito, carente de luz. Os campos cobrem-se de verde, matizados de flores
silvestres. Nesta primeira quinzena de
maio, em que se evocam, primeiro em
Portugal depois no Canadá, as mães,
penso na ausência da minha e não posso deixar de a associar a uma vila alentejana – Amareleja, a terra natal do seu
segundo marido.

N

a época em que a minha mãe foi viver
para lá, a terra era conhecida como a
maior aldeia de Portugal. Diz a lenda,
que o seu nome terá tido origem na frase proferida por um dos reis de Portugal que, aventurando-se por aquelas terras junto à raia de
Espanha, ao olhar para as planícies de horizonte sem fim, terá perguntado: “Que é aquilo que amareleja além?”
A verdade é que, na primavera, as inconfundíveis papoilas vermelhas do Alentejo
quase se perdem num mar imenso de pampilhos - nome que damos aos malmequeres
amarelos pequeninos que, por aqueles lados, crescem em grande abundância.
De norte a sul, os portugueses ouvem
falar da Amareleja nas notícias, devido às

Rua Amareleja - Casa Museu

temperaturas excessivamente elevadas que
atinge no verão. Por isso, em 2008, foi ali
instalada uma central fotovoltaica de painéis solares, cuja extensão daria para 250
campos de futebol, o que deu uma certa
notoriedade à vila.
Na Amareleja, a Praça do Relógio, a Igreja Matriz, o Baldio das Ferrarias são lugares
que se destacam aos olhares de quem vem
de fora. Uns quilómetros mais afastados,
podem visitar-se as ruínas do castelo do
Noudar ou moinhos no Rio Ardila, onde,
no verão, além de nos refrescarmos com
um banho, se pode pescar para fazer uma
caldeirada de peixe.
As ruas da Amareleja são longas, ladeadas com as características casas caiadas
de branco com barras amarelas, ocres ou
azuis. Os portões dão acesso a pátios, protegidos por sombras de limoeiros ou latadas de videiras onde as pessoas se sentam
fugindo ao calor.
Sempre achei curioso o ritual fúnebre
desta vila, que imagino seja conhecido por
pouca gente. Há um “oco” usado para cada
pessoa, isto é, o caixão é colocado dentro
de uma construção abobadada retangular
de cimento, que dá lugar a campas “em
altura”, à superfície do chão. Num deles
ficou sepultado o meu padrasto, conforme
era seu desejo.
Na Amareleja, o que sempre me interessou sobremaneira foram as atividades
tradicionais. Com a minha mãe, ia comprar os queijinhos de cabra a uma vizinha

que os fazia na nossa frente. Com o meu
padrasto, ia provar nas adegas, o vinho de
fabrico tradicional, da doce uva Dona Maria. No lagar, comprava o puro azeite para
cozinharmos as açordas e, na padaria, os
folhados de gila para a hora da merenda.
Na oficina do sapateiro, que fazia botas e
sapatos manualmente, sem dar vazão às
encomendas de Lisboa, gostava de me sentar a conversar. Passava tempo na loja de
artesanato, admirando os objetos feitos de
xisto, de ferro forjado, cadeiras de buinho
e tanto mais.
A vida, numa vila isolada como é a Amareleja, decorre com muita tranquilidade e
alguma tristeza. Quase não se vê ninguém
nas ruas e muitos idosos vivem sozinhos,
nas casas vazias dos filhos e netos que foram trabalhar ou estudar nos centros urbanos e fazem visitas raras e breves.
Porque a minha mãe viveu muitos anos
nessa terra, conheci bem a região: Barrancos, Moura e Monsaraz são exemplos de
terras nas proximidades, e que, ainda antes
da inauguração da grande barragem do Alqueva, já atraíam visitantes por terem interesse histórico.
A paisagem mudou radicalmente após a
subida das águas da barragem. Testemunhei a submersão da Aldeia da Luz, e vi
surgir lagoas em terras dantes áridas. Os
castelos de Mourão e de Monsaraz aparecem agora circundados pelas águas claras,
onde barcos de pesca e de recreio dão nova
vida às terras isoladas.
Para lembrar a minha mãe e os campos

Rua Amareleja - Casa Museu

amarelejando neste mês de primavera, basta-me fechar os olhos e voar nas asas da minha imaginação. Ao abri-los, posso ver o ácer
vermelho que em sua memória plantámos e
cujas folhas estão a brotar cheias de vida;
conforta-me ela ter concordado que, um dia,
as suas cinzas viajassem para perto de mim.
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

Oficina do Sr Romão
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Terra Viva

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Das imagens mais incríveis e espetaculares da natureza é com certeza um
campo cheio de pirilampos numa noite
amena de verão. Incrivelmente mágico é também nadar no mar à noite e a
cada braçada ou movimento deixar um
rasto de luz na água, coisa que já tive a
felicidade de experimentar na Praia da
Costa Nova em Ílhavo, faz muitos anos.
Foi uma noite mágica em que toda a família fascinadamente participou. Bioluminescência é o nome que se dá à luz
produzida pelos pirilampos e por muitos outros seres vivos. As cores da luz
produzida podem ir do verde (o mais
vulgar), ao azul e até amarelo.

A
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Luzes
vivas
cintilantes
luminosidade é usada pelos seres
vivos para os mais diversos fins,
pode servir como apetrecho de caça
para atrair presas, para baralhar adversários e predadores, para cortes de acasalamento ou para comunicar.
Existem muitas espécies que produzem
luz, desde o vulgar pirilampo, passando por
peixes, polvos, bactérias, insetos, fungos,
etc.. Nos oceanos é onde existem mais seres
bioluminescentes, a maior parte em profundidades onde não chega a luz do Sol.
Existem inúmeras bactérias que dependem de meios aquáticos salinos para produzir luz – na maior parte destes seres vivos a
luminosidade é constante, oxidando compostos químicos conhecidos por substratos utilizando oxigénio e enzimas de nome
luciferases transformando energia química
em energia luminosa. Ao longo da interminável viagem de adaptação evolutiva houve
muitos peixes que desenvolveram órgãos
que funcionam como bolsas onde essas bac-

térias existem: chama-se a este tipo de luminescência, bioluminescência simbiótica.
Outra forma de luminescência é a bioluminescência intrínseca – alguns peixes têm
órgãos conhecidos por fotóforos, que têm
células especializadas na produção de luz,
usando também elas enzimas para a produção luminosa. Neste caso os animais têm um
controlo maior sobre a intensidade, duração
e momento de produção de luminosidade.
A natureza surpreende-nos a cada descoberta ou observação que fazemos e a bioluminescência é dos mais incríveis fenómenos
naturais. Este meio artigo desta semana surge na sequência de um amigo me ter enviado
uma notícia sobre a diminuição aparente da
quantidade de pirilampos observados – não
me surpreendeu a notícia, é perfeitamente
óbvio que com a redução e destruição do seu
habitat, este pequeno parente dos besouros
tenha a sua vida dificultada. Voltamos ao
mesmo assunto: o impacto das ações humanas altera as peças deste imenso e complexo

puzzle que é a nossa Terra Viva.
Em Portugal sempre existiram muitos pirilampos, porém com os incêndios, com a
ausência das pequenas ervas de crescimento espontâneo (que rotulamos de daninhas),
com a diminuição de humidade (essencial
para este inseto), com poluições diversas,
este amigo vaga-lume vê reduzida a sua
possibilidade de existência.
Um dia contaremos aos nossos netos que
assistíamos a espetáculos de luzinhas cintilantes em noites quentes de verão explicando-lhes que ficávamos fascinados de os
vermos piscarem na escuridão, e teremos de
explicar que não eram dispositivos eletrónicos, que não necessitávamos de qualquer
moderna tecnologia para assistir ao espetáculo da vida, à magia da natureza, e que tristemente destruímos por incúria. Teremos
que lhes explicar que por desconhecimento
apagámos as luzes vivas cintilantes da Terra.

HERE TO HELP YOU WITH
YOUR MORTGAGE NEEDS
FSCO License #13060

PAULO ROCHA

Mortgage Agent #M13001229

416.432.7662

paulo.rocha@mortgagescout.ca

MARLENE CARVALHO
Mortgage Agent #M17000762

416.821.7247

marlene.carvalho@mortgagescout.ca

DENNIS DA CUNHA
Mortgage Agent #M15000923

416.879.4392
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FALAMOS PORTUGUES
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casos mais graves resultar em depressão.
E como é que a alimentação nos pode ajudar no combate a esta doença? Pois bem, o
nosso cérebro é responsável pela produção
de substâncias - neurotransmissores - que
controlam diversas funções cerebrais. A
serotonina é um deles, e a sua função é comunicar ao cérebro a sensação de bem-estar, regular o humor e, dessa forma, contribuir também para uma maior sensação de
saciedade.
Não substituindo, obviamente, o tratamento da doença, a alimentação pode de
facto ajudar no processo de combate da depressão. Aqui vão alguns exemplos de alimentos indicados:

rais - tais como vitamina B6, vitamina B12,
vitamina D, ácido fólico, zinco, magnésio
e triptofano - , que promovem a produção
de neurotransmissores essenciais ao bom
funcionamento do nosso corpo e ao nosso
bem-estar. É recomendada a ingestão de
um ovo por dia.

Mel
O mel estimula a produção de serotonina. O ideal será consumir duas colheres de
sobremesa por dia - podem incluí-lo, por
exemplo, em batidos de fruta!

Banana e abacate

Rica em hidratos de carbono, potássio e
magnésio, a banana ajuda a diminuir a ansiedade e também a ter um sono tranquiO consumo de ácido fólico - presente lo. É ainda uma ótima fonte de vitamina
nestas duas frutas - está associado a uma B6, que nos dá energia. Também o abacamenor prevalência de sintomas depressi- te, que contém gorduras saudáveis como
vos. Para além disso, a laranja, sendo rica o ácido oleico, é bastante proteico, possui
em vitamina C, previne a fadiga, aumenta
triptofano, ácido fólico, muita vitamina K,
os níveis de energia e melhora o funcionavitamina B (B9, B6 e B5), vitamina C e vitamento do sistema nervoso, auxiliando no
mina E12, é um ótimo aliado no combate à
combate ao stress.
depressão.

Maçã e laranja

Combater a depressão…
com alimentos!
Cerca de 700 milhões de pessoas de
todo o mundo sofrem, nos dias de hoje,
de doenças mentais e neurológicas uma informação divulgada no Plano de
Ação para a Saúde Mental 2013-2020 da
Organização Mundial de Saúde (OMS),
que estimava ainda que, até 2020, cerca
de 350 milhões de pessoas iriam sofrer
de depressão.

new album

B

em sabemos que, muito provavelmente,
a pandemia que hoje vivemos vai ter influência nestes números - isolamento,

perda de emprego, privação de contacto com
familiares e/ou amigos, falta de rendimentos… Enfim, tudo contribui para que o stress
e as preocupações aumentem, podendo, em

Castanha do pará, nozes e
amêndoas

Aveia e centeio

São ricas em selénio, um agente antioxidante essencial ao bom funcionamento do
cérebro, que promove a redução do stress
e melhora o humor. Na realidade, alguns
estudos têm demonstrado que baixos níveis deste agente aumentam o risco de depressão, especialmente nos mais jovens.
Mas não é preciso exagerar! O consumo
recomendado é de duas a três castanhas
do pará, cinco nozes ou 10 a 12 amêndoas
- lembrem-se que os frutos secos são bastante calóricos!

Chocolate

Ambos são ricos em vitaminas do complexo B e vitamina E, triptofano, magnésio
e ómega-3, melhoram o funcionamento do
intestino e combatem a ansiedade e a depressão. A recomendação é de, pelo menos,
três colheres de sopa por dia.

Guardei o melhor para o fim! Já toda a
gente sabe que uma quantidade inocente
de chocolate por dia (entre 40 a 50 gramas) traz-nos diversos benefícios - um
deles é a redução das hormonas do stress.
Devemos, no entanto, dar preferência ao
Ovos
chocolate negro!
Inês Barbosa/MS
Os ovos são ricos em vitaminas e mine-

stream now
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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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EX-DEFUNTA
Gladys Rodríguez Duarte, uma mulher de 46 anos declarada morta no último dia 11
de abril pelo Dr. Heriberto Vera no Sanatorio San Fernando da cidade paraguaia de
Coronel Oviedo, despertou dentro de um saco de cadáver enquanto os empregados
da funerária estavam a preparar-se para injetar formol no seu corpo.

-Kika

A

ex-defunta, que tem um cancro nos ovários, deu entrada naquela clínica pouco
depois das 9 e meia da manhã, após sentir um incómodo que interpretou como elevação da sua pressão arterial. Examinada posteriormente pelo Dr. Vera, a paciente
foi declarada morta às 11h20m, e a informação, entretanto, foi dada ao marido Maximino
Duarte Ferreira e à filha Sandra.

Créditos: DR

O marido de Gladys disse à rede de televisão paraguaia TV Aire que o médico "declarou
que ela estava morta e entregou-ma nua como uma animal, e com o seu atestado de óbito.
Ele nem tentou reanimá-la". E concluiu: "Confiámos nele, e é por isso que fomos lá. Mas
eles desligaram as máquinas e enviaram a minha esposa para a funerária".

AIRPODS PARA… ELEFANTES?
No Dubai, Emirados Árabes Unidos, uma mulher encontrou uma promoção online
em que o par de AirPods da Apple era oferecido pelo equivalente a aproximadamente oito dólares canadianos, valor muito (muito mesmo) abaixo do normal. Quando
recebeu a encomenda em casa, a senhora deparou-se, no entanto, com uns dispositivos maiores que a cabeça da usuária.
llezay, como foi identificada, comprou o produto pelo site da Amazon. Ela disse saber que o preço praticado no site era bem inferior ao do produto original, mas achou
que estava a comprar uma réplica.
Quando o produto chegou a sua casa, Aleezay diz que até se assustou! Os dispositivos
eram gigantes e não se tratavam de fones de ouvido - "Hoje recebi os meus Airpods da
Amazon. Meu Deus, eles são imensos", escreveu ela ao publicar a foto do produto recebido.

A

Com a família informada do falecimento, o suposto corpo sem vida de Gladys foi transportado para a funerária para ser preparado para o velório. No entanto, assim que foi
descarregado, a equipa percebeu movimentos dentro do saco de cadáver e notou que
a mulher respirava. Imediatamente, a funerária providenciou a transferência de Gladys
para um centro médico paraguaio onde, segundo o jornal ABC Color, a senhora se encontra numa unidade de terapia intensiva em "estado delicado, porém estável".
Os procedimentos da equipa que tinha dado a senhora como morta foram justificados
pelo Dr. Catalino Fabio, diretor do Hospital Regional de Coronel Oviedo, onde a paciente
está internada. Para ele, o Dr. Heriberto Vera explicou que, por volta das 11 horas daquele
sábado, a paciente não tinha pulso nem atividade pulmonar. Segundo o Dr. Fabio, Gladys pode ter sofrido um episódio de catalepsia, condição na qual o corpo pára de se movimentar devido à rigidez muscular, e os sinais vitais, embora preservados, tornam-se
reduzidos. Conclui que o médico "tentou reanimá-la, mas não teve sucesso". Maximino
Duarte, marido da paciente, apresentou, no entanto, denúncia contra o Dr. Vera que,
segundo ele, não queria era tratar a sua esposa.

Na minha terra costuma dizer-se que “o barato sai caro”...

Créditos: DR

No entanto, ao contrário do que se possa imaginar, o vendedor não enganou a sua
cliente. Allezay não deve ter prestado a atenção quando adquiriu os seus “AirPods”. O
produto, na verdade, trata-se de caixas de som para PCs, e possuem conexão USB. O diferencial é o formato: speakers de mesa em forma de fones de ouvido.
Talvez a falha do anúncio tenha sido a falta de fotos comparativas do produto com outros objetos reais, que poderiam deixar mais clara a finalidade dos dispositivos.

Créditos: DR
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Kika

QUARESMA RESPONDE

KATTY PERRY

Créditos: DR

e até ciganos. Em todos bate no coração a vontade de dar a glória
ao país e no momento de levantar os braços e celebrar um golo
acredito que nenhum português celebre menos porque o jogador
é preto, branco ou cigano.

About Time: Fashion and Duration era o tema
da gala, que serviria de abertura para uma
exposição com o mesmo nome. E Katy Perry estava totalmente preparada para desfilar
a barriga de grávida na passadeira vermelha
do evento: com um corpete desenhado pelo
estilista francês Jean Paul Gaultier.
“O que teria sido”, escreveu a cantora na legenda da fotografia, em que mostra o modelo
icónico na história da moda contemporânea.
O sutiã de cone, que ganhou ainda mais fama
no corpo de Madonna nos anos 1980, numa
releitura que inclui a barriga de grávida de
Katy Perry. Na foto só é possível ver o corpete, portanto não se sabe o que a cantora usaria na parte de baixo do visual.

Créditos: DR

A Met Gala, que estava agendada para a última segunda-feira, dia 4 de maio, foi adiada,
tal como muitos eventos ao redor do mundo.
O Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque anunciou o adiamento do evento no passado dia 16 de março, não tendo divulgado
ainda uma nova data.

Eu sou cigano. Cigano como todos os outros ciganos e sou português como todos os outros portugueses e não sou nem mais nem
menos por isso.
Como homem, cigano e jogador de futebol já participei em várias
campanhas de apelo contra o racismo, não porque parece bem
mas porque acredito que somos todos iguais e todos merecemos
na vida as mesmas oportunidades independentemente do berço
em que nascemos.

O populismo racista do André Ventura apenas serve para virar
homens contra homens em nome de uma ambição pelo poder
que a história já provou ser um caminho de perdição para a humanidade. Olhos abertos amigos, o populismo diz sempre que é
simples marcar golo mas na verdade marcar um golo exige muita
Perante a proposta de André Ventura de se estabelecer um plano
tática e técnica. Olhos abertos amigos, o racismo apenas serve
de confinamento específico para a comunidade cigana perante o para criar guerras entre os homens em que apenas quem as pronovo coronavírus, Ricardo Quaresma reagiu. O futebolista usou voca é que ganha algo com isso. Olhos abertos amigos, a nossa
as redes sociais para partilhar um texto que já se está tornar viral. vida é demasiado preciosa para ouvirmos vozes de burros…isto
se queremos chegar ao céu.”
“Triste de quem tenta ser alguém na vida atirando os homens
uns contra os outros.
Palavras que estão a fazer eco nas redes sociais e que já chegaram
ao próprio político. Perante tal reação, André Ventura reagiu. “O
Quando um homem se ajoelha na frente de Deus devia olhar para
Quaresma devia, em vez de criticar, sensibilizar a comunidade
Deus com o mesmo amor com que Deus olha para nós, sem discigana para o cumprimento genérico das leis do Estado”, defentinção de raça ou cor.Triste de quem se ajoelha só para ficar bem
deu o deputado do Chega, continuando: “Só depois disso teria
na fotografia, para enganar os outros e parecer um homem de
moral para falar disto”. Para terminar, André Ventura considera
bem aos olhos do povo.
“lamentável que um jogador da seleção nacional se envolva em
A seleção nacional de futebol é de todas as cores, pretos, brancos política”.

DIVORCIADO

Johnson foi ainda casado com Allegra
Mostyn-Owen, entre 1987 e 1993.

Créditos: DR

FLÁVIO MIGLIACCIO

Morreu o ator brasileiro Flávio Migliaccio,
aos 85 anos de idade. A informação, divulgada pela imprensa brasileira, dá conta de que
o ator foi encontrado sem vida na sua quinta,
no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 4 de
maio. Flávio Migliaccio tem mais de 30 novelas no currículo. Destacam-se “Senhora
do Destino”, “Caminho das Índias”, “Passione”, “Êta Mundo Bom!” e, mais recentemente, “Órfãos da Terra”.

PARABÉNS ADELE!
Adele está de parabéns. A cantora britânica celebrou esta terça-feira, dia 5 de
maio, 32 anos de vida e, tal como tem
acontecido com a grande maioria das
pessoas que têm feito anos nos últimos
tempos, o seu aniversário foi passado em
casa em isolamento, sem direito a uma
grande festa, nem visitas de familiares e
amigos.
“Obrigada por todo o amor que me enviaram no meu aniversário”, escreveu
Adele na manhã desta quarta-feira (6),
numa publicação feita nas suas redes sociais. “Espero que estejam bem, a salvo,
neste tempo de loucos. Quero agradecer
a todos os trabalhadores essenciais que
nos mantêm a salvo enquanto arriscam
as suas vidas. São realmente uns anjos”,
continuou, antes de terminar com uma
mensagem divertida. “2020, ok, adeus e
obrigada”.
A acompanhar o texto, a cantora partilhou uma fotografia, em frente à sua
casa, na qual surge no meio de um círculo de madeira decorado com rosas brancas. De vestido negro justo com mangas

largas e sapatos de salto da mesma cor,
Adele, que teve este ano um aniversário
muito diferente do ano passado – quando deu uma grande festa na sua nova
casa em Beverly Hills, na Califórnia –
surpreendeu os fãs com o seu novo look.
Sem dúvida que o que mais causou admiração nos seguidores da cantora foi a
sua forma física. Visivelmente mais magra, a artista recebeu muitos elogios dos
seus fãs, que também deixaram comentários onde pedem que lance uma nova
música.
A artista decidiu fazer uma mudança
no seu estilo de vida, de forma a sentir-se mais saudável, adotando uma dieta
mais equilibrada e passando a praticar
desporto. “É fácil centrar-se simplesmente na sua transformação física, mas
a mudança tem que ver com algo muito
maior. Chegou a um ponto em que não
se sentia bem. Sabia que tinha que mudar algo, porque queria ser uma mãe o
mais saudável possível”, afirmou uma
fonte próxima da cantora no passado
mês de janeiro.

Créditos: DR

Chega, assim, ao fim o casamento de 27 anos
de Boris Johnson e Marina Wheeler, do qual
nasceram quatro filhos, Lara, de 26 anos,
Milo, de 24, Cassia, de 22 e Theodore, de 20.
O primeiro-ministro britânico têm ainda
uma quinta filha, Stephanie, de 11 anos, fruto de um caso extra-conjugal que manteve
com a consultora de arte Helen Macintyre.

Créditos: DR

Horas antes do nascimento do seu último filho, Wilfred, Boris Johnson obteve o divórcio, quase dois anos após o início do processo
legal. O primeiro-ministro britânico colocou
assim definitivamente um ponto final no seu
casamento com Marina Wheeler, de 55 anos,
mãe de quatro dos seus cinco filhos mais velhos. Agora, Johnson, de 55 anos, está livre
para poder casar-se com Carrie Symonds,
de 32, mãe do seu último filho, de quem está
noivo. Prevê-se que o enlace aconteça quando terminar a pandemia.

X Æ A-12

Ilustração: Sr Fato

Elon Musk e Grimes anunciaram que foram pais esta segunda-feira, dia 4, e deram a conhecer o nome original que escolheram para o filho: X Æ A-12. Trata-se
de uma decisão pouco convencional e que
gerou muita curiosidade. Agora, surge
a explicação para a origem deste nome:
“X, a variável desconhecida; Æ, a minha
forma élvica de escrever ‘Ai’ (amor e/ou
inteligência artificial); A-12, o precursor
do SR-17, o nosso avião preferido; e A de
‘Archangel’, a minha canção preferida”,
escreveu Grimes, no Twitter. Por explicar ficou a forma correta de se pronunciar o nome. Apesar desta publicação,
ainda há muitos fãs a acreditarem que
este não é o verdadeiro nome da criança
e que Elon Musk e Grimes poderão estar
a preferir manter esse assunto privado.
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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

6

5
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Horizontais

Verticais

1. Livre de tensões mentais ou musculares;
descansado, descontraído;
3. Que tem gordura acima da usual; obeso, cheio, corpulento;
5. Que ou o que tem falta de jeito, de destreza; desastrado;
8. Aquele que se exprime sem intenção
de disfarçar seu pensamento; verdadeiro, leal;
9. Que trata com carinho; meigo;
10. De altura superior à média; de grande
dimensão vertical;
12. Firme; que não é tenro, macio;
14. Que apresenta formas elegantes, graciosas, esguias;

2. Desprovido de beleza, de aparência
desagradável;
4. Arrojado, inovador; que ousa;
6. Que ou quem não tem finura de maneiras; cafona;
7. Espertalhão; que tem mau caráter, que
aufere vantagens que caberiam a outro(s);
11. Que não está disponível; preenchido;
13. De pouca idade; moço;
15. Cujas dimensões são maiores que o
normal;
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Culinária por Rosa Bandeira

Bolo de Mármore
ate ficar cremoso. Retirar do lume.
Adicionar 50 gr de açúcar, a farinha de mi• 1,5kg de entrecosto
lho, as quatro gemas e mexer.
• 100 gr de açúcar
Bater as quatro claras de ovos bem batidas,
• 150 queijo creme (Philadelphia)
adicionar o resto do açúcar e bater bem.
• 50 ml de natas
Juntar as claras ao creme anterior.
• 70 ml de leite
Adicionar 80 gr do creme anterior com o
• 60 grs de manteiga
cacau e envolver bem.
• 30 grs farinha de milho
Numa forma redonda com chaminé e unta• 4 ovos
da, deitar alternadamente as massas e fazer
• 2 colheres de cacau
o marmoreado com a ajuda de uma colher.
Levar ao forno durante 35 a 45 minutos.
Modo de preparação:
Levar a lume brando um tacho com o quei- Desenformar, deixar arrefecer.
jo, as natas e a manteiga. Mexer devagar Bom apetite!
Ingredientes:

Créditos: DR
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Starts with mom!
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CARNEIRO 21/03 A 20/04
Aproveite esta semana para fazer
uma verificação pormenorizada
dos seus gastos financeiros dos últimos
tempos. A sua energia está direcionada
para o planeamento e para controlo da sua
vida no campo financeiro. Será certamente uma época de grande atividade mental
na elaboração de transações comerciais
lucrativas.

LEÃO 22/07 A 22/08
Esta é uma altura propícia para
fazer um balanço sobre o seu percurso profissional e um plano para a sua
carreira. O período que agora atravessa é
propício ao autoconhecimento, pelo que
terá boas possibilidades de perceber quem
realmente é e o que quer. Boa altura para
olhar para o seu passado, verificar os erros
cometidos e tentar corrigi-los.
VIRGEM 23/08 A 22/09

TOURO 21/04 A 20/05
Energia e criatividade são as palavras-chave. O esforço com que
neste momento se dedicar aos trabalhos
que tenha em mãos tem boas hipóteses
de conduzir ao sucesso. Tenderá a valorizar mais a sua independência do que habitualmente, pelo que a vida sentimental
não está agora na primeira linha das suas
preocupações.
GÉMEOS 21/05 A 20/06
Durante este período a sua personalidade projetará uma imagem de
simpatia o que lhe poderá evitar algumas
contrariedades e aborrecimentos no contacto com terceiros. O seu gosto pelas coisas bonitas e agradáveis estará agora mais
acentuado. Vai tentar evitar a rotina e contactar mais com os seus amigos através da
Net ou por telemóvel.
CARANGUEJO 21/06 A 20/07
O seu lado inconsciente terá tendência para vir à superfície: uma
frase que não devia ser dita, uma atitude
que não devia ser tomada, um excesso que
devia ser controlado. Este poderá ser um
momento emocionalmente mais intenso
em que as coisas assumem aspetos mais
radicais, ou branco ou preto, quer no bom
quer no mau sentido.

Os seus conhecimentos poderão
ser alargados e terá uma certa
predisposição para a meditação e para
pensamentos de carácter mais filosófico e
mais elevado. Aproveite esta altura para
pôr a leitura em dia e também para comunicar, por escrito através do email ou
para telefonar aos seus amigos e aos seus
familiares.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Toda a comunicação ligada ao trabalho está beneficiada. É uma boa
época para organizar o seu trabalho e planear as suas atividades profissionais futuras.
Poderá aproveitar para escrever ou para pôr
os seus papéis em ordem. Dedique-se a atividades que ocupem de forma agradável o
seu espírito e o seu tempo. A sua saúde reclama um pouco mais de atenção.
CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Este é, para si, um período de
grande criatividade em que estarão sublinhadas a sua expressão
mental e afirmação intelectual. Nesta fase
vai ter facilidade de comunicar aos outros o
que pensa de uma forma criativa. Tem mais
vontade de ocupar o seu tempo com jogos e
distrações do que com trabalhos rotineiros.

BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Este será um período de reorganização interna. Deve reunir forças
para fazer novos planos e para preparar
uma ação exterior a levar à prática nos próximos tempos. É um bom momento para
refletir mais profundamente acerca dos
aspetos psíquicos da sua vida. Vai sentir-se
mais atento para as áreas que estão habitualmente ocultas.

Esta é uma época mais introspetiva. Sentirá que está mais voltado
para si próprio do que o habitual. No entanto, a comunicação dos seus sentimentos e emoções mais profundos é mais fácil
e espontânea. Tudo o que tenha a ver com a
casa, a vida doméstica ou com a família poderá requerer grande parte da sua atenção.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Deve dar mais atenção ao seu
mundo dos afetos. O diálogo, o
debate e a troca de impressões a dois, está
muito estimulado nesta semana. É, pois,
uma boa altura para conversar com o seu
parceiro e para esclarecer eventuais problemas que, nos últimos tempos, tenham
vindo a afetar a vossa relação.
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PEIXES 20/02 A 20/03
O seu poder de comunicação e de
expressão estará aumentado. É
uma boa altura para estabelecer comunicar com as pessoas com que lida habitualmente. Atravessa um bom período para
o estudo e a reflexão. Aproveite para se
ocupar das suas necessidades mais prementes, desde organizar a sua agenda de
trabalho como também o seu bem-estar
físico.

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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MILÉNIO | INFORMAÇÃO

www.mileniostadium.com

8 a 14 de maio de 2020

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

CALDENSE BAKERY
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

CALEDONIA BAKERY & PASTRY

1000 College St, Toronto | 416 539 8239
1560 Dundas St W, Toronto | 647 346 1560
Entrega ao domicílio

CALOURA BAR & GRILL

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

LEÃO D’OURO
920 A Dundas St E, Mississauga | 905 566 5326

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

APPLEWOOD GM CADILLAC
ATLANTIC FINISHING CARPENTRY

O FAROL CHURRASQUEIRA

AUTOSONIC

3635 Cawthra Rd, Mississauga | 905 272 4459

DOCE MINHO PASTRY & BAKERY

1280 Main St W, Hamilton | 905 525 9140

2189 Dufferin St, York | 416 652 8666

REI DO CHURRASQCO

GOLDEN WHEAT BAKERY

2480 Cawthra Rd #7, Mississauga | 905 949 5141

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

RUI’S BBQ

JACK’S BAKERY

SARDINHA CHURRASQUEIRA

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

777 Bay St, Toronto | 416 599 3340

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

PHOENIX BAR & GRILL

OLA BAKERY

ACCORD TRAVEL

3000 Woodchester Dr, Mississauga | 905 828 2221

440 Rogers Rd, York | 416 658 5199

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

SERVIÇOS

O PÁTIO CHURRASQUEIRA

DINASTY BAKERY

NOVA ERA BAKERY

450 Rogers Rd, York | 647 427 2631

21 Windsor St, Etobicoke | 416 785 5451
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
1192 St Clair Ave W | 416 656 3500
836 Dundas St W, Toronto | 416 530 1080

FERREIRA & KOACH IMMIGRATION
SERVICES

ST. MATHEWS BBQ CHICKEN

HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES

527 Rogers Rd, York | 416 658 4126

34 Raccine Rd, Toronto | +1 888 706 8922

SWISS CHALET / HARVEY’S

HUMBERVIEW INSURANCE BROKERS

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

LUSO INSURANCE BROKERS

339 Roncesvalles Ave, Toronto | 416 531 4647
1152 College St, Toronto | 416 534 8455

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

OLYMPIC TROPHIES
643 Chrislea Rd, Woodbridge | 905 856 5599

A LOTA SEAFOODS

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

1455 Dundas St W, Toronto | 416 535 5348

SENSO BUILDING SUPPLIES

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

NOSSO TALHO

150 Rockcliffe Ct, York | 416 658 8300

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

TEIXEIRA ACCOUNTING FIRM

VENEZIA BAKERY

OSLER FISH WAREHOUSE

TORONTO VANITY

654 Lansdowne Ave, Toronto | 416 532 9203

SEARA BAKERY

114 Ossington Ave, Toronto | 416 537 2914

TAKE OUT
ANDRADE BBQ CHICKEN

16 Osler St, Toronto | 416 769 2010

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

POPULAR SUPERMARKET

Contact: Carlos 416 220 9514

CAN KOPY

1560 Bloor St W, Toronto | 416 653 8938

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

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

707 College St, Toronto | 416 531 1120

VILA VERDE CHURRASQUEIRA

Looking for full-time workers –
wood sander and staining

BENTOS AUTO & SERVICE CENTRE

SUPERMERCADOS

PARIS BAKERY

Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com

2853 Dufferin St, North York | 416 256 4544

1444 Dupont Street | 416 536 5100

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

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

DAROSA

PIRI PIRI GRILL

LAZAR DELI & BAKERY

TAVORA FOODS

468 Rogers Rd, Toronto | 647 748 3044

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

352 Oakwood Ave, York | 416 651 1780

Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.

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

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

PRIMERICA FINANCIAL SERVICES

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

VIANA ROOFING & SHEET. METAL

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

216 Chambers Ave, York | 416 652 7256

BAIRRADA CHURRASQUEIRA GRILL

RUI GOMES

WORLD FINE CARS

2293 St. Clair Ave W, Toronto | 416 762 4279

546 Rogers Rd, York, ON | 416 535 2886

520 Kipling Ave, Etobicoke | 416 203 7010

74 Advance Rd, Etobicoke | 416 763 2664
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

R

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

CA

N

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

