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Memorando
a uma Comunidade

Após um fim de semana repleto de eventos onde celebrámos 
o Dia da Mãe e fizemos uma angariação de fundos para a Eva, 
o nosso confinamento temporário está lentamente a ver um 
vislumbre de liberdade através dos fragmentos da nossa men-
te. Faz sentido falar sobre a comunidade luso-canadiana. Ten-
do vivido numa população e pessoalmente identificando-me 
como “luso-canadiano” nos últimos 50 anos, cheguei ao fim 
de semana com um sentimento de esperança de que a comu-
nidade que eu trato como “minha” tivesse virado a esquina no 
avanço da nossa visão e generosidade para com os outros. 

É necessário compreendermos o significado de comunidade, 
reconhecer o seu sentido: 

“A comunidade é um grupo de pessoas que vive no mesmo 
lugar ou com características particulares em comum, dispondo de 
um sentimento de companheirismo como resultado da partilha 
universal de comportamentos, interesses e objetivos.” Esta des-
crição corresponde à comunidade luso-canadiana em Toronto e 
na GTA, onde existe a apresentação de uma grande diáspora por-
tuguesa. Não há dúvida que existem muitos aspetos positivos na 
população lusófona onde o trabalho árduo continua a prevalecer, 
apesar de serem notórias mudanças substanciais, particularmente 
nas dinâmicas de respeito e compromisso com a proteção dos mais 
vulneráveis. 

 Pode assumir-se que a maioria dos Clubes e Associações estão 
a passar por um período de stress financeiro, tal como o resto do 
mundo. Os provedores de cultura têm sido silenciados e não existe 
comunicação. Talvez esta seja uma oportunidade para estas orga-
nizações refletirem sobre o seu propósito e a forma como a cultu-
ra se deve refletir no futuro, para o futuro das nossas crianças e 
jovens adultos. Que se juntem menos grupos, mas melhores para 
prevenir o desaparecimento de uma boa ideia em prol dos bene-
fícios egoístas de alguns. Nesta conjuntura, na vida da “nossa” 

comunidade, precisamos de vozes fortes e que os que são silencia-
dos falem mais alto. Organizações representativas como a ACA-
PO tornaram-se numa representação antiquada do seu mandato 
e compromisso com a comunidade. É urgente que haja estratégia 
e renovação. 

Os Clubes organizam aglomerações com as afirmações padrões, 
dentro de quatro paredes de um edifício “bairrista”, que se dissipa ao 
fim do primeiro copo de vinho e acaba com uma mensagem sem sig-
nificado. É preciso uma organização forte para identificar, influenciar 
e promover as necessidades modernas de uma comunidade estagna-
da e sem união que se perdeu na estrada de tijolos amarelos. Está na 
altura de organizações alternativas como o FPCBP tomarem uma po-
sição, emergirem e assumirem um papel de liderança. 

Só ocorrerão verdadeiras mudanças quando exigirmos mais 
da sociedade. Se esperarmos que a oportunidade perfeita traga a 
mudança, nunca acontecerá. Diga sim ao desmantelamento dos 
“confortos” e “interesses” culturais existentes e deixe as pessoas 
descobrirem as soluções. 

Tal como o resto do mundo, a comunidade lusófona irá expe-
rienciar a mudança, em muitos casos, indesejada. Este é o mo-
mento em que John “Cherry Blossom” Tory não permite aos ci-
dadãos olharem para as árvores, e os restantes políticos dão-nos 
tudo o que precisamos e pedimos. Tanto ética como mentalmente, 
poderemos voltar ao novo normal depois de aceitar todo o dinhei-
ro que nos foi oferecido pelo Governo? O comunismo, no seu me-
lhor, a ser utilizado com fins políticos. Os luso-canadianos deve-
riam utilizar este tempo para refletir, como comunidade, e efetuar 
mudanças tendo em conta a nova realidade. 

Ao refletir nos vários anos de apoio à “minha” comunidade, che-
guei à conclusão que existe um momento para parar e deixar que ou-
tros ocupem esse lugar. A minha participação será reduzida e, com 
a exceção de alguns projetos pelos quais assumi responsabilidade, a 
minha cultura será praticada na sua maioria de forma privada. 

Sábado, 9 de maio de 2020, foi o dia em que cheguei à conclusão 
de que vivo numa comunidade desinteressada, habituada a ter in-
formação e entretenimento de forma gratuita, sem pensar que na 
vida tudo acarreta um preço. 

Um dia irei explicar à Eva a minha decisão. 
Versão em inglês P. 11
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As Associações e Clubes portugueses 
estão, inevitavelmente, todos fechados. 
A pandemia que atingiu o mundo fez 
com que todos, sem distinção, ficassem 
em pausa por tempo indefinido. Festas? 
Nem pensar. Jantares em grupo? Nem 
pensar. Acontece que para alguns, se-
não a maioria, destes Clubes e Associa-
ções, eram esses momentos, onde vá-
rios grupos de pessoas se juntavam, que 
faziam com estas entidades estivessem 
bem de saúde, financeiramente falando. 
Agora, nestes tempos vazios e de incer-
teza, surge a preocupação de uma “saú-
de” possivelmente instável, ou até em 
estado critico. Fomos por isso à procu-
ra de algumas opiniões de presidentes 
de Clubes e Associações portugueses, 
de forma a entendermos como estão a 
combater esta fase criada pela Covid-19 
e como preveem o futuro.

O Arsenal do Minho é um dos vários 
clubes que representa a região do 
Norte de Portugal e a sua cultura na 

Grande Área de Toronto. O Centro Cultural 
Português de Mississauga (CCPM) é um dos 
clubes que promove iniciativas que juntam 
centenas de pessoas e tem na sua atividade 
regular a tradição de apoio aos idosos e ao 
ensino da língua portuguesa. 

Joel Bastos, presidente do Arsenal do Mi-
nho, e Tony de Sousa, presidente do CCPM, 
aceitaram partilhar connosco as suas pers-
petivas e expectativas.

Catarina Balça/MS

Tony de Sousa
Milénio Stadium: Como presidente de 
um dos maiores clubes comunitários, o 
Centro Cultural Português de Mississau-
ga (CCPM), sem atividade há meses, a 
primeira pergunta que lhe faço é – como 
tem sobrevivido o clube sem entrada de 
receitas?

Tony de Sousa: Não muito bem, já sabemos 
que este vírus apareceu numa fase em que 
tínhamos quatro grandes eventos, que nos 
dão um impulso muito grande – tínhamos 
a Carassauga, a Noite de Marisco, o Dia da 

Mãe, o Spirit Award... – isso foi um bocadi-
nho mau, mas nós também, graças a Deus, 
temos alguns alicerces para nos aguentar-
mos. Claro que esta fase não é das melho-
res, estamos a sofrer com isto, e acho que 
vamos continuar a sofrer ainda mais um 
bocadinho, mas tudo se há-de resolver.

MS: Todos sabemos que uma das maiores 
fontes de receitas são os eventos que, no 
caso do CCPM, tanto são organizados pelo 
clube como também são promovidos por 
outros, mas que representam uma impor-
tante fatia do orçamento (como aluguer de 
salas e/ou catering) e juntam, normalmen-
te, muitas centenas de pessoas. Sabendo 
que não se perspetiva tão depressa a rea-
bertura de atividades dessa natureza, que 
alternativas têm pensadas?
TDS: Nós não sabemos, vamos ter que es-
perar pelas ordens do Governo. Temos que 
ver o que eles nos vão deixar fazer e de que 
forma. Talvez com menos pessoas, não sei... 
Acho que é um bocadinho difícil. Podemos 
colocar as mesas mais separadas umas das 
outras, mas depois há sempre uma pista 
de dança... São coisas que, quando chegar 
à altura, terão que ser vistas consoante as 
indicações do Governo. Ainda ontem esti-
ve lá, a olhar para aquilo, já pensei que se 
calhar vou ter que pôr alguma proteção na 
parte de cima do balcão, com vidro, para 
evitar o contacto 
entre pessoas, não 
sei... Vamos aguar-
dar por orientações 
governamentais. 
Porque eu também 
acho que se formos 
abrir muito cedo, as 
pessoas talvez não 
se sintam à vonta-
de assim num sítio 
fechado com muita 
gente... É um pro-
blema muito gran-
de. Quando come-
çarmos, tem que ser 
devagarinho, com 
festas talvez não tao 
grandes, porque eu 

acho que enquanto não houver uma vacina 
para a Covid-19, as pessoas não vão estar 
confortáveis... Talvez seja possível fazer-
mos algo, mas mais pequeno ao início, com 
mais cuidados, quem sabe até medir a tem-
peratura corporal das pessoas para termos 
a certeza de que ninguém tem febre, não 
sei... Temos que ver o que diz o Governo. 
Era bom que lá para setembro já conseguís-
semos fazer alguma coisa, já não peço para 
mais perto, já só peço lá para setembro... 

MS: O Clube de Mississauga tem várias va-
lências que se enquadram na promoção da 
cultura portuguesa – entre elas a escola 
para ensino do português, o rancho folclóri-
co… Na sua perspetiva como vai ser possível 
assegurar a manutenção desse serviço?
DS: A escola está a trabalhar na mesma, 
como as outras escolas estão, a partir das pla-
taformas online. Em relação ao rancho, esta-
mos a pensar só lá mais para a frente, quando 
chegar ao aniversario deles, lá para outubro, 
e fazer um ensaio antes e pronto... São crian-
ças e jovens, temos que ter essa preocupação 
com eles. Para já estão em pausa.

MS: Na sua opinião, a vida comunitária tal 
como a conhecemos e a promoção de uma 
identidade portuguesa na Grande Área de 
Toronto que futuro têm?
DS: Eu acho que isto é uma passagem, não 

vai ser da mesma manei-
ra até, provavelmente, o 
próximo ano, mas acho 
que ainda se vai conse-
guir dar assim mais um 
“cheirinho” este ano... 
Não tão forte, mas de-
pois quando voltarmos 
vai ser com mais força 
ainda e as pessoas com 
mais saudades. É, aliás, 
engraçado porque te-
nho muita gente, até no 
Facebook, a dizerem-
-me que sentem falta do 
Clube e das festas e eu às 
vezes até me rio, porque 
tivemos algumas vezes a 
casa mais vazia e agora 

olha, surgem as saudades... Mas talvez isto 
sirva para apreciarmos mais aquilo que nós 
temos, darmos o valor também ao trabalho 
feito pelos voluntários... Há muita gente 
que dá muito valor, outros nem tanto, tal-
vez esta fase sirva para que todos apreciem 
mais. Acho que vamos todos voltar com 
mais força. A única coisa que me entristece 
mais um bocado, e sei que não é só a mim, 
claro, mas falo por mim, é o facto de este 
ser o meu sexto ano enquanto presidente e 
na minha direção trabalhámos sempre com 
muita dedicação e muito esforço duran-
te cinco anos... E depois, de um momento 
para o outro, em dois meses, é tudo assim 
destruído... Isso é que me custa um boca-
dinho a aceitar, ainda não consegui aceitar 
isso, mas agora temos que nos erguer nova-
mente, continuar a fazer o que temos feito 
até aqui e trabalhar. 

MS: Acha que agora, mais do que nunca, se 
justifica a união de todos refletida na cria-
ção de uma Casa de Portugal? O que poderá 
impedir a sua criação?
DS: Eu acho a Casa de Portugal uma boa ideia, 
mas não acredito que as pessoas se consigam 
entender num só espaço assim. Embora que 
agora esta pandemia veio abrir mais os olhos, 
e eu penso que devemos ser mais unidos, mas 
quando é uma Casa para todos infelizmente 
as pessoas vão se esquecendo do que as fez 
unir e volta tudo ao normal. 
Eu não sei se estou a falar bem ou não, mas 
o que eu vejo é que às vezes as pessoas que-
rem ser as que mandam mais, e depois há 
este e aquele que quer mandar, e não há um 
consenso. As pessoas às vezes não sabem 
ir ao encontro do meio termo. Temos oca-
siões que podemos não concordar, mas há 
sempre um meio. E se correr mal, haverá 
com certeza outra altura que se fará de ou-
tra maneira... Mas eu acho que as pessoas 
não compreendem isso. E eu gosto muito 
de paz... (risos).
Essa Casa até podia ser uma boa ideia para 
alguns clubes mais pequenos, que estejam 
com mais dificuldades, não acho nada mal 
pensado... E seria um orgulho para a nossa 
comunidade.

(continua na pág. 5)

E agora?

Tony de Sousa, Presidente de um dos maiores clu-
bes comunitários, o Portuguese Cultural Centre of 
Mississauga
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Aconteceu no passado sábado e vai voltar à Camões TV 
já amanhã (sábado) e domingo, das 4 às 7h30 pm - o Songs For Eva.

A MDC Media Group promoveu este espetáculo para alertar todos para a necessidade de continuarmos a ajudar 
a bebé Eva, que precisa de tomar o medicamento mais caro do mundo para garantir uma vida longa e feliz.

No Songs for Eva muitas foram as figuras públicas que se juntaram a nós para todos vos pedirmos que continuem a ajudar. 
Ainda falta um milhão de dólares. É muito dinheiro, mas temos a certeza de que com a vossa generosidade a Eva vai vencer 

a doença e um dia vai agradecer fazer parte desta comunidade que a salvou.

Faça a sua doação em – www.songsforeva.com
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B A K E R Y &  P A S T R Y

FIQUE LIGADO A NÓS
ENCOMENDE POR TELEFONE TODOS OS DIAS

DURANTE ESTE PERÍODO SEM PRECEDENTES

CONTINUAREMOS A DISPONIBILIZAR APENAS TAKE-OUT.

AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA, A SUA PACIÊNCIA E A SUA COMPREENSÃO.

ABERTO DIARIAMENTE DAS 06H – 22H 

(416) 651-1780  |  352 OAKWOOD AVE  |   JACKSBAKERY.CA



Joel Bastos
Milénio Stadium: Já antes desta pandemia 
se falava, de uma forma recorrente, numa 
certa crise no movimento associativo da 
comunidade portuguesa. Agora, que as 
portas se fecharam por tempo indetermi-
nado, o que se pode esperar do futuro?

Joel Bastos: O movimento associativo já há 
algum tempo que se encontra em situação 
quase crítica. Apesar de muitas associações 
fecharem por motivos económicos, penso 
que o motivo principal e do qual tenho co-
nhecimento, se prende com o facto de não 
existirem novas direções disponíveis para 
tomar as rédeas dos clubes.

MS:  Neste tempo em que tanta incerteza se 
instalou na vida de alguns dos vossos asso-
ciados, como é que, no caso do Arsenal do 
Minho, se tem mantido o contacto, de for-
ma a avaliar as necessidades que poderão 
eventualmente existir?
JB: O Arsenal desde cedo que mantém o 
contacto com os seus associados. Na altura 
do seu encerramento todos foram avisados 
ou por meio de mensagem, telefonema ou 

pelas redes sociais. Quanto às suas neces-
sidades, o clube está sempre aberto a todos 
para ajudar no que for preciso. Os nossos 
números de telefone pessois encontram-se 
disponíveis e tudo faremos para ajudar no 
que for preciso. Durante a pandemia ten-
támos sempre estar em contacto com eles. 
Para isso temos as nossas redes sociais e os 
grupos de chat criados para os grupos re-
creativos e para o clube. Prova de que es-
tamos sempre em contacto é por exemplo a 
criação do vídeo “Qual 
a coisa mais portugue-
sa que tens no teu fri-
gorífico?” que se en-
contra disponível para 
visualização na nossa 
página de Facebook e 
Instagram.

MS: Até agora, não 
conseguimos saber 
quando poderá ser 
retomada a normali-
dade, a que estávamos 
habituados, no que diz 
respeito a atividades 
que envolvam muita 
gente. Tendo cons-

ciência que a subsistência económica passa 
muito por jantares e festas, como é que os 
clubes pensam sobreviver?
JB: Não saberei responder pelos outros clu-
bes, mas consigo responder pelo meu. Há 
já alguns anos que a política financeira do 
Arsenal passava por fazer bom e bem com 
um orçamento reduzido. Graças a essa 
política a estabilidade financeira do clube 
foi-se criando, sendo hoje talvez uma das 
melhores. Claro que, como qualquer outro 

clube da comunidade, 
a realização de janta-
res e de festas é tal-
vez a principal fonte 
de rendimento de um 
clube, mas neste mo-
mento e mesmo sem a 
sua realização o clube 
é capaz de se autos-
sustentar por bastan-
tes meses.

MS: Perante este ce-
nário, o que vai ser, e 
como vai ser promo-
vida, a cultura lusófo-
na no futuro?
Eu acredito que isto 

será só mais uma pedra no sapato. A vida 
associativa está cheia de obstáculos e pen-
so que este será só mais um, mas acredito 
que com força de vontade e querer conse-
guiremos superar e voltar mais fortes do 
que nunca!

MS: Será este o momento para a concreti-
zação de um projeto, há muito falado – Casa 
de Portugal – numa tentativa de congregar 
esforços e, ao mesmo tempo, concentrar 
despesas numa só entidade?
JB: Acho que a minha opinião ainda não 
mudou quanto a esse assunto. Sempre disse 
que desde que se o projeto fosse apresen-
tado pelos melhores motivos e pelas razões 
corretas e fundamentado por argumentos 
sólidos de exaltação da cultura e comu-
nidade portuguesa no Ontário, a minha 
resposta seria sim e que estaria de acordo. 
Mas e apesar de ainda jovem vejo que existe 
ainda muito individualismo no que ao as-
sociativismo diz respeito.
Sendo assim a minha resposta continuará a 
ser um não sei. Diria que pode ser feito mas 
que os seus alicerces devem ser moldados 
e construídos não por um mas por todos, 
metaforicamente falando.

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

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

Continuaremos abertos para o servir 
em formato takeout e com entrega 
via SkipTheDishes ou UberEats. 

Joel Bastos, CEO do Arsenal do Minho de Toronto
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Casa do Alentejo 
vai aderir ao programa 
federal de apoio ao 
arrendamento

A Casa do Alentejo está encerrada des-
de o início da pandemia e embora te-
nha sede própria admite avançar com 
uma candidatura ao Canada Emergency 
Commercial Rent Assistance (CECRA). O 
programa destina-se a pequenas empre-
sas e as associações sem fins lucrativos 
também fazem parte desta lista. Para 
avançar com a candidatura a empresa 
tem de provar que perdeu 70% da sua 
atividade com a pandemia da COVID-19 
e 75% da renda de abril, maio e junho vai 
ser financiada pelos dois níveis de Go-
verno e pelo proprietário do imóvel. 

Embora a Casa do Alentejo esteja “fi-
nanceiramente estável”, tal como 
assegurou Carlos Sousa ao Milénio 

Stadium, algumas das receitas desta insti-
tuição provêm do arrendamento de parte 
do espaço. “Temos cinco rendeiros e como 
é óbvio a pandemia afetou toda a gente. As 
nossas receitas diminuíram, mas estamos 
bem e não queremos expulsar ninguém.  
Vamos concorrer a este programa logo que 
o Governo o disponibilize porque temos 
que nos ajudar uns aos outros. O nosso úl-
timo evento foi com a BWXT, uma fábrica 
que produz urânio aqui em Davenport, e 

nos primeiros quatro dias de março deve-
mos ter feito uns $9,000 brutos. Alugámos 
o espaço e o catering foi servido pelo nosso 
restaurante e mal sabíamos nós o que esta-
va para vir”, disse o presidente da institui-
ção ao nosso jornal.

Entre março e abril a Casa do Alente-
jo tinha quatro eventos planeados que, 
entretanto, acabaram por ser cancelados 
devido à COVID-19, eventos esses que po-
diam ter rendido cerca de $10,000 brutos 
à associação. O restaurante Sobreiro que, 
em conjunto com o bar, geravam cerca de 
$12,000 brutos por mês, também encerra-
ram as portas e as duas funcionárias estão 
em layoff. A boa notícia é que o dinheiro 
que o Governo Federal tinha tributado, por 
engano, a esta associação sem fins lucrati-
vos foi devolvido e os $28,000 vão ajudar a 
manter a estabilidade financeira durante o 
pós-pandemia. 

Carlos Sousa estava a preparar-se para 
abandonar a presidência, mas a COVID-19 
também acabou por cancelar a Assem-
bleia-Geral que ia eleger os novos corpos 
gerentes da instituição. “Já tinha informa-
do a direção que não tinha tempo suficien-

te para continuar na presidência da Casa 
do Alentejo e independentemente de surgir 
ou não uma nova lista não tenho disponi-
bilidade para continuar. Mas as nossas fi-
nanças estão bem, perdemos rendimentos, 
mas também diminuímos despesas com a 
COVID-19 e o que interessa é que o corona-
vírus não afetou a nossa estabilidade eco-
nómica”, explicou. 

A próxima Semana Cultural da Casa do 
Alentejo, de 16 a 24 de outubro, já estava a 
ser organizada, mas o programa vai ter que 
ser revisto devido à COVID-19, até porque 
com as novas restrições nas viagens aéreas 
alguns dos artistas de Portugal podem não 
conseguir garantir a sua participação. “Já 
tínhamos algumas confirmações, mas não 
sabemos se vão ser canceladas e as próprias 
Câmaras Municipais de Portugal também 
podem mudar de ideias e constatar que não 
têm verbas para nos apoiar. Em última ins-
tância fazemos como no 11 de setembro de 
2011 e realizamos a nossa Semana Cultural 
com artistas locais. O importante é asse-
gurarmos o nosso calendário de atividades 
quando a economia em Ontário começar a 
reabrir”, informou. Carlos Sousa, presidente da Casa do Alentejo
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COVID-19
Novel Coronavirus

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

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.

• 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.

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:
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A Casa das Beiras é outro dos clubes por-
tugueses que viu os seus eventos serem 
cancelados, mas Bernardino Nascimento 
garantiu ao Milénio Stadium que a casa 
tem fundo de maneio até pelo menos ao 
final do ano. “O nosso último evento foi 
a 8 de fevereiro e com a celebração do 
Dia dos Namorados tivemos casa cheia e 
fizemos dinheiro suficiente para pagar as 
despesas do clube durante pelo menos 
dois meses. As nossas despesas mensais 
rondam os $10,000 e com a COVID-19 ti-
vemos de fazer layoff à nossa única fun-
cionária a tempo inteiro”, referiu.

As celebrações da Páscoa, do Dia da 
Mãe e a Matança do Porco foram 
canceladas e segundo Nascimento 

os prejuízos devem atingir os $35,000. A 
Casa das Beiras já estava a preparar a Se-
mana Cultural que deveria acontecer entre 
26 de setembro e 3 de outubro, mas o mais 
provável é o programa sofrer alterações. 
“Acredito que o preço das passagens aéreas 
vai disparar com as novas medidas de con-
trolo de temperatura e de distanciamen-
to físico e vai ser muito difícil mantermos 
a colaboração com tunas, ranchos, chefs 

de cozinha e entidades políticas vindas de 
Portugal. Mas claro que há sempre a hipó-
tese de organizarmos o evento com a prata 
da casa, como se costuma dizer”, referiu.

O piquenique anual da Casa das Beiras, 
que ia acontecer a 12 de julho no Madeira 
Park, também já foi cancelado e Bernardi-
no Nascimento estava prestes a entregar a 
pasta da presidência quando a COVID-19 
lhe trocou os planos. “A nossa Assembleia-
-Geral deveria ter acontecido a 9 de março 
e a Kátia Caramujo estava preparada para 
assumir a presidência, mas, entretanto, 
veio a COVID-19 e os meus planos tiveram 
que ser alterados (risos). Claro que ia con-
tinuar sempre por perto, mas já vai sendo 
tempo de entregar a direção a alguém mais 
jovem e com ideias novas”, disse.

Sobre o regresso à normalidade depois 
da economia reabrir, o presidente da Casa 
das Beiras acha que vai ser pouco lucrati-
vo realizar um evento com menos pessoas. 
“Se formos obrigados a manter a distância 
física nos nossos eventos não vamos poder 
voltar a encher as salas, mas por outro lado 
também vamos organizar eventos mais pe-
quenos, logo vamos gastar menos dinheiro. 
Mas para além disso se a pandemia se pro-

longar os clubes que pagam rendas podem 
ter que encerrar as portas se o Governo não 
os apoiar. Felizmente no caso da Casa das 
Beiras temos sede própria e para já não es-
tamos a pensar recorrer a nenhuma linha 
de crédito que foi disponibilizada pelo Go-
verno Federal”, garantiu.

Toronto cancelou a maioria dos seus even-
tos públicos e a Parada de Portugal deste ano 
não se vai realizar. No entanto há quem su-
gira que existem outras formas de celebrar a 
cultura portuguesa: “Julgo que depois da CO-
VID-19 vamos regressar mais fortes e unidos 
e podemos sempre assinalar o Dia de Portu-
gal mais tarde durante um fim de semana. 
Há dias, em conversa com o Joe Eustáquio, 
o antigo presidente da ACAPO, falou-se na 
possibilidade de realizarmos um festival de 
folclore e concertos com artistas locais no 
Brockton Stadium. Mas ainda é cedo e o que 
é importante é não deixarmos passar a data 
em branco, se festejamos no Bellwoods Park 
ou noutro local qualquer acho que é apenas 
geografia (risos)”, adiantou.

Bernardino Nascimento tem aproveita-
do a quarentena para rever álbuns e vídeos 
antigos e já tem saudades dos eventos co-
munitários da Casa das Beiras. Ambos os 

presidentes asseguraram ao nosso jornal 
que não têm conhecimento de que ne-
nhum sócio ou simpatizante dos respe-
tivos clubes tenha sido contagiado pela 
COVID-19. O Milénio Stadium tentou con-
tactar a presidente da Comissão Ad Hoc da 
ACAPO, mas até ao fecho desta edição não 
obtivemos resposta. 

Joana Leal/MS
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“Clubes que pagam 
rendas podem ter de 
encerrar as portas se o Governo 
não os apoiar”

Bernardino Nascimento, presidente da Casa das Beiras
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 @JULIEDZEROWICZ

416 654 8048 

JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

JULIEDZEROWICZ.CA

1202 BLOOR STREET WEST

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT

SOBRE A DOENÇA 
DO CORONAVÍRUS 
( C OV I D -1 9 )

PREVENÇÃO
A MELHOR FORMA DE PREVENIR A 

TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

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 

evitar o contacto próximo com pessoas 
que estejam doentes 

quando tossir ou espirrar:
cubra a boca e o nariz com o braço ou 
lenços de papel para reduzir a propa-
gação de germes

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

limpe e desinfete frequentemente ob-
jetos e superfícies em que toque, como 
brinquedos, dispositivos eletrónicos e 
maçanetas

praticar o distanciamento social 
e fique em casa para evitar ficando 
doente ou transmitir a doença a out-
ras pessoas

Reduza a sua exposição a locais movi-
mentados e pratica o distanciamento 
social. Por exemplo: 
• Faça compras e recorra aos trans-

portes públicos em horas de menos 
movimento 

• Manter-se a pelo menos 2 metros 
de distância de outra pessoa - mes-
mo ao ar livre

SINTOMAS 
Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.

Os sintomas podem levar 14 dias a aparecer após 
a exposição ao vírus. 

FEBRE TOSSEDIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

Faça um plano agora que inclui:Faça um plano agora que inclui:

SE TIVER SINTOMAS 

fique em casa para evitar contagiar outras pessoas. 
Se viver com outras pessoas, fique num quarto sepa-
rado ou mantenha uma distância de 2 metros 

ligue antes de ir a uma consulta com o seu profission-
al de cuidados de saúde ou ligue para a sua autori-
dade de saúde pública local a indicar os seus sinto-
mas e siga as instruções dadas pela mesma 

se precisar de atenção médica imediata, ligue para o 
911 e descreva os seus sintomas

CANADA.CA/CORONAVIRUS
o

o

Provisões essenciais à mão (que du-
rem algumas semanas) para não pre-
cisar de sair de casa caso fique doente. 
• Evite fazer compras desencadead-

as pelo pânico. Adicione alguns ar-
tigos 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 de-

pendentes, tenha um prestador de 
cuidados de reserva.

• Fale com a sua entidade patronal 
sobre trabalhar a partir de casa, se 
possível.

715 a 21 de maio de 2020www.mileniostadium.com



• Jorge Ribeiro
 

Milénio Stadium: Como pensa que esta pan-
demia está a afetar os nossos clubes?

Jorge Ribeiro: Os nossos clubes e asso-
ciações paralelamente a todos os outros 
negócios estão a ser muito afetados com a 
pandemia. A COVID-19 está a afetar dire-
tamente a sua sobrevivência e o bem estar 
dos clubes também depende do bem estar 

dos seus membros associados.
 
 MS: Que significado têm para si as associa-
ções e clubes?

JR: Os clubes e associações foram um gran-
de baluarte na integração e crescimento de 
todos nós, mas as novas tecnologias vieram 
trazer um novo ponto de ordem na vida 
quotidiana de todos.
 MS: Qual será o futuro para estes clubes?

JR: Para mim penso que a sua sobrevivên-
cia já estava em dúvida, atendendo a que a 
nossa comunidade já estava em transição e 
a juventude não vai estar na disposição de 
dar o seu tempo voluntário que as mesmas 
precisam!
MS: Que alternativas podem existir para 
manter vivo o espírito comunitário duran-
te esta época? Que sugestões tem?
JR: A sua sobrevivência só será possível se 
modernizarem. Em vez de só bailes e espe-

táculos de natureza lusa começarmos a fazer 
uma integração mais direta com a comu-
nidade canadiana. Devemos aprender com 
as outras etnias como ucranianos e polacos 
assim como outros que se integraram e per-
deram a ligação no meio da suas próprias 
comunidades mas agora fazem parte de um 
todo - o Canadá ! Esta pandemia como pon-
to de esperança vai dar-nos a reconhecer 
que só unidos podemos enfrentar o futuro e 
que somos todos iguais e a comunidade lu-
so-canadiana só vencerá unida.

A realidade é esta – clubes e associações da comunidade luso-canadiana fechados desde o início de março e sem data prevista para reabertura. Para muitos, que durante anos 
se habituaram ao convívio quase semanal com amigos nesses espaços e que se esforçam por preservar o espírito comunitário, a pandemia torna-se ainda mais difícil de su-
portar. O Milénio Stadium desta semana tenta perceber qual será o caminho do futuro para estas instituições que, por várias razões, já antes desta epidemia estavam envoltas 
em incerteza. E se os dirigentes são fundamentais para a sua sobrevivência, os sócios os habituais frequentadores das atividades por eles promovidas são quem lhes dá vida e 
assegura a sua subsistência. Por isso trazemos também a sua perspetiva e opinião.

Telma Pinguelo/MS

• Maria Melo
 

Milénio Stadium: Como pensa que esta pandemia está a afetar os nossos clubes?
Maria Melo: Eu penso que os clubes estão a atravessar um momento muito difícil por-
que as despesas são enormes e não tem absolutamente meios alguns para angariar os 
fundos necessários para pagar as despesas.
MS: Que significado têm para si as associações e clubes?
MM: Para mim os clubes e associações são o local ideal para poder confraternizar com 
as outras pessoas, assim como tentar trazer os nossos jovens, ensinar-lhes os nossos 
usos e costumes, e na medida do possível ajudá-los a conhecer melhor a língua de 
Camões.

MS: Qual será o futuro para estes clubes? 
MM: Penso que alguns vão ter dificuldades financeiras e terão que reestruturar a ma-
neira de sobreviver. Seria bom que alguns se pudessem juntar e criar associações mais 
fortes financeiramente. E, se possível, fundar um centro de dia para que as pessoas da 
terceira idade possam ter oportunidade de passar o dia juntos e distrair-se uns com 
os outros. 
MS: Que alternativas podem existir para manter vivo o espírito comunitário durante 
esta época? Que sugestões tem? 
MM: Comunicarem-se uns com os outros pelas redes sociais. Dar apoio uns aos outros 
na comunidade portuguesa. Pensem e trabalhem todos em conjunto para um futuro 
melhor para todos. Unidos somos mais fortes. É importante manter a calma e res-
peitar a lei, pensar nos mais vulneráveis e ter fé e esperança que melhores dias virão.

•   Arilda de Oliveira
 

Milénio Stadium: Como pensa que esta pandemia está a afetar os nossos clubes?

Arilda de Oliveira: Eu acho que afetou muito porque tudo aqui na área fechou e teve 
um grande impacto. Então está todo o mundo sem poder fazer nada. Eu estava já com 
tudo preparado para o nosso festival e tivemos que cancelar tudo. E isso deixou muita 
gente sem ter o que fazer no final disso tudo. Então a gente estava pensando em fazer o 
festival, mas agora não tem como. Isso afetou os barraqueiros, afetou os artistas, afetou 
a produção toda.

MS: Que significado têm para si as associações e clubes?

ADO: É muito importante, sobretudo as associações que a gente tem como ponto de 

apoio psicológico. Agora o distanciamento está a fazer com que os idosos, por exemplo, 
se sintam ainda mais sozinhos.

MS: Qual será o futuro para estes clubes?

ADO: Em questão de clubes eu estou um pouco por fora, porque não tenho estado a 
trabalhar com clubes, mas ao que parece também saíram bem afetados e alguns deles 
não vão nem abrir mais.

MS: Que alternativas podem existir para manter vivo o espírito comunitário durante 
esta época? Que sugestões tem?

ADO: As redes sociais são um bom meio. Mas relativamente aos idosos nem todos têm 
conhecimento e possibilidade de se ligar, então isso depende muito dos filhos ou de 
outras pessoas que os apoiem. Sobre os artistas dos nossos festivais, estão todos can-
tando de casa, fazendo lives particulares através das redes sociais.

VOX  POP
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•   Matthew Correia

Milénio Stadium: Como pensa que esta pandemia está a afetar os nossos clubes?

Matthew Correia: Os nossos clubes estão a sofrer imensas alterações devido a pandemia. 
É um efeito cascata, de um ponto de vista cívico e financeiro. Como não se pode realizar 
eventos, alguns clubes não estão a ter meios financeiros para as despesas mensais. Os 
poucos patrocinadores e sócios não são o suficiente para manter os clubes a funcionar 
diariamente. Esta incerteza é um stresse e ansiedade para os dirigentes. Creio que alguns 
clubes, não todos, vão ficar numa situação precária e em risco de fechar as suas portas se 
não tiverem imediatamente a ajuda financeira do Governo. Antes da pandemia, muitos 
clubes sobreviviam do lucro de festa em festa, e agora a situação piora. Por outro lado, 
penso que esta situação está a afetar psicologicamente muitos voluntários e pessoas da 
terceira idade. Muitos voluntários participavam ativamente nos clubes para se sentirem 
úteis, criarem amizades, manter vivas as nossas tradições e contribuírem para o enrique-
cimento da nossa comunidade, algo que já não podem fazer por tempo indeterminado. 
Creio que as pessoas idosas também estão a sofrer bastante porque eles eram o demográ-
fico que mais participava nas atividades dos nossos clubes, não só pela diversão, mas pelo 
próprio convívio humano e para combater a solidão. 

MS: Que significado têm para si as associações e clubes? 

MC: Pela própria definição da palavra: comunidade. Um sentimento de comunhão com 
os outros como resultado do compartilhamento de atitudes, interesses e objetivos co-
muns. Os nossos clubes e associações não só mantêm vivas as nossas tradições com as 
suas atividades socioculturais aos fins de semana, como divulgam a comunidade portu-

guesa perante a sociedade canadiana em geral. Os clubes são o elo de ligação a Portugal 
para os que nesta terra residem. 

MS: Qual será o futuro para estes clubes? 

MC: Já debatíamos esta pergunta muito antes da pandemia devido à escassa participa-
ção da juventude que temos vindo a ver ultimamente no associativismo. A meu ver, eu 
penso que esta pandemia está a servir de lição para todos: que o mundo de hoje e ama-
nhã já não será o mesmo de antigamente. Não podemos ficar parados no tempo, temos 
que evoluir. Alguns líderes dos clubes têm que abrir as suas mentalidades antiquadas por 
vezes e aceitar as ideias dos jovens para incentivá-los a acreditarem na total mensagem 
da palavra “comunidade” e encorajá-los a envolverem-se, se querem ver os seus clubes 
existirem por muitos mais anos. Espero que a situação da pandemia não resulte no fecho 
permanente de alguns dos nossos clubes que já não estão bem de saúde financeira, é uma 
realidade assustadora.  

MS: Que alternativas podem existir para manter vivo o espírito comunitário durante esta 
época? Que sugestões tem? 

MC: A comunicação social, a internet, jornal, rádio e televisão, estão a ligar o mundo 
cada vez mais nestes tempos escuros. Fica aqui a sugestão para divulgarem eventos e 
efemérides do passado quando estávamos mais “libertados e felizes” porque, como diz 
o velho ditado, “recordar é viver”. Penso que os nossos clubes deviam recorrer às redes 
sociais para manter contacto com os seus associados e divulgarem fotos e vídeos dos seus 
eventos passados. Não era má ideia começarem a pensar em organizar alguns eventos 
virtuais, como por exemplo, convidar um artista para animação; criarem um concurso 
de culinária, de renda ou jardinagem, mantendo os seus associados mais interativos até a 
altura certa que os clubes possam reabrir novamente.

•   Jorge Da Costa 
  

Milénio Stadium: Como pensa que esta pandemia está a afetar os nossos clubes?
Jorge Da Costa: As associações vivem do seus membros e das pessoas que visitam os 
seus clubes e por isso estas são as suas maiores fontes de subsistência. São poucos os 
clubes que têm tudo pago, de resto todos têm mortgage, os impostos para pagar, as 
despesas da água e da luz. Portanto, está tudo fechado mas as despesas continuam e 
são grandes para os clubes da nossa comunidade. Além dos clubes, as pessoas também 
estão preocupadas com as suas próprias famílias, com as suas próprias mortgages e 
situações pessoais, porque muitas pessoas estão sem trabalho ou em layoff.

MS: Que significado têm para si as associações e clubes? 

JDC: Para mim são muito importantes, até porque sou ativo ainda como presidente da 
Associação Arco-Íris. Ultimamente temos fechado tudo, cancelámos tudo para o Pri-
de, reuniões e tudo. Nós já não nos encontramos com as pessoas com quem falávamos 
sobre a associação, e isso tem-nos feito muita falta. Os eventos da comunidade gay 
foram cancelados, só vai haver o hasteamento da bandeira mas não vai estar ninguém, 
será transmitido pela internet. Mas sim, eu sinto muita falta da Casa do Alentejo, da 

Casa dos Açores e os clubes aqui à volta, assim como as festas do Espírito Santo, das 
paróquias, as festas do imigrante… tudo isso entretanto acabou. E sentimos falta dos 
amigos que temos nessas casas e festividades.

MS: Qual será o futuro para estes clubes? 

JDC: Não sei como vai ser daqui a três meses. Alguns clubes têm algum dinheiro guar-
dado, mas vai acabar. E não sei se vai ser em três ou quatro meses que vamos ter clubes 
abertos. Sobre o futuro dos clubes, não sei se todos lá vão chegar, ao futuro. Se tiverem 
algum dinheiro guardado, ainda sobrevivem por mais uns meses, mas muitos deles 
vão fechar, como já estão a fechar muitos negócios aqui em Toronto. Lojas de 30 e 50 
anos estão a fechar. 

MS: Que alternativas podem existir para manter vivo o espírito comunitário durante 
esta época? Que sugestões tem?

JDC: Tenho visto muitos artistas e as pessoas no geral a fazer lives para o Facebook, 
e está bem, embora seja sempre a mesma coisa e acho que isso não vai ajudar. O que 
eu acho é que não está a ser respeitada a distância entre as pessoas. Ainda hoje fui a 
um supermercado português e as funcionárias estavam todas umas ao pé das outras. E 
muitas pessoas saem e não estão a respeitar as leis.

VOX  POP

C
ré

di
to

s:
 D

R

MILÉNIO | CAPA 915 a 21 de maio de 2020www.mileniostadium.com



C
ré

di
to

s:
 D

R

O futuro de uma 
comunidade

MILÉNIO |  CAPA

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

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

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).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Prohibition tiles- social tiles - Portuguese - 4.9 x 6.pdf   1   28/04/2020   20:52:37

Caro leitor,

Grata pela continuidade da sua leitura. 
Espero que se encontre bem....

Tudo o que escrevo e da minha inteira 
responsabilidade e jamais tem a in-
tenção de ferir ou de magoar qualquer 

suscetibilidade.
No artigo de opinião desta semana, algo 

mais sensível, algo de que quase ninguém 
gosta ou tem a coragem devida de aproximar.

O futuro de uma comunidade, da nossa 
comunidade.

Radicados há mais de 6 décadas neste 

país de sonhos e de oportunidade, o Portu-
guês criou raízes, trabalhou, criou negócios 
e as devidas infraestruturas para recome-
çar uma nova vida, não deixando jamais a 
sua cultura cair no esquecimento.

Contudo, à medida de que se formavam 
os vários clubes e associações, muitos dema-
siados... os egos cresciam, o sentimento de 
poder estar à frente dessas mesmas organiza-
ções, por vezes conduzidas com algum saber, 
outras nem por isso... cresciam também.

Às camadas mais jovens, pouco ou nada se 
dava de incentivo. Desviem-se vão brincar, 
disto entendemos nós. Ora, com o passar dos 
anos, com a falta de atualização de muitas 
dessas associações, o uso caiu em desuso.

Assim sendo, ocorre a estagnação, onde 
o bailarico permanece, as quermesses, os 
jantares de pot luck, as tais matanças tra-
dicionais à moda desta e daquela região...

Esquecendo que os tempos evoluíam, 
que até no nosso país, território continen-
tal, arquipélagos da Madeira e dos Açores, 

já se notavam mudanças, “modernices”... 
e mundo fora, na Diáspora Portuguesa, 
havia e há sede de mudança. Nunca mini-
mizando os nossos valores nem tradições, 
MAS... com o desvalorizar da adaptação 
pelas camadas mais jovens a novas inser-
ções de costumes e vontades... estamos a 
cair do “pedestal”.

Os mais velhos que teimam em perma-
necer na liderança dos mesmos clubes e 
associações, e os mais jovens, que já nem 
são tão jovens quanto se desejaria, a segui-
rem o mesmo trilho, sem inovação. Muitos 
a não poderem com a carga económica das 
hipotecas por falta de associados porque, 
entretanto, essa história de ir ao bailarico 
do clube com os pais “obrigatoriamente “ 
todos os finais de semana, saiu de moda.

Quando essa geração que veio para o 
Canadá com os filhos já crescidos, e que 
lhes ensinou tudo a que fomos habituados, 
desaparecer - as senhoras que trabalham 
arduamente durante a semana e, alguns 

senhores também, e fim-de-semana sim, 
fim-de-semana sim, passam fechados 
dentro das paredes das cozinhas ou desses 
salões, sem quase nunca passarem tempo 
com a própria família, quando isso fin-
dar....findam as outras coisas. E sabe por-
quê Sr. Leitor?

Porque quando colocada a hipótese de 
se formar um centro da Casa de Portugal, 
onde diferentes regiões se podiam repre-
sentar, surgem os nãos, os contras, os crí-
ticos... Que fazer depois aos títulos de cada 
um - os Srs. e as Sras. Presidentes deixa-
riam de ser chamados como tal... 

Visão egotista e reservada. Essa mesma 
visão, ou a falta dela... vai pôr fim, aliás já 
tem vindo a pôr fim a uma comunidade que 
precisa de acordar e de inovar.

Digo isto com todo o respeito que sinto 
e no sentido de tentar preservar o que de 
muito bom ainda nos resta.

Continuação de um excelente fim de 
semana.

15 a 21 de maio de 202010 www.mileniostadium.com

Cristina Da Costa
Opinião



Editorial English version

Memo to a Community 

MILÉNIO | CAPA

After an eventful weekend where we 
celebrated  Mother’s Day, held a fun-
draising event on Saturday (9) for Eva, 
and our temporary incarceration is 
slowly allowing a ray of freedom to 
peek through fragments of our minds, 
speaking about the Luso-Canadian 
community made sense. Having lived 
in a populace and personally identified 
as a “Portuguese-Canadian” for the 
last 50 years, I went into this weekend 
with a feeling of hope that the commu-
nity I call mine may have turned the 
corner in the advancement of our vi-
sion and generosity to others. 

To understand the meaning of com-
munity, recognition of what it means, is 
necessary:

“A community is a group of people li-
ving in the same place or having a par-
ticular characteristic in common, provi-
ding a feeling of fellowship with others 
as a result of sharing universal attitudes, 
interests and goals”. This description 
can certainly describe the Luso-Cana-
dian society in Toronto and GTA where 
the cultural aspect of a large Portuguese 
diaspora exists. There is no doubt that 
there are many positive aspects to the 
Luso populace where hard work con-
tinues to prevail although substantial 
changes are noticeable, particularly en-
compassing aspects of respect and com-
mitment in the protection of our most 
vulnerable. 

It can be assumed that most of the 
Clubs and Associations are experien-
cing financial stress as most of the rest of 
the world is. These purveyors of culture 

have been silenced and communication 
is non-existent. Perhaps this is an oppor-
tunity for these organizations to reflect 
on their purpose and how culture should 
be reflected in the future for the future 
of our children and young adults. Let’s 
have fewer but better groups to prevent 
complete dilution of a good idea for the 
egotistical benefits of a few. Strong voi-
ces are needed at this juncture in the life 
of “our” community and those which 
are silent should speak loud. Represen-
tative organizations such as ACAPO have 
become an antiquated representation of 

its mandate and commitment to its com-
munity. Strategy and renewal is urgently 
needed. 

Clubs conduct gatherings with the 
standard utterances within the four walls 
of a “bairrista” building which dissipate 
with the first glass of wine and end up as 
meaningless messages. A strong organi-
zation is needed to identify, lobby and 
promote the modern needs of a stagna-
ted and disjoined community which has 
been lost on the yellow brick road. It’s 
time for alternative organizations such 
as the FPCBP to finally take a stand and 

emerge from the grass and take the lea-
dership role that their name implies. 

Real changes will only happen when 
we demand more from society. If we 
wait around for the perfect opportunity 
to effect change it will never happen. Say 
yes to dismantling the existing cultural 
“comforts” and “interests” and let the 
people figure out the solutions. 

Like the rest of the world, the Luso 
community will experience change and, 
in many cases, unwanted. These are the 
times when John “Cherry Blossom” Tory 
doesn’t allow citizens to look at trees, 
and the rest of the politicians give all we 
want and need. Ethically and mentally 
can we ever return to the new normal 
after taking all the offered government 
money? Communism at its best being 
used for political purposes. Luso-Cana-
dians should use this time to reflect as a 
community and effect change in view of 
the coming changes. 

Reflecting on many years of giving 
back to “my” community, I came to the 
realization that there comes a time to 
step back and let others do it. My parti-
cipation will be reduced and with some 
exceptions of projects that I assumed res-
ponsibility for, my culture will be practi-
ced for the most part privately. 

Saturday, May 9th, 2020, is the day 
that I came to the realization that I live 
in a uninterested community used to ge-
tting information and entertainment for 
free without thinking that everything in 
life carries a cost. 

One day I will explain my decision 
to Eva. 

Manuel DaCosta/MS

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1

 Toll Free:  1 .877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com

Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
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Setor da construção vai abrir 
na próxima terça-feira
Os parques provinciais e as reservas 
naturais abriram segunda-feira (11) com 
acesso limitado. As atividades recreativas 
vão ser reduzidas a caminhadas, ciclismo 
e observação de pássaros. O acesso aos 
parques é gratuito até ao final do mês e 
as praias, os parques de campismo e os 
parques infantis continuam encerrados. 
No briefing diário o Premier Doug Ford 
disse que ainda não estão reunidas as 
condições para abrir as escolas e agra-
deceu aos enfermeiros a sua dedicação 
na semana em que se assinala o National 
Nursing Week no Canadá.

Algumas das lojas de retalho de Ontário 
foram autorizadas a reabrir na segun-
da-feira (11) e alguns trabalhadores 

regressaram ao seu antigo local de trabalho. 
As lojas dos centros comerciais continuam 
encerradas, mas o número de novos casos 
de COVID-19 continua a descer em Ontário, 
à medida que a economia está a reabrir. 

A luta do Premier Doug Ford contra o au-
mento de preços durante a pandemia já ori-
ginou cerca de 200 investigações em Ontário. 
Segundo o Governo 500 empresas já foram 
avisadas e os consumidores já fizeram mais 
de 22,500 queixas desde o final de março. 

Os Toronto Raptors podem agora visitar 
o seu centro de treinos perto da Exhibition, 
mas a equipa não vai poder treinar toda ao 
mesmo tempo. Enquanto a NBA permite 
quatro jogadores de cada vez nas instalações 
de treino, os Raptors vão ter apenas um jo-
gador de cada vez no OVO Athletic Center. 

Mais dois utentes do Downsview Long 
Term Care Centre morreram vítimas de CO-
VID-19. O número de mortes naquele lar é 
agora de 35. A primeira vaga do novo coro-
navírus neste lar de North York foi anunciada 

a 10 de maio quando 62 utentes e 76 funcio-
nários testaram positivo para a COVID-19. 

O Premier Doug Ford disse que o estado 
de emergência foi prolongado até 2 de junho 
e Ontário continua a aumentar o número de 
pessoas testadas para COVID-19.  A primeira 
fase da reabertura da economia vai permitir 
que “um número maior de indivíduos possa 
participar em alguns eventos, como fune-
rais”, por exemplo, explicou Ford.

Um novo relatório do TTC diz que a agên-
cia de transporte de Toronto está a enfrentar 
um deficit de $520 milhões no Labour Day 
devido à COVID-19, mais $81 milhões do 
que a autarquia estimou na previsão ante-
rior.  Recorde-se que o TTC já reduziu algu-
mas rotas e fez em abril lay-off a 1,200 fun-
cionários. O novo relatório divulgado esta 
terça-feira (12)  destaca que a contenção de 
custos de atividade “não forneceu o alívio 
fiscal suficiente” e diz que os Governos Pro-
vinciais e Federais vão ter de apoiar o TTC, 
algo que ainda não aconteceu até agora.

Um estudo da Universidade constatou 
que o aumento das temperaturas não vai 
ajudar a acabar com a COVID-19. Embora 
inicialmente os investigadores julgassem 
que o calor ia matar o vírus, os investiga-
dores sublinharam que a decisão de reabrir 
escolas não deve ser tomada de acordo com 
a mudança de estação porque o aumento das 
temperaturas não vai matar o coronavírus.

A polícia de Toronto apreendeu 61 kg de 
cocaína avaliados em quase $8 milhões. A 
droga vinha dos EUA e era escondida em 
casas e condomínios em North York e em 
Scarborough. A polícia deteve quatro ho-
mens e continua à procura de mais dois 
suspeitos. 

Toronto vai lançar um programa para 
ajudar os empresários locais e os artistas a 

criarem lojas online em poucos dias duran-
te a pandemia. A plataforma shopHERE vai 
ajudar os pequenos empresários a fazerem 
receitas enquanto as lojas físicas conti-
nuam fechadas. 

Ontário é líder nacional em testes diários 
à COVID-19 e o Premier quer avançar com 
a reabertura da economia. Mas quem não 
está de acordo é o responsável máximo pela 
saúde em Ontário, o Dr. David Williams, que 
diz que ainda é cedo e sublinha que se esti-
véssemos perto já teria recomendado a rea-
bertura ao Premier. Os autarcas de Brampton 
e Mississauga também revelaram estar preo-
cupados com a reabertura da economia e su-
blinharam que a maioria dos novos casos da 
província tem surgido nestas áreas. 

Os funcionários da área de educação de 
Ontário vão poder ajudar noutras insti-
tuições durante a pandemia. Segundo o 
Premier, os funcionários de educação que 
estiverem disponíveis podem ajudar nos 
hospitais, lares de idosos, abrigos e centros 
de apoio à deficiência. “Seja cozinhar, lim-
par ou apoiar o bem-estar mental, esta ini-
ciativa voluntária vai permitir que nossos 
profissionais de educação estejam onde são 
mais necessários durante esta crise e façam 
a diferença na vida das pessoas e das suas 
comunidades”, disse Ford. 

O autarca de Toronto quer que os restau-
rantes expandam as esplanadas para algu-
mas ruas da cidade, logo que a província 
permita que os restaurantes voltem a servir 
jantares. Segundo Tory, os funcionários já 
estão a fazer o levantamento das áreas onde 
as esplanadas podem vir a aumentar.

Um enfermeiro que trabalhava num lar 
de idosos em London morreu devido à CO-
VID-19. A Ontario Nurses Association disse 
que a profissional de saúde trabalhava na 

Kensington Village e lamentou a morte de 
mais um profissional de saúde. 

A Canadian National Exhibition foi can-
celada devido à COVID-19. Aquela que é 
uma das maiores feiras da América do Nor-
te não era suspensa desde a Segunda Guer-
ra Mundial. A feira recebia mais de um mi-
lhão de visitantes e as receitas rondavam os 
$128 milhões. 

Ontário vai alterar as regras para fazer o 
teste à COVID-19 e agora vão ser incluídas 
pessoas que manifestem sintomas pela pri-
meira vez. Até agora estavam a ser testados 
trabalhadores essenciais veiculados a hospi-
tais, lares de idosos ou grupos vulneráveis. 

Cinco funcionários do serviço de emer-
gência do Toronto Western Hospital testa-
ram positivo para COVID-19. O hospital está 
a testar toda a equipa médica que trabalhou 
no hospital entre 20 de abril e 13 de maio. 

O autarca de Toronto está otimista com o 
compromisso de que os Governos Provin-
ciais e Federais vão ajudar os municípios do 
Canadá e, em particular, Toronto, que prevê 
uma perda de $1,5 mil milhões para este ano 
devido à pandemia da COVID-19. O Premier 
Doug Ford disse que o TTC e os municípios 
precisam do apoio da província mas admitiu 
que precisa da ajuda do Governo Federal.

Ontário anunciou quinta-feira (14) que 
a província vai avançar com a reabertura 
de mais setores da economia. As lojas de 
retalho, à exceção das que estão localiza-
das em centros comerciais, e os projetos de 
construção civil vão abrir na próxima ter-
ça-feira (19 de maio). As medidas de dis-
tância física vão ser obrigatórias em todos 
os setores de atividade e o retalho vai ter de 
limitar o número de clientes na loja. 

Joana Leal/MS
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The history of humanity has been charac-
terized by countless wars and struggles. 
Indeed, war has been the central theme 
for most of our history, and not, unfortu-
nately, a rare occurrence. It is perhaps the 
nature of scholarly review that stories of 
courage and goodness are rarely told by 
historians. Through states, religious insti-
tutions, and individuals have been chan-
neled the greatest virtues of human char-
acter. And yet, the path of history has also 
been littered with despots, cruel regimes, 
and irrepressibly horrific conduct, which 
have cost the lives and security of tens of 
millions of people.

With the adoption in 1948 of the 
Universal Declaration of Human 
Rights, the foundation of inter-

national human rights law was established. 
Fundamentally, Article One of the Dec-
laration states that “[a]ll human beings are 
born free and equal in dignity and rights.” 
The Declaration continues to be an inspir-
ation to the global community, as it seeks 
by its very existence to address injustices. 
Over the years, the commitments outlined 
in the Declaration have been translated into 
law, including in the form of treaties and 
customary international law, as well as in-
dividual domestic law. The creation of a 
comprehensive body of human rights law is 
one of the greatest results of the United Na-
tions with the resultant prescribed treaties 
to which all nations can subscribe.

It has been stated that the instrumental 
value of international human rights law, 
direct or indirect, is not as self-evident as 

hoped. We have only to examine the clear 
breaches, as evidenced by the genocide in 
Rwanda, the ethnic cleansing in the Yugo-
slavia, and the genocide of the Rohingya in 
Myanmar. But continued atrocities do not 
disprove the case for international human 
rights law. It is a contradiction that schol-
ars and observers of the human condition 
have never fully been able to reconcile, and 
it is certainly the foundation upon which 
enormous volumes of scholarship have 
been based. We can note that the narratives 
of death and destruction have traditionally 
overshadowed attention to a broader his-
tory of human goodness. One would hope 
that this is because evil and oppression are 
in fact egregious breaks from most of hu-
man history, but that unfortunately is a 
narrative not yet anywhere near complete 
or determined. While the better aspects of 
human nature are referenced in this book, 

our focus will be upon the failure of hu-
manity to avert evil either at the state level 
or in relation to individual conduct.

These are the debates that instructed 
the remonstrations of many of the great-
est philosophers in human history. Soc-
rates stated that humanity was required 
to establish fundamental principles that 
would instruct human behaviour, and that 
good and evil could be measured most im-
portantly beyond the desires of individual 
human beings. Plato held a more spiritual 
view, maintaining that human beings were 
imbued with a sense of good and evil even 
before their individual creation. Thomas 
Hobbes’ view was much more pragmatic, 
maintaining that the idea of good and evil 
was essentially relative and that it could 
change. Irrespective of these views, and 
those of other renowned thinkers through-
out history, the practical implications for 
humanity have been vast.

Many of the great institutions of human 
creation have been established to intercede 
on behalf of the persecuted, whether states 
or individuals. The League of Nations in the 
period following the First World War, or 
the United Nations that emerged from the 
conclusion of the Second World War, are 
primary examples. 

Protecting populations from the most 
serious of international crimes—including 
genocide, crimes against humanity, ter-
rorism, and war crimes—is the collective 
responsibility of the world community. It 
is to the shame of the world and its human 
institutions that these crimes continue to 
take place in many parts of the globe even 
in contemporary times. Too often, lessons 
learned are not solutions applied. Although 
calls for accountability are now the norm 
when such crimes are committed, impun-
ity remains all too common.

*Dr. Mario Silva, PhD(law), Distin-
guished Fellow, Ryerson University

Mario Silva
Opinião
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A emigração tem sido ao longo do tem-
po um fenómeno constante no modo 
de vida de milhares de açorianos. Em-
bora as suas origens remontem aos 
primórdios do povoamento do arqui-
pélago português situado no Atlântico 
nordeste, o seu caráter sistemático 
consubstanciou-se entre os séculos 
XIX e XX com o surgimento dos cinco 
grandes destinos da emigração açoria-
na: Brasil, Estados Unidos da América, 
Bermudas, Havai e Canadá.

Atualmente estima-se que cerca de 
1,5 milhões de açorianos e seus 
descendentes residam no estran-

geiro, números reveladores da grandeza 
da diáspora açoriana, muito mais se con-
siderarmos que residem no arquipélago 
cerca de 250 mil pessoas, e que ajudam a 
compreender a razão destas numerosas 
comunidades serem denominadas “a 10.ª 
ilha dos Açores”.

Como sustenta António Machado Pires, 
acerca da Emigração, Cultura e Modo de 
Ser Açoriano, os “açorianos da emigra-
ção são hoje, pelo seu número e pela sua 
diversidade, um vasto prolongamento da 
unidade e da diversidade dos Açores. São 
continuadores, descendentes, represen-
tantes de um conjunto de tradições, de 
uma língua e de uma cultura”.

A mundividência e relevância da diás-
pora açoriana encontram-se plasmadas 
na missão e objetivos do Museu da Emi-
gração Açoriana. Inaugurado em 2005, 
no antigo Mercado de Peixe da Ribeira 
Grande, o espaço museológico, aberto à 
união de esforços e trabalhos em parceria 
no âmbito da história da emigração por-
tuguesa, preserva através de fotografias, 
documentos, roupas e memórias de di-
versos tipos, as trajetórias de milhares de 
açorianos que ao longo do devir histórico 
saíram do arquipélago para o estrangeiro 
em busca de melhores condições de vida.

O Museu da Emigração Açoriana, ao es-
truturar uma visão geral sobre as razões e 
destinos da diáspora açoriana, constitui 
não só um elemento-chave na história 
da emigração açoriana, como valida a sua 
considerável base de dados com fichas de 
emigrantes e os requerimentos para emi-

gração realizados no século XIX. Como 
também representa um elemento-chave 
para a compreensão e identidade do ar-

quipélago, e do demais território nacio-
nal, ou não fosse a emigração um fenóme-
no constante da vida portuguesa.

Daniel Bastos
Opinião

Museu da Emigração Açoriana
um espaço de memórias da emigração portuguesa
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O historiador Daniel Bastos (esq.), cujo percurso tem sido alicerçado no seio das Comunidades Portuguesas, 
visitou em 2019 o MEA-Museu da Emigração Açoriana, acompanhado de Rui Faria (dir.), coordenador do espaço 
museológico e presidente da AEA-Associação dos Emigrantes Açorianos
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

1560 Bloor St W, Toronto

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

permanente, ofertas de trabalho podem resultar 
em permits de trabalho temporários ou permanentes

Your #1 Choice to Portugal

Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491
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O Governo Federal está a oferecer fi-
nanciamento para as grandes empresas 
canadianas para ajudá-las a manter os 
funcionários empregados durante a pan-
demia. Os empréstimos vão estar dispo-
níveis para vários setores de atividade e 
existem condições que têm de ser cum-
pridas pelos empregadores. O ministro 
das finanças e o PM Justin Trudeau sub-
linharam que o objetivo é evitar falências 
e ajudar empresas que não conseguem 
obter empréstimos de outras formas. 
Trudeau explicou segunda-feira (11) que 
as empresas vão ter de respeitar as re-
gras dos sindicatos e das pensões e vão 
ser obrigadas a divulgar um plano am-
biental. O Large Employer Emergency 
Financing Facility pode ser ativado por 
empresas com receitas anuais de mais 
de $300 milhões e os empréstimos po-
dem chegar aos $60 milhões. O Gover-
no sublinha que empresas que já tinham 
processos de insolvência em curso an-
tes da pandemia não se qualificam para 
este apoio.

Algumas crianças de Quebec voltaram 
às aulas segunda-feira (11). Embora 
a província seja a primeira a rea-

brir no Canadá depois da pandemia da 
COVID-19, o regresso vai ser diferente e 
as escolas primárias e os infantários rea-
brem apenas fora da área de Montreal. Os 
alunos vão ser obrigados a cumprir dis-
tanciamento físico e vão ter de lavar fre-
quentemente as mãos. Os professores vão 
usar máscara e luvas e o regresso às aulas 
não é obrigatório. 

Uma fábrica de processamento de car-
ne no Quebec encerrou porque 64 funcio-
nários testaram positivo para COVID-19, 
cerca de 13% da força laboral da fábrica. 
A Cargill fica a 35 km a sul de Montreal e 
segundo o sindicato United Food and Com-
mercial Workers cerca de 171 funcionários 
estão em casa porque estão doentes ou esti-
veram em contacto com alguém que apre-
sentava sintomas de COVID-19. 

As autoridades identificaram parte dos 
restos mortais do capitão Brenden Ian 
MacDonald, uma das seis vítimas mortais 
do acidente com um helicóptero militar 
canadiano que caiu no mês passado no 
mar Mediterrâneo. Abbigail Cowbrou-
gh, de 23 anos, foi a primeira vítima a ser 
identificada e repatriada pelas autorida-
des canadianas. As causas do acidente 

continuam por apurar. 
O Governo Federal anunciou terça-feira 

(12) um novo pacote financeiro para apoiar 
os idosos que estão em asfixia económica 
devido à COVID-19. Ao todo são $2,5 mil 
milhões que vão ser distribuídos por 6,7 
milhões de idosos em todo o país. Os idosos 
que se qualifiquem para o Old Age Security 
(OAS) vão receber $300 e os que se elege-
rem para o Guaranteed Income Supple-
ment (GIS) podem receber mais $200. 

Documentos obtidos pela CBC News des-
crevem uma longa lista de alegações con-
tra funcionários da Agência de Serviços 
de Fronteiras do Canadá, que vão desde 
abusos de autoridade e associação crimi-
nosa até força excessiva e assédio sexual. 
Algumas das alegações já foram investiga-
das e outras ainda estão sob investigação. 
A Agência de Serviços de Fronteiras do Ca-
nadá recebeu mais de 500 queixas contra 
funcionários entre janeiro de 2018 e o início 
de 2020 e o país emprega cerca de 6,500 
oficiais no controlo das fronteiras. 

O cantor canadiano Bryan Adams foi 
criticado porque publicou nas suas redes 
sociais um post sobre o novo coronavírus 
que algumas pessoas consideraram racista. 

O cantor pediu desculpas e disse que queria 
apenas promover o veganismo. 

O plano da Air Canada de introduzir 
controlos obrigatórios de temperatura a 
todos os passageiros, para ajudar a garan-
tir que os canadianos viajam em seguran-
ça, está a levantar preocupações com a 
privacidade. Os especialistas na matéria 
alertam que a medida pode violar as leis 
de privacidade, uma vez que solicita in-
formações pessoais sensíveis que não são 
baseadas em evidências. 

A Health Canada autorizou o primeiro 
teste serológico COVID-19 para uso no país 
para detetar anticorpos específicos para 
o vírus. O teste foi desenvolvido por uma 
multinacional italiana de biotecnologia e 
foi aprovado nos EUA. O teste vai ser usa-
do em laboratórios canadianos para detetar 
anticorpos COVID-19 e ajudar a perceber se 
as pessoas que foram infetadas são imunes 
ao vírus.  A agência canadiana diz que pelo 
menos um milhão de amostras de sangue 
vão ser recolhidas e analisadas nos próxi-
mos dois anos para rastrear o vírus na po-
pulação em geral.

Os estudantes que não conseguem en-
contrar um trabalho de verão e os alu-

Health Canada aprova primeiro teste 
de imunidade à COVID-19
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nos recém-formados que ainda não têm 
colocação vão poder solicitar o apoio fi-
nanceiro do Governo Federal esta sexta-
-feira (15). O Canada Emergency Student 
Benefit vai disponibilizar $1,250 por mês 
durante quatro meses e os alunos com de-
ficiências podem obter um valor extra de 
$750. O PM Justin Trudeau diz que os alu-
nos têm que criar obrigatoriamente uma 
conta na Canada Revenue Agency e diz 
que aqueles que estão a trabalhar mas re-
cebem menos de $1,000 por mês também 
são elegíveis para o envelope financeiro. 
O programa criado para apoiar os estu-
dantes tem um fundo de $9 mil milhões. 

A Colúmbia Britânica está a abrandar 

as restrições à COVID-19, mas as estrelas 
de cinema, os jogadores de hóquei e os 
operadores de cruzeiros não vão receber 
passes especiais devido às regras de au-
toisolamento e às limitações no acesso aos 
portos da província. A oficial de saúde da 
província avisou que se a Liga Nacional de 
Hóquei escolher Vancouver como um de 
seus locais para reabrir a temporada, os 
jogadores e os oficiais de equipa que che-
guem de fora do Canadá vão ser obrigados 
a cumprirem quarentena. 

O PM Justin Trudeau anunciou quin-
ta-feira (14) um pacote financeiro para 
os pescadores afetados pela crise da CO-
VID-19. O Governo vai apoiar até 75% da 

receita perdida até $10.000 para os pesca-
dores cujas receitas caíram 25%. O apoio 
vai também estender-se àqueles que traba-
lham por conta própria e no próximo ano 
Trudeau diz que os requisitos para solicitar 
o subsídio de desemprego vão ser ajusta-
dos de acordo com as receitas deste ano. O 
fundo de apoio à pesca disponibilizado pelo 
Governo Federal ronda os $470 milhões. 

O ministro do Ambiente, Jonathan 
Wilkinson, diz que os parques nacionais 
vão reabrir em junho. Da lista fazem parte 
parques nacionais, locais históricos e cur-
sos de água e áreas nacionais de conserva-
ção marinha e acampar continua a ser proi-
bido, pelo menos até 21 de junho. 

A Canada Revenue Agency está a planear 
avançar com medidas para verificar se os 
canadianos receberam indevidamente be-
nefícios de emergência durante a crise da 
COVID-19. No entanto as autoridades di-
zem a investigação a casos fraudulentos que 
foi prometida pelo PM Justin Trudeau no 
parlamento não vai acontecer em breve. A 
confirmação surge depois de terem vindo a 
público casos em que as pessoas receberam 
indevidamente o apoio do CERB, o Canada 
Emergency Response Benefit. 

Joana Leal/MS
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Mortgage arrears rate could spike to double 
what it was in 2009, Bank of Canada says
Emergency measures to deal with the 
economic impact of the COVID-19 pan-
demic are showing encouraging signs of 
working, but Canada’s economy is still 
facing an uncertain future, the Bank of 
Canada says.

Like other policymakers, Canada’s 
central bank has spent the last two 
months making a flurry of policy 

decisions to ease the flow of credit, in-
cluding slashing its target interest rate 
and embarking on an unprecedented 
bond-buying program.

The report suggests these measures 
have helped ease liquidity strains and 
provide easy access to short-term cre-
dit for companies and households. “We 
entered this global health crisis with a 
strong economy and resilient financial 
system,” outgoing governor Stephen Po-
loz said. “This will support the recovery. 
But we know that debt levels are going to 
rise, so the right combination of econo-
mic policies will be important, too.”
Defaults are coming

One of the issues on the bank’s ra-
dar will be the number of people having 
trouble staying on top of their mortgages.

The bank said that if no new policies 
had been implemented in response to the 
unprecedented economic impact of CO-
VID-19, the mortgage arrears rate may 
have risen to 2.1 per cent of all loans by the 

end of this year. That means more than 
one out of every 50 homeowners would 
be at least three months behind on their 
payments — almost 10 times the number 
that were before the COVID-19 crisis.

As it stands, because of some of the po-
licies put in place, the bank says that un-
der the current worst case scenario, the 
mortgage arrears rate will spike to about 
0.8 per cent and remain on a much flatter 
curve that doesn’t peak until next year, 
once payment deferral plans offered by 
the big banks at the outset of this crisis 

are set to expire.
Currently, the mortgage arrears rate is 

at slightly more than 0.2 per cent. If the 
rate peaks to 0.8 per cent, that would be 
roughly twice as high as its highest point 
during the financial crisis of 2009. 

The bank did caution that those fore-
casts are assuming the worst case scenario 
for its stress-test modelling, and far more 
optimistic scenarios could play out. “The 
unprecedented nature of the pandemic 
makes the uncertainty around the results 
exceptionally high,” the bank said.

We already know about record-setting 
job losses during the pandemic, but the 
bank gave some new data regarding just 
how many people are finding it hard to 
make ends meet.

By its calculations, the bank says about 
one out of every five home-owning hou-
seholds in Canada doesn’t currently have 
enough money to cover two months’ 
worth of expenses, and almost one third 
don’t have enough to cover four months’ 
worth.

Even despite the financial support 
programs, such as wage subsidies, im-
plemented by the federal government, 
“some households are likely to fall behind 
on their loan payments,” the bank said. 
“This typically appears first in missed 
credit card and auto loan payments and 
later in mortgage payments.”

That’s not just a problem for homeow-
ners, either, Toronto-Dominion Bank 
economist Brian DePratto says. “Ren-
ters are not immune, as they are more 
likely to work in industries most affected 
by COVID-19,” he said. “The longer the 
income shock, the greater the risk of in-
creased consumer insolvencies.

“Broad-based income support measu-
res can only last so long, making the gra-
dual economic reopening crucial to the 
health of the Canadian economy’s finan-
cial underpinnings.”

CBC/MS
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Some grocery chains now require 
shoppers to wear a face mask
Longo’s, T&T Supermarket and Costco in 
the U.S. say customers must wear some 
kind of face covering.

A growing number of major retailers 
are now requiring — or requesting — 
that shoppers wear a face covering in 

their store during the COVID-19 pandemic. 
The move follows a shift from Cana-

dian health officials who, at the start of 
the pandemic, questioned the benefits of 
widespread mask wearing and then later 
suggested it may help stop the spread of 
COVID-19.

However, there’s still much debate on the 
effectiveness of the general public wearing 
face masks, due to a lack of scientific data 
and concerns over people wearing them 
improperly. As a result, not all shoppers will 
buy into the idea of donning face masks. 

On Monday (11), T&T Supermarket chain 
mandated that shoppers join its employees in 
wearing face coverings in the store. The Asian 
grocery chain, which is owned by Loblaws, 
has locations in Ontario, B.C. and Alberta.

“We believe wearing a face mask or face 
covering can help to prevent the spread of 
COVID-19,” said T&T CEO Tina Lee in a 
statement to CBC News.

She said any type of material covering 
both the nose and mouth will suffice, but 
“pulling up your jacket collar to cover your 
mouth doesn’t count.”

Customers who show up without a mask 
can buy a disposable one at T&T for $1 with 
the profits going to a Loblaws-run chil-
dren’s charity.

On May 4, Toronto-based grocer Lon-
go’s became the first Canadian retail chain 

to mandate that customers wear a facial 
covering; its workers have had to wear one 
since mid-April. 

“We will never stop short of doing what 
is necessary to keep our team members and 
guests safe,” said CEO Anthony Longo, in a 
statement. 

Like at T&T, Longo’s customers can buy 
a disposable mask for $1 with the profits 
going to local food banks. Accommoda-
tions will be made for customers who can’t 
wear a mask for health or other reasons, 
said Longo.
Please wear a mask, some re-
tailers say

Some other retailers are requesting ra-
ther than mandating that customers wear 
masks.

On Monday (11), Starbucks — which 
plans to reopen more than half of its stores 
by the end of this week — announced in a 
statement it’s “respectfully requesting” that 
customers wear a facial covering. About 
two weeks earlier, the coffee chain declared 
that employees must wear a mask. 

On April 30, retail giant, Amazon an-
nounced it had made masks mandatory for 
employees and will start requesting that 
customers wear face coverings in its Whole 
Foods grocery stores. It said free disposab-
le masks will be offered on site to shoppers 
who don’t have one. 

Costco in the U.S. implemented a man-
datory mask policy for customers on May 
4, but no word yet if Costco in Canada will 
follow suit. The big box-giant declined to 
respond to requests for comment. 

Guidance evolving
Since the beginning of the pandemic, 

health experts have agreed that medical 
masks, such as N95 respirators, should be 
conserved for health care workers. But 
advice for the general public wearing non-
-medical masks, such as those handmade 
from cloth or disposable paper ones, has 
shifted. Up until early April, the Public 
Health Agency of Canada (PHAC) advised 
that masks help prevent ill people from 
spreading the virus, so healthy people 
don’t need to wear one. 

Then on April 7, PHAC announced 
that symptom-free people could wear a 

non-medical mask in an attempt to pro-
tect others, because emerging evidence 
showed infected people with no symptoms 
may spread the virus.

However, it also noted that homemade 
masks aren’t tested to recognized stan-
dards and may not be effective in blocking 
the virus. 

Still, the chance that a mask may help 
is enough for Sandi Nystrom of Lethbri-
dge, Alta., who wears a handmade cloth 
one whenever she’s in a store. “If it helps, 
great, if it doesn’t, it doesn’t hurt — other 
than my physical appearance, and who ca-
res anyhow?”

CBC/MS
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Contrato Secreto 
com a Amazon

Representantes da Amazon reuniram-se 
com o gabinete do primeiro-ministro 
duas semanas antes da empresa receber 
um contrato secreto para lidar com os 
suprimentos e equipamentos médicos de 
emergência do Canadá.

Foi relatado na comunicação social que 
duas semanas antes de anunciar que a 
Amazon havia recebido um contrato 

secreto para armazenar e distribuir supri-
mentos e equipamentos médicos de 
emergência do Canadá, a empresa multin-
acional fez lobby junto de funcionários do 
gabinete do primeiro-ministro. Os regis-
tos públicos exibidos são de 17 de março, 
durante a primeira semana do bloqueio 
pandémico. A Amazon reuniu-se com um 
consultor de gestão de questões do gabinete 
do primeiro-ministro e Assuntos Par-
lamentares. O relatório de comunicações 
de lobby descreve simplesmente o as-
sunto da reunião como “indústria”. Foi 
a primeira reunião entre funcionários da 
Amazon e o gabinete do primeiro-ministro 
desde abril de 2019.

A  Amazon continua sem comentários 
em relação à reunião e o gabinete do pri-
meiro-ministro, por outro lado, só oferece 
detalhes vagos. Duas semanas depois, a 3 
de abril, o primeiro-ministro Justin Tru-
deau anunciou que o Governo Federal es-
tava, em parceria com a Amazon, a “gerir 
a distribuição” de suprimentos médicos de 
emergência, incluindo máscaras faciais e 
ventiladores. Até ao momento, os detalhes 
da “parceria” permanecem vagos, com os 
únicos pormenores concretos no comu-
nicado inicial do Governo a indicar que a 
Amazon ajudaria a “processar e gerenciar 
pedidos (de suprimentos médicos) através 
da sua loja on-line da Amazon Business”.

Funcionários do Governo confirmam 
agora que o contrato lhes permite armaze-
nar suprimentos médicos de emergência 
nos armazéns privados da Amazon. O Go-
verno Federal não ofereceu explicações so-
bre porque precisaria de armazéns privados 
da Amazon, apesar de operar 12 grandes ar-
mazéns e 1.300 centros de suprimentos que 
deveriam armazenar suprimentos médicos 
de emergência em caso de pandemia.

Os defensores da saúde dizem que o 
acordo privatiza efetivamente o gerencia-

mento do stock de suprimentos médicos de 
emergência do Canadá, algo que “deve ser 
controlado publicamente e sujeito a cuida-
dosa supervisão”.

Relatórios recentes divulgados pelos 
media sugerem que a rede de depósitos 
de emergência pode ter enfrentado anos 
de negligência e má administração sob os 
Governos Liberal e Conservador. Autori-
dades de saúde pública anónimos disseram 
ao Globe and Mail na semana passada que 
o sistema de stock do Canadá não se pre-
parou adequadamente para uma pande-
mia. O Serviço Público e Compras no Ca-
nadá (PSPC), o departamento encarregado 
de adjudicar contratos governamentais, 
confirmou que a Amazon foi contratada 
pela Agência de Saúde Pública do Canadá 
(PHAC), a autoridade de saúde pública que 
administra a rede de armazéns de emer-
gência do Canadá.

Os críticos da parceria dizem que o acor-
do favorece a empresa de Seattle, que está a 
enfrentar reclamações por suposta falta de 
precauções para proteger os trabalhadores 
contra a COVID-19. Relatórios da Amazon 
revelam que evitam medidas de segurança 
como o distanciamento físico, colocando 
em risco a vida dos trabalhadores e amea-
çam a saúde pública em plena pandemia. 
Procurar poupanças para aumentar os lu-
cros, durante uma crise de saúde, é errado 
e não deve ser recompensado. Tenho preo-
cupações de que o Governo Federal esteja a 
escolher fazer um acordo com uma gigante 
do setor privado que tem um histórico de 
negligenciar a saúde e a segurança dos seus 
trabalhadores. 

Por enquanto, o público suspendeu o 
julgamento crítico sobre quanto dinheiro 
deve ser gasto para apoiar pessoas e em-
presas devastadas pelo fechamento econó-
mico causado pela pandemia. O Governo 
Federal, livre de qualquer restrição, está a 
distribuir dinheiro numa velocidade verti-
ginosa, em quantias impressionantes, sem 
nenhuma indicação até ao momento sobre 
o que acontecerá quando a conta chegar.

O diretor de orçamento parlamentar 
Yves Giroux prevê que o déficit federal será 
de $252 bilhões, além dos $100 bilhões que 
o Governo conseguiu acumular em cinco 
anos antes da pandemia.

Todos podemos concordar que o Gover-
no precisava agir rápida e decisivamente 
para evitar uma calamidade financeira. Era 
moralmente obrigado a apoiar as pessoas 
que mandava não trabalhar e os negócios 
que obrigava a fechar. O alívio tinha que 
ser considerável, mas isso não significa que 
possa ser ilimitado. 

Peter Ferreira
Opinião
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Açores já começaram 
a testar alunos 
e professores de cinco ilhas

Os Açores já começaram a testar por in-
feção pelo novo coronavírus alunos e pro-
fessores de cinco ilhas, que deverão re-
gressar em breve às escolas, revelou esta 
quarta-feira (13) a Autoridade de Saúde 
Regional.

“Já o iniciámos e portanto é expectável 
que nos próximos dias o número de 
rastreios suba de forma significativa. 

Iniciámos já com alguns docentes e com 
alguns dos alunos. Temos já na Terceira, 
no Faial, na Graciosa, Pico e São Jorge, e 
ao longo dos próximos dias iremos ter um 
número bastante significativo de pessoas 
em âmbito de testes realizados ao abrigo 
dos rastreios”, avançou o responsável 
máximo da Autoridade de Saúde Regional 
dos Açores.

Tiago Lopes, que é também diretor re-
gional da Saúde, falava, em Angra do He-
roísmo, num ponto de situação sobre a 

evolução da pandemia da covid-19 no ar-
quipélago.

Nas ilhas de Santa Maria, Flores e Corvo, 
onde até ao momento não foram registados 
casos de infeção pelo novo coronavírus, 
foram retomadas esta segunda-feira (11) as 
aulas presenciais nos três ciclos de ensino 
básico, bem como no secundário.

Nas restantes ilhas serão retomadas ape-
nas as aulas presenciais no 11.º e 12.º anos, 
no dia 18 de maio nas ilhas Terceira, São 
Jorge, Pico, Faial e Graciosa e no dia 25 de 
maio na ilha de São Miguel.

Sem se comprometer com um prazo para 
a conclusão do rastreio nas escolas, o res-
ponsável da Autoridade de Saúde Regional 
disse que o objetivo era realizá-los “o mais 
rapidamente possível”, mas ressalvou que 
estão em causa “centenas de testes”.

Já eram realizados rastreios à covid-19 

aos passageiros que chegam à região, no 
final dos 14 dias de confinamento em uni-
dades hoteleiras, bem como aos utentes 
e funcionários de estruturas residenciais 
para idosos, unidades de cuidados conti-
nuados integrados e casas de saúde, quan-
do entram ao serviço, num esquema de ro-
tatividade.

Das 219 análises realizadas até às 00:00 
de quarta-feira (13) - todas com resultado 
negativo -213 diziam respeito a rastreios.

Estavam a aguardar recolha de amostras 
ou resultados dos testes 528 pessoas, 522 
também referentes a rastreios e o núme-
ro deverá continuar a aumentar, segundo 
Tiago Lopes.

Com a realização destas análises labo-
ratoriais, o arquipélago vai ultrapassar as 
10.000 pessoas testadas à infeção pelo novo 
coronavírus, desde o início do surto.

O responsável da Autoridade de Saúde 
Regional disse estar a trabalhar “em estrei-
ta colaboração” com o Instituto Nacional de 
Saúde Dr. Ricardo Jorge, laboratório de refe-
rência em Portugal, para que os Açores pos-
sam também produzir “conhecimento sobre 
o comportamento do novo coronavírus”.

Quanto à realização de testes rápidos e 
de testes serológicos na região, está pre-
vista, mas ainda não existe uma data para 
que se inicie.

“O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ri-
cardo Jorge tem trabalhado connosco, 
com a devida ponderação, para verificar se 
efetivamente temos condições e se os tes-
tes são fidedignos e são eficazes para a sua 
validação e é nesse sentido que estamos a 
trabalhar com a devida calma”, apontou 
Tiago Lopes.

NM/MS

Restrições nos Açores deverão ser 
mantidas até ao final do prazo previsto
A Autoridade de Saúde Regional dos 
Açores defende que as restrições às 
deslocações interilhas e à circulação no 
concelho do Nordeste devem ser man-
tidas até à data prevista, apesar de as 
cadeias de transmissão da covid-19 es-
tarem “confinadas”.

“Ao longo dos últimos dias tem vin-
do a ser mais favorável o cenário 
que temos atualmente, por via do 

número de casos de recuperação e do 
número de casos positivos registados. É 
uma situação que estamos a avaliar con-
stantemente, pelo menos enquanto vig-
orarem algumas dessas medidas, nomea-
damente a cerca sanitária e as restrições 
ao nível de ligações interilhas, para de-
pois, findando esses períodos, voltarmos 
a ter informação suficiente para ser tom-
ada uma decisão sobre a sua renovação 
ou cessação”, adiantou o responsável da 
Autoridade de Saúde.

Tiago Lopes falava, em Angra do Heroís-
mo, no ponto de situação diário sobre a evo-
lução da pandemia da covid-19 nos Açores.

O concelho do Nordeste, na ilha de São 
Miguel, onde foram detetados 38 casos 
de infeção pelo novo coronavírus em 
utentes de um lar de idosos (12 dos quais 
ainda com covid-19) e em 12 funcioná-
rios continua com cordão sanitário até 

18 de maio.O caso mais recente registado 
no concelho foi detetado em 05 de maio, 
num funcionário do lar, que já se encon-
trava em quarentena.

Tiago Lopes reconheceu que o cená-
rio é favorável, mas disse ser necessário 
“aguardar mais uns dias” para, “se tudo 
correr bem”, se concluir o planeamento 
para o regresso à normalidade no conce-
lho do Nordeste.

“Temos mais casos recuperados do que 
casos positivos ativos, não temos mais 
casos positivos ativos registados no con-
celho, a cadeia de transmissão terciária 
e quaternária está confinada, está muito 
restrita. Os testes que recentemente fize-
mos aos utentes que ainda permaneciam 
até há pouco tempo na estrutura resi-
dencial para idosos e que foram transfe-
ridos para o centro de saúde do Nordes-
te tiveram todos resultados negativo”, 
enumerou.

Quanto às viagens aéreas interilhas, efe-
tuadas apenas pela companhia aérea aço-
riana SATA, estão suspensas, realizando-
-se apenas com autorização da Autoridade 
de Saúde Regional, até ao final do mês e só 
nessa altura será reavaliada a decisão.

“Esse trabalho de acompanhamento 

estamos a fazê-lo em consonância com 
todos os departamentos do Governo Re-
gional e assim que possível, dentro da-
quilo que é a evolução epidemiológica na 
região, iremos comunicar eventuais alte-
rações que possam vir a ser necessárias”, 
afirmou o diretor regional da Saúde.

Questionado sobre a deslocação de 
médicos especialistas do continente por-
tuguês para os Açores, Tiago Lopes disse 
que, numa primeira fase, as unidades de 
saúde estão a dar prioridade às desloca-
ções de especialistas das ilhas com hos-
pital (São Miguel, Terceira e Faial) para as 
ilhas sem unidades hospitalares.

“Estão a ser ponderadas e já foram ex-
cecionadas algumas situações para que 
exista essa deslocação de especialistas às 
ilhas sem hospital e possam dar a devi-
da assistência médica aos açorianos e às 
açorianas”, avançou.

Ainda assim, disse que as unidades de 
saúde estão também já a trabalhar para 
“trazer especialistas de outras especiali-
dades médicas, que exercem funções em 
território continental” à região, permi-
tindo a retoma da atividade assistencial 
“com a maior brevidade”.

NM/MS

Caravelas-portuguesas 
invadem costas das ilhas 
dos Açores. “São milhares”

Organismos gelatinosos têm tanto de bon-
ito como de perigoso.

Nas últimas semanas, os Açores foram 
‘invadidos’ por grandes quantidades 
de ‘Physalia physalis’, conhecidas 

vulgarmente por caravelas-portuguesas.
As costas, areais e piscinas naturais de 

cada uma das nove ilhas do arquipélagos 
encheram-se destes organismos gelatinosos 
que têm tanto de bonito como de perigoso.

Apesar do fenómeno ser considerado pe-
los especialistas como “natural”, por acon-
tecer todos os anos, a partir da primavera - 
o ano passado ocorreu desde o final de abril 
até ao mês de junho, com maior abundância 
nas ilhas Terceira, Flores e Faial - o vento e 
as correntes fortes que se fizeram sentir nos 
últimos dias na região arrastaram milhares 
de caravelas-portuguesas até algumas ilhas.

Nas redes sociais foram muitos os inter-
nautas que partilharam imagens dos areais, 
costas e piscinas naturais preenchidos com 
estes seres azulados, com nuances de rosa.

Até a agência de turismo Futurismo Azo-
res Whale Watching, habituada a navegar 
pelos mares dos Açores, fez referência ao 
fenómeno na sua página de Facebook. “São 
milhares”, descrevem na legenda das fotos 
tiradas na ilha de São Miguel.

NM/MS
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Covid-19: Praia do Porto santo sem 
problemas porque “há espaço para todos”
O presidente da Câmara do Porto San-
to perspetiva que não haverá problemas 
na praia da ilha, onde “há espaço para 
todos”, e que a autarquia não terá preocu-
pações com a abertura da época balnear 
oficial em 01 de junho.

“Isso não nos preocupa muito”, decla-
rou Idalino Vasconcelos (PSD) à agên-
cia Lusa, salientando é “muito raro 

acontecer grandes aglomerados de pes-
soas”, mesmo nos meses do verão.

A ilha do Porto Santo tem uma população 
de cinco mil residentes e, na altura do ve-
rão, é normal ter cerca de 25 mil visitantes, 
mas “mesmo com esta enchente nunca fica 
completamente cheia, antes pelo contrá-
rio, muitas vezes até parece que está va-
zia”, salientou.

Idalino Vasconcelos referiu que no verão 
“o maior número de frequentadores acon-
tece junto dos hotéis”, com grupos de fa-
miliares ou amigos, mas “há muitas zonas 
vazias e a praia dá para todos”.

No seu entender, devido à pandemia da 
covid-19, “muitas pessoas vão ter medo e 
vão ser os seus próprios fiscais” no que diz 
respeito ao cumprimento das medidas deter-
minadas pelas autoridades de saúde, nomea-
damente em matéria de distanciamento.

“Penso que as pessoas são conscientes e 
civilizadas e vão estar a mais de dois me-
tros, como é indicado”, afirmou.

Idalino Vasconcelos realçou que a fiscali-
zação é uma competência da Polícia Marí-
tima, que “está a fazer bem o seu trabalho” 

e “vai continuar a fazer”.
Será colocada informação na praia e está 

previsto que os balneários, na zona das 
Fontaínhas, abram quando se iniciar a épo-
ca balnear oficial.

Neste momento, no Porto Santo, devido 
à situação epidemiológica, sem casos de 
covid-19 desde 19 de abril, “já é possível ir 
a banhos” desde 10 de maio e foi levantada 
a obrigação de quarentena para os residen-
tes da Madeira que se desloquem àquela 
ilha, destacou o autarca.

A temperatura da água varia “entre os 18 
graus centígrados de mínima e os 26 de má-
xima, rondando entre os 21 e os 24” no verão.

“São águas cristalinas que banham uma 
praia de areia fina com nove quilómetros 
de extensão e 40 metros de largura, tendo 
areias especiais que curam diversas doen-
ças”, observou.

Em relação à restauração da ilha, a au-
tarquia decidiu isentar os comerciantes do 
pagamento das taxas das esplanadas.

Questionado sobre a possibilidade de au-
mentar a capacidade destes espaços para 
compensar a redução dos interiores, Idali-
no Vasconcelos respondeu que “se tal for 
possível, não há qualquer inconveniente, 
embora algumas já estejam delimitadas pe-
los espaços físicos em que estão implemen-
tadas”.

“Até ao momento, a Câmara do Porto San-
to ainda não recebeu qualquer pedido nesse 
sentido. Mas estou de acordo”, concluiu.

JM/MS

Santa cruz prolonga isenção 
de rendas sociais até setembro
Um despacho assinado esta quarta-feira 
(13) pelo Presidente da Câmara Munici-
pal de Santa Cruz prolonga a isenção do 
pagamento de rendas sociais nos com-
plexos de habitação do Município até 30 
de setembro.

Numa primeira fase, esta medida vig-
orava apenas até abril, mas, explica 
o despacho assinado por Filipe Sou-

sa, a “suspensão das rendas, inicialmente 
prevista até 30 de abril, continua a justifi-
car-se, pois persistem os problemas que lhe 
derem origem”, nomeadamente situações 
de desemprego ou perda de rendimentos 
decorrentes das medidas de contenção da 
COVID-19, que tiveram grande impacto no 
tecido económico.

O despacho refere ainda que esta é uma 
medida “com um forte cariz social de apoio 
às famílias neste momento excecional que 
estamos a viver, onde é imperioso conter 
eventuais focos de transmissão do vírus, 
mas também acautelar medidas de prote-
ção a eventuais danos colaterais na econo-
mia com reflexo na vida dos cidadãos”.

O autarca sublinha ainda que a medida 
agora tomada vai ao encontro daquela que é 
a matriz social da autarquia que dirige e en-
quadra-se noutras medidas que têm vindo a 
ser tomadas por forma a garantir uma ade-
quação das políticas sociais existentes aos de-
safios decorrentes da pandemia COVID-19.

JM/MS

A covid-19 veio trazer desafios ao modo 
como é concebido o ensino, obrigando a 
que se recorra atualmente ao telensino 
para garantir a continuidade do presente 
ano letivo.

Por este motivo e “somadas todas as 
necessidades” a Câmara da Ribeira 
Brava adquiriu 60 routers e 90 tab-

lets para garantir que “os alunos mais car-
enciados tenham acesso às condições de 
ensino para o que resta do ano letivo”, con-
forme adianta Ricardo Nascimento.

O edil ribeira-bravense refere ser um “in-
vestimento adicional causado por esta si-
tuação inesperada”, possibilitando que “to-
dos os alunos possam acompanhar as aulas e 
interagirem com professores e colegas”.

Os equipamentos estão a ser distribuídos 
aos alunos sinalizados pelas escolas do con-
celho, mediante o levantamento de neces-
sidades efetuado, sendo entregues a título 
de empréstimo até final do ano letivo.

A totalidade dos tablets foram distri-
buídos pelos alunos do primeiro ciclo, en-
quanto os routers foram distribuídos por 
alunos de todos os ciclos de ensino.

Ao todo a autarquia conta investir um 
montante a rondar os 20 mil euros.

A autarquia destaca ainda a colabora-
ção da Casa do Povo da Serra de Água, que 
disponibilizou alguns equipamentos para 
apoio aos alunos neste âmbito.

JN/MS

Ribeira brava apoia alunos 
prejudicados pela covid-19
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Estudo de imunidade à covid-19 em Portugal já arrancou
A primeira fase do inquérito piloto para 
conhecer o nível de imunidade ao SARS-
CoV-2 em Portugal já arrancou.

O inquérito serológico levado a cabo 
pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo 
Jorge "já está no terreno" e visa "mon-

itorizar a evolução da imunidade da popu-
lação contra o novo coronavírus", anunciou o 
secretário de Estado da Saúde na conferência 
de imprensa conjunta desta quarta-feira (13). 
A finalidade do estudo é conhecer a percent-
agem de pessoas que têm anticorpos contra o 
vírus. De acordo com o governante, já foram 
contactados hospitais e postos de colheitas 
de análises clínicas, estando previsto que a 
colheita de amostras de sangue comece no 
início da próxima semana.

O "melhor de dois mundos" na 
solução para as creches

Sobre as normas a adotar nas creches, di-
vulgadas na quarta-feira (13) numa orien-
tação da Direção-Geral da Saúde, Graça 
Freitas disse tratar-se de um "conjunto de 
boas práticas", resultante dos diálogos com 
o Ministério do Trabalho e parceiros do se-
tor: "Tentámos conciliar o melhor de dois 
mundos, ou seja, permitir atividades lúdi-
cas aos meninos (...) mas com regras e cui-
dados." O objetivo é permitir o "desenvol-
vimento harmonioso" e a "manutenção dos 
afetos", mas de forma a minimizar even-

tuais riscos de contágio, mantendo dis-
tâncias, retirando todo o material que não 
seja necessário às atividades e desinfetando 
com frequência os brinquedos, que não de-
vem ser trazidos de casa, exemplificou.

Quanto a eventuais dificuldades das cre-
ches em manterem as crianças afastadas 
durante o período da sesta, por falta de 
espaço, a diretora-geral da Saúde desta-
cou uma "regra muito simples": "Deitando 
um menino com a cabeça para um lado e 
os pés para o outro, e o menino seguinte 
ao contrário". "Se deitarmos os meninos 
em colchões seguidos com uma distância 
determinada, em que as cabeças dos me-
ninos estejam a uma distância de um me-
tro e meio, à partida minimizamos o risco 
de transmissão de gotículas", acrescentou 
Graça Freitas, dando conta de que os tes-
tes aos funcionários das creches "estão a 
ser feitos", não existindo até ao momento 
casos positivos.

Abertura da época balnear e 
normas para funerais ainda sem 
decisão.

Quanto à abertura da época balnear, a 
responsável recordou que "muitas institui-
ções" ainda estão ainda a dar pareceres téc-
nicos, baseados na avaliação do risco e na 
proposta de solução, e que "esse trabalho 

ainda não foi terminado".
Sobre novas indicações para a realização 

de funerais, Graça Freitas disse que vão ser 
publicadas "em breve", apontando que terá 
de haver "equilíbrio" entre "tratar com dig-
nidade um momento difícil" e "minimizar o 
risco". A decisão sobre o número máximo 
de pessoas presentes nos funerais cabe às 
"entidades gestoras dos cemitérios e cre-
matórios", reforçou.

Menos 15% de cirurgias 
oncológicas

"Face ao período homólogo de 2019, po-
demos dizer que temos menos 2500 doen-
tes operados em cirurgia oncológica, que 
representa uma redução de cerca de 15%", 
esclareceu o secretário de Estado da Saúde, 
quando questionado sobre o adiamento e 
cancelamento de exames e cirurgias, no-
meadamente na área oncológica. O gover-
nante acrescentou que também houve uma 
redução de 10% nas sessões de radioterapia 
e de 25% nas cirurgias de prioridade nor-
mal, por oposição a um aumento de 7% na 
cirurgia muito prioritária. "Fazendo menos 
cirurgias de prioridade normal, fez-se mais 
em cirurgia com muita prioridade", expli-
cou António Sales, apelando aos doentes 
oncológicos a que "não tenham medo" de ir 
aos hospitais do SNS, uma vez que "os cir-

cuitos estão perfeitamente diferenciados e 
as condições de segurança são muito boas". 
No caso de idas a hospitais privados, "cada 
paciente terá de conhecer as condições an-
tes do ato clínico".

A diretora-geral da Saúde revelou ainda 
que a DGS vai publicar novas indicações 
para os funerais "em breve". Graça Frei-
tas explicou que as novas normas, como 
as atuais, terão de ter um "equilíbrio en-
tre não deixar de tratar com dignidade um 
momento difícil mas minimizar o risco" e 
ressalvou que são as "entidades gestoras 
dos cemitérios e crematórios que tomam 
decisões sobre o número máximo de pes-
soas" presente nos funerais.

Desde o dia 1 de março, já foram feitos 
mais de 566 mil testes de diagnóstico, e de 
1 a 11 de maio a média diária de testes foi 
de 12.600. "Como reconheceu a OCDE, es-
tamos entre os países que mais testes fa-
zem", completou o secretário de Estado, 
adiantando ainda que estão a ser feitos 250 
testes por dia nos estabelecimentos prisio-
nais, estando previsto que essa capacidade 
aumente nos próximos dias para 450 testes 
diários. E admitiu que está a ser estudada a 
hipótese de fazer testes a pescadores de al-
gumas regiões, tendo em conta que as em-
barcações são espaços que reúnem muitas 
pessoas ao mesmo tempo.

JN/MS
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Portugueses “muito contidos” 
no início do desconfinamento
Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta 
quinta-feira (14) que o desconfinamento 
em Portugal, que começou no início de 
maio, “foi muito contido” e não teve, para 
já, reflexos na evolução do surto. 

“Os portugueses foram sensíveis ao que 
lhes foi pedido, de fazerem a abertura 
por pequenos passos. O que quer dizer 

que não temos muitos dados que permitam 
retirar conclusões firmes. Ainda não pas-
saram 15 dias e como a contenção continuou 
elevada encontramos um processo estável”, 
anunciou o presidente da República, após re-
união com o Infarmed.

Neste momento, o chamado R0 (indi-
cador de contágio) “anda à volta de 1”, na 
média do país, o que quer dizer que cada 
infetado pode contagiar uma pessoa. Se-
gundo confirmou o chefe de Estado, Lisboa 

e Vale do Tejo é a região com maior risco de 
transmissão do novo coronavírus. 

Marcelo Rebelo de Sousa confirmou 
também a tendência de diminuição do nú-
mero de internamentos e da letalidade do 
vírus no país. “Isto quer dizer que tem ha-
vido uma comunicação muito boa entre as 
autoridades sanitárias e os portugueses. E 
isso é positivo”, sublinhou.

Com um discurso otimista mas cautelo-
so, afirmou que Portugal terá de aguardar 
para avaliar os efeitos de “dois momentos 
importantes”: o dia 18 de maio, para o qual 
está prevista uma nova fase do desconfina-
mento, nomeadamente com a reabertura 
das escolas e restaurantes, e, depois, o dia 
1 de junho, com o fim do teletrabalho para 
muitos portugueses.

JN/MS

Marcelo Rebelo de Sousa
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Fronteiras terrestres entre Portugal 
e Espanha fechadas até 15 de junho
As fronteiras terrestres entre Portugal e 
Espanha vão continuar encerradas até às 
00:00 de 15 de junho devido à pandemia 
da doença covid-19, segundo a resolução 
de Conselhos de Ministros publicada em 
Diário da República.

O controlo das fronteiras terrestres 
com Espanha está a ser feito desde as 
23 horas do dia 16 de março em nove 

pontos de passagem autorizada devido à 
pandemia de covid-19, e terminava às 00.00 
de quinta-feira (14) este controlo.

A resolução publicada em Diário da Re-
pública prorroga, “a título excecional e 
temporário, a reposição do controlo de 
pessoas nas fronteiras com Espanha até às 
00.00 horas do dia 15 de junho de 2020”.

“Atendendo à avaliação da situação epi-
demiológica em Portugal e na União Euro-
peia e às medidas propostas pela Comissão 
Europeia, importa garantir a segurança 
interna através de medidas adequadas que 
contenham as possíveis linhas de contágio, 
entre as quais, a manutenção da reposição, 
a título excecional e temporário, do contro-
lo de pessoas nas fronteiras, com algumas 
exceções”, refere a resolução, sublinhando 
que estas medidas foram concertadas entre 
os Governos de Portugal e de Espanha.

A resolução estabelece que entre as 00.00 
horas do dia 14 de maio e as 00.00 horas do 
dia 15 de junho de 2020, “sem prejuízo de 
reavaliação a cada 10 dias e possível pror-

rogação, é reposto o controlo de pessoas 
nas fronteiras internas portuguesas”.

A resolução publicada na quinta-feira 
(14) alarga a possibilidade de passagem nas 
fronteiras aos trabalhadores sazonais com 
relação laboral comprovada documental-
mente.

No âmbito do controlo das fronteiras, 
estão impedidas as deslocações turísticas 
e de lazer entre os dois países, sendo ape-
nas permitida circulação de transportes de 
mercadorias, de trabalhadores transfron-
teiriços, trabalhadores sazonais, veículos 
de emergência e socorro e de serviço de 
urgência.

Os pontos de fronteira em funciona-
mento são Valença-Tuy, Vila Verde da 
Raia-Verín, Quintanilha-San Vitero, Vilar 
Formoso-Fuentes de Oñoro, Termas de 
Monfortinho-Cilleros, Marvão-Valência 
de Alcântara, Caia-Badajoz, Vila Verde de 
Ficalho-Rosal de la Frontera e Castro Ma-
rim-Ayamonte.

Os voos comerciais para Espanha man-
têm-se suspensos.

O controlo nas fronteiras é feito pelo Ser-
viço de Estrangeiros e Fronteiras, em cola-
boração com a GNR.

Portugal esteve 45 dias em estado de 
emergência, entre 19 de março e 2 de maio, 
para fazer face à covid-19, estando desde 3 
de maio em situação de calamidade.

JN/MS
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IMPORTERS OF QUALITY EUROPEAN PRODUCTS FOLLOW US TAVORA FOODS

 MAY 11  - 17

LARGE 
CANARY  
MELON299

EA

FRESH BEEF 
BBQ BLADE 
STEAK399

LB

FROZEN 
FRENCH 
FRIES 5LB399

EA

ARLA 
HAVARTI 
CHEESE699

LB

SAVE 
OFF/LB$3 

MISTOLIN 
GREASE CLEANER 
500ML 299

EA

MISTOLIN 
STAINLESS STEEL 
CLEANER 500ML299

EA

SUMOL ORANGE  
OR PINEAPPLE1299

CASE

CAPRI  
CANOLA OIL499

EA
24 X 

300ML

3L

SUPERIOR PRODUCT

WE SELL  QUAL I TY  FOR  LESS

BOSC 
PEAR 99¢

LB
ENGLISH 

CUCUMBER 69¢
EA
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Nacional

A Prisa anunciou esta quinta-feira (14) 
que o empresário Mário Ferreira com-
prou 30,22% da Media Capital, através 
da Pluris Investments, numa operação 
realizada por meio da transferência em 
bloco das ações por 10,5 milhões de 
euros.

Em comunicado ao regulador es-
panhol CNMV, a Prisa refere que 
a Vertix SGPS, sua subsidiária, e a 

Pluris Investments, empresa de Mário 
Ferreira e Paula Ferreira, firmaram “a 
aquisição pela Pluris de ações represen-
tativas de 30,22% do capital social da 
subsidiária portuguesa da Prisa, grupo 
Media Capital SGPS”.

“A operação foi realizada por meio de 
transferência em bloco das ações por um 
preço de 10.500.000 euros”, adianta.

“A avaliação implícita da transação” é 
de um ‘enterprise value’ [valor da em-
presa] de “130 milhões de euros, tendo 

como base a posição financeira da Media 
Capital” no final do primeiro trimestre 
deste ano, refere a Prisa.

Esta avaliação, adianta o grupo espa-
nhol está “acima das últimas estimativas 
do mercado feitas por analistas, as quais 
incluem considerações sobre o potencial 
impacto da covid-19 nos ativos de me-
dia”.

A transação resultará em perdas nas 
contas individuais e consolidadas da Pri-
sa de aproximadamente 29 milhões de 
euros.

A Prisa “reitera que considera a Pluris 
um investidor adequado para a Media 
Capital, valorizando o seu compromis-
so de promover um projeto futuro que 
fortaleça a posição” da dona da TVI no 
mercado, “bem como a sua competiti-
vidade e eficiência, fornecendo apoio fi-
nanceiro, se necessário, e apoio à equipa 
de gestão com a sua experiência”.

JN/MS

Marcelo Rebelo de Sousa telefonou a 
Mário Centeno para esvaziar a polémica 
devido às declarações produzidas na 
Autoeuropa, sobre a transferência dos 
850 milhões de euros do Estado para o 
Novo Banco. O Presidente da República 
terá apontado um mal-entendido mas não 
houve qualquer pedido de desculpas ao 
ministro das Finanças, apurou o JN.

A chamada telefónica de Belém terá 
ocorrido ainda de madrugada e na 
senda da reunião entre António Costa e 

Mário Centeno, em São Bento na quarta-feira 

(13) à noite, que acabou com um comunicado 
em que o gabinete do primeiro-ministro 
traduziu todo este caso como uma "falha de 
informação" dentro do Governo.

O JN soube que Marcelo terá manifestado 
a Centeno que as palavras elogiosas ao com-
portamento de Costa neste processo, feitas 
na fábrica da Volskwagen em Palmela, na 
quarta-feira (13) de manhã, não visaram a 
fragilização política do ministro das Finan-
ças. Antes a necessidade de transparência 
do processo de apoio ao Novo Banco em 
pleno combate à pandemia. Para o chefe de 

Estado, um apoio de tal monta teria exigido 
uma melhor comunicação da pasta das Fi-
nanças.

O diálogo entre Belém e o Terreiro do 
Paço terá terminado, não com qualquer pe-
dido de desculpas, mas sim, com Marcelo a 
evidenciar a importância de Mário Centeno 
se manter no Governo neste período de es-
forço nacional.

O Palácio de Belém emitiu entretanto 
uma nota de imprensa onde refere que, em 
tal chamada, "o Presidente da República 
não se pronunciou, nem tinha de se pro-

nunciar, sobre questões internas do Go-
verno, nomeadamente o que é matéria de 
competência do primeiro-ministro, a saber 
a confiança política nos membros do Go-
verno a que preside".

Todavia, o JN também apurou que do 
lado de Centeno haverá um sensação de al-
guma ingratidão por parte de Belém, e até 
em parte de São Bento. Tendo em conta o 
trabalho que desenvolveu nos últimos cin-
co anos, como por alegadamente o primei-
ro-ministro conhecer o compromisso do 
Estado em relação ao Fundo de Resolução, 
estabelecido em 2017.

Mais: as declarações de Centeno nos últi-
mos três dias, em que sublinhou por diver-
sas vezes que o montante transferido para 
o Fundo de Resolução estava cabimentado 
no Orçamento do Estado para 2020, terão 
visado o primeiro-ministro.

Haverá um entendimento de que Antó-
nio Costa - por duas vezes em debate parla-
mentares no último mês, sempre questio-
nado pelo BE - não deveria ter associado a 
luz verde aos 850 milhões para o Novo Ban-
co à auditoria que está a decorrer à ativida-
de da instituição entre 2000 e 2018.

Sendo que nas Finanças o objetivo seria o 
de não alimentar a polémica, para não belis-
car a imagem de Portugal junto dos merca-
dos internacionais, criando-se a ideia de um 
Governo incumpridor de contratos, ainda 
para mais a uma semana de ser conhecida 
uma nova notação financeira de uma agên-
cia de rating relativamente ao país.

Na verdade, adiantaram ao JN fontes liga-
das a este processo, na reunião tida em São 
Bento terá existido uma assunção mútua de 
responsabilidades de que este processo de 
financiamento do Novo Banco não terá cor-
rido de forma ideal e que, pelo menos até 13 
de julho, altura em que Centeno terminará 
o mandato no Eurogrupo, não haverá mu-
danças de cadeiras no Terreiro do Paço.

Todavia, ao JN foi dado o exemplo do 
ex-ministro das Finanças da Holanda, Je-
roen Dijsselbloem, que antecedeu Centeno 
na liderança do Eurogrupo, de que já não 
era governante há algumas semanas e que 
mesmo assim assegurou a transição da pre-
sidência daquele órgão europeu ao longo de 
cerca de um mês.

JN/MS

Comunicação social
Empresário Mário Ferreira compra 30,22% da Media Capital

Novo Banco
Marcelo falou com Centeno 
após momento de tensão
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Vacina para covid-19 poderá estar pronta num ano, 
acredita a Agência Europeia do Medicamento
A Agência Europeia do Medicamento 
acredita que a vacina para travar a pan-
demia pode ser aprovada dentro de um 
ano, num cenário “otimista”.

Citado pela agência Reuters, Mar-
co Cavaleri, diretor da estratégia de 
ameaças e vacinas à saúde biológica da 

Agência Europeia do Medicamento (AEM), 
acredita que o antídoto pode ser aprovado 
no espaço de um ano. 

A AEM garante que está a fazer tudo para 
acelerar o processo de aprovação de uma 
futura vacina contra o novo coronavírus, 
mostrando reservas de que esta possa estar 
pronta já em setembro. 

“Para vacinas e uma vez que o seu desen-
volvimento começa do zero, podemos ver 
as coisas pelo lado otimista e apontar um 
ano a partir de agora, ou seja no início de 
2021”, explicou, rejeitando a ideia de que 
a terceira fase de testes possa vir a ser ex-

cluída já que permite garantir a segurança e 
eficácia da injeção.

A entidade que aprova os medicamen-
tos no espaço europeu está a analisar 115 
terapias e tratamentos diferentes para a 
covid-19. Alguns desses tratamentos para 
quem está infetado podem vir a ser apro-
vados este verão, mas Marco Cavaleri não 
especificou quais. 

A corrida mundial para encontrar uma 
vacina continua, com atletas musculados 
como a China e os EUA, e a União Europeia 
não quer ficar atrás.

“Se uma vacina for desenvolvida fora da 
Europa, devemos fazer todos os possíveis 
para garantir que ela esteja realmente dis-
ponível para todos os países”, disse Peter 
Liese, membro proeminente do partido da 
União Democrática Cristã da Alemanha, a 
que pertence a chanceler Angela Merkel.

JN/MS

Cenário

Ex-diretor de campanha de Trump 
foi colocado em prisão domiciliária
O ex-diretor de campanha do Presi-
dente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, condenado no caso russo foi 
libertado da cadeia para cumprir o 
resto da pena em prisão domiciliária, 
devido à pandemia de covid-19. 

Paul Manafort, de 71 anos, foi liber-
tado esta quarta-feira (13) de uma 
prisão de baixa segurança, no es-

tado de Pensilvânia, onde cumpria uma 
pena de sete anos de cadeia.

Os advogados tinham pedido a sua pas-
sagem a prisão domiciliária, alegando que 
o seu cliente tinha condições de risco mé-
dico, perante as ameaças da pandemia.

Manafort tinha sido hospitalizado, em 
dezembro, com problemas cardíacos, 
segundo informaram familiares.

O ex-diretor de campanha do Pre-
sidente dos EUA foi uma das primeiras 
pessoas a ser indiciadas na investigação 
do procurador especial Robert Mueller 
sobre a interferência do Governo russo 
nas eleições presidenciais norte-ameri-
canas de 2016.

No âmbito dessa investigação, Mana-
fort foi condenado por um júri de um tri-
bunal federal da Virgínia, em 2018, ten-
do-se declarado culpado da acusação de 
ter fornecido informações falsas.

A libertação de Manafort ocorre num 
clima de pressão por parte de organiza-
ções defensoras de direitos cívicos para 
sejam soltos das prisões os reclusos de 
idade avançada ou com problemas de 
saúde, que os tornam vulneráveis peran-
te a propagação do novo coronavírus.

O procurador-geral, William Barr, 
para os casos de reclusos em risco orde-
nou a sua libertação ou a sua colocação 
em prisão domiciliária.

Até agora, 2818 reclusos de prisões 
federais e 262 funcionário do Departa-
mento Prisional foram declarados po-
sitivos com covid-19, tendo já morrido 
pelo menos 50 reclusos.

O Departamento Prisional tem dado 
orientações contraditórias e confusas 
sobre os critérios de quem é libertado 
e de quem passa a prisão domiciliária, 
alterando as regras e recusando explica-
ções sobre cada uma das decisões.

Um porta-voz dessa agência federal 
disse que mais de 2400 reclusos foram 
transferidos para prisão domiciliária, 
desde 26 de março e que outros 1200 es-
tão com o seu processo a ser analisado.

JN/MS

EUA
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Nada será como dantes?...

Durante a atual fase em que se encontra 
a pandemia provocada pela Covid-19, 
temos vindo a escutar as mais variadas 
opiniões sobre como será a nossa vida 
após o desaparecimento desta crise 
pandémica.

Uma parte substancial dessas 
apreciações afirma que, após o desa-
parecimento deste surto viral, nada 

será como dantes! No entanto, as dúvidas 
suscitadas por essas opiniões são tão vastas 
quanto são as afirmações que determinam 
o fim desta epidemia. E estas opiniões são 
ainda mais controversas quando se percebe 
que a esmagadora maioria da opinião pública 
se manifesta ansiosa por voltar à situação da 
vida normal, anterior à Covid-19, ou seja, 
tudo como dantes.

De forma geral sintetizada, reconhece-se 
que esta crise tem tido implicações sociais 
e económicas profundas, não apenas pro-
vocadas pelas mortes e infeções que conti-
nua a proporcionar, como igualmente pela 
diminuição dos meios de subsistência dos 
mais vulneráveis, a sua empregabilidade, a 
exploração de novas técnicas de trabalho e 
em todas as áreas envolvidas pelas medidas 
de afastamento social e comportamental a 
que as pessoas têm sido sujeitas, com cus-
tos que atingiram proporções inabituais.

No quadro das alterações ambientais com 
que o mundo está confrontado, também não 
pode deixar de ser sublinhada a melhoria 
das condições do ambiente na Terra, face à 
paragem de muitas indústrias e veículos po-
luidores, que esta crise tem proporcionado, 

através do confinamento imposto às popu-
lações como medida preventiva.

No contexto político propriamente dito, 
para além da pluralidade de decisões dos 
diversos Estados, a propósito de uma mes-
ma crise, não se verificaram (até agora) 
transformações dos quadros institucionais, 
para além das tendências que já se vinham 
a considerar anteriormente à crise.

Imaginando que esta pandemia “termi-
nará um dia”, poderemos configurar a exis-
tência de diferentes cenários tipificados, com 
base numa leitura da atual situação social, 
económica, ambiental e política mundial, 
sobretudo nos países com os quais temos re-
lações mais próximas e estabelecer (pelo me-
nos e de forma simplista, senão abusiva) duas 
ou três hipóteses de desfecho pós-crise: 

Ou a dimensão das alterações provo-
cadas na forma como encaramos a nossa 
vida foram tão profundas durante esta crise 
pandémica, tendo colocado em ruínas todo 
o sistema de valores materiais em que vi-
vemos, obrigando-nos a uma reconversão 
dos nossos habituais ideais de felicidade e 
bem-estar, acompanhados pela imperio-
sa necessidade de proteção da vida, em 
termos globais e da manifesta urgência de 
preservação da natureza e da saúde do pla-
neta e seus habitantes, conduzindo todas 
as esferas do poder económico e político a 
uma reflexão e mobilização geral de todos 
os nossos recursos humanos e materiais, 
em favor da construção da dinâmica de 
uma nova via.

Ou, mesmo que as alterações a que antes 
fiz referência se mantenham graves e com 
consequências a todos os níveis, os poderes 
mundiais instituídos não estarão dispostos 
a alterar os pressupostos fundamentais do 
nosso atual sistema económico, social e 
ambiental, limitando-se a aplicar algumas 
medidas excecionais, enquanto garantes 

da estabilidade económica e sanitária es-
sencial, aproveitando alguns benefícios das 
formas de trabalho que esta crise gerou, 
mas mantendo a atual figura do nosso sis-
tema de valor criativo e distributivo, crian-
do estruturas de rentabilidade económica 
mais resistentes aos efeitos deste tipo de 
catástrofes e mantendo uma atitude expec-
tável face ao desenvolvimento de novas in-
dústrias que melhorem o ambiente;

Ou tudo ficará na mesma, resultante da 
consideração de que os resultados desta 
crise profunda nada mais são do que um 
episódio repetido na história dos povos; 
que a adaptação às catástrofes cíclicas que 
nos afetam e às suas consequências eco-
nómico-sociais pertencem ao domínio da 
inevitabilidade e são um imperativo de 
resistência dos povos; que a sociedade que 
construímos, mesmo sendo imperfeita e 
incapaz de suster crises como esta, é aque-
la que mais se ajusta às características do 
ser humano civilizado e que basta garantir 
alguma atenção ao sistema sanitário dos 

povos, minimizando os efeitos destes fenó-
menos, para que tudo volte ao normal.

Claro que estas meras hipóteses carica-
turais, simples e reducionistas, não deixan-
do de suscitar alguns sorrisos críticos, per-
manecem todas associadas a uma eventual 
crise socioeconómica dramática, que possa 
acontecer no pós-Covid-19, consequên-
cia das alterações gravosamente opera-
das nos sistemas sociais e às respostas que 
partes das sociedades ocidentais estariam 
dispostas, ou não, a aceitar. No entanto, a 
interseção entre todos estes fatores rela-
cionados com a atual crise, aqui expostos 
em evidência isolada, pode produzir outros 
acontecimentos distintos de natureza so-
cial, económica, política e ambiental que, 
ligados a outras debilidades da atual ordem 
internacional, podem gerar outras situa-
ções imprevisíveis, senão mais gravosas.

Razão pela qual a afirmação: “nada será 
como dantes”, peca por defeito ou por ex-
cesso, mas, e sobretudo, permanece carre-
gada de “ses”!

Luís Barreira
Opinião
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Luso Insurance Brokers Ltd.
 A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

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 

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 

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

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

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

Falamos Português

ESTATE LAW

CORPORATE TAX PLANNING

TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

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

Falamos Português

ESTATE LAW

CORPORATE TAX PLANNING

TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor
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No Timeline desta semana Adriana e Cata-
rina vão comentar sobre a gigantesca casa 
adquirida por alguns milhões por Dwayne 
Johnson, em Atlanta. E claro que vão falar 
sobre a repercussão do Halloween diante 
das celebridades, exibindo as fantasias 
mais “diferentonas”. 

Sab 18h

Sab 15h

Esta semana vamos celebrar mais um ani-
versário da Casa dos Açores, recordamos 
uma das figuras da nossa comunidade – An-
tónio Lopes – com o descerrar de uma placa 
junto àquela que foi a sua casa e celebramos 
o São Martinho na Galeria dos Pioneiros. Está 
convidado a entrar no Espaço Comunidade.

Interview with Davenport Liberal candidate, 
Julie Dzerowicz, for Camões TV on a new 
episode of Here’s the Thing, conducted by 
Manuel DaCosta.

Sat 9pm

This week’s show will feature never before 
seen Christmas toys from Armando Terra’s 
collection. These unique Santa toys that 
you will be seeing are from different parts 
of the world including countries from Ger-
many, Japan, the far east and Toronto.

Sun 9:30pm

Os HMB começaram 2017 com um novo 
álbum – Mais - e são atualmente uma das 
mais populares bandas portuguesas cheias 
de Soul e energia.

Começou por dar nas vistas no The Voice 
Portugal, e desde então não tem parado. Bár-
bara Tinoco tem lançado temas e afirma que 
ainda tem muito por mostrar. Com 21 anos, 
é um dos nomes fortes da nova geração de 
artistas portugueses.

Dom 17h

Armindo Cardoso é do FC do Porto prati-
camente desde que nasceu. No ano pas-
sado o atual presidente da Casa do Por-
to de Toronto assistiu com o filho à Gala 
Dragões de Ouro, que se realizou a 21 
de novembro, no Super Bock Arena- Pa-
vilhão Rosa Mota, no Porto.

Sab 16h

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

Resumo político da semana. Análise do 
editorial do Milénio Stadium. O Covid-19 
e a pandemia: ponto da situação. As 
associações e clubes comunitários e a 
pandemia – como será o futuro?

Sex 18h

T H E  W I S D O M
O F  W E A LT H

The Wisdom of Wealth is here to give you 
fundamental financial knowledge that af-
fects 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 Wis-
dom of Wealt, host Jason Pereira will talk 
about something that affects the life of all 
canadians: debt.

Sat 9:30 pm

Sab 14h30

As nascentes dos Olhos da Fervença, na Fre-
guesia de Cadima, tem muita afluência anual 
de visitantes, pelas suas particularidades in-
vulgares e únicas, mas o rei é o tremoço.

Isabel Mioto tremoceira desde tenra idade, 
assegura a preservação de uma tradição 
ancestral da Freguesia de Cadima e de toda 
a Região Gandaresa, mostrando todos os 
processos que um tremoço passa até che-
gar ao cliente.

Está sempre a sentir-se cansado? No Body 
& Soul desta semana vamos descobrir 
porquê e ajudá-lo a criar hábitos que 
transformarão aquele cansaço persistente 
num ciclo de energia e vitalidade! Não 
perca ainda mais um episódio da rubrica 
Nutrição Com Coração, pela Ana Bravo.

Dom 16h

Our host Stella Jurgen will show you how art 
is keeping us together although we are apart.

This new episode was filmed at her own 
home studio during the lockdown.  Stay safe, 
enjoy art and be inspired by Stella’s Studio on 
Camoes TV.

Sun 9pm

No Espaço Mwangolé desta semana, tere-
mos os melhores momentos de 2019. En-
tão, não percam! Espaço Mwangolé, o nosso 
ponto de encontro mesmo distante da sua 
terra natal.

Dom 18h30

24 horas por dia, 7 dias por semana. Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

Rogers Cable - canal 672  |  1-888-764-3771Bell Fibe - canal 659  |  1-866-797-8686 Rogers Cable - canal 672  |  1-888-764-3771Bell Fibe - canal 659  |  1-866-797-8686 

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 6 DE MAIO

 06h00 Musicbox

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Here’s the Thing

10h30 Wisdom of Wealth

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Imperdíveis

18h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Portugalà Vista

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 7 DE MAIO

 06h00 Musicbox

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Stella’s Studio

10h30 Portugal à Vista

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Nós Por Cá

18h00 Imperdíveis

18h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Espaço Comunidade 

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA,8 DE MAIO

 06h00 Musicbox

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 It’s Showtime

10h30 Espaço Mwangolé

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Wisdom of Wealth

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

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 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Songs For Eva

 20h00 Musicbox

 21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 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 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Songs For Eva

 20h00 Musicbox

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

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 Stella’s Studio

18h00 Imperdíveis

18h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 It’s Showtime

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Camões TV Notícias

22h30 We Need To Talk 

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 5 DE MAIO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Roundtable

11h00 Musicbox

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 It’s Showtime

18h00 Imperdíveis

18h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Body & Soul

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.



No Timeline desta semana Adriana e Cata-
rina vão comentar sobre a gigantesca casa 
adquirida por alguns milhões por Dwayne 
Johnson, em Atlanta. E claro que vão falar 
sobre a repercussão do Halloween diante 
das celebridades, exibindo as fantasias 
mais “diferentonas”. 

Sab 18h

Sab 15h

Esta semana vamos celebrar mais um ani-
versário da Casa dos Açores, recordamos 
uma das figuras da nossa comunidade – An-
tónio Lopes – com o descerrar de uma placa 
junto àquela que foi a sua casa e celebramos 
o São Martinho na Galeria dos Pioneiros. Está 
convidado a entrar no Espaço Comunidade.

Interview with Davenport Liberal candidate, 
Julie Dzerowicz, for Camões TV on a new 
episode of Here’s the Thing, conducted by 
Manuel DaCosta.

Sat 9pm

This week’s show will feature never before 
seen Christmas toys from Armando Terra’s 
collection. These unique Santa toys that 
you will be seeing are from different parts 
of the world including countries from Ger-
many, Japan, the far east and Toronto.

Sun 9:30pm

Os HMB começaram 2017 com um novo 
álbum – Mais - e são atualmente uma das 
mais populares bandas portuguesas cheias 
de Soul e energia.

Começou por dar nas vistas no The Voice 
Portugal, e desde então não tem parado. Bár-
bara Tinoco tem lançado temas e afirma que 
ainda tem muito por mostrar. Com 21 anos, 
é um dos nomes fortes da nova geração de 
artistas portugueses.

Dom 17h

Armindo Cardoso é do FC do Porto prati-
camente desde que nasceu. No ano pas-
sado o atual presidente da Casa do Por-
to de Toronto assistiu com o filho à Gala 
Dragões de Ouro, que se realizou a 21 
de novembro, no Super Bock Arena- Pa-
vilhão Rosa Mota, no Porto.

Sab 16h

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

Resumo político da semana. Análise do 
editorial do Milénio Stadium. O Covid-19 
e a pandemia: ponto da situação. As 
associações e clubes comunitários e a 
pandemia – como será o futuro?

Sex 18h

T H E  W I S D O M
O F  W E A LT H

The Wisdom of Wealth is here to give you 
fundamental financial knowledge that af-
fects 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 Wis-
dom of Wealt, host Jason Pereira will talk 
about something that affects the life of all 
canadians: debt.

Sat 9:30 pm

Sab 14h30

As nascentes dos Olhos da Fervença, na Fre-
guesia de Cadima, tem muita afluência anual 
de visitantes, pelas suas particularidades in-
vulgares e únicas, mas o rei é o tremoço.

Isabel Mioto tremoceira desde tenra idade, 
assegura a preservação de uma tradição 
ancestral da Freguesia de Cadima e de toda 
a Região Gandaresa, mostrando todos os 
processos que um tremoço passa até che-
gar ao cliente.

Está sempre a sentir-se cansado? No Body 
& Soul desta semana vamos descobrir 
porquê e ajudá-lo a criar hábitos que 
transformarão aquele cansaço persistente 
num ciclo de energia e vitalidade! Não 
perca ainda mais um episódio da rubrica 
Nutrição Com Coração, pela Ana Bravo.

Dom 16h

Our host Stella Jurgen will show you how art 
is keeping us together although we are apart.

This new episode was filmed at her own 
home studio during the lockdown.  Stay safe, 
enjoy art and be inspired by Stella’s Studio on 
Camoes TV.

Sun 9pm

No Espaço Mwangolé desta semana, tere-
mos os melhores momentos de 2019. En-
tão, não percam! Espaço Mwangolé, o nosso 
ponto de encontro mesmo distante da sua 
terra natal.

Dom 18h30

24 horas por dia, 7 dias por semana. Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

Rogers Cable - canal 672  |  1-888-764-3771Bell Fibe - canal 659  |  1-866-797-8686 Rogers Cable - canal 672  |  1-888-764-3771Bell Fibe - canal 659  |  1-866-797-8686 

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 6 DE MAIO

 06h00 Musicbox

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Here’s the Thing

10h30 Wisdom of Wealth

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Imperdíveis

18h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Portugalà Vista

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 7 DE MAIO

 06h00 Musicbox

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Stella’s Studio

10h30 Portugal à Vista

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Nós Por Cá

18h00 Imperdíveis

18h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Espaço Comunidade 

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA,8 DE MAIO

 06h00 Musicbox

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 It’s Showtime

10h30 Espaço Mwangolé

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Wisdom of Wealth

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

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 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Songs For Eva

 20h00 Musicbox

 21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 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 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Songs For Eva

 20h00 Musicbox

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

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 Stella’s Studio

18h00 Imperdíveis

18h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 It’s Showtime

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Camões TV Notícias

22h30 We Need To Talk 

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 5 DE MAIO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Roundtable

11h00 Musicbox

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 It’s Showtime

18h00 Imperdíveis

18h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Body & Soul

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.



MILÉNIO |  ÁFRICA

Estado angolano reclama mais de
5 mil milhões de dólares a Isabel dos Santos
A Procuradoria-Geral da República de 
Angola afirmou na quarta-feira (13) que 
correm contra Isabel dos Santos vários 
processos de natureza cível e criminal 
em que o Estado angolano reclama mais 
de cinco mil milhões de dólares (4,6 mil 
milhões de euros).

O comunicado da PGR foi divulgado 
depois de a empresária alegar que a 
decisão de arrestar os seus bens teve 

como suporte um passaporte falsificado e 
que os Estados angolano e português arres-
taram contas e bens num valor excessivo, 
superior a dois mil milhões de euros de ati-
vos e empresas.

A PGR sustenta que o arresto de bens de 
Isabel dos Santos em Angola foi decretado 
no âmbito de uma providência cautelar, em 
processo cível, que corre atualmente no país.

Nesse processo cível “consta uma infor-
mação da Embaixada de Angola no Japão, 
dando nota de que a referida cópia de passa-
porte estava sob investigação junto ao Ser-
viço de Migração e Estrangeiros (SME), pre-
cisamente para aferir a sua autenticidade”.

Isabel dos Santos acusa a Procuradoria 
angolana de fazer uma “utilização fraudu-
lenta do sistema de justiça de Angola”, para 
se apoderar do seu património empresarial, 
e apela à justiça portuguesa, que decidiu 
cooperar com Angola e executou vários ar-
restos em Portugal, para que, “à luz desta 

denúncia e de outras que se seguirão, rea-
valiar estas execuções ‘às cegas’”.

Segundo a empresária, o Estado angola-
no terá usado como prova para fazer o ar-
resto preventivo de bens “um passaporte 
grosseiramente falsificado”, com assina-
tura do mestre do kung-fu e ator de cine-
ma já falecido Bruce Lee, uma fotografia 
tirada da internet, data de nascimento in-
correta e uso de palavras em inglês, entre 
outros sinais de falsificação. O passaporte 
em causa terá sido usado como prova em 
tribunal pela Procuradoria-Geral da Repú-
blica de Angola para demonstrar que Isabel 
dos Santos pretendia ilegalmente exportar 
capitais para o Japão, alega a filha do anti-
go Presidente angolano José Eduardo dos 
Santos. A PGR refere no comunicado que 
o “periculum in mora” (perigo de lesão do 
Direito pela demora da decisão) provado 
no processo não teve como base qualquer 
documento de identificação, mas, sim, os 
documentos que atestavam o receio de dis-
sipação do património.

Segundo a PGR, o pedido de arresto dos 
bens em Portugal, à luz da cooperação judi-
ciária internacional, baseou-se numa deci-
são da Câmara Criminal do Tribunal Supre-
mo de Angola, no âmbito de um processo 
no qual não se fez junção de qualquer cópia 
de passaporte.

JN/MS

EUA doaram mil ventiladores 
à África do Sul
O Governo dos Estados Unidos da 
América (EUA) doou 1.000 ventilado-
res à África do Sul, para ajudar o país 
com mais casos de infeção pelo novo 
coronavírus no continente africano a 
responder à pandemia.

Os novos ventiladores estão ava-
liados em 14 milhões de dólares 
(12,9 milhões de euros). A doa-

ção, que inclui acessórios, planos de 
serviço e envio, totaliza os 20 milhões 
de dólares (18,4 milhões de euros), se-
gundo informou a embaixada norte-a-
mericana na África do Sul.

Os ventiladores, produzidos nos 
EUA, vão ajudar os hospitais da África 
do Sul a tratar doentes em unidades de 
cuidados intensivos, cabendo à Agência 
Norte-Americana para o Desenvolvi-
mento Internacional trabalhar com o 
Governo sul-africano na distribuição do 
equipamento pelo país.

A embaixadora dos EUA na África do 
Sul, Lana Marks, esteve na segunda-feira 
(11) no Aeroporto O.R. Tambo, em Joa-
nesburgo, para receber o carregamento.

“Estes ventiladores são mais um 
exemplo do espírito de generosidade 
americano, uma vez que combatemos 
este vírus no nosso país, nos Estados 
Unidos, e, juntamente com os países 
nossos parceiros, no estrangeiro”, afir-
mou Marks.

A doação de ventiladores faz com 
que o apoio financeiro total do Gover-
no norte-americano à resposta contra 
a covid-19 na África do Sul ascenda a 
41 milhões de dólares (37,8 milhões de 
dólares), de acordo com a declaração da 
diplomata.

Além disso, os EUA estão a apoiar até 
5.400 profissionais de saúde comunitá-
rios para prestarem assistência à campa-
nha comunitária de rastreio da covid-19 
do Governo sul-africano e a prestar 
apoio ao tratamento do HIV, através do 
Plano de Emergência do Presidente dos 
Estados Unidos para o Alívio da Sida.

A África do Sul tem o maior núme-
ro de casos confirmados da doença em 
África, com mais de 10.600 infetados e 
mais de 200 mortes.

NM/MS

Verdadeiro custo em África será medido pelo impacto nas outras doenças
O diretor do Fundo Global contra Sida, 
Tuberculose e Malária, Peter Sands, ad-
mitiu que o “verdadeiro custo” da pande-
mia de covid-19 em África será medido 
pelo seu impacto nas outras doenças.

“O verdadeiro custo da covid-19 em 
África vai ser medido mais pelo seu 
impacto nas outras doenças, seja por 

causa das crianças que não foram vacina-
das ou por um aumento de mortes de sida 
porque as pessoas não receberam antirre-
trovirais ou de malária e tuberculose por 
causa da falha dos serviços para tratamento 
destas doenças”, defendeu Peter Sands.

O responsável do Fundo Global falava 
durante uma conferência ‘online’ sobre o 
apoio a África na luta contra a covid-19, 
em que participaram também a comissária 
para os Assuntos Sociais da União Africana, 
Amira El Fadil, e o responsável pela Aliança 
para as Vacinas (GAVI), Seth Berkley.

Ressalvando não pretender desvalorizar 
a ameaça da covid-19 no continente afri-
cano, onde o número de infeções ascen-
de a mais de 66 mil e as mortes atingiram 
na quarta-feira (13) as 2.336, Peter Sands 
lembrou que o número anual combinado 
de mortes de sida, tuberculose e malária se 
situa nos 1,3 milhões, a maioria em África.

“Uma das grandes conquistas dos últimos 
anos foi a redução da mortalidade infantil 
devido à malária. O ‘truque’ é a criança ser 
diagnosticada e tratada em 24 horas e isso 
não vai acontecer se houver disrupções dos 
serviços de saúde, se os médicos estiverem 
doentes ou se os pais tiverem medo de levar 
a criança ao médico”, disse.

“A epidemia de Ébola na África Ociden-
tal (2015-2016) provocou mais mortes de-
vido a óbitos adicionais de malária do que 
do próprio Ébola”, acrescentou.

Ainda assim, estimou Peter Sands, o 
número de mortes devido à covid-19 em 
África vai “piorar muito” porque, segun-
do disse, muitas das medidas tomadas para 
conter a doença “serão muito difíceis de 
manter” no médio prazo.

Como exemplos, apontou as medidas de 
confinamento obrigatório ou distanciamen-
to social, impraticáveis no contexto africa-
no, a que se soma a capacidade médica “ex-
tremamente limitada” de muitos países.

“Por isso, se África quer controlar a co-
vid-19 tem de dar o salto para a testagem 
massiva e para a monitorização de casos, 
não apenas para impedir que as pessoas 
morram de covid-19, mas para evitar que 
morram do impacto da pandemia no aten-

dimento a outras doenças”, afirmou.
Peter Sands adiantou, no entanto, que 

para manter a luta contra a sida, tuberculo-
se e malária, é preciso combater a covid-19, 
tendo o Fundo Global introduzido a possi-
bilidade de os países usarem parte destes 
fundos no combate à nova pandemia.

De acordo com o responsável, até ao mo-
mento 75 países e cinco regiões, incluindo 
Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste, 
optaram por destinar parte do dinheiro do 
fundo à covid-19, num valor global de 500 
milhões de euros.

“Percebemos que não seria suficiente e 
libertámos mais 500 milhões de euros para 
ajudar os países a adaptarem os seus pro-
gramas de sida, tuberculose e malária à co-
vid-19”, disse.

Por outro lado, o Fundo está também a 
apoiar a resposta de emergência fornecen-
do equipamentos de proteção para o pes-
soal de saúde e testes de diagnóstico.

“África respondeu muito bem e rápido, 
mas estamos o início e a escala dos recursos 
e o compromisso necessários para manter 
este esforço vai ser enorme. Temos uma 
grande batalha à nossa frente, que vai re-
querer liderança do continente, mas tam-
bém muito apoio do exterior”, disse.

O Fundo Global contra Sida, Tuberculose 
e Malária é uma parceria entre governos, 
sociedade civil e setor privado concebida 
para lutar contra a sida, tuberculose e ma-
lária, mobilizando anualmente 4 mil mi-
lhões de dólares para apoiar programas em 
mais de 100 países.

Peter Sands lembrou que o Fundo Global 
foi criado em resposta à última pandemia 
que atingiu a humanidade, a HIV/Sida, 
considerando que é preciso aprender com o 
que correu mal na busca pelo acesso global 
a um tratamento para a doença.

“Na altura, a questão também era o acesso 
global a antirretrovirais e uma lição que te-
mos de aprender é que fomos muito lentos. 
Milhões de pessoas morreram porque não 
levamos os antirretrovirais para sítios como 
África suficientemente rápido”, disse.

“Temos de aprender com isso, não ape-
nas em relação a uma potencial vacina, 
mas também aos meios de diagnóstico e te-
rapêutica. O acesso global, em massa e em 
condições de igualdade é extremamente 
importante porque há muitas vidas em ris-
co”, acrescentou.

DN/MS
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Brasil pode se tornar um epicentro da 
covid-19, diz presidente do Butantan
Embora a epidemia de coronavírus no 
Brasil tenha começado depois da Europa, 
o número de mortes aqui já ultrapassou o 
de vários países europeus.

O Brasil pode se tornar um dos epi-
centros da pandemia global de cor-
onavírus caso a marcha atual da 

Covid-19 no país não seja revertida, disse 
nesta terça-feira (12) o presidente do In-
stituto Butantan, Dimas Covas, que ocupa 
interinamente o posto de coordenador do 
Centro de Contingência do Coronavírus no 
Estado de São Paulo.

Covas lembrou, em entrevista coletiva 
no Palácio dos Bandeirantes, sede do go-
verno paulista, que, embora a epidemia de 
Covid-19 no Brasil tenha começado depois 
do que ocorreu em países da Europa, o nú-
mero de mortes confirmadas pela doença 
em território nacional já ultrapassou o de 
vários países europeus.

“Em número de casos, o Brasil é o oitavo 
país do mundo, em número de mortes é o 
sexto país do mundo. Nós ultrapassamos, 
em termos de mortes, países como a Bélgi-
ca, Alemanha, Holanda, Canadá e a China. 
Isso mesmo considerando que nós estamos 
ainda numa fase inicial da evolução da epi-
demia. Nós estamos hoje há 76 dias do pri-
meiro caso notificado e há 57 dias da pri-
meira morte registrada”, disse Covas, que 
coordena o centro de contingência devido à 
licença médica do infectologista David Uip.

“Nós estamos progredindo nessa esca-
la, cada vez mais aproximando do topo. 
Isso mostra a importância do Brasil como 
um dos centros da epidemia e que poderá 
se tornar, se essa marcha não for inverti-
da, talvez um dos epicentros mundiais”, 
acrescentou.

EA/MS

Uber vai exigir que passageiros e motoristas 

usem máscaras no Brasil
Medida vai valer para todas as cidades 
e corrida poderá ser cancelada caso 
alguém não esteja usando proteção 
facial. Para os motoristas, sistema de 
reconhecimento identificará máscara 
antes que app possa ser usado.

A Uber anunciou nesta quarta-feira 
(13) que vai exigir que todos os 
motoristas e passageiros usem 

máscaras durante as corridas em diversos 
países, como Brasil, Estados Unidos, Can-
adá, Índia e maior parte da América Lat-
ina e da Europa.

A medida de segurança contra a disse-
minação do coronavírus entra em vigor 
na plataforma a partir da próxima se-
gunda-feira (18).

A empresa afirmou que ainda aconse-
lha usuários a ficarem em casa se pude-
rem, mas passará a fazer novas exigên-
cias para todos os usuários e motoristas, 
principalmente porque alguns países e 
localidades já começam a retomada de 
operações.

“Nós queremos estar preparados para 
o novo normal. Haverá muita expecta-
tiva em fornecedores de serviço”, afir-
mou Sachin Kansal, diretor de produto 
da Uber.

Para os motoristas
Antes de o motorista poder aceitar 

corridas, ele terá de cumprir uma lista 
de exigências, que poderá ser partilha-
do com o usuário. Isso inclui afirmar que 
não tem sintomas de Covid-19 e que o 
veículo e mãos estão higienizados.

Além disso, o motorista também terá 
que fazer uma checagem, utilizando 
tecnologia de reconhecimento, para 
mostrar que está usando máscara. Atual-

mente, os motoristas já fazem uma che-
cagem facial de identidade (chamada de 
Real-Time ID Check) para mostrarem 
que quem está dirigindo é a mesma pes-
soa que se cadastrou na plataforma.

Os motoristas que não estiverem 
usando máscara não conseguirão ficar 
online no aplicativo.

Caso o motorista chegue ao destino e o 
passageiro não esteja usando máscara, ele 
poderá optar por cancelar a corrida ou dar 
uma nota baixa, justificando que o usuá-
rio não estava usando proteção facial.

A empresa também atualizou o centro 
de informações de Covid-19 dentro do 
aplicativo com um vídeo instrutivo, que 
ensina a maneira apropriada de colocar 
uma máscara.

Para os passageiros
O sistema vai funcionar de maneira 

semelhante também para os passageiros. 
Embora não tenha a tecnologia de reco-
nhecimento, será obrigatório aos usuá-
rios que estejam de máscara, podendo 
ter a conta suspensa no Uber caso sejam 
feitas muitas reclamações sobre não usar 
a proteção.

O usuário também terá que concordar 
com algumas premissas antes da viagem: 
deixar a janela aberta, sentar apenas no 
banco de trás e declarar que não está 
com sintomas.

Segundo Kansal, a tecnologia de che-
cagem do uso da máscara só foi imple-
mentada para os motoristas porque não 
existe um sistema atualmente que realiza 
a checagem de identidade para os passa-
geiros e isso seria uma etapa totalmente 
nova para eles.

G1/MS

Empresários são presos em caso de fraudes 
em vendas de respiradores no RJ e PA
Dois empresários suspeitos de partici-
pação em fraudes nas compras de res-
piradores por Estados brasileiros foram 
presos nesta quarta-feira (13), um deles 
no Rio de Janeiro e outro em Brasília, em-
bora o último esteja envolvido em investi-
gações relacionadas ao Pará.

Segundo comunicado do Ministério 
Público Federal, os prováveis crimes no 
Rio e no Pará “têm relação visível” en-

tre si, o que poderia indicar a existência de 
um esquema nacional para fraudar a com-
pra dos equipamentos.

No Rio, o suspeito, o empresário Mau-
rício Fontoura, era sócio de uma empresa 
contratada em caráter emergencial pela 
Secretaria Estadual de Saúde para fornecer 
equipamentos e respiradores, segundo o 
Ministério Público do Estado.

Os contratos milionários têm indícios de 
superfaturamento, segundo os órgãos de 
controle do Estado. Além disso, dos 400 
respiradores que a empresa de Fontoura se 
comprometeu a entregar, pouco mais de 50 
foram efetivamente fornecidos e nenhum 
estava funcionando.

Um mandado de busca e apreensão tam-
bém foi cumprido nesta quarta-feira (13) na 
cidade de Piraí, no interior do Estado, reduto 
de um outro preso na operação que investiga 
o caso na semana passada, o ex-subsecretá-
rio-executivo de Saúde do Estado Gabriell 
Neves, que era o responsável pelas compras 
emergenciais sem licitação feitas pelo Estado.

Na semana passada, além de Gabriell, 
mais três pessoas foram presas, entres elas 
o substituto dele no cargo, Gustavo Borges. 
Os dois foram exonerados.

Já no caso do Pará, o nome do empresário 
preso não foi revelado pelo Ministério Pú-
blico, pois o processo corre em segredo de 
justiça. O órgão revelou, porém, que um se-

gundo empresário acusado de envolvimen-
to no caso está foragido no Rio de Janeiro.

De acordo com o MP, os dois eram repre-
sentantes de uma empresa que recebeu 25 
milhões de reais do Estado para aquisição 
de 200 respiradores fabricados na China, 
mas entregou um outro tipo de aparelho 
que não pode ser utilizado em UTIs.

Além das prisões, a Polícia Federal cum-
priu mandados de busca e apreensão em 
vários endereços ligados à empresa que 
vendeu os respiradores defeituosos ao go-
verno paraense, ainda segundo o MP.

Em meio ao imbróglio, o secretário de 
Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, 
pediu desculpas à população. “As compras 
para o enfrentamento à pandemia eu sabia, 
mas os pormenores conduzidos pelos sub-
secretários, isso não era do meu conheci-
mento, porque é humanamente impossível 
que o secretário acompanhe todos os pro-
cessos”, disse ele a jornalistas na noite de 
terça-feira (12).

Enquanto isso, o governador do Pará, 
Helder Barbalho (MDB), publicou tam-
bém na noite de terça-feira (12) um vídeo 
em uma rede social dizendo ter se reunido 
com representantes das empresas chinesa e 
brasileira responsáveis pela venda dos res-
piradores.

“Lamentavelmente ficou claro que não 
iriam entregar aquilo que o governo com-
prou... Foi homologado pela Justiça o acor-
do com a empresa, que tem até sete dias 
para depositar 25,2 milhões de reais na 
conta da Justiça para devolver o dinheiro 
aos cofres estaduais”, disse Barbalho.

A empresa de Fontoura foi procurada, 
mas nenhum representante foi encontrado 
para comentar a prisão do empresário.

MSN/MS
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30quinta das 19h00 às 21h00

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

terça das 17h00 às 18h00
sábado e domingo
das 13h00 às 17h00 sábado das 19h00 às 20h00 sábado das 20h00 às 21h00

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00



Suplemento 
Desportivo

Está na altura de ficar em casa
Enfrentamos momentos sem precedentes e precisamos de 
trabalhar em conjunto para os superar. 
Com a continuação do impacto da pandemia do COVID-19 
quero assegurar que estou disponível para conversar sobre 
quaisquer questões que possa ter, sobre a forma como isto o/a 
pode afetar e sobre as suas necessidades no setor imobiliário. 
É importante relembrar que este período, independentemente 
do quão invulgar e inquietante, irá passar e a economia e o 
mercado imobiliário irão recuperar a sua força. 
Fique em casa, fique em segurança. 

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

416.459.2007 
candido@candidofaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

Jogar ou não jogar… eis a questão!

Foi no passado dia 30 de abril que o Go-
verno português anunciou a retoma da I 
Liga e ainda deu luz verde para se reali-
zar a partida que irá revelar o vencedor 
da Taça de Portugal. No entanto, esta 
decisão ficou dependente da aprovação 
da Direção-Geral da Saúde (DGS) - ora, 
mais recentemente, Graça Freitas, dire-
tora-geral da Saúde, alertou que no caso 
de se verificarem muitos casos positivos 
de Covid-19 entre os diversos clubes 
que compõem o principal escalão do fu-
tebol português, esta retoma terá de ser 
sujeita a uma “avaliação de risco” já que 
“é uma situação muito complexa, con-
ciliar o retorno da atividade do futebol 
com regras sanitárias e de segurança. É 
difícil definir linhas vermelhas”, afirmou 
a diretora.

E as primeiras ameaças já começaram a 
surgir: até fecho desta edição, conta-
vam-se 11 casos positivos de Covid-19 

na I Liga portuguesa - três jogadores do 
Vitória de Guimarães, um do Moreiren-
se, quatro atletas e dois membros da es-
trutura do Famalicão e ainda um atleta do 
Benfica. O clube encarnado informou, em 
comunicado, que se trata do jovem David 
Tavares, que se estreou em 2019/20 na Liga 
dos Campeões frente ao RB Leipzig e que, 

na mesma época,  jogou frente ao Vitória de 
Setúbal na  Taça da Liga.

Ainda assim, e nas palavras da ministra 
da Saúde, Marta Temido, “mantém-se a 
intenção do Governo de avaliar a possibili-
dade que temos para a retoma das compe-
tições no final deste mês”, salientando que 
o nosso país pode “aprender” com outros 
países, como a Alemanha, que retomará a 
Bundesliga já amanhã (16).

No passado domingo (10), a Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF) recebeu o pa-
recer técnico da DGS onde são reveladas as 
condições para o regresso da Liga NOS e da 
Taça de Portugal. Entre diversas medidas, 
salientam-se que a “FPF, a Liga Portu-
gal, os clubes participantes na Liga NOS e 
os atletas assumem, em todas as fases das 
competições e treinos, o risco existente de 
infeção por SARS-CoV-2 e de COVID-19, 
bem como a responsabilidade de todas as 
eventuais consequências clínicas da doen-
ça e do risco para a Saúde Pública”.

Para além disso, os atletas e seus coabi-
tantes, os membros do clube (que devem 
ser reduzidos ao mínimo indispensável), 
as equipas técnicas e os árbitros devem 
“manter-se em recolhimento domiciliário 
desde a data do início da retoma dos trei-
nos para as competições oficiais até ao final 
da temporada de todas as competições”. 
A DGS recomenda ainda que os clubes 
apoiem “os atletas e as suas famílias”, re-

correndo a “entregas domiciliárias de bens 
e serviços”.

Finalmente, a FPF deve elaborar um do-
cumento onde constem as Recomendações 
e Regras para a retoma das competições 
oficiais da 1.ª Liga de Futebol e da Taça de 
Portugal e que inclua diversas descrições, 
tais como o dever de elaboração de um 
Plano de Contingência por cada clube de 
futebol, de um plano de acompanhamen-
to clínico e monitorização de sintomas dos 
atletas e equipa técnicas, das condições de 
higiene e segurança dos locais de treino, a 
seleção dos estádios para as competições 
oficiais (relembrando que as competições 
devem ser realizados no menor número de 
estádios possível), entre outros. Ora, tendo 
em conta esta última medida, existe a pos-
sibilidade dos clubes insulares - Marítimo 
e Santa Clara - necessitarem de se fixarem 
no continente - e até já há uma boa solução 
para isso! É que a FPF disponibilizou o seu 
“refúgio” - a Cidade do Futebol-, à Liga. 
Nada mau!

Os estádios devem ainda ser aprovados 
pela Autoridade de Saúde Regional e ter 
“condições que permitam a implementa-
ção de medidas de prevenção e controlo 
de infeção de forma sustentada”. Como já 
se sabia, nenhuma partida “ pode ocor-
rer com público no interior dos estádios, 
até ao final da temporada” e “no exterior 
e imediações dos estádios, a circulação de 

pessoas deve ser limitada e condicionada, 
não estando autorizada a concentração de 
pessoas em número superior a 10”.

Os departamentos médicos dos clubes 
são responsáveis por garantir uma avalia-
ção clínica e registos diários para que pos-
sam “identificar precocemente qualquer 
sintoma sugestivo de COVID-19” e  “a FPF, 
a Liga Portugal e os clubes devem imple-
mentar uma estratégia de testes aos atletas, 
equipas técnicas e árbitros e demais inter-
venientes que permita a identificação pre-
coce de casos positivos para SARS-CoV-2”. 
Mais vale prevenir que remediar… 

O documento refere ainda que terão de 
ser realizados dois testes à covid-19 antes 
de cada jogo - um 48 horas antes e outro o 
mais próximo possível da hora da partida.

O Código de Conduta proposto pela DGS 
foi mal recebido por três jogadores do F.C. 
Porto (Danilo Pereira, Soares e Zé Luís), 
que contestaram, nas  redes sociais, a res-
ponsabilização dos próprios por qualquer 
consequência da covid-19. Quem sacudiu 
imediatamente a àgua do capote foi Pinto 
da Costa, presidente do clube, que declarou 
que esta é «uma posição que é individual». 
Parece que entretanto estes atletas foram 
elucidados e, qual truque de magia, passa-
ram a aceitar este Código. 

Perante tudo isto parece que o regresso à 
competição vai ser tudo menos fácil… Va-
lerá, sequer, a pena e o risco? Eis a questão!

Inês Barbosa
Opinião
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O Famalicão vai disputar no Estádio Ci-
dade de Barcelos os jogos que lhe res-
tam na condição de visitado na Liga.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) reco-
mendou que os encontros que faltam 
cumprir do campeonato sejam rea-

lizados em estádios considerados de nível 1 
pela Liga de clubes, o que significa que o Es-
tádio Municipal de Famalicão não cumpre os 
requisitos.

Por esse motivo, o emblema famali-
cense, sétimo classificado à data da in-
terrupção da prova, abdica de jogar no 
seu estádio, tendo já chegado a acordo 
com o Gil Vicente para disputar em Bar-
celos os encontros que faltam na condi-
ção de visitado.

O Famalicão recebe o líder F. C. Porto 
logo no primeiro jogo (25.ª jornada) após 
o reatamento do campeonato e ainda 
terá que defrontar em casa emprestada 
o Sporting de Braga (27ª), Portimonense 
(29ª), Benfica (31ª) e Boavista (33ª).

Após a declaração de pandemia, a 11 
de março, as competições desportivas 
de quase todas as modalidades foram 
disputadas sem público, adiadas - Jogos 
Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa 
América -, suspensas, nos casos dos 
campeonatos nacionais e provas inter-
nacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de Fran-
ça e dos Países Baixos foram cancela-
dos, enquanto outros países preparam 
o regresso à competição, com fortes 
restrições, como sucede na Alemanha, 
Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, 
que tem o reinício da Liga previsto para 
4 de junho.

No plano de        desconfinamento, o Go-
verno definiu que a Liga, suspensa após a 
realização de 24 das 34 jornadas previs-
tas, e a final da Taça de Portugal, entre 
Benfica e F. C. Porto, vão poder ser dis-
putadas, mas excluiu a continuidade da 
LigaPro.

JN/MS

O clube açoriano anunciou, esta terça-
-feira (12), que vai disputar os últimos 
jogos da Liga na Cidade do Futebol.

Em comunicado, o Santa Clara infor-
mou que Oeiras será a "casa" do clube 
nas últimas 10 jornadas que faltam jo-

gar na Liga.
"Tendo em consideração, os tempos 

excepcionais que vivemos, a necessida-
de de salvaguarda da saúde pública dos 
açorianos e açorianas e de todo o povo 
português em geral e a incerteza quanto 
à manutenção das quarentenas obriga-

tórias na Região Autónoma dos Açores, 
a Santa Clara Açores, Futebol S.A.D em 
sequência das normas impostas pelo 
protocolo emitido pela DGS no passado 
dia 10 de Maio, informa que, em devi-
da articulação com a Liga Portugal, irá 
realizar os jogos em falta referentes à 
Liga NOS, na condição de visitado nas 
instalações da Cidade do Futebol, a qual 
funcionará como centro de estágio até 
ao final da presente temporada", pode 
ler-se em comunicado.       

JN/MS

Os testes obrigatórios à covid-19 di-
rigidos aos jogadores das equipas 
da I Liga portuguesa de futebol se-
rão custeados pelos próprios clubes, 
disse fonte próxima do processo à 
agência Lusa.

A Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF) e a Liga Portuguesa de Fute-
bol Profissional (LPFP) revelaram 

no passado domingo (10)  o parecer técni-
co da Direção-Geral da Saúde (DGS) para 
o regresso do futebol do primeiro escalão 
em plena pandemia da covid-19.

"Durante as competições devem ser 
realizados, para todos os jogos, dois testes 
laboratoriais por semana: um 48 horas an-

tes do jogo e outro o mais próximo possível 
da hora do jogo", apontaram os dois orga-
nismos, citando o parecer da DGS.

Além desta medida, também ficou defi-
nido que os jogadores, e também árbitros 
e treinadores, estão obrigados a ficar em 
casa até final da época, podendo apenas 
sair para treinar ou jogar.

"Para minimizar o risco de infeção, os 
atletas, as equipas técnicas e os árbitros 
devem manter-se em recolhimento do-
miciliário desde a data do início da retoma 
dos treinos para as competições oficiais e 
até ao final da temporada de todas as com-
petições. Entende-se por recolhimento, 
o cumprimento de medidas rigorosas de 
distanciamento físico com outras pessoas. 
As deslocações dos intervenientes acima 
indicados devem restringir-se ao trajeto 
domicílio-clube/competição-domicílio", 
lê-se no site da FPF.

JN/MS

Liga I

Famalicão vai jogar o que resta 
da Liga no estádio do Gil Vicente

Santa Clara vai disputar jogos 
da Liga na Cidade do Futebol

DGS afirma que retoma da Liga envolve 
"diferentes níveis de responsabilização"
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A entidade liderada por Pedro Proen-
ça tentará agora validar essa hipótese 
com os clubes. A ideia seria que a 25.ª 
jornada começasse na quinta-feira, 4 de 
junho, e terminasse no domingo, 7 de 
junho. A Liga terminaria um mês e meio 
depois, a 18 ou 19 de julho.

Entretanto, a Liga já emitiu um comuni-
cado a confirmar a data. "Por forma a 
garantir que são rigorosamente vistoria-

dos os estádios e realizados os testes médicos a 
todos os profissionais envolvidos nos jogos e na 
respetiva organização, está apontada a data de 
4 de junho de 2020 para o primeiro jogo da 25.ª 

jornada da Liga NOS", pode ler-se.
A 30 de abril, o Governo definiu no plano 

de desconfinamento da pandemia de co-
vid-19, que a Liga e a final da Taça de Por-
tugal vão poder ser disputados, permitindo 
também desportos individuais ao ar livre.

A retoma da Liga de futebol, inicialmente 
prevista para 30 e 31 de maio, está sujeita 
a aprovação da Direção-Geral da Saúde 
(DGS) de um plano sanitário, anunciou o 
primeiro-ministro, explicando que os jogos 
vão realizar-se sem a presença de público 
nos estádios.

JN/MS

A Direção-Geral da Saúde (DGS) afirmou 
esta segunda-feira (11) que os partici-
pantes na Liga têm "diferentes níveis de 
responsabilização" no regresso à ativi-
dade durante a pandemia de covid-19, 
mas que não compete ao organismo re-
gular essa matéria.

"É óbvio que em qualquer processo em que o 
risco não é zero os atores têm diferentes ní-
veis de responsabilização, isto é plasmado 

em códigos de conduta. Não é apenas um dos 
intervenientes que fica responsável por todo o 
processo", afirmou a diretora-geral da Saúde, 
Graça Freitas, em conferência de imprensa 
realizada em Lisboa.

Graça Freitas advertiu que "não compete 
à DGS ou ao Ministério da Saúde estabele-
cer estas questões", mas antes "alertar para 
a necessidade de um consenso, um código, 
aceite pelas partes envolvidas e que todos 
tenham consciência".

A diretora-geral da Saúde exemplificou 
com a assinatura do consentimento infor-
mado antes da realização de uma cirurgia, 
que "não desresponsabiliza todos os outros 
intervenientes no processo", em reação às 
críticas tornadas públicas por vários futebo-
listas.

Em causa está o primeiro ponto do pare-
cer técnico da DGS sobre o enquadramento 
das condições para o regresso da Liga e da 
Taça de Portugal, com vista à conclusão da 
época 2019/20, que a Federação Portugue-

sa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional receberam no passado 
domingo (10).

"A FPF, a Liga Portugal, os clubes parti-
cipantes na Liga e os atletas assumem, em 
todas as fases das competições e treinos, o 
risco existente de infeção por SARS-CoV-2 
e de covid-19, bem como a responsabilidade 
de todas as eventuais consequências clínicas 
da doença e do risco para a Saúde Pública", 
indica o parecer.

Graça Freitas assinalou que o acordo sobre 
regras de conduta entre DGS, FPF e Liga de 
clubes "vai permitir que toda a comunidade 
envolvida minimize o risco de ter um teste 
positivo" à covid-19, advertindo que "isso se 
faz com medidas de maior isolamento social 
possível".

"É o princípio da precaução, fazendo tudo 
para não termos de chegar ao ponto de ter 
casos positivos e, em função deste risco, 
tomar medidas concretas", explicou Graça 
Freitas, sem estabelecer um número de ca-
sos positivos a partir do qual as provas pode-
rão ser novamente suspensas.

No plano de desconfinamento, o Governo 
definiu que a Liga, suspensa após a realiza-
ção de 24 das 34 jornadas previstas, e a fi-
nal da Taça de Portugal, entre Benfica e F. 
C. Porto, vão poder ser disputadas, mas ex-
cluiu a continuidade da LigaPro.

JN/MS

Liga escolhe  
4 de junho  
para o regresso  
do campeonato
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Clubes vão pagar 
testes antes dos 
jogos da I Liga
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O Benfica reagiu à decisão da Comis-
são do Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM), que, na passada sexta-feira (8), 
indeferiu o pedido de registo de oferta 
pública de aquisição de ações da Ben-
fica SAD.

Em comunicado publicado no site oficial, 
o Benfica afirma que "mantém a total dis-
cordância" e "surpresa" pela decisão da 

CMVM.
"A Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A. 

manifesta a sua total discordância com a 
decisão tomada pela Comissão do Merca-

do de Valores Mobiliários e reitera a plena 
conformidade dos atos praticados com a 
lei, tal como confirmado pelos seus asses-
sores jurídicos e por parecer jurídico emiti-
do por um dos mais reputados professores 
de direito e demonstrado oportuna e de-
talhadamente à Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários. Manifesta ainda a sua 
surpresa e discordância com a circunstân-
cia de a Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários não se ter pronunciado, nos 
termos que eram legalmente aplicáveis, 
sobre o pedido para autorização da revoga-
ção da oferta", pode ler-se.

A CMVM emitiu, na passada sexta-fei-
ra (8), um comunicado no qual informa 
que indeferiu o pedido de registo de oferta 
pública de aquisição de ações da Benfica 
SAD. O regulador dos mercados financei-
ros explica que a decisão é "fundamentada 
na existência de um vício que afeta a le-
galidade da oferta, decorrente da estru-
tura de financiamento da contrapartida, 
extingue o procedimento iniciado com o 
pedido apresentado a esta Comissão a 22 
de novembro de 2019".

JN/MS

Benfica manifesta "surpresa"  
e "discordância" com o chumbo da OPA

O Sport Recife foi condenado pela 
FIFA a pagar cerca de 900 mil euros 
ao Sporting pela transferência do 
futebolista brasileiro André, que ali-
nhou nos leões em 2017.

"Em relação a este assunto, podemos 
confirmar que a queixa apresentada 
pelo Sporting contra o Sport Recife 

foi parcialmente aceite pelo juiz singular 
da comissão do estatuto de jogadores da 
FIFA. Consequentemente, o Sport Re-
cife foi ordenado a pagar 907500 euros 
ao Sporting", avançou fonte oficial do 
organismo que rege o futebol mundial.

O avançado André, de 29 anos, joga 
atualmente no Grêmio de Porto Ale-
gre, depois de ter jogado no Sport Re-
cife, que o contratou ao clube lisboeta, 
em fevereiro de 2017.

Na altura, o Sporting confirmou a 
transferência do jogador para o clube 
pernambucano, ao alienar 50% dos 
direitos económicos de André que de-
tinha, por 1,2 milhões de euros.

André tinha chegado ao Sporting no 
início da época 2016/17, proveniente 
do Corinthians, depois de ter alinha-
do por clubes como Santos, Dínamo 
Kiev, Bordéus, Atlético Mineiro, San-
tos, Vasco da Gama.

JN/MS

FIFA dá razão 
ao Sporting e 
condena Sport 
Recife a pagar 
900 mil euros 
por André
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FUTEBOL

FIFA autoriza cinco substituições por jogo

Pretendentes aos play-offs 
do Campeonato de Portugal 
abandonam reunião
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As equipas de futebol vão poder fazer 
cinco substituições por jogo, em três 
momentos, anunciou na passada sex-
ta-feira (8) a FIFA, após a concordância 
do Internacional Board (IFAB), tendo em 
vista a proteção dos jogadores devido à 
pandemia de covid-19.

“Como o futebol está a considerar a reto-
ma das competições pelo mundo após a 
pandemia de covid-19, o IFAB concordou 

em fazer uma alteração temporária às Leis do 
Jogo, com base na proposta feita pela FIFA para 
proteger o bem-estar do jogador”, lê-se no 
comunicado do organismo que rege o futebol 
mundial.

Esta alteração pontual e temporária vai 
entrar imediatamente em vigor e vai ser 
aplicada nas competições que estejam 
previstas para ser concluídas até 31 de 
dezembro de 2020, quer sejam as que se-
rão retomadas ou as iniciadas entretanto.

“O IFAB aprovou a proposta da FIFA 
de introduzir uma alteração temporária 
à ‘Lei 3 - Os jogadores’, que vai permitir 
um máximo de cinco substituições a se-
rem feitos por equipa. No entanto, cada 
equipa só poderá fazer as substituições 
em três momentos, que também podem 
ser feitas ao intervalo”, detalhou a FIFA.

A nova redação da lei autoriza as cinco 
substituições, em três momentos do jogo, 
incluindo o intervalo, e define que se as 
duas equipas fizerem substituições em si-
multâneo esta vai contar para ambas, fi-

cando só com mais uma possibilidade de 
alteração.

Este número de oportunidades de subs-
tituição mantém-se nos jogos com pro-
longamento, exceto nas competições em 
que já era permitida mais uma alteração 
no ‘onze’ durante este desempate.

Nas competições seniores, os jogadores 
substituídos não podem voltar a entrar 
em campo, lê-se na síntese desta norma 
transitória.

No mesmo comunicado, a FIFA ressal-
va que a aplicação das cinco substituições 
fica ao critério da organização das com-
petições, federações ou ligas, tal como o 
recurso ao videoárbitro.

“Em relação às competições com re-
curso ao VAR, estas podem cessar a sua 
utilização na retoma, ficando ao critério 
de cada organizador”, admitiu a FIFA.

Com a declaração de pandemia, em 11 
de março, inicialmente alguns eventos 
desportivos foram disputados sem públi-
co, mas, depois, começaram a ser cance-
lados, adiados - nomeadamente os Jogos 
Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a 
Copa América - ou suspensos, nos casos 
dos campeonatos nacionais e provas in-
ternacionais de todas as modalidades.

Os campeonatos de futebol de França e 
Países Baixos foram, entretanto, cance-
lados, enquanto países como Alemanha, 
Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal pre-
param o regresso à competição.

JN/MS

Os representantes dos seis clubes do 
Campeonato de Portugal que preten-
diam disputar os play-offs de acesso 
à LigaPro abandonaram na passada 
sexta-feira  (8) a reunião na Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF) devido à 
ausência do presidente, Fernando Go-
mes.

Fonte ligada ao processo confirmou 
à Lusa o desfecho deste encontro 
dos presidentes de Fafe, Lusitânia 

de Lourosa, Benfica e Castelo Branco e 
Real Massamá com o diretor-técnico na-
cional, José Couceiro, o diretor de com-
petições da FPF, Carlos Lucas, e o dire-
tor-geral adjunto do organismo, Luís 
Sobral.

“Fomos os interlocutores dos clubes 
durante a época, estávamos e estamos 
disponíveis para conversar com todos os 
clubes. Não pode valer tudo, percorre-
mos milhares e milhares de quilómetros 

e os clubes recusam falar connosco? Não 
há clubes mais respeitáveis do que ou-
tros, com estes ou outros clubes os inter-
locutores serão sempre os mesmos”, dis-
se José Couceiro, em declarações à Lusa.

Os primeiros classificados das séries 
C e D, Praiense e Olhanense, respetiva-
mente, e os segundos classificados de 
todas as quatro poules, casos de Fafe, 
Lusitânia de Lourosa, Benfica e Caste-
lo Branco e Real Massamá pretendiam 
manifestar junto ao líder federativo o 
descontentamento com o fim precoce do 
campeonato que impossibilitou a reali-
zação dos play-off.

A presença de Fernando Gomes na re-
união nunca foi equacionada, até porque 
o líder federativo não estava na Cidade 
do Futebol, em Oeiras, onde o respon-
sável pelo Praiense acederia ao encontro 
por videoconferência.

Em causa está a decisão de a FPF ter 
indicado Vizela e Arouca, os dois clubes 
com mais pontos, para a subida à Liga-
Pro, na sequência da conclusão precoce 
da competição, em 08 de abril, depois da 
suspensão preventiva, por tempo inde-
terminado, a 12 de março, devido à co-
vid-19.

Nessa altura, após 25 jornadas, o Vi-
zela liderava a Série A, com 60 pontos, 
e o Arouca era o primeiro da B, com 58, 
enquanto o Olhanense comandava a D, 
com 57, e o Praiense liderava a C, com 
53.

Fafe, Lusitânia de Lourosa, Benfica e 
Castelo Branco e Real Massamá seguiam 
nas posições imediatas, de acesso aos 
play-offs de subida, com 52, 50, 42 e 57 
pontos, respetivamente.

JN/MS

O Rio Ave anunciou, na passada sex-
ta-feira (8), a criação de uma equipa 
sénior de futebol feminino, que já es-
tará apta a competir em 2020/21.

O emblema vila-condense informou 
ainda que o treinador da nova forma-
ção será Miguel Afonso, de 38 anos, 

que na última época orientou o Bonitos de 
Amorim, da Póvoa de Varzim, sendo coad-
juvado por João Nunes (treinador adjunto), 
Jorge Silva (treinador de guarda-redes) e 
Carlos Malva (treinador adjunto).

“O futebol sénior feminino será 
uma realidade no Rio Ave já na pró-
xima temporada, dando assim forma 
ao crescimento do projeto desta mo-
dalidade que arrancou com a criação 
do escalão de Sub-19 em 2019, e indo 

ao encontro das exigências do regula-
mento do licenciamento para as com-
petições da UEFA a partir de 2021/22”, 
informou o clube em comunicado.

Face à indefinição das competições 
do próxima temporada, a formação 
vila-condense ainda não sabe em que 
escalão irá alinhar na época de estreia, 
mas está já a preparar a composição do 
plantel, apontando o início dos traba-
lhos no relvado para o mês de setem-
bro.

Tiago Garcia será o diretor da equi-
pa, tendo o apoio de Fernando Ferreira 
e Joana Amorim, todos eles elementos 
da direção do Rio Ave.

JN/MS

FUTEBOL FEMININO

Rio Ave cria equipa sénior de futebol 
feminino para competir em 2020/21
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Miguel Afonso
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LIGAPRO

Acesso ao fundo da LigaPro  
depende do cumprimento salarial

César Peixoto deixa comando 
técnico do Desportivo de Chaves

A Liga Portuguesa de Futebol Profissio-
nal (LPFP) divulgou, na passada quinta-
-feira (7), o regulamento para o recurso 
ao fundo de tesouraria em resposta à 
pandemia de covid-19, fazendo depen-
der a elegibilidade, entre outros, do 
cumprimento salarial.

De acordo com o regulamento do fundo 
de 1,52 milhões de euros (ME), com-
plementar ao de um milhão criado pela 

Federação Portuguesa de Futebol, ficam ex-
cluídos os promovidos Nacional e Farense, e as 
equipas B.

Para beneficiarem do fundo criado pela 
LPFP, os 14 clubes têm de ter saldadas as 
dívidas para com o organismo responsável 
pelas competições profissionais e de ter de-
monstrado o cumprimento salarial com os 
profissionais, sendo que, para receber a se-
gunda prestação, é exigida a regularização da 
situação tributária e com a segurança social.

Os montantes recebidos por esta via 
“apenas podem ser aplicados” em despesas 
decorrentes da pandemia de covid-19, ao 
pagamento salarial de jogadores, treinado-
res ou funcionários, a dívidas às entidades 
tributárias ou segurança social, a prémios de 

seguros de acidentes de trabalho ou ao in-
vestimento de infraestruturas.

Os clubes podem candidatar-se a estes 
montantes até 15 de maio, sem qualquer 
exigência quanto à aceitação da classifica-
ção da LigaPro.

Os dois fundos ascendem a 2,52 ME, o 
que pode representar individualmente para 
cada clube 108500 euros através do meca-
nismo criado pela LPFP e 62500 euros pelo 
da FPF, cujo regulamento não exclui as duas 
equipas promovidas ao principal escalão, 
mas apenas as equipas B.

JN/MS

O treinador cessou, esta segunda-feira 
(11), funções no Desportivo de Chaves, 
anunciou o clube da LigaPro.

Em nota publicada no oficial, o clube 
transmontano agradeceu a César Peixoto 
e à equipa técnica “por todo o profissio-

nalismo, competência e dedicação” durante a 
permanência no clube.

“A todos os referidos profissionais en-
dereçamos as maiores felicidades pessoais 
e votos de sucesso nos seus novos desafios 
profissionais”, refere a nota.

César Peixoto, de 39 anos, que tinha co-
meçado a época na Académica, também na 
LigaPro, assumiu o comando do Desportivo 
de Chaves a 19 de dezembro, após a saída de 
José Mota.

Em 12 partidas, até à interrupção do 
segundo escalão, à 24.ª jornada, devido 
à pandemia de covid-19, o treinador so-
mou três vitórias e quatro empates, dei-
xando o emblema de Chaves no 12.º lugar, 
com 32 pontos.

JN/MS

Manuel Cajuda anunciou a saída do 
Leixões, clube da LigaPro, através de 
uma comunicação nas redes sociais. 
“Tudo na vida é temporário, por isso, 
não sou dos que acreditam que as 
coisas são eternas e com isso evito 
sempre frustrações por vezes difíceis 
de superar. Com a conclusão da épo-
ca desportiva 2019/20 a acontecer de 
forma antecipada e inesperada para 
o Leixões devido à situação de emer-
gência de saúde pública que atraves-
samos, venho desta forma informar 
que termina também a minha ligação 
contratual ao clube”, revela.

O técnico deixa uma nota de agra-
decimento aos responsáveis do 
clube do Mar: “Primeiramente 

aproveito para agradecer aos atletas e 
todos os restantes Departamentos que 
me acompanharam diariamente e pela 

forma como me acolheram durante esta 
curta passagem. O tempo foi demasiado 
curto, mas o suficiente para com a vossa 
qualidade e compromisso profissional 
fazer regressar as vitórias e colocarmos 
o Leixões a praticar um futebol alegre e 
positivo à imagem da sua história e es-
tou seguro que estávamos no caminho 
certo para potenciar o clube a todos os 
níveis honrando a sua tradição de jogar 
com novos, mas como os famosos bebés 
de Matosinhos”.

Por fim, Manuel Cajuda deixou uma 
mensagem para os adeptos, “a verda-
deira alma do clube”, enquanto a SAD 
sublinhou que “foi um orgulho e uma 
honra contar com o Manuel Cajuda. Um 
treinador que demonstrou uma enorme 
grandeza e justificou o porquê de ser um 
dos grandes nomes do futebol nacio-
nal”, lê-se no comunicado.

JN/MS

Manuel Cajuda sai do Leixões 
Treinador anuncia saída e deixa nota 
de agradecimento, sem se esquecer 
dos adeptos.
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INGLATERRA

Clubes da Liga inglesa vão poder jogar 
nos próprios estádios
Os clubes da Liga inglesa vão poder 
disputar nos próprios estádios o resto 
da temporada, se for decidido retomar a 
competição após suspensão, anunciou 
esta terça-feira (12) o responsável pelo 
policiamento do futebol em Inglaterra.

Segundo Mark Roberts, foram realiza-
das reuniões “positivas” com a Pre-
mier League e o Governo, que per-

mitiram recuar na intenção, previamente 
declarada, de que apenas jogos em campo 
neutro seriam seguros, devido à pande-
mia de covid-19.

“Vamos explorar uma série de opções 
para encontrar um caminho em frente, 
que minimize quaisquer riscos para a se-
gurança pública e pressão desnecessária 
nos serviços públicos, e que facilite um re-
gresso sensato à competição, para apoiar a 
economia e também os benefícios de mo-
ral associados ao desporto”, declarou.

O Governo inglês deve entregar esta 
semana uma estratégia para que os joga-
dores possam voltar aos treinos de grupo, 
ainda que o autarca de Londres, Sadiq 

Khan, já tenha dito que considera ser de-
masiado cedo para regressar à competi-
ção, numa cidade que alberga cinco dos 
20 clubes primodivisionários.

Richard Masters, que chefia a Liga, ex-
plicou aos jornalistas que o objetivo será 
sempre “garantir que os jogadores es-
tão seguros, mesmo durante situações de 
contacto físico durante os treinos”, e que a 
forma de lidar com esse contacto, em trei-
nos e jogos, será analisada “caso a caso”.

O avançado do Manchester City, Rah-
eem Sterling, já manifestou preocupações 
com o regresso, apesar da garantia de que 
todos os jogadores e membros dos clubes 
serão testados regularmente.

Para já, não há qualquer indicação de 
retorno da Liga inglesa, a qual o Liverpool 
lidera, seguido do Manchester City, com 
Masters a garantir que, na eventualidade 
de um caso positivo, o jogador será isolado 
“durante algum período, mas sem neces-
sidade do resto do grupo também o ser”.

JN/MS

O campeonato italiano, que está sus-
penso desde março devido à pandemia 
de        covid-19, deverá ser retomado a par-
tir de 13 de junho, anunciou, esta quarta-
-feira (13), a Liga de clubes transalpina.

“No que diz respeito à retoma da atividade 
desportiva, foi indicado o dia 13 de junho 
para o regresso do campeonato, respei-

tando as medidas do Governo e os protocolos 

médicos para proteção dos jogadores e de to-
dos os profissionais”, referiu a Liga de clubes 
italiana, após uma assembleia-geral em que 
estiveram reunidos os 20 clubes que disputam 
o principal escalão.

A Série A foi interrompida a 9 de março, 
devido à crise de saúde pública motivada pela 
pandemia de covid-19, quando estavam de-
corridas 26 jornadas.

JN/MS
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O jogador do Barcelona doou meio 
milhão de euros à campanha “Juntos 
pela Saúde Argentina” para ajudar na 
compra de materiais de proteção des-
tinados aos profissionais de saúde e de 
equipamentos para fazer face à pande-
mia da covid-19.

“Estamos muito agradecidos por este 
reconhecimento ao nosso trabalho, 
que nos permite manter o nosso com-

promisso com a saúde pública argentina”, 
explicou Silvia Kassab, diretora executiva 
da Fundação Garrahan, responsável pela 
campanha, depois da doação da Fundação 
Messi.

O donativo de meio milhão de euros do 
avançado argentino do Barcelona possi-
bilitou, numa primeira etapa, a entrega a 
diferentes instituições do país de oito res-
piradores, seis monitores multiparamétri-
cos, 50 bombas de infusão e 13 computa-
dores, repartidos entre hospitais de todo o 
país.

“Por sua vez, procedeu-se à importação 
de outros equipamentos que estão prestes 
a ser recebidos, como cinco ventiladores 
de alta frequência e materiais de proteção 
para os profissionais de saúde”, pode ler-se 
no comunicado emitido pela Fundação.

JN/MS

ESPANHA

Messi doa meio milhão  
de euros para campanha  
“Juntos pela Saúde Argentina”

ITÁLIA

Liga italiana deverá ser retomada a 
partir de 13 de junho
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ALEMANHA

Final da Taça da Alemanha já tem data
A final da Taça da Alemanha vai dispu-
tar-se a 4 de julho, enquanto as meias-fi-
nais terão lugar em junho, anunciou esta 
segunda-feira (11) a Federação Alemã 
de Futebol (DFB), que tinha suspendido 
a prova, devido à pandemia de covid-19.

A decisão da prova estava inicialmente 
agendada para 23 de maio, no Estádio 
Olímpico de Berlim, mas, tal como a 

maioria das competições, acabou por ser adia-
da, devido à crise mundial de saúde pública.

Já as meias-finais, que deveriam ter sido 
realizadas em 21 de abril, estão confirmadas 
para 9 e 10 de junho, sendo que o detentor 
do troféu, Bayern de Munique, recebe o Ein-
tracht Frankfurt, dos internacionais portu-
gueses André Silva e Gonçalo Paciência, ao 
passo que o surpreendente Saarbrücken, 
das divisões regionais, vai defrontar o Bayer 

Leverkusen.
A partir deste sábado (16), a Bundesliga 

será retomada, com jogos à porta fechada, 
depois de o Governo germânico ter concedi-
do autorização para o regresso da competi-
ção, exatamente dois meses depois de ter sido 
suspensa devido à pandemia de covid-19.

A 16 de março, dias depois de a 26.ª jor-
nada ser adiada, o principal campeonato 
alemão de futebol foi suspenso, então até 02 
de abril, e depois por tempo indeterminado.

Após a ronda 25, concluída a 11 de março, 
o Bayern Munique, que procura o 30.º título 
e oitavo consecutivo, é o líder da prova, com 
55 pontos, contra 51 do Borussia Dortmund, 
50 do Leipzig, 49 do Borussia Mönchengla-
dbach e 47 do Bayer Leverkusen, quando 
faltam disputar nove jornadas.

JN/MS
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Cevher Toktas, futebolista do Bursa 
Yildirim, do campeonato amador na 
Turquia, assumiu que matou o filho, de 
cinco anos, por “não o amar”.

A 23 de abril, um menino de cinco 
anos foi internado no hospital, com 
febre alta e mais sintomas relaciona-

dos com a covid-19 e, poucas horas depois, 
acabou por falecer, alegadamente devido a 
complicações respiratórias agravadas pelo 
novo coronavírus. Mas, 11 dias depois do 
óbito, descobriu-se que a causa da morte da 
criança não está relacionada com problemas 
de saúde. Foi, sim, um homicídio cometido 

pelo próprio pai.
Cevher Toktas, futebolista do Bursa 

Yildirim, do campeonato amador, con-
fessou esta terça-feira (12) o crime, dei-
xando a Turquia e o mundo em choque. 
“Eu nunca amei o meu filho mais novo, 
desde o nascimento. Não sei porquê. A 
única razão pela qual o matei foi porque 
não o queria. Eu não tenho nenhum pro-
blema mental”, afirmou às autoridades, 
num depoimento citado pelo jornal Daily 
Sabah, confessando ainda que asfixiou a 
criança.

JN/MS

A Bundesliga vai ser retomada em 16 
de maio, dois meses depois de ter 
sido suspensa devido à pandemia de 
covid-19, comunicou a Liga Alemã de 
Futebol (DFL) aos clubes e o calendá-
rio já está disponível.

De acordo com a agência de notí-
cias francesa, que relata uma in-
formação confirmada pela DFL, 

os 36 emblemas dos dois principais es-
calões já foram informados da data de 
recomeço da Bundesliga e da Bundesliga 
2, depois de o Governo germânico ter 
autorizado o arranque das competições 
a partir da segunda quinzena de maio, à 
porta fechada.

Desta forma, a 26.ª jornada da Bundes-
liga, que deveria ter sido disputada entre 

13 e 16 de março, vai ter lugar a partir de 
sexta-feira, dia 16 de maio.
Eis o calendário da 26.ª jornada:

16 de maio 
B. Dortmund-Schalke 04 (9.30 am)  
Leipzig-Friburgo (9.30 am) 
Hoffenheim-Hertha (9.30 am) 
Dusseldorf-Paderborn (9.30 am) 
Augsburgo-Wolfsburgo (9.30 am) 
E. Frankfurt-B. Monchengladbach (12.30 pm)

17 de maio 
Colónia-Mainz (9.30 am) 
U. Berlim-Bayern (12 pm)

18 de maio  
Werder Bremen-B. Leverkusen (2.30 pm)

JN/MS

TURQUIA

Jogador turco confessa ter matado 
o filho “porque não o queria”

Bundesliga vai recomeçar 
a 16 de maio
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O heptacampeão mundial Michael 
Schumacher foi escolhido como a 
pessoa mais influente da história da 
Fórmula 1, numa votação realizada 
pelos fãs da modalidade.

A votação, que esteve disponível du-
rante 10 dias, colocou em disputa 32 
personalidades, divididas por quatro 

categorias, entre pilotos, decisores, chefes 
de equipa e inovadores.

Schumacher, piloto lendário da Ferra-
ri que não é visto em público desde que 

sofreu lesões cerebrais graves num aci-
dente de em 2013, derrotou o ex-chefe 
da F1, Bernie Ecclestone, com 61% dos 
votos.

O anúncio do resultado final, que con-
sagrou o piloto alemão, como a pessoa 
mais influente da história da Fórmula 1, 
aconteceu no preciso dia em que se co-
memoram 70 anos da disciplina, cujo 
primeiro Grande Prémio foi realizado a 
13 de maio de 1950, em Silverstone.

.
JN/MS

A Federação de Patinagem de Portu-
gal (FPP) anunciou na passada sex-
ta-feira (8) que, na próxima época, 
o campeão nacional de hóquei em 
patins será apurado após disputa de 
"play-offs", um sistema que já vigo-
rou durante três anos em Portugal.

O organismo anunciou que, em 
2020/21, o campeonato nacio-
nal será disputado num novo 

modelo, que terá, numa primeira fase, 
14 equipas da I Divisão, passando as 
oito primeiras classificadas para os 
play-offs.
Entre 2006/07 e 2008/09, o título na-
cional já foi disputado neste modelo.

Além do novo sistema, a FPP anunciou 
ainda, através de um comunicado publi-
cado no site, que haverá também uma 
nova prova, disputada pelos oito primei-
ros classificados da primeira volta.

JN/MS

AUTOMOBILISMO

Schumacher eleito o mais influente 
da história da Fórmula 1

CICLISMO

Canceladas etapas da Volta a Espanha 
em bicicleta que passavam por Portugal

HÓQUEI EM PATINS

Campeonato nacional 
volta a ter play-offs 
na próxima época

Vettel deixa a Ferrari  
no final da temporada
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As etapas da Volta a Espanha em bici-
cleta que iam passar por Portugal foram 
canceladas, anunciaram no passado sá-
bado (9) as autarquias, explicando que a 
decisão se deve à "imprevisibilidade da 
pandemia" da covid-19 e às alterações 
impostas pelo calendário.

"As autarquias de Porto, Matosinhos e Vi-
seu e a Unipublic, a organizadora da La 
Vuelta 2020, anunciam que, atendendo à 

imprevisibilidade da pandemia da covid-19 e 
às alterações impostas pelo calendário inter-
nacional de ciclismo, está cancelada a vinda 
da Volta a Espanha a Portugal", referem as 
autarquias em comunicado.

Assim, não se realizará em Portugal a 
etapa cuja chegada estava prevista para o 
Porto e Matosinhos, nem a etapa que se iria 
iniciar em Viseu.

"Para as três cidades e para a Unipublic, 
só faria sentido a La Vuelta visitar Portugal 
num clima de festa e segurança que não será 
possível garantir em 2020", acrescenta.

A etapa com chegada ao Porto, tinha o 
seu início em Mós, na Galiza, enquanto a 
etapa seguinte partia de Viseu para Ciudad 
Rodrigo, em Salamanca.

Fica assim adiado o regresso da Vuelta a 
território português, depois de ter começa-
do em Lisboa em 1997, com uma ligação ao 

Autódromo do Estoril. Seguiu-se a ligação 
de Évora a Vilamoura, com a despedida de 
Portugal a acontecer na terceira etapa, que 
começou em Loulé e terminou em Huelva, 
já em Espanha.

A organização da Volta a Espanha con-
firmou que chegou a acordo com as autar-
quias e que a edição deste ano da competi-
ção não vai passar por Portugal.

"Isto significa que a 15.ª etapa, que tinha 
o seu fim entre o Porto e Matosinhos, bem 
como a 16.ª etapa, com a sua partida de Viseu, 
vão ter os seus itinerários alterados. As alter-
nativas para substituir Porto, Matosinhos e 
Viseu já foram aprovadas", explica a organi-
zação, salientando que as novas etapas serão 
anunciadas nas próximas semanas.

A edição de 2020 da Volta a Espanha já 
tinha sido encurtada para 18 etapas, depois 
de ter sido cancelada a partida dos Países 
Baixos, devido à pandemia de covid-19, 
bem como outras duas etapas, em Utrecht 
e Brabante do Norte.

O evento de 18 etapas estava previsto para 
decorrer de 14 de agosto a 6 de setembro, 
contudo, devido à pandemia, foi alterado, 
como todo o calendário internacional, dis-
putando-se agora entre 20 de outubro a 08 
de novembro, com partida do País Basco.

JN/MS

O alemão Sebastian Vettel vai deixar a 
Ferrari no final da temporada, anunciou 
a equipa italiana de Fórmula 1, que não 
especificou o nome do sucessor.

"Foi uma decisão tomada por acordo mútuo 
entre nós e Sebastian e os dois lados consi-
deramos que seria do seu interesse. Não foi 

uma decisão fácil tendo em conta o valor de 
Sebastian como piloto e como pessoa ", disse o 
chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, cita-
do no comunicado de imprensa.

Binotto salienta que Sebastian Vettel "já 

faz parte da história da escuderia, com 14 
grandes prémios conquistados, é o terceiro 
piloto mais bem sucedido da equipa e tam-
bém o que mais acumulou pontos".

"Nestes cinco anos, terminou três vezes 
entre os três primeiros do campeonato, con-
tribuindo significativamente para a presen-

ça constante da equipa nos três primeiros da 
classificação dos construtores", refere.

“Em nome da Ferrari, quero agradecer 
a Sebastian o seu profissionalismo e quali-
dades humanas durante estes cinco anos, 
nos quais compartilhamos tantos grandes 
momentos. Ainda não conseguimos con-
quistar um título mundial juntos, o que 
seria o quinto para ele, mas acreditamos 
que ainda podemos aproveitar ao máximo 
esta temporada incomum de 2020", con-
clui Binotto.

Sebastian Vettel, por seu lado, explicou 
que o seu relacionamento com a Ferrari 
terminará no final de 2020 e disse que "para 
obter os melhores resultados possíveis nes-
te desporto, é vital que todas as partes tra-
balhem em perfeita harmonia".

"A equipa e eu percebemos que não há 
mais um desejo comum de permanecer 
juntos além do final desta temporada e os 
assuntos financeiros não tiveram nenhum 
peso nesta decisão conjunta. Não acho que 
seja assim que se tome certas decisões e 
nunca será", disse.

Citado pela agência espanhola Efe, Vet-
tel diz ainda: "A Ferrari ocupa um lugar 
especial na Fórmula 1 e espero que tenha 
todo o sucesso que merece. Por isso, quero 
agradecer a toda a família Ferrari e, acima 
de tudo, aos seus apoiantes em todo o mun-
do pelo apoio que me deram ao longo dos 
anos. O meu objetivo é terminar a tempo-
rada com a Ferrari na esperança de com-
partilhar bons momentos, para acrescentar 
a tudo o que desfrutamos até agora"

JN/MS
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Meia Maratona e Maratona  
de Lisboa adiadas para 2021
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A Meia Maratona e a Maratona de Lis-
boa foram adiadas para 2021, confir-
mou na passada sexta-feira (8) à Lusa 
Carlos Móia, presidente do Maratona 
Clube de Portugal, considerando a de-
cisão “pragmática” e de “grande res-
ponsabilidade social”.

“O Maratona foi sobretudo pragmático ao 
tomar esta decisão. Temos uma grande 
responsabilidade social, quer com as pes-

soas que trabalham no Maratona quer com as 
pessoas que vão correr a prova, e por isso en-
tendemos que enquanto não houver uma tera-
pêutica ou a vacina que tanto ambicionamos, 
juntar, 100, 200, 1000, 10 mil ou 30 mil pessoas 
não é seguro”, explicou Carlos Móia, em entre-
vista à agência Lusa.

O organizador das provas assumiu o 
enorme prejuízo, que revela que para a cida-
de de Lisboa pode ascender aos 25 milhões 
de euros, mas destaca que todos os parcei-
ros concordaram e elogiaram este desfecho, 
que considera ser uma “atitude de grande 
responsabilidade social”.

A Meia Maratona de Lisboa, que parte da 
Ponte 25 de Abril, depois de ter sido já rea-
gendada, estava marcada para 5 de setem-

bro e a Maratona de Lisboa, cuja meia mara-
tona simultânea começa na Ponte Vasco da 
Gama, para 15 de outubro.

As novas datas são 9 de maio de 2021 para 
os 21,0975 quilómetros na capital lisboeta, 
enquanto a Maratona está marcada para 17 
de outubro. Pelo meio, a 6 de junho, terá lu-
gar a Corrida da Mulher.

Para quem já estava inscrito nas provas 
deste ano, o presidente do Maratona Clube 
de Portugal explicou que estão automatica-
mente inscritos para 2021, mas têm ainda 
outras possibilidades.

“As provas estavam completamente es-
gotadas e as pessoas estão inscritas automa-
ticamente para 2021. Mas, ainda assim, ofe-
recemos a possibilidade de acederem a um 
‘voucher’ virtual que dá a possibilidade de 
correr em 2021 ou em 2022, assim como po-
der ceder o dorsal a outra pessoa sem qual-
quer custo”, garantiu.

Quanto ao regresso à estrada para os mi-
lhares de corredores, Carlos Móia admitiu 
que “as pessoas estão ansiosas” por esse 
momento, mas que precisam de o fazer 
“sem medo”.

JN/MS

O próximo Open da Austrália em ténis 
está pensado para vários cenários de-
vido à covid-19, desde o cancelamento 
a realizar-se apenas com público local, 
assumiu na passada quarta-feira (6) o 
diretor-geral do primeiro Grand Slam do 
ano, agendado para janeiro de 2021.

“O nosso melhor cenário neste momen-
to é ter um evento com jogadores que 
possam chegar aqui cumprindo qua-

rentenas, e com adeptos somente australia-
nos”, disse Craig Tiley, à Associated Press.

Sem poder prever ou controlar o 
avanço da pandemia, o diretor-geral 

do major australiano, o primeiro dos 
Grand Slam de cada temporada, assu-
me que “o pior cenário” será mesmo o 
de não haver competição, sendo que a 
organização está preparada para as “di-
versas situações”.

A pandemia adiou ou cancelou mais 
de 30 torneios, com Roland Garros a 
ser transferido de maio para setembro e 
Wimbledon a ser cancelado pela primei-
ra vez em 75 anos. Em junho, decide-se 
quanto ao Open dos Estados Unidos, o úl-
timo dos quatro Grand Slam.

JN/MS

O presidente da Federação Francesa 
de Ténis (FFT), Bernard Giudicelli, ad-
mitiu no passado domingo (10) a possi-
bilidade de o torneio de Roland Garros, 
adiado para setembro, se jogar à porta 
fechada devido à pandemia de covid-19.

Em entrevista ao Journal du Dimache, 
Bernard Giudicelli considera que este 
modelo de competição seria o mais 

viável em termos económicos.
“Organizar a prova à porta fecha-

da permitiria manter parte do modelo 
económico, os direitos televisivos e os 
patrocínios”, disse o presidente da FFT.

O Grand Slam francês, disputado na 
terra batida do complexo parisiense, 

estava inicialmente programado para 
decorrer de 24 de maio a 7 de junho, 
mas foi remarcado para o período en-
tre 20 de setembro a 4 de outubro, se 
as condições sanitárias o permitirem.

Na passada quinta-feira (7), a FFT 
anunciou que iria devolver o dinheiro 
dos bilhetes comprados para as datas 
originais do torneio, garantindo que 
está a trabalhar em colaboração com as 
autoridades “para estabelecer as medi-
das necessárias que garantam a saúde 
e a segurança de todos os agentes do 
torneio”, no sentido de assegurar a sua 
realização em setembro.

JN/MS

TÉNIS

Federação Francesa 
de Ténis admite Roland 
Garros à porta fechada

Open da Austrália 
poderá realizar-se 
apenas com público local
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The COVID-19 pandemic didn’t hin-
der efforts by Skills Ontario to host the 
Women in Skilled Trades and Technolo-
gies conference, where several trailblaz-
ing women shared their experience and 
advice with an online audience.

Originally scheduled to be held in 
conjunction with the 2020 Skills 
Ontario Competition, the confer-

ence was held virtually May 5.
“When I first started working as a 

welder there were very few women on 
the jobsite. Many times I was the first 
woman that they had ever hired, so it was 
very important to me to make a good im-
pression as a sort of trailblazer,” said Jill 
Timushka, national manager of youth, 
diversity and Indigenous relations, and 
a B Pressure Welder at UA Canada. “In 
the past 24 years I have seen an increase 
of women on jobsites and it has been so 
great to see. They all support each other 
and on most jobsites I would even reach 
out to new women who were just starting 
out to let them know that I was there for 
them if they ever needed me. I think it’s 
very important to set up a foundation of 
strength so that we keep these women on 
the jobsites.”

She said she wishes she got into the 
trade earlier in life.

“When I was in high school, I was not 
offered the shop or welding program. Back 
then it was unusual for females to take 
those types of courses and it’s a shame,” 

said Timushka, who is a fourth-genera-
tion welder. “I wanted to do something 
that I enjoyed and that I got paid well to 
do. My dad was a welder, so I was able 
to try welding with him. I loved it right 
away.

“I own an ornamental ironwork busi-
ness, I became an instructor and I now 
work for head office and get to speak to 
people about my passion for working 
in the trades which goes to show that 
many new doors open when you join the 
trades,” she added.

Meredith Halfpenny, a wind site tech-
nician and first year electrician apprentice 
at Boralex, became interested in the trades 
when she was working as a security guard 
on construction sites.

She joined Women in Renewable 
Energy (WiRE) in 2012 where she found 
the support and encouragement to switch 
careers. She has worked on the construc-
tion side of 10 different wind projects and 
performed service work on several others.

“My advice is to find other women al-
ready working in your trade of interest 
or find an organization that supports and 
promotes women in trades and non-trad-
itional careers,” said Halfpenny, add-
ing she is now an ambassador for WiRE. 
“Finding a network of women who are 
already doing what you hope to do is in-
valuable.

“Without them, I feel like I would have 
thought that maybe this wasn’t the right 
thing to do or maybe there was a stigma 

with this type of work being a woman. 
When I became part of WiRE, I met all 
these super supportive women in the 
trades. This is what really kickstarted 
things for me.”

She is part of a small team that oversees 
the daily operations of two different wind 
farms.

“I’m always learning new ways to 
troubleshoot and repair electrical issues 
and that’s what I enjoy most. This is not 
just the same thing day in and day out, it’s 
always changing and you are always being 
challenged,” Halfpenny said.

Catherine Mathewson, an automotive 
refinisher and Skills Ontario Alumni, who 
is soon hoping to become a fully licensed 
autobody technician, went to a school that 
offered a lot of technical courses which is 
how she got into the field. From there, she 
began competing in Skills Ontario compe-
titions for car painting and did well, com-
peting at provincials and nationals and 
earning a gold medal.

“Where I want to end up is full circle, 
teaching the autobody program back at 
my high school because I really lucked out 
having an amazing autobody teacher. He 
helped me pave my way to where I am to-
day,” said Mathewson.

“If I can go into teaching and give some-
one else the opportunity that I was given 
then to me that’s the most fulfilling thing 
in the world, to see other people going 
into the trades.”

DCM/MS

Women share wisdom 
at virtual trades conference

TORONTO — The Ontario govern-
ment is providing $30 million through 
the 2020-21 Connecting Links pro-
gram, which will help 24 municipal-
ities across the province build, re-
pair or replace municipal roads and 
bridges that connect two ends of a 
provincial highway through a com-
munity or to a border crossing.

The funding will support three bridge 
repairs, 10 resurfacing projects, sev-
en reconstruction projects and four 

detailed design projects to prepare for fur-
ther infrastructure investments.

Connecting Links projects are re-
viewed based on technical need and 
safety considerations such as the con-
dition of the connecting link bridge 
and road, need for repair in the near 
term and cost effectiveness, states a 
release issued May 11.

The Connecting Links program 
is delivered through the Ministry of 
Transportation. The funding covers up 
to 90 per cent of eligible project costs, 
including the design, construction, re-
newal, rehabilitation and replacement 
of connecting links, to a maximum of 
$3 million.

“We understand that the main-
tenance and repair costs of roads and 
bridges places a heavy burden on our 
municipal partners,” said Caroline 
Mulroney, minister of transportation, 
in the release.

“That is why we continue to sup-
port our local communities with in-
vestments that will keep families safe, 
goods moving, and drive economic 
growth and job creation.”

The government is also encouraging 
eligible municipalities to apply for 
funding for the 2021-22 Connecting 
Links Program, which will be open to 
applications later this year.

DCM/MS

Ontario provides 
$30M for municipal 
roads and bridges
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MILÉNIO | VIAGENS

Com o sol a brilhar, os dias a ficarem mais 
longos e a temperatura a subir, apetece 
sair de casa e ir dar passeios ao ar livre. 
Quem vive em Toronto, a capital da provín-
cia do Ontário, tem o privilégio de poder, 
numa hora ou duas, fugir do bulício da ci-
dade e reencontrar a beleza da natureza a 
poucas dezenas de quilómetros.

O Ontário é uma província muito 
vasta. Quem tiver tempo e disponi-
bilidade, dispõe de um vasto leque 

de escolhas para passear durante umas 
horas, passar um fim de semana ou como 
destino de férias. Há grandes parques pro-
vinciais com entretenimento, praias de 
areia fina e águas calmas onde nadar, rios 
com rápidos para se fazer canoagem, flo-
restas e terrenos escarpados com trilhas, 
lagos pequenos e grandes com ilhas... e 
tantas outras belezas naturais.

Uma ilha enorme que fui conhecer há 
alguns anos, e que considero digna de ser 
visitada, é Manitoulin Island, nome que na 
língua dos Odawa significa “Ilha do Espíri-
to”. Fica localizada num dos grandes lagos, 
o Lago Huron. De Toronto, a melhor ma-
neira de lá chegar é ir de carro até Tober-
mory, na ponta norte da Península Bruce, 
aí apanhar o enorme “ferry”, que pode 
transportar centenas de passageiros e veí-
culos, e leva cerca de 2h a chegar. 

Manitoulin é considerada a maior ilha do 
mundo localizada num lago. Tem rios, ri-
beiros e riachos, e mais de 100 lagos no seu 
interior, lagos estes que incorporam outras 
ilhas. Aconselho passar um fim de semana 
ou até planear passar umas férias nesse lugar 
para poder apreciar a diversidade que a Ilha 
nos oferece. Há pequenos hotéis e muita se-
leção de alojamento local; quando lá estive, 
optei por ficar alojada num B&B, numa zona 
muito bonita, junto do lago Mindemoya.

Na Ilha, há seis pequenas reservas in-
dígenas, e entre elas, Wikwemikong, dos 
povos Odawa e Ojibwa, um território que 
nunca chegou a ser ocupado por euro-
peus. Há a possibilidade de participar em 
diferentes atividades que nos possibilitam 
conhecer melhor a vida do povo nativo ca-
nadiano (First Nations). Na minha visita, 
pude assistir a uma cerimónia “pow-wow” 
da tribo Anishinabek com batuque, cantos 
e danças tradicionais, e fazer um passeio de 
canoa ao pôr do sol. 

Alguns dos lugares mais turísticos são: as 
cascatas “Bridal Veil Falls”, onde se pode 
caminhar por detrás da cascata e mergu-
lhar nas águas cristalinas; e a popular trilha 
“Cup and Saucer Trail” para disfrutar da 
vista panorâmica do Niagara Escarpment, 
em que rochas de quartzo esbranquiçado 
contrastam com os tons de verde das árvo-
res e arbustos. Outro passatempo é ir visi-
tar um ou mais dos vários faróis de arquite-
tura e decoração peculiares. 

Quem gosta de história como eu, não 
deixa de visitar alguns dos pequenos mas 
interessantes museus da ilha. Ficamos a 
saber que é muito rica em achados arqueo-
lógicos que recuam até 2000 A.C., e que 
houve contacto com missionários jesuítas 
no século XVII, muito antes da chegada 
dos outros europeus que vieram ali fixar-
-se. Visitei o Pioneer Heritage Museum e o 
Assiginack Museum com informação sufi-
ciente para satisfazer a minha curiosidade.

As principais fontes de rendimento da 
Ilha são a agricultura e o turismo especial-
mente destinado aos que procuram ativi-
dades ao ar livre. Pesca-se truta, anda-se 
de canoa, fazem-se trilhas, e descobrem-se 
miradouros com vistas surpreendentes.  A 
ilha é pouco povoada e, por isso, quem pro-

cura paz e sossego para um fim de semana 
ou férias, encontra ali o destino ideal.

Após percorrer a ilha, há a opção de sair 
de maneira diferente da que se entrou, 
isto é, pode atravessar-se a ponte “Swing 
Bridge” na cidadezinha de Little Current, 
que liga Manitoulin Island a terra firme, na 

margem norte do Lake Huron.
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

Lago Mindemoya

Museu Pioneiros

Little Current Swing BridgeTrilha Cup and saucer

À descoberta do Ontário

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca
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Por definição uma ilha é uma porção de 
terra rodeada por água, e na nossa men-
te surge imediatamente a imagem de 
isolamento. A própria palavra “isolamen-
to” tem exatamente a mesma origem no 
Latim: “insula”. Porém essas apartadas 
porções de terra são tudo menos desli-
gadas do mundo que as rodeia.

Apesar de muitas ilhas terem fauna e flora 
muito próprias e únicas, as influências 
e contacto com a realidade à sua volta 

são intensas e imensas. É evidente que muitas 
espécies, devido ao confinamento e proteção 
pela distância e barreiras físicas, existem inal-
teradas, evoluíram divergentemente de con-
géneres continentais, assim como espécies be-
neficiaram da separação, ao longo de milhares 
de anos, de situações adversas ocorridas nou-
tras paragens e que levaram suas semelhantes 

ao desaparecimento. 
Caso emblemático são os Lémures de 

Madagáscar. Esta ramificação de primatas 
apenas acontece em diversidade nesta ilha 
africana. Até há cerca de 2.000 anos vive-
ram sem impacto humano. Atualmente, 
porém, estão preocupantemente ameaça-
dos. A destruição da floresta tropical, por 
abate de árvores, queimadas e a substitui-
ção de floresta por campos agrícolas amea-
ça espécies e subespécies de Lémures. A 
juntar a isto, a caça para consumo humano 
e a captura ilegal, para o abjeto comércio 
internacional de animais selvagens para 
servirem de animais de estimação, ameaça 
de extinção praticamente todas as espécies. 
Das 111 espécies e subespécies, existentes 
apenas em Madagáscar, 105 correm o peri-
go de desaparecerem.

Na ilhas portuguesas dos arquipélagos 
dos Açores e da Madeira (que fazem parte 
da Macaronésia, a par com as Ilhas Canárias 
e Cabo Verde), já pouco resta da sua fauna 
e flora originais devido a muitos séculos de 
atividade humana, no entanto podemos ain-
da encontrar exemplos de algumas espécies 
endémicas. Plantas como o Azevinho dos 
Açores, o Patalugo, a Uva da Serra, a Gin-

jeira do Mato, o Folhado, a Urze dos Açores, 
o Cedro do Mato, o Sanguinho, o Pau-bran-
co, a Espigos de Cedro, a Hera Açoriana ou o 
Louro da Terra podem encontrar-se nalgu-
mas ilhas do Arquipélago dos Açores. 

Um estudo levado a cabo por especia-
listas em plantas da Macaronésia da União 
Internacional para a Conservação da Natu-
reza (IUCN) adianta que pelo menos 50 es-
pécies têm algum grau de ameaça. Durante 
um 'workshop' em "Métodos de avaliação 
de espécies ameaçadas seguindo os crité-
rios da IUCN" realizado em maio, em Ponta 
Delgada, o biólogo Luís Silva, do Centro de 
Investigação em Biodiversidade e Recur-
sos Genéticos da Universidade dos Açores, 
alertou para que algumas destas espécies 
desempenham um "papel muito importan-
te nos ecossistemas porque mantêm a sua 
estrutura" e se forem destruídas "todas as 
outras deixam de existir". Referindo ainda 
que algumas espécies são "muito raras" e 
necessitam de planos específicos de preser-
vação, como é o caso da Alfacinha, legume 
da família da alface, à beira da extinção, 
que ainda se pode encontrar na Terceira, 
São Miguel, Faial, Pico e nas Sete Cidades.

Por limitação de espaço não me alonga-

rei sobre os Açores. Olhando ao Arquipéla-
go da Madeira, e referindo também alguns 
animais da já referida Macaronésia, desta-
cam-se na Madeira cerca de sete espécies 
de aves. O emblemático pombo-trocaz 
(Columba trocaz) é considerado um dos 
exemplares mais antigos da avifauna da 
Macaronésia e o semeador das árvores da 
Laurissilva (floresta húmida composta es-
sencialmente por plantas da família das lau-
ráceas, endémicas da Macaronésia, com a 
maior área ocorrente nas terras altas da Ma-
deira, cerca de 15.000 hectares, considerada 
Património da Humanidade, pela UNESCO 
desde 1999). Destaca-se também o Bis-bis 
(Regulus madeirenses), uma pequenina ave 
insetívora, essencial ao equilíbrio dos ecos-
sistemas. Não poderia deixar de assinalar a 
Freira-da-Madeira (Pterodroma madeira) 
que nidifica no Maciço Montanhoso, exclu-
siva da Ilha da Madeira e que é uma das aves 
marinhas mais ameaçadas do mundo.

Com a dispersão e colonização irracional 
da espécie humana o isolamento de uma ilha 
passou a ser ilusão. Para preservar a vida da 
Terra temos de conhecê-la, percebê-la, ad-
mirá-la, e acima de tudo respeitá-la.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Ilhas – ilusão de isolamento
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Envelhecer talvez seja algo difícil, por 
vezes aterrorizante, porque nos apro-
ximamos mais da morte. Será esse o 
verdadeiro motivo desse grande pavor?

A princípio, sim, mas não é só isso. Há 
um aspecto do envelhecimento que 
não é muito fácil de aceitar.  Refiro-

-me ao fato de que o corpo já começa a não 
responder como aos 20 anos. Vale lembrar 
que sou relativamente jovem, mas já come-
ço a observar as mudanças físicas em mim. 
Engordar. por exemplo, está muito mais 
fácil do que emagrecer, o corpo começa a 
ficar mais pesado e menos flexível e quando 
você pratica alguma atividade a mais na sua 
rotina, cada pedacinho do seu corpo arde 
por muitos dias. Constato agora a impor-
tância de nos exercitarmos sempre, prin-
cipalmente quando sentimos que o físico já 

não é tão vigoroso quanto antigamente. 
Para quem é vaidoso(a), também não é 

um momento tão compensador. A gente 
começa a observar as rugas de expressão, 
a flacidez, a pele menos luminosa...

Dias atrás acordei no mesmo horário e, 
ao escovar os dentes em frente ao espelho, 
identifiquei um brilho diferente em meu 
cabelo. Olhei de perto e lá estava ele: o 
primeiro fio de cabelo branco iluminando 
a minha franja! 

Ao invés de gerar em mim o desespero 
esperado (confesso, sou vaidosa) parece 
que a vida me preparou para esse momento 
emblemático. Fiquei feliz! Eu, que quando 
mais nova achava que iria morrer cedo, me 
encontrava ali, em frente ao espelho, ven-
do o meu primeiro fio de cabelo branco. 
Que maravilha! Sinal de longevidade. 

Essa reação surpreendente me fez refle-
tir que envelhecer também é uma oportu-
nidade de perceber que estamos tendo uma 
dádiva que todos querem, a dádiva da vida. 

Envelhecer é a  chance que a vida nos 
dá de aprender lições que antes quebráva-
mos a cabeça para entender ou vivenciar, 
e hoje lidamos com muito mais recursos 

para passar por esses mesmos momentos. 
Quantas atitudes equivocadas tomamos 
quando mais novos e que hoje faríamos 
completamente diferente?

Envelhecer vai nos gerando segurança 
de ser quem somos realmente, indepen-
dente do julgamento alheio. Não é recon-
fortante já não mais ter aquele fardo ilusó-
rio de medo do que os outros vão pensar 
diante de suas escolhas e vontades?

Envelhecer mata aquele bicho papão 
que invade nossos pensamentos quando 
temos que tomar decisões que, aos olhos 
de uma pessoa madura, parecem tão fá-
ceis e simples de serem tomadas.

Envelhecer é saudável para nossa 
mente se permitirmos que as experiên-
cias que tivemos ao longo da vida nos en-
sinem a agir em conformidade com o que 
acreditamos ser correto, com empatia e 
respeito ao próximo. 

Envelhecer é acalmar o espírito e sen-
tir prazer nas coisas mais simples como o 
cheiro de café passado na hora ou o carinho 
do pet que nos enche de alegria,  o beijo de 
bom dia do nosso companheiro(a) e um 
bom filme que nos emociona profunda-

mente. Enfim, as pequenas coisas que eram 
irrelevantes há tempos atrás começam a se 
tornar mais significativas, principalmen-
tequando se trata de relações humanas. 

Após todas essas reflexões em frente ao 
espelho, resolvi fazer aquilo que geralmen-
te faço quando momentos importantes na 
minha vida acontecem: música! Fiz uma 
música em homenagem ao “carimbo” da 
minha entrada ao envelhecimento. E, não 
contente, realizei o sonho de compor em 
francês, mesmo não dominando o idioma. 
Estou rindo nesse momento, enquanto es-
crevo essas palavras, pela exposição fran-
ca dos meus sentimentos, sem filtro, nesse 
texto. O que eu quero deixar como men-
sagem é: ria de si mesmo, ria da vida, faça 
música, poesia ou simplesmente escreva ou 
cante, converse com as plantas, use sua me-
lhor taça, deguste seu melhor vinho, beije 
mais a pessoa que você ama, evite conflitos 
e receba seu primeiro fio de cabelo branco 
com um grande “SEJA BEM-VINDO!”

Adriana Marques
Opinião

O primeiro fio  
de cabelo branco  
e envelhecer

Ter uma maior “inclinação” para determi-
nada cor pode ser mais do que um sim-
ples gosto pessoal. De facto, existe uma 
área de estudo chamada “psicologia da 
cor” que tenta perceber de que forma 
as diferentes cores podem influenciar o 
nosso humor e até o nosso comporta-
mento, decisões e reações. Esta ciência 
é aplicável em diversas áreas, tais como 
arte, publicidade, moda, sinalética, mar-
keting, arquitetura, entre outros.

Os chineses e os egípcios já recorriam, há 
muitos séculos atrás, à cromoterapia 
com o objetivo de curar determinadas 

doenças físicas e mentais - tratamento que ain-
da é usado nos dias de hoje. 

Importa no entanto referir que cada um 
de nós reage de forma diferente a cada cor, 
dependendo da intensidade, luminosi-
dade, contraste e saturação que a mesma 
apresenta. Para além disso, também a cul-
tura pode influenciar o gosto por determi-
nada cor. 

Vamos então conhecer o significado atri-
buído a algumas cores:
Vermelho: Esta é uma cor quente e estimu-
lante que simboliza o amor, determinação, 
vitória e poder. Pode também remeter-nos 
para o proibido e para o perigo. Tem a ca-
pacidade de aumentar o ritmo cardíaco e 
a frequência respiratória - pode, por um 
lado, provocar raiva e agressividade, e por 
outro dar a força necessária para enfrentar 
um desafio. Estudos realizados por Andrew 
J. Elliot, professor da universidade de Ro-
chester, e pela sua equipa revelaram que 
esta cor nos torna mais atraentes para o 
sexo oposto.
Laranja: Esta cor relaciona-se com cora-
gem, otimismo, diversão e criatividade, 
sendo commumente associada ao equilí-
brio emocional. No entanto, o excesso de 

uso desta cor pode provocar ansiedade e 
ser visto como um sinal de superficialidade.
Amarelo: A cor da energia, luz e calor. 
Transparece juventude, alegria e otimismo. 

Apesar disso, pode ainda sugerir impaciên-
cia, crítica, covardia e inveja e uma exposi-
ção excessiva a esta cor pode causar stress.
Verde: O verde é a cor da esperança, da na-

tureza, da saúde e da fartura. Representa 
ainda energia, cooperação, compreensão 
e renovação.  Produz um efeito calmante e 
reduz a pressão arterial e a frequência car-
díaca. Por outro lado, pode ser associada à 
falta de zelo.
Azul: Esta é uma cor associada à fé, since-
ridade, fidelidade, tranquilidade e relaxa-
mento. É a cor dos sonhos, da imaginação e 
tem um efeito calmante por estar associada 
à àgua e ao céu.  Pode sugerir confiança, 
lealdade e integridade mas pode também 
transparecer conservadorismo e frieza.
Rosa: Representa beleza, romantismo, de-
licadeza, ternura, inocência.  Associada à 
mulher, esta é uma cor com a capacidade 
de nos remeter para pensamentos positivos 
e para a nossa infância.
Roxo: O roxo, que ajuda na concentração, 
está ligado ao mistério, intuição, fantasia, 
magia e fé.
Preto: Esta cor tem diversos significados: 
culturalmente, está associada ao luto, mas 
também pode simbolizar mistério, so-
briedade e sofisticação. Quando usada em 
vestuário, esta cor transparece responsa-
bilidade. No entanto, quando a usamos ou 
estamos expostos a ela durante um grande 
período de tempo, podemos sentir-nos sem 
energia e entrar num estado depressivo. 
Branco: Simboliza paz, sinceridade, ino-
cência e espiritualidade. Para além de nos 
transmitir uma sensação de liberdade, 
também promove a tranquilidade e ajuda-
-nos a relaxar. 
Cinza: Sendo uma mistura entre preto e 
branco, esta cor simboliza equilíbrio. É 
também a cor da neutralidade, do respeito 
e da velhice.

Inês Barbosa/MS

Uma cor para cada 
estado de espírito
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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).

Contest

Colouring during the lockdown

SPEAKER
SERIES
A FREE VIRTUAL EVENT

Tuesday, May 26 | 5:00PM (EDT)

Tune in to the LIVE webinar and Q&A on:

WORKING TOGETHER TO SAVE MAIN STREETS
COVID-19: Municipal Relief and Recovery Supports 

Ana Bailão
Deputy Mayor & 
Councillor, Ward 9 - 
City of Toronto

Chris Fonseca
Councillor, Ward 3, 
City of Mississauga

Martin Medeiros
Councillor, Ward 3 & 4, 
City of Brampton

Nelson Santos
Mayor of Kingsville

Moderated by:
James Janeiro
Director of Community 
Engagement & Policy, 
Community Living 
TorontoM E D I A  G R O U P  I N C

acsproductions.com

mdcmediagroup.com

ezonetworks.com

In partnership with:

Attendance is limited. To secure a spot and submit a panel question, register at fpcbp.com
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Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

1325 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ON M6E 1C2

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com

Um grupo de cientistas de várias partes 
do mundo conseguiu desenvolver uma 
planta com uma característica até então 
vista apenas em filmes de ficção científi-
ca. A nova criação dos investigadores é 
uma planta capaz de brilhar no escuro, 
assim como aquelas que vemos no filme 
“Avatar”.

Em 2017, já havia sido criada uma planta 
com essa capacidade, no entanto a biolu-
minescência das folhas do agrião utilizado 
na experiência durou apenas 3h30. Agora, 
o grupo conseguiu fazer com que o brilho 
da planta durasse todo o seu ciclo de vida.
A bioluminescência é a capacidade que al-
guns seres vivos têm de emitir a sua própria 
luz. Essa característica é muito presente em 
seres marinhos, principalmente nos que 
vivem em grandes profundezas, onde a luz 
do Sol não chega. No entanto, outros seres 
vivos, como o vaga-lume, também apre-
senta esse “talento”, que antes dessa expe-
riência nunca tinha sido visto em plantas.

Qualquer planta pode brilhar

A experiência foi realizada com a planta de 
tabaco por ela ter uma genética relativa-
mente simples e o crescimento das folhas 
mais acelerado. Entretanto, segundo o pro-
jeto que foi liderado pelos doutores Karen 

Sarkisyan e Ilia Yampolsky, a nova técnica 
pode ser utilizada praticamente em qualquer 
tipo de planta através da inserção do DNA de 
alguns cogumelos bioluminescentes.
A mesma molécula que gera o brilho des-
ses cogumelos, o ácido cafeico, também é 
encontrado na maioria das plantas. Para 
ativar o brilho nas plantas, os cientistas ti-
veram que replicar o ciclo metabólico que 
envolve o ácido e quatro enzimas.
Durante a experiência, as plantas foram 
capazes de emitir mais de 1 mil milhão de 
fotões por minuto, o que é muito pouco se 
formos comparar com uma lâmpada casei-
ra, que emite uma quantidade maior em 
apenas um segundo.
Também foi registado que quanto mais novo 
o elemento da planta, como as flores, por 
exemplo, maior é a intensidade do brilho 
emitido.

Uso comercial

O estudo foi financiado pela startup russa 
“Planta”, que revelou que um dos interesses 
no projeto é a comercialização dos vegetais 
brilhantes para decoração. Além disso, a 
empresa adiantou que outras pesquisas estão 
em desenvolvimento, como plantas que mu-
dam a intensidade do brilho ou até mesmo a 
cor conforme a interação com o ambiente.

A Boston Dynamics levará o Spot, o seu 
cão-robô, para fazer monitoramento de 
distanciamento social em parques de 
Singapura. O projeto piloto começou dia 
8 de maio e acontecerá durante duas ho-
ras por dia em períodos fora do horário 
de pico. Para isso, um operador controla-
rá o cão-robô a uma distância de 3 km, de 
onde também observará o fluxo de movi-
mento local.

É importante lembrar que Singapura foi 
uma das primeiras nações do mundo a 
adotar medidas rígidas de prevenção ao 
contágio do coronavírus. Dentre elas esta-
vam o isolamento social, controlo de aero-
portos e rastreamento da população. Com 
isso, o Governo do país conseguiu conter o 
avanço do número de infetados locais.
“O Spot é equipado com sensores de se-
gurança para detetar objetos e pessoas no 

seu caminho”, aponta um comunicado da 
empresa. “Ele possui algoritmos embuti-
dos para detetar um objeto ou pessoa a um 
metro da sua proximidade, para evitar co-
lisões”, completou o texto. Se a experiência 
der certo, o Spot também fará patrulhas 
noutros horários.
No mês passado, a Boston Dynamics anun-
ciou uma parceria com hospitais dos Es-
tados Unidos, para ajudar vítimas da Co-
vid-19 a fazer visitas remotas a parentes 
e amigos. Para isso, a máquina levaria, na 
sua parte frontal, um ecrã e câmeras para 
transmissão de conversas.
Além disso, o Spot também já é utilizado 
em operações pela polícia norte-america-
na desde o ano passado. O robô de quatro 
patas pesa em torno de 27 quilos, é capaz 
de correr a uma velocidade de 4,8 km/h e 
pode transportar cargas de até 13,5 kg.

PLANTAS LUMINOSAS

CÃO-ROBÔ
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Billie Eilish passou recentemente por uma situa-
ção que lhe causou grande desconforto. A artista 
foi perseguida até casa por um fã. A situação acon-
teceu durante a quarentena. Segundo o site TMZ, 
Prenell Rousseau, de 24, surgiu esta segunda-fei-
ra, dia 11, à porta da casa em que a cantora vive 
com os pais. 
O pai de Billie Eilish, Patrick O’Connell, terá dito 
ao jovem que a cantora não morava ali, esperando 
que este se afastasse. Contudo, o alegado perse-
guidor continuou a surgir à porta da habitação a 
perguntar pela artista. Terá visitado a casa por sete 
vezes, sempre sem máscara, luvas ou sem tentar 
cumprir qualquer regra de distanciamento social. 
A certa altura, a polícia foi chamada a intervir.
“Enquanto esperávamos pelos agentes, o Sr. Rou-
sseau ficou na nossa varanda, sentou-se e come-
çou a ler um livro, interrompendo a leitura por 
vezes para fazer curtos monólogos”, terá decla-
rado a cantora às autoridades, acrescentando que 
o jovem recusou sempre os pedidos de Patrick 
O’Connell para abandonar o local. 
Ainda segundo o TMZ, Prenell Rosseau já esteve 
perante um juiz, que lhe deu uma ordem de res-
trição temporária. Assim, o jovem tem de perma-
necer a uma distância mínima de 200 metros de 
Billie Eilish e da família da artista. O caso irá a tri-
bunal a 1 de junho.

Kika

Cristiano Ronaldo é o português com maior 
notoriedade entre as figuras públicas por-
tuguesas. A conclusão é do estudo “Figuras 
Públicas e Digital Influencers”, realizado pela 
Marktest e divulgado esta semana. O nome 
do jogador foi citado por 51% das pessoas de 
forma espontânea quando solicitadas a iden-
tificar uma figura pública portuguesa, o que 
faz de Ronaldo o líder absoluto no ranking.

Já é conhecido o nome que Marcantónio 
Del Carlo e Iolanda Piteiro escolheram para 
a filha.
“Já está nas bancas o nome da miúda gira 
que aí vem. Estamos à tua espera, Simone, 
e já somos muitos a quererem-te mais que 
bem. ❤  No teu poema / Existe a esperan-
ça acesa atrás do muro / Existe tudo o mais 
que ainda escapa / E um verso em branco à 
espera de futuro.”, escreveu Iolanda Pitei-
ro nas redes sociais, ao mesmo tempo que 
exibe a barriguinha de grávida com o nome 
da bebé escrito. Também Marcantónio Del 
Carlo fez uma publicação, mostrando-se 
com “Simone” escrito numa mão e um 
grande sorriso no rosto.

Permanecem as dúvidas quanto ao nome 
que Elon Musk e Grimes escolheram para 
o filho. Depois de a artista explicar o sig-
nificado de X Æ A-12 e de terem surgido 
notícias de que não havia permissão para 
o registo deste nome, surgem agora ques-
tões relativas à forma como se pronuncia. 
Elon Musk revelou, em entrevista, que se 
lê Archangel 12, já Grimes explicou nas 
redes sociais que se deve dizer X A.I. Duas 
respostas bem diferentes e que não tiram 
as dúvidas dos fãs. Ainda em entrevista, 
Elon Musk revelou que Grimes foi a res-
ponsável pelo nome, mas que o bebé não 
poderá ser assim registado. Isto porque as 
leis da Califórnia não permitem o registo 
de nomes que tenham números ou carac-
teres que não estão presentes no alfabeto, 
como é o caso.

Dakota Johnson deu uma entrevista à revista Marie Claire e con-
fessou, pela primeira vez, que lida com depressão desde que era 
adolescente. “Luto contra a depressão desde que era jovem, des-
de os 15 ou 14 anos”, diz a atriz de 30 anos, revelando que teve 
acompanhamento de profissionais. 
“Dei-me conta de que se trata de algo em que não quero cair. Mas 
aprendi a encontrar a beleza desta situação, porque sinto mais o 
mundo todo”, diz a estrela de Hollywood, explicando este seu 
lado mais otimista de observar o que a rodeia: “Acho que tenho 
muitas complexidades, mas estou constantemente focada nelas. 
Não faço disto um problema de mais ninguém”. Admitindo que 
tem uma mente que trabalha muito rapidamente, diz que tem de 
trabalhar mais para “purgar pensamentos e emoções” e que isso 
envolve muitas sessões de terapia. 
Na mesma entrevista, Dakota Johnson falou também sobre as difi-
culdades que sente em lidar com a ansiedade, especialmente nesta 
fase em que o mundo enfrenta uma pandemia. “Sinto uma ansie-
dade louca sobre o nosso mundo e o nosso planeta”, garante, re-
ferindo que esta questão a deixa acordada e sem conseguir dormir 
muitas noites: “A minha mente vai para lugares obscuros”.

PARABÉNS! 
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DEPRESSÃO

Luís Borges usou as redes sociais para assinalar o 10.º ani-
versário de Bernardo. O manequim publicou uma fotogra-
fia tirada quando o menino ainda era um bebé, com este a 
dormir tranquilamente em cima do seu peito. Na legenda 
um texto emotivo sobre amor e paternidade:
“Bernardo, nesta foto tinhas 1 ano, eras um bebé muito frá-
gil, que não chorava, só querias comer e dormir. Ficavas 
horas no meu peito e eu adorava dar-te o conforto que tu 
precisavas. Hoje fazes 10 anos, no dia de Nossa Senhora de 
Fátima! Acredita que acho que foi um milagre teres apa-
recido na minha vida, porque me ensinaste que o AMOR 
é a coisa mais importante que podemos ter nesta vida. O 
teu Amor é mágico, diferente, cativante, doce e ao mesmo 
tempo desafiante. És tu, o meu filho que tem um cromosso-
ma a mais que é o do amor. Não faço planos em relação a ti, 
porque sei que precisas do teu tempo, nesse teu mundinho 
que eu tenho o privilégio de fazer parte. Muitos Parabéns 
meu filho ❤🎉🎈🌈 Amo-te ! “
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MILÉNIO |  PASSATEMPOS

SudokuPalavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

O objetivo do jogo é a colocação de nú-
meros 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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Ingredientes:

• 1kg de peitos de frango
• 2 pacotes de natas
• 2 latas de cogumelos
• 3 dentes de alhos laminados
• Pimenta q.b.
• Sal grosso q.b.
• Sal fino q.b.
• Folhas de louro q.b.
• 2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparação:

Cortar os peitos de frango  em pequenos bi-
finhos, juntando depois os dentes de alho 
esmagados, sal grosso, folhas de louro e a 
pimenta.
Derreter a manteiga numa frigideira sem 
deixar queimar, fritar os bifinhos e colocá-
-los num recipiente.
Depois fritar os cogumelos no molho restante 
(se necessário derrete-se mais uma colher 
de sopa de manteiga) e quando estiverem 
lourinhos introduzir as natas, mexendo até 
as natas ficarem cozidas.
Chegando a este ponto regar os bifinhos 
com o molho de natas e cogumelos.
Servir com arroz branco ou batatas fritas.

Culinária por Rosa Bandeira
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Bifinhos  

de frango  
com cogumelos
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1. Fricção entre dois corpos duros ou ás-
peros, roçando um no outro

2. Pena ou punição que se inflige a uma 
pessoa

3. Aquele que revela ignorância ou pouca 
familiaridade com determinado assunto

4. Estado do que é anômalo; anormalida-
de, irregularidade

5. Indivíduo do sexo masculino
6. Instrumento bastante antigo, com-

posto de cordas estendidas numa mol-
dura aberta

7. Muito desejoso de algo; que revela in-
quietação

8. Parte do fogão onde se assam os ali-
mentos

9. Que causa dano, que prejudica; pre-
judicial

10. Que existe há muito tempo
11. Entregar em troca; permutar
12. Que sente ou manifesta alegria; contente, 

jubiloso
13. Ato, processo ou efeito de ser consumi-

do pelo fogo; combustão
14. Aquele que não crê em Deus ou nos 

deuses
15. Parte exterior da cavidade bucal; o 

contorno dos lábios
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ALEMANHA
ALHO
AMIGO
BLUSA
BRANCO
CADEIRA
CAMA
CORINTHIANS
DIA
GATO
LUTA
MEXERICA
MOTOR
PADARIA
PARIS
PASTOR
PRESUNTO
VERMELHO

Caça palavras

CAMOESTV.com
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686 

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

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.

15 a 21 de maio de 202048 www.mileniostadium.com



MILÉNIO |  HORÓSCOPO

camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

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

Tratamos a tristeza com 
a Risoterapia

Esta semana:

Conhecemos melhor a grande estilista portuguesa
Fátima Lopes

Relembramos a edição de 2019 do
Portuguese Canadian Walk of Fame

Mostramos um pouco do nosso 
Espaço Mwangolé

E assistimos ao documentário 
2077 – 10’’ para o futuro

Discutimos os temas da atualidade 
no Roundtable

Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Sentir-se-á mais cansado/a e com 
alguma dificuldade em recarregar 

energias. Terá de assumir tarefas de maior 
responsabilidade que lhe vão trazer mais 
trabalho. Como consequência das respon-
sabilidades laborais, não terá grande senti-
do de humor, nem tempo para a sua cara-
-metade. Se está solteiro/a, Vénus fará com 
que sinta o peso da solidão.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Vénus e Mercúrio estimularão o 
seu espírito e trar-lhe-ão ideias 

novas. Saturno, recomendar-lhe-á que 
não se apresse; opte por ir passo a passo, 
construindo uma base sólida. Serão privi-
legiados todos os encontros, mesmo que 
não esteja apaixonado/a. Se está solteiro/a, 
quanto menos procurar o amor, mais ele se 
aproximará de si!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Saturno limitá-lo/a-á. Irá precisar 
de antecipar e planificar aquilo que 

tem para fazer. Não encare isso como uma 
perda de tempo pois será a única maneira 
de cumprir todas as tarefas.

Vénus e Júpiter acalmarão a sua relação… 
Pensará cada vez mais no futuro.

TOURO 21/04 A 20/05

Saturno irá colocá-lo/a na ordem. 
Precisará de ter mais rigor, organi-

zação e atenção no seu trabalho. Assumirá 
totalmente o controlo financeiro da sua 
vida! A influência de Vénus fará com que 
tenha a oportunidade de fazer um balanço 
objetivo dos seus sentimentos.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Terá a sensação que o seu ritmo 
está a abrandar mas tente não fi-

car impaciente… Trabalhe normalmente 
no seu dia a dia, mas não adicione novos 
projetos. Tem por hábito esperar muito dos 
outros e acaba por ficar frustrado/a. Vénus 
irá proporcionar-lhe um pouco de distan-
ciamento para analisar a forma como faz a 
gestão dos seus relacionamentos.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Júpiter retrógrado diminuirá um 
pouco o seu entusiasmo, assim 

como o desejo que tem de crescer social-
mente. Será altura de fazer uma introspec-
ção para definir as suas prioridades. Mer-
cúrio recomendar-lhe-á que seja prudente 
nalgumas discussões que poderá ter com 
a sua cara-metade e até com os seus vizi-
nhos. Cuidado com os mal-entendidos. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Deverá rever as suas prioridades 
face a uma maior sobrecarga de 

trabalho. Não se comprometa com prazos 
que não poderá cumprir. Vénus fará com 
que fique mais infeliz, e estará um pouco 
confuso/a. Se estiver apaixonado/a, tenha 
muita calma… 

BALANÇA 23/09 A 22/10

Terá tanto trabalho que vai neces-
sitar de reduzir o seu tempo livre 

para conseguir finalizar tudo o que tem 
para fazer. Tente não acumular tarefas.

A influência de Vénus e Júpiter fará com 
que se concentre mais nas suas responsa-
bilidades familiares do que naquilo que lhe 
dá prazer.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Saturno e Júpiter retrógrado não 
favorecerão uma expansão socio-

profissional. Deverá manter-se paciente.

Terá Vénus como aliado o que privilegia-
rá somente relações sinceras. Afaste-se de 
quem o/a influencia negativamente!

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Tudo irá ser mais lento do que 
desejava. Aproveite para refletir 

sobre aquilo que mais deseja e, se neces-
sário, altere os seus métodos de trabalho. 
Influenciadas por Vénus e Júpiter, as suas 
relações não serão beneficiadas. numa re-
lação ou solteiro/a, mas não entre em pâni-
co… Não deverá forçar nada neste período.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

O seu lado socioprofissional pas-
sará por um período de reflexão. 

Marte em Peixes irão influenciá-lo/a de 
forma a ser mais entusiasta e criativo/a.

Emocionalmente, não hesite em dar um 
passo atrás para rever as suas expectati-
vas emocionais.

PEIXES 20/02 A 20/03

Conseguirá aliviar algum cansaço 
do trabalho. Mantenha-se fiel a si 

próprio/a pois, dessa forma, conseguirá 
evoluir.

Sentimentalmente,  não ceda à tentação 
de se tornar negativo/a relativamente a 
tudo. Aprenda a ver o "copo meio cheio"! 
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

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

Receptionist
Office Administration, Assistant 
For a Full-Time position.  The Candidate 
must be also fluent in Portuguese, with 
computer knowledge, good  comunication 
skills and reliable.
Position available immediately. 
Contact:  416 524 3065

Rececionista
Assistente secção administrativa 
Para posição de full-time, com conhecimentos 
de computador, bilingue português-inglês, 
com facilidade de comunicação e vontade de 
progredir na carreira.
Entrada Imediata. Contactar: 416 524 3065

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/ 416 732 3985

Precisa-se de trabalhador geral para 
empresa de construção de casas, para fazer 
vários trabalhos. Precisa de ter as suas 
ferramentas e carro para se deslocar para 
os locais de trabalho. 
Horários podem ser flexíveis.
Contactar: 905 361 6773

Profissionais de Televisão 
operadores de câmera, editores de vídeo
e apresentadores.

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

M E D I A  G R O U P  I N C

Looking for full-time workers – 
wood sander and staining 
Job description: to sand and prepare 
material for the spray booth. Previous 
experience is an asset and traing will 
be provided. We offer health insurance 
benefits. Salary $18/hour – may increase 
with experience

Contact: Carlos 416 220 9514

Classificados

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

DINASTY BAKERY 
440 Rogers Rd, York | 416 658 5199

DOCE MINHO PASTRY & BAKERY 
2189 Dufferin St, York | 416 652 8666

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

JACK’S BAKERY
352 Oakwood Ave, York | 416 651 1780

LAZAR DELI & BAKERY
325 Central Pkwy W Unit 12, Mississauga | 
905 896 1040

NOVA ERA BAKERY
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

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

PARIS BAKERY
654 Lansdowne Ave, Toronto | 416 532 9203

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

VENEZIA BAKERY
114 Ossington Ave, Toronto | 416 537 2914

TAKE OUT

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

BAIRRADA CHURRASQUEIRA GRILL

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

CALOURA BAR & GRILL
468 Rogers Rd, Toronto | 647 748 3044

DAROSA 
2853 Dufferin St, North York | 416 256 4544

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

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

O FAROL CHURRASQUEIRA
3635 Cawthra Rd, Mississauga | 905 272 4459

PHOENIX BAR & GRILL
1280 Main St W, Hamilton | 905 525 9140

Piri Piri Grill
1444 Dupont St, Toronto | (416) 536-5100

REI DO CHURRASQCO
2480 Cawthra Rd #7, Mississauga | 905 949 5141

RUI’S BBQ
450 Rogers Rd, York | 647 427 2631

SARDINHA CHURRASQUEIRA
707 College St, Toronto | 416 531 1120

ST. MATHEWS BBQ CHICKEN 
527 Rogers Rd, York | 416 658 4126

SWISS CHALET / HARVEY’S
590 Keele St, Toronto | 416 760 7893
3737 Rutherford Rd, Woodbridge, Vaughan | 
905 264 4017

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

SUPERMERCADOS

A LOTA SEAFOODS
1455 Dundas St W, Toronto | 416 535 5348

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

OSLER FISH WAREHOUSE
16 Osler St, Toronto | 416 769 2010

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

POPULAR SUPERMARKET 
216 Chambers Ave, York | 416 652 7256

RUI GOMES
546 Rogers Rd, York, ON | 416 535 2886

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

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

SERVIÇOS

ACCORD TRAVEL 
777 Bay St, Toronto | 416 599 3340

APPLEWOOD GM CADILLAC
3000 Woodchester Dr, Mississauga | 905 828 2221

ATLANTIC FINISHING CARPENTRY
21 Windsor St, Etobicoke | 416 785 5451

AUTOSONIC
1244 Dundas St W, Toronto | 416 534 1141 

BENTOS AUTO & SERVICE CENTRE
2000 Dundas St W, Toronto | 416 533 2500

CAN KOPY
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
1560 Bloor St W, Toronto | 416 653 8938

HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES 
34 Raccine Rd, Toronto | +1 888 706 8922

HUMBERVIEW INSURANCE BROKERS
339 Roncesvalles Ave, Toronto | 416 531 4647

LUSO INSURANCE BROKERS
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

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

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

TEIXEIRA ACCOUNTING FIRM 
1015 Bloor St W, Toronto | 416 535 8846

TORONTO VANITY 
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 
74 Advance Rd, Etobicoke | 416 763 2664

WORLD FINE CARS  
520 Kipling Ave, Etobicoke | 416 203 7010

15 a 21 de maio de 202050 www.mileniostadium.com



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. 

FINANCIAMENTO 
COM JUROS A
NUMA SELEÇÃO POPULAR  
DE VEÍCULOS DE 2019 & 2020

180 DIAS
OU

NÃO PAGUE A TOTALIDADE DO PRIMEIRO MÊS DE LEASE+

SEM PAGAMENTOS**

+0%



FOR SALE  
Jane & Lawrence

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas

416-731-4280

RUI RAMOS
Rep. Vendas

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca 

416-528-4724

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 

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

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

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

FOR SALE  
Keele/Rogers

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

  DUFFERIN AND DUPONT CONDOS 
“Galleria On The Park“

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

CONDO FOR SALE

 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 controla-
da e prateleiras em mahogany, ginasio, área de festas. 
Alarme, câmaras, automatisação em toda a casa, electro-
domesticos, boa área, em oakville

Casa Nova

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

College and Margueretta

4 quartos – 5 casas de banho

Casa Nova


