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Nos últimos 33 anos, a celebração anual do Dia de Portugal, organizada pela Aliança de Clubes e Associações Portuguesas de Ontário (ACAPO), elevou o orgulho, o espírito, a união e
uma herança cultural rica, que mais de 450.000 luso-canadianos orgulhosamente servem e
celebram no dia 10 de junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.
nacional, pedimos que continuem a apoiar a nossa comunidade, o comércio tradicional, os
clubes e associações membros desta organização e os milhares de voluntários que, juntos,
mantêm acesa a chama da cultura portuguesa no Canadá.
ACAPO
Ad Hoc Committee
Portugal Week 2020

Canadian Council of Construction Unions

337 Symington Ave., Suite 203, Toronto, Ontario M6P 3X1 | 416-536-5961 | acapo.ca
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Deixem-me Respirar
Manuel DaCosta
Editorial

O mundo vai girando, Covid-19 continua a ser a palavra mais
mencionada e milhões de especialistas de todo o mundo discutem sobre a epidemiologia. Atualmente, existem cerca de
7 milhões de casos de Covid-19 a nível mundial, 410 mil mortos. Porém, apesar destes números, a preocupação global é
o racismo e discriminação. A forma desprezível como George
Floyd morreu encaminhou o mundo numa direção que muitos
não esperavam.

A

s palavras racismo, intolerância, discriminação, anarquistas, criminosos, políticos, manifestações e oportunistas
tornaram-se parte do vocabulário universal. E porquê? O
mundo é tão racista que o caldeirão a ferver transbordou, de repente, porque estamos tão cegos que nem nos apercebemos disso?
Somos todos racistas que vivem num estado de negação para não
terem sentimento de culpa? Embora a presente discussão gire em
torno do racismo com a raça negra, qual é a cor da intolerância? A
teorização do racismo baseia-se na crença de que todos os membros de cada raça possuem características e habilidades específicas que os classificam como sendo inferiores ou superiores a outra
raça ou raças. Se virássemos a questão, o que está acima mencionado poderia impulsionar a celebração de quem somos, diferentes
como somos.
É inacreditável que o mundo ainda esteja a lutar contra a epidemia racista quando já foi feito tanto progresso noutros aspetos do
desenvolvimento da humanidade.
Será possível que não estejamos a ouvir e a olhar para os sinais
dentro de nós próprios e a ponderar o significado desses sinais? A
sociedade não tem sido equilibrada e justa para muitos dos seus
segmentos, permitindo que o racismo e discriminação perpetuem
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Vice-Presidente, MDC Media Group Inc.
jm.eustaquio@mdcmediagroup.com

na vida das pessoas. Hoje, as mensagens são recebidas por fontes
de notícias e as redes sociais, influenciadas por verdades convenientes, permitem que políticos e organizações moldem a mensagem para obterem o máximo de impacto. Os jovens manifestantes
negros e brancos, influenciados pelos anarquistas, estão a queimar
a destruir em nome da fúria pela existência de racismo. Muitos dos
manifestantes são privilegiados e a sua manifestação de raiva advém da falta de conhecimento histórico. A mudança surte efeito
através da manifestação honesta dos nossos sentimentos e ideais,
e não por se partir uma janela.
No meio disto, a questão da parentalidade continua a ser um tópico que merece discussão. A sociedade não pode ser culpada pela
falta de orientação dos nossos filhos nos seus anos de formação.
Tal como outras crianças, eu nasci puro de pensamento. Aos seis
anos já me tinham incutido que deveria temer os ciganos porque
eram más pessoas. Embora não tenha inclinações racistas, foi-me
ditada a ideia de que os ciganos eram maldosos. É isto que acontece à maioria de nós, quando nascemos e crescemos? A resposta
não é simples e serão poucos os que expõem os pensamentos de
como se sentem em relação aos outros. A sociedade deve igualdade àqueles que foram inferiorizados pela doença do racismo, mas
a responsabilidade pessoal tem de fazer parte deste processo para
vivermos juntos em harmonia. O vento soprou as cinzas e expôs a
abominação de um problema que se tem prolongado durante séculos. Apesar do fogo ter sido apagado, e terem pagado a fiança aos
bandidos privilegiados, temos de ser proativos e vigilantes. Depois
de conduzirmos um exame a nós próprios, as questões podem ser
enfrentadas e resolvidas. Irá ser necessário coragem e perseverança, mas pode ser feito.
Alguém disse que no Canadá temos racismo com um sorriso.
Independentemente do seu tom de pele, através de um protesto
pacífico, alcançaremos a mudança.
Aproveite o bom tempo da primavera e abrace todas as cores das
novas flores. Independentemente do seu tom, continuam a sorrir.
Versão em inglês
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“We can’t pretend that racism
doesn’t exist in Canada”
Prime Minister Justin Trudeau vowed in
the last weeks to do more to end anti-black racism in Canada after days of
massive street protests in U.S. and Canadian cities against police brutality.

T

rudeau said racism is not a uniquely
American problem and more must be
done in Canada to address systemic
inequalities that have long plagued black
and Indigenous communities.
“We need to be better in Canada. Even
though we’ve made strides forward in the
fight against racism and discrimination,
racism still exists in Canada,” he said. “To
young black Canadians, I hear you when
you say you are anxious and angry.”
He said his government has funded black
community groups, supported anti-racism
programming and bolstered the collection
of racial data at Statistics Canada to fight
against discrimination, but he promised
to do more. Last Friday (5) Prime Minister
Justin Trudeau attended to an anti-black
racism rally in Ottawa with the Minister
of Families, Children and Social Development, Ahmed Hussen.
Conservative Leader Andrew Scheer
said that Canadians have a right to be angered by the sight of Prime Minister Justin
Trudeau attending a protest after months
of promoting stay-at-home orders as the
best way to beat the pandemic. However,
the Ministry of Families, Children and Social Development underlines to Milénio

Stadium that the government “will always support Canadians’ right to peaceful
protest and freedom of expression, while
working to keep everyone safe”.

can never remain silent. We can’t pretend
that racism doesn’t exist in Canada. Anti-black racism is real. Unconscious bias
is real. Systemic discrimination is real. We
will always support Canadians’ right to
Milénio Stadium: You came to Canada as peaceful protest and freedom of expresa refugee, based on your personal experi- sion, while working to keep everyone safe.
ence, there is systemic racism in Canada?
MS: Why are Black Torontonians 20 times
Minister of Families, Children and Social more likely to be shot by police than the
Development: Black communities in Can- city’s white residents?
ada, the U.S., and around the world continue to experience anti-Black racism and Minister of Families: We believe that every
frankly, far too often. We know people are Canadian is entitled to bias-free and culturally competent policing. Black Canadians
facing systemic discrimination, unconand other racialized communities still face
scious bias, and anti-Black racism every
systemic barriers in Canada. We will consingle day. As a society we need to stand
tinue to bring real consequences for memtogether, stand up against discrimination,
bers who break the law and show bias in
be there for each other in respect. If we
their policing to ensure we do right by our
truly desire an inclusive Canada, the rest communities. There is a lot more work to
of us must step up, be allies, and do what do, and our government is continuing to
we can to make workplaces, communities, work with agencies, expert stakeholders
and public spaces safer.
and individuals with lived experience of

and security of Canadians, and ensuring
public trust in our forces, are top priorities for our government. As Commissioner
Brenda Lucki said it is critically important
for Canadians to feel protected by the police. Moving forward, the RCMP has committed to work with policing partners on
a broader rollout of body-worn cameras.
This is one of the many steps we will take
to ensure the safety of all Canadians.
MS: The distribution of COVID-19 cases in
large cities such as Toronto and Montreal
shows that Black people have been disproportionately hit by the pandemic. Why is
this happening and what can be the government role?

Minister of Families: Our Government is
working, in collaboration with the provinces and partners from across society, on
improved data sharing and collection. In
2018, we created a new Statistics Canada
Centre for Gender, Diversity and Incluracism to make the RCMP a more just and sion Statistics. Statistics Canada is receiving
MS: Last Friday (5) you attended to an an- diverse agency.
funding as part of our Anti-Racism Strategy
ti-racism protest on Parliament Hill with
to allow for more disaggregated data and
the PM Justin Trudeau and both of you MS: The PM said this week that he is plan- more targeted policy analysis with respect
joined the large crowd in kneeling for eight ning to push provincial premiers to equip to the experiences of some ethno-cultural
minutes and 46 seconds. Why it was so im- police with body-worn cameras as a rapid, groups in areas across Canada. Those are just
portant to be present on that protest?
substantive solution to allegations of ra- some examples of the work we are doing to
cism and brutality. Are you confident that improve disaggregated data gathering and
Minister of Families: We condemn an- this measure will work or is just a bandage? we will continue to do this important work.
ti-Black racism. We condemn systemic
Joana Leal/MS
discrimination. In the face of injustice, we Minister of Families: Protecting the safety
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“There’s racism in every country, sometimes
the targets of dislike or even hate are different”

Frances Henry is the pioneer of racism
and anti-racism studies in Canada. Milénio Stadium had the opportunity to interview her on last October and get to know
her thoughts about Justin Trudeau’s
blackface photo that became viral last
year around the world.

H

undreds of anti-racism demonstrators took their message to Toronto’s
city hall and Ontario’s legislature in
a pair of protests last Saturday (6), taking
a knee in silence at points, amid events
across Canada protesting violence against
black people.
The two Toronto rallies, marching to
various areas of the city, are the latest in a
series of protests following the release of a
video showing a white Minneapolis police
officer kneeling on the neck of a black man,
George Floyd, for nearly nine minutes.
Milénio Stadium: When did you decide to
study racism and anti-racism in Canada?
Frances Henry: I did the first study of racism in Canada in 1974 and it was a very
simple study: we asked people how they
felt about certain categories of people, including racialized groups. Some people
were very progressive, and quite a number
of people expressed negative and even hostile feelings and thoughts about people that
were different than themselves. Racism
was not on the agenda at that time and
the results were not received very well in
terms of society’s reception. “Oh, no! Canada is not a racist country, that won’t happen here, that’s the United States”. We had
a lot of criticism and denial that Canada is
not racist. In the face of a great deal of historical and present evidences that indeed
it was. The more research that some of my
colleagues and I did, the more we realized
there are elements of racism. But there’s

racism in every country, sometimes the how it really happened. Journalists don’t
targets of dislike or even hate are different. do a deeper analysis, they skim the service
lightly, and of course it was really emphaMS: Did you ever feel racism in your skin? sized by his political competition, for them
he is really an ice cream cone. I hope it
FH: What I experienced was anti-Semit- doesn’t interfere with people deciding to
ism, as being Jewish in German, where I not vote Liberal…
was born, having to leave the country and
emigrated. I think that made me sensitive MS: How can we build an anti-racist counto this area when people are defined as try? Is it possible?
different and not only as different but as
inferior, as unequal. There is inequality in FH: One of the main difficulties in Canada
most modern societies, if not all of them. in respect to racism is the historical probI’m sure that my early background escap- lem of our Indigenous population. Much of
ing from Nazi Germany as something to do what you read about it or hear about racism
is directed to immigrant people or ethnic
with my research interest in racism.
origin, particularly people of color who
MS: Right now, racism is again on the are not white but what is often lost in these
agenda because of the popular blackface discussions is the history of discrimination
photo of the Liberal leader, Justin Trudeau. against Indigenous people which occurred
What do you think about that?
in this country not only in taking over
the land and territory but in settlements
FH: This incident happened years ago, he that Indigenous people were put on under
was a young 29 year old man. He grew harsh weather conditions in bad soil, bad
up in a privileged environment giving his land, where they couldn’t grow very much
family a social status and of course his fath- and of course the residential schools and
er status, and so on. He was not aware that brainwashing out of their own cultural
having a brown face was a negative and environment. This historical act that took
racist thing to do. At that time nobody real- place in Canadian history has led now to a
ly knew that there was racism except for population of people with the highest levthe victims of it. What he did shows us that els of poverty. Besides that, there is mental
he was a product of his time, of his social and physical illnesses of aberrations such
class and of society. Should he be blamed us drunkenness, drug addiction, and so on.
for that? In my opinion no. I think he was Severe and mental health problems and all
totally unaware of what he was doing. I feel this comes from a history of discriminasorry that this emerged particularly before tion. The historical past of Canadians alan election, which is very distressing be- ways has to be viewed from that lens. Now
cause it made me think he may even lose in addition, Canada has received, as you
the election. Not because of his political are aware, an immigrant population from
instances but because of some silly pranks Europe and elsewhere. these are not nehe performed when he was a young man. cessarily people of color. They speak a difThe media grabbed all of this and made it a ferent language, not necessarily English.
sensational piece of news but most of them They face the problems that all immigrants
didn’t really take the time to understand faced, of adjustment to a new culture, a

new language, new living, and so on. It’s
only until the second or third generation
that those people generally pick up and
become more mobile with education, employment and out of poverty.
MS: Are you concerned with Bill 21 in Quebec?
FH: I consider it a very racist law and it
shows a lack of concern and sensitivity to
people who are different, who may speak
differently, who are of non-Christian religions. It is vastly discriminatory but, on the
other hand, it’s not part of the law of that
province. I think many people are against
it so it’s difficult when a government is able
to persuade its population voting for something like that. The reason behind it is that
there is support for something of this nature, otherwise it wouldn’t even have been
attempted. There is a fear of difference on
all levels – cultural, ethnic and racial in
Quebec – that is a thread of that which
runs through Quebec society.
MS: Canadians are still open to immigrants
and refugees or not anymore?
FH: I guess you have to look at different
ways from the legislative governmental
point of view – what sort of laws do we have
at present that allow or not allow people to
come to this country. On the whole, it is
fairly generous and as far as legislation is
concerned there are many countries in the
world that don’t have as easy immigration
as Canada does. I am not saying it is really easy, but it is easier than some others, it
is easier than America. The USA has some
very rigid immigration procedures, far
more than ours. On the other hand, in Europe you have both: some countries want to
open the borders while some others want
to close it. There is a large percentage of

Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with
Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA is a nightmare. It is
a disease that robs babies of physical strength by affecting the
motor nerve cells in the spinal cord, taking away the ability to walk,
eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe, diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy
and healthy life, and we are ready to do whatever it takes to ensure
she receives the best medical care available.

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong
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Canadians who are open to immigrants
and refugees, to give people an advantage
they can’t achieve back home. However,
there is also a similar large population who
are close-minded, particularly now they
think there is enough people who came. I
wouldn’t say it was half and half, but there
are more people that support entry.
Looking at Toronto, which is the most
diverse city in the world, is a good thing.
The problems emerge when racism comes
in and denies these newly arrived people
equal access to employment or to education.

MS: You specialized in Caribbean Diaspora
in Canada. The problems that this ethnic
group faces here are similar to other ethnic
groups like Portuguese, for example?

FH: That’s a title of a textbook that I wrote
with my colleague, Carol Tator. We got
through four editions, I believe, and it goes
chapter by chapter in all the major institutions of society. The book shows that there
is institutional racism against racialized
people in Canada at all levels- crime, employment, housing and education. One of
the most recent books that we published is
The Equity Myth, showing that there is racism in university which is supposed to be a
place of intellectual activity and knowledge.
MS: What are the most dangerous faces of
racism?
FH: That can be answered in a lot of different ways. Over physical acts, for example, there are fewer of those now than
there were, that is, actual physical attacks
against people and their property. Today
it is more visible in education and employment. Generally, things change in the

Créditos: DR

MS: What is the “The Colour of Democracy- Racism in Canadian Society”?

Francis Henry

status, or if they are poor, or if they are not
working, and so on, that level of inequality will always exist in a capitalist society.
I personally don’t believe that racism can
be totally eradicated in society, it can be
managed, controlled, and that’s when
good government comes in with powerful
legislation. Canada has an excellent record
on anti-discriminatory legislation, the huMS: Non-gender is now a popular concept. man rights code and all of those things that
Do you believe that one day race won’t be exist. It would be nice to think that the future would be racist free, but I don’t think
as important anymore?
so. However, it might be possible under
FH: A lot of racism has economic bases, the ideal socialism, not in the way socialism
relationship between racism and poverty is has been practiced until now, but if you
very strong. As long has you have an equal look at the theory of socialism, it is really
society and as long as you have people who based on equality. If it were to happen in
are defined as different, not only by their a truly socialist country, it would have ocracial or ethnic status, but by their class curred in Cuba or Russia.
second and the third generation if you are
white because people are evaluated based
on the color of their skin. In the 90’s I did
a study, titled “Who Gets the Work?”, that
shows racial discrimination in employment. The study involved people going out
with similar qualifications, but more white
people were recruited than people of color.

FH: There is an important connection because of the study I did, that found that ethnic and racial communities do not obtain,
certainly in Toronto, always demonstrate
that the bottom of the list in employment
and income are blacks and Portuguese.
These two groups also don’t do well in
education. I believe that the Portuguese
community is very tightly knit, and they
haven’t made as much progress in comparison with other communities, certainly
comparing with the Chinese, for example.
MS:Hate crimes in Canada have gone down
for the first time in five years. Do you think
that people are afraid to report crimes?
FH: Maybe people are hesitant, but I think
that we have very strong anti-speech
legislation which has a strong impact on
numbers and statistics. That is certainly true if you look at the hate crimes and
hate speech against the Muslims, for example, a real target population. Every time
there is a Muslim incident in the world, it
doesn’t need to be here, the hate comes up.
We have seen an increase of gun violence,
increase of serious acts, physical violence
against people, and the numbers aren’t big,
but they’re there. Statistics Canada has
their way to collect data based in reported
incidents and that data doesn’t really represents the reality. Usually it comes from
what it has been collected by police data.
Joana Leal/MS
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“ O racismo é aprendido”
A desigualdade racial acontece diariamente na nossa sociedade e instituições
de várias formas, a vários níveis. Em
casos extremos leva a perda de vidas e
têm sido casos recentes, como a morte de George Floyd, que despoletaram
uma nova onda de protestos por todo
o mundo. Nesta edição abrimos espaço
para elevar vozes importantes nas conversações sobre racismo e desigualdade, com foco em Toronto e no Canadá.
Para isso contamos com Nigel Barriffe,
presidente da Urban Alliance on Race
Relations, que nos dá uma visão aprofundada nesta questão.

lentos. Que visão tem destes episódios? Poderão estes comportamentos comprometer a verdadeira mensagem desta causa?
NB: Eu acho que há duas coisas a considerar. A primeira é que estamos a falar de 500
anos de opressão de um grupo de pessoas.
E se não chamarmos a supremacia branca à
atenção, se não reconhecermos e falarmos
que os negros são iguais aos brancos, esse
tipo de revoltas continuarão a acontecer.
A minha preocupação é mais com a reação
da polícia. Eu já vi muitos exemplos em que
parece que a polícia está a instigar muitos
casos, a instigar reações violentas em pessoas e em manifestantes. Durante o G20, há
apenas alguns anos, a polícia foi apanhada
a imitar ou a fingir ser os manifestantes, e
foram eles que causaram o caos e a destruição que aconteceu nas ruas. Então, sim, temos que reconhecer que há manifestantes
pacíficos, a maioria das pessoas por aí está
a protestar pacificamente e a exercitar os
seus direitos democráticos.

Milénio Stadium: Grande parte dos incidentes que vemos nas notícias aconteceram nos Estados Unidos. E no Canadá,
como é o cenário no que toca ao racismo?

MS: Que conselho deixa para que todos
possamos ser ativos no nosso quotidiano e
gerar mudança?
Créditos: DR

Nigel Barriffe: Aqui no Canadá também
temos vários casos. Vemos as pessoas da
comunidade negra e da comunidade indígena a morrer desproporcionalmente
em comparação com a população restante
sempre que a polícia está envolvida. Internacionalmente, vimos o assassinato de
George Floyd. Aqui em Toronto, vimos os
casos recentes de Korchinski-Paquet, que
morreu enquanto foi fechada por um polícia no seu quarto, vimos D’Andre Campbell, que chamou a polícia e a visita acabou na sua morte. E vemos isso a acontecer
em todo o país. E talvez por isso este é um
momento divisor de águas ou um momento
de acerto de contas, em que precisamos de
descobrir como podemos ter serviços para
as pessoas, mudar o financiamento da polícia, realocar os recursos para que possamos
criar uma resposta mais segura, orientada
para a comunidade, para pessoas de comunidades negras e indígenas. No momento,
a única coisa disponível para alguém ter
ajuda é ligar para a polícia. No entanto, o
que os dados e as pesquisas demonstraram
é que, desproporcionalmente, negros e indígenas acabam mortos quando a polícia é
chamada.

Nigel Barriffe, presidente da Urban Alliance on Race Relations

NB: Eu penso que essas mudanças, seja o
movimento de mulheres, movimento de
direitos civis, movimento antiguerra…
tudo isso muda com protestos. O protesto
é algo importante para poder fazer mudanças positivas na nossa sociedade. Mas a mudança também envolve votar! Precisamos
garantir que os nossos jovens, que tradicionalmente não votam... votem! Precisamos de pessoas que protestem de maneira a
empurrar a questão para cima. Neste caso,
estamos a falar sobre a maneira como a
polícia trata os negros e os indígenas, mas
precisamos de garantir que as pessoas votem, no geral. Que votem em políticos que
MS: Chegámos a um ponto em que as pesfarão a mudança. E então, depois de eles
soas estão a dizer “chega”. A que possibili- MS: Como é que esta mensagem pode che- chegarem ao poder, temos que continuar a
gar a outras pessoas que têm uma mentali- manter a pressão sobre as pessoas que chedades nos pode levar este momento?
dade mais fechada e o que é que os jovens garam aos seus cargos e estão no poder.
NB: Não sei. O que sei é que rezo para que podem fazer para serem ativos neste asMS: Temos assistido a alguns protestos vioo meu filho de quatro anos não tenha que sunto?
enfrentar este tipo de violência quando
chegar à minha idade. Mas, com isso dito,
estou otimista agora que estamos a ter conversas em público sobre esse problema.
Agora temos que pegar nos nossos recursos
e investi-los nas comunidades, investi-los em melhores habitações, em melhores transportes, em cuidados de saúde, em
melhores salários para os trabalhadores das
áreas da saúde. Essas são as áreas que vão
ajudar todas as comunidades a serem mais
seguras. E assim poderemos parar de perder vidas desproporcionalmente em comunidades negras.

NB: O racismo é aprendido. As crianças
nascem inocentes, elas nascem a amar.
Nós, adultos, é que causamos a impressão no crescimento delas. Eles aprendem
a odiar. Temos que conversar com nossos
filhos sobre racismo de maneira apropriada para eles. Não podemos ter medo, não
podemos mentir, precisamos apenas de
conversar com eles sobre o que é. E acho
que especialmente crianças de famílias
brancas, fazê-las entender que podem usar
os seus privilégios para ajudar, para serem
aliadas das pessoas negras. E é importante que todos conversemos com os nossos
amigos e familiares sobre como podemos
apoiar e melhorar as coisas para todos nós.
Porque se algumas pessoas da sociedade estão a sentir que estão a ser oprimidas
pela polícia, isso não é bom para ninguém.
E precisamos de garantir que temos moradias decentes, salários decentes, bons
transportes, essas são coisas que são boas
para todos. Portanto, é importante que
conversemos com pessoas, especialmente
pessoas de diferentes comunidades, sobre
o que está a acontecer. Oferecer apoio e
simplesmente estar presente.
Telma Pinguelo/MS
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“Racism is also a reality in Canada”

Our world has a long history of racial disparity. The matter is old, but recent events
brought it to the surface once again: social media campaigns, conversations
about racism and initiatives to work toward solutions are intensifying. Books
on racism, the black american experience and white privilege shot to the top of
best seller lists and people are out in the
streets saying out loud that enough is
enough. In an effort to address the topic,
we heard Suvaka Priyatharsan, programs
and information manager from the Canadian Race Relations Foundation.
Milénio Stadium: We’ve reached a boiling point concerning racial inequality.
What possibilities might this moment
be leading us to?
Suvaka Priyatharsan: Given the long history of racism, if you study what happened
in North America and the world, this is
leading to a moment of getting people
together – people from all different communities to act for some real change, not
just the affected groups but the larger society waking up to the call for change. The
possibilities that arise from this particular
incident are endless, including the fact
that people are open to some key learning opportunities. People are becoming
more aware of the fact that they have allowed themselves to be uninformed about
how deeply rooted systemic racism is. In
particular, being silent is not enough. Emphasis has to be made on learning about
unconscious bias, the idea of instinctively categorizing people and things without being aware of it. As humans, we all
need to understand that unconscious bias
exists which creates the system we live
in. We have to learn about thinking critically about data and evidences and challenge them. We have to start the process

of having an intercultural dialogue which
can teach us to learn about empathy. This
movement may lead us to elevate more
awareness around anti-racism work and
participate in the fostering of dialogues
among institutions, lawmakers and people
to create systemic change at a personal and
institutional level. Sharing some quotes
from the CRRF Board:
“’I can’t breathe’ is what black people have
been crying out since the days of slavery in
US history. Story after story has brought us
to this point of ‘I can’t breathe’ and enough
is enough. Let us be reminded of US Supreme Court Justice Thurgood Marshall’s
words: People are people…strike them they
will cry, cut them they will bleed, starve
them they will wither away and die. But
treat them with respect and decency, give
them access to the levers of power, attend
to their aspirations and grievances, they
will flourish and grow… and form a more
perfect Union” says Raymond Tynes, Board
member of CRRF and Commissioner with
the Nova Scotia Human Rights Commission.
“It has never been more urgent for Canadians to act now, to stand together, to
speak up and work in support of anti-racism. It is up to all of us, regardless of our
background, to do the honest, uncomfortable work of rooting racism out. We need
to self-reflect and listen to our peers who
experience life differently because of the
colour of their skin” says Teresa Woo-Paw,
Chair of CRRF.

documented in studies. Prime Minister Justin Trudeau addressed the protest marches
taking place across Canada and acknowledged and promised that his government
will do more to address the situation. We
welcome these messages and look forward
to the changes soon. We echo the poignant points expressed by The Canadian Human Rights Commission’s statement “Anti-Black Racism in Canada: Time to Face
the Truth” that anti-black racism is pervasive in Canada and we must work together to eradicate racism. We also encourage
people to access the CRRF book on “Doing
the Right Thing.” Doing the Right Thing is
a federally funded curriculum resource designed to help students think deeply about
things that we all experience as Canadians,
and introduces complex issues around recognizing our past mistakes and trying, or
not, to make up for them - as individuals,
as communities, and as Canadians. The
case studies presents numerous examples
on both a macro and a personal level, supported by examples from literature and
history, for students to consider, discuss,
explore, debate and reflect upon, as they
explore the range of possibilities to learn
from the lessons of the past.
MS: How can this message reach, in a respectful way, other people that are more
close minded and what can younger people
do to create awareness towards this matter?

SP: To be successful in our message, we
must appeal to all people! People with more
knowledge on the topic of racism must be
MS: Most of the incidents we see on the able to communicate with people that are
news happened in the United States. What closed minded and listen to each other reabout Canada, how would you describe the spectfully. Ultimately, anti-racism work
will be up to a new generation that work
scenario in our country?
to shape policies that best fit the times. The
SP: Racism is also a reality in Canada. Sys- waves of protests across the country repretemic and structural racism faced by the sent a genuine frustration over a very long
black and indigenous communities is well time failure to reform policies at a systemic

level. We also need more research, more
data to substantiate our decision for a stand
against racism and appropriate action.
Many people that are close minded may
be persuaded by data and evidence, but
not all. They may not understand the significance of this movement. This is where
more education and awareness comes in to
help. The reality is that these people may
not fully grasp how society had privileged
them. As part of the anti-racism work, it
is our job to spread awareness and provide educational tools and resources to allow others to be educated on the subject.
Younger youths are very engaged and active at all levels of government, including
signing petitions and putting forth call to
actions. These activities are what inspire
others to join the movement and we will
continue to do our best to ensure that the
tools are out there for groups to use.
MS: We have seen some violent protests.
What are your views on this? Can these behaviours be jeopardizing the true message
of this cause?
SP: The vast majority of protestors have
been peaceful, accountable and inspiring.
However, there are some protestors that
have resorted to violence which can jeopardize the true message of this cause. Resorting to violence means putting innocent
people at risk and disrupting neighborhoods that are short on services. We cannot
excuse violence, nor can we participate in
it. In fact, those engaging in violence may
jeopardize the work of many who carry the
movement forward. We should be courageous in our protests and ensure that all
individuals are treated with respect and
support as we are trying to send a peaceful
message. Engaging in acts of violence can
jeopardize the meaning of our cause.
Telma Pinguelo/MS
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Quando o racismo e a discriminação se sentem à flor da pele, a dor penetra. É funda porque as feridas têm séculos de história. Reavivam a cada olhar enviesado, a cada
expressão de desprezo, a cada atitude orientada pelo preconceito. E depois há o medo, a raiva, o desespero. Não há forma de entender porque um ser humano considera o
outro inferior, menor… só pela circunstância de ter uma cor de pele diferente.
Francisco Pegado/MS

Carlos Ferraz
Milénio Stadium: O que significa racismo para ti?
CF: O racismo como ideologia não pode ser visto como uma condição natural. Ela não
vem sedimentada no nosso DNA. Ninguém, mas absolutamente ninguém, nasce racista. As pessoas tornam-se racistas porque o fator meio à sua volta como geografia, cultura, meios de comunicação, instituições, religião e muitos mais fatores influenciam
essas mesmas pessoas em direção e/ou mesmo a abraçar as ideologias do racismo. O
racismo é uma condição que é o resultado de uma engenharia de caráter social. A sua
doutrina ideológica assenta na ideia e princípios de que dentro da imensidão da complexidade e variedade do mosaico humano a cor da sua pele, a cor de seus olhos, do
cabelo e muitos mais fatores por si só, os tornam superiores em relação a alguns ou
mesmo todos os demais seres humanos. Logo, a eliminação dos alicerces de construção das doutrinas da engenharia social do racismo e que consequentemente sustentam
e alimentam tais ideias requer de todos e qualquer um de nós um empenho e compromissos sociais coletivos e individuais. Só assim é possível pensar que possamos ser capazes de inverter a trajetória de tais políticas para que possamos criar um ecossistema
social mais abrangente e também mais inclusivo para todos e aonde ninguém se sinta
discriminado.
MS: Será que ainda existe racismo?
CF: Dois dos fatores ou denominadores mais comuns na perpetuação do racismo são

Pedro Malungo

sem dúvida a intolerância e a discriminação. Sem dúvida, são dois fatores ou catalisadores que estão intrinsecamente ligados pelo cordão umbilical ao racismo para e na
propagação da intolerância e discriminação. Talvez sejam as duas ferramentas sociais
mais cruciais na perpetuação da existência do racismo. Talvez se possa mesmo dizer
que sem esses dois ingredientes na nutrição da consciencialização de quem professa e
acredita na superioridade de um grupo sobre outrem, talvez o racismo não existisse.
Seria quase impossível porque não haveria como alimentar o sentimento de ódio que
conduz e impulsiona ao racismo.
MS: A intolerância/discriminação no seu dia a dia
CF: Embora maior parte das vezes o racismo seja ocasionado pela cor da pele, qualquer
um de nós pode ser afetado ou ser vítima de outros tipos de racismo como o racismo
político e económico que também acaba segregando de uma ou de outra forma. Por
exemplo, um sem-abrigo de cor branca independentemente da cor de sua pele também pode facilmente ser vítima de intolerância e discriminação social e económica
porque acabará recebendo o mesmo desprezo que qualquer outra pessoa de cor preta ou outra etnia na mesma condição que a sua. Talvez uma das formas para que se
elimine será a aplicação de reformas sérias e sustentáveis. Reformas como revisões
editoriais dos livros, sistema social de educação que vão desde os livros de ciência aos
de sociologia aos de história, por exemplo, é uma necessidade. E onde as outras etnias
possam se ver representadas como contribuintes da nação e da história da humanidade como termo de referências, por exemplo.
MS: A intolerância /discriminação no seu dia a dia

PM: Mantenho-me ocupada, tanto quanto possível: lendo, estando em contacto frequente com família e amigos, fazendo uma caminhada de 30 minutos por dia, ouvindo música,
PM: Infelizmente, muitos já morreram e alguns irão ainda morrer, pois não há nenhuma assistindo documentários educativos, meditando, ajudando quem precisa da minha ajuvacina nem remédio eficaz. No entanto, as medidas preventivas que se adotaram (distan- da sem a minha presença física, etc.
ciamento social, lavar as mãos com sabão mais frequentemente, máscara facial, gel desin- MS: Como acabar com o racismo?
fetante, etc.) certamente tiveram um impacto positivo, na contenção do vírus. Por outro
PM: A história do mundo foi forjada e manipulada para apagar vestígios das civilizações
lado, também se implementou a quarentena domiciliária. Mas, entretanto, a economia panegras. O mapa geográfico usado vastamente no mundo deveria refletir a verdadeira dirou! As nossas vidas foram perturbadas, as nossas despesas não pararam. A questão agora é: mensão de África, tanto em extensão como em diversidade, pelo simples fato de ser tampor quanto tempo podemos viver sem pagar as nossas despesas? Por agora, este é o dilema bém o berço da negritude. Como acabar com isto numa sociedade que foi criada simplese a vacina não parece estar num horizonte próximo. É extremo dizer-se que iremos “mor- mente com valores do homem branco europeu? A mudança não vira se continuarmos
rer da cura”, mas é um facto que muitos já entraram em depressão…e nem seis meses se fingindo que está tudo bem, se não apontarmos os erros e se não começarmos a exigir
inclusão e diversidade em todos os níveis e áreas da sociedade.
passaram desde que a economia parou. Este quadro é alarmante, senão assustador!
Milénio Stadium: O que significa racismo para ti?
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Sou negra. Os meus pais e os meus avós
são negros, mas tenho tios e primos
com outras cores de pele e de várias nacionalidades.

E

m miúda gostava de andar na escola,
era boa aluna. Tinha uma amiguinha
branca sentada ao meu lado na carteira, que gostava igualmente da escola e que
também era boa aluna. Um dia, a professora, que era branca como a coleguinha, após
corrigir um teste, vem direita a mim e finge
que pergunta: “tu andas a copiar.” Aquilo
não era uma pergunta, era uma acusação.
Eu e a minha coleguinha branca tínhamos
acertado quase todas as perguntas de Português, mas, sem qualquer hesitação, a acusação da cópia caiu sobre mim, a menina negra. Tentei defender-me, estava inocente,
não tinha copiado.
Eu gostava da escola, eu era boa aluna.

Créditos: DR

Sou negra
desde a escola
primária

11

Não percebia como é que a minha professora, que me conhecia e ensinava coisas que
eu ouvia com entusiasmo há mais de dois
anos, podia estar a acusar-me de uma coisa
daquelas. Tentei defender-me da acusação
da professora como consegui, mas com sete
anos a argumentação por palavras é fraca e,
nem dez frases mal articuladas depois, desatei num pranto. Estava inconsolável, não
entendia tamanha injustiça. Fui mudada de
carteira, para a última fila da sala. Pôs-me
sentada ao lado do Delmar, o outro negro
da sala. Ao contrário de mim, o Delmar
nunca foi bom aluno nem gostava da escola, tal como outros meninos brancos que
estavam sentados umas filas mais adiante.
Quando continuei a tirar boas notas nos
testes, mesmo estando longe do quadro
e vendo mal, mesmo estando sentada ao
lado do Delmar que não me deixava ouvir

a professora em condições com os seus beliscões e interrupções constantes, a professora nunca reconheceu o seu erro. Nunca
me pediu desculpa. E eu sei que ela sabe
que cometeu um erro, mas nunca mo disse. No recreio, fui várias vezes excluída das
brincadeiras por ser negra: “és preta e feia,
não quero brincar contigo!” Não entendia,
a sério. Não percebia por que raio não me
podiam tratar de igual forma.
Não tinha culpa. Mas sentia culpa, de alguma forma, sem saber bem porquê. Fui
crescendo com vários episódios destes,
mais ou menos explícitos, mas igualmente
violentos. Já adulta, sorrio educadamente
quando me dizem que Portugal não é um
país racista. Não quero mais chatices. Contudo, nunca ouvi um negro ou uma negra
dizer uma coisa destas. É curioso que sejam
os brancos e as brancas a dizê-lo. Ser negra

em Portugal, e praticamente em todos os
pontos do mundo, é crescer sem modelos
de referência. Há poucos casos de sucesso
para — e agora sim, faz sentido esta palavra
— podermos copiar. Olhamos em frente e
o horizonte parece mais baixo. É como se o
sol nascesse e se pusesse uns metros abaixo
do normal, debaixo da linha do mar, submerso. A probabilidade de atingirmos um
grande objetivo parece menor, e tudo isto
porque somos negros e negras. Tudo isto
porque nos querem fazer crer desde a escola primária que somos batoteiros e que o
sucesso não é para nós.
Cláudia Lucas Chéu
Poeta, dramaturga e argumentista. Tem
vários livros editados de poesia, dramaturgia e uma novela literária — “Aqueles Que
Vão Morrer”.(texto publicado no jornal Público)
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Ending Racism
Past and Present
legal challenges
Mario Silva
Opinião

The twentieth century was a troubled
time in human history, marked by wars,
colonialism, genocide, famine, and unspeakable crimes. However as World War
II came to a conclusion, human rights
law began to move towards the centre of
human and state thinking. The hallmark
of this thinking was the establishment
of the Universal Declaration of Human
Rights. Before the United Nations came
into being, the belief that everyone, by
virtue of her or his humanity, was entitled
to certain human rights was a fairly new
concept. Notwithstanding gains realized
since the Second World War, there is still
a great deal of progress that needs to be
made combat the persistent scourge of
racism.

F

ifty-two years after the assassination
of Dr. Martin Luther King Jr., who was
the most visible spokesperson and leader of the modern Civil Rights Movement,
Americans are once again engaged in a radical rethinking of their attitudes toward
race. Dr. King believed that advancing civil
rights can and should only be done through
nonviolence and civil disobedience, It was
inspired by his Christian beliefs and the
nonviolent activism of Mahatma Gandhi.
Racism is an irrational prejudice, a product of ignorance and basically a hideous
belief system based in fear. The issue of racism has been central to the political debate
taking place at the moment in the United
States, as well as here In Canada. We are
fortunate to live in a country that has a
strong legal system that we turn to in order
to protect citizens against racial discrimination, but beyond this much more must be
done if we are to effectively and enduringly
combat racism. In Canada, there are strong

human rights laws and systems to address
discrimination. At the same time, we also
have a legacy of racism.
Racism is the belief that groups of humans possess different behavioral traits
corresponding to physical appearance and
can be divided based on the superiority of
one race over another. It is a stain upon humanity that even today it endures as it does
in certain people.
Everyone in the world is entitled to the
same fundamental human rights. These
universal human rights include the right to
live free from torture, the right to live free
from slavery, the right to own property,
and the right to equality and dignity, and to
live free from all forms of discrimination.
Here at home we have the Canadian Human Rights Commission (CHRC) which
was established in 1977 by the government
of Canada to investigate and try to settle
complaints of discrimination in employment and in the provision of services within federal jurisdiction. Canada’s human
rights laws stem from the 1948 Universal
Declaration of Human Rights.
In Ontario we have the Ontario Human
Rights Commission (OHRC) which commenced in 1961 to administer the Ontario
Human Rights Code. The OHRC’s mandate
under the Code includes preventing discrimination through public education and
public policy; and investigating situations
where discriminatory behaviour persists.
The Ontario’s Human Rights Code defines racism as “a broader experience and
practice than racial discrimination. Racism is a belief that one group is superior to
others. Racism can be openly displayed in
racial jokes, slurs or hate crimes. It can also
be more deeply rooted in attitudes, values,
and stereotypical beliefs”.
Under the Ontario’s Human Rights Code,
every person has the right to be free from
racial discrimination and harassment.
Government and organizations need to
take proactive steps to make sure they are
not taking part in, condoning, or allowing

racial discrimination or harassment to continue. As we have witnessed in the United
States, the issue of education, housing and
health is key to economic empowerment
of many members of the black community
who justifiably feel that they are left out of
the system. This is also the case with many
members of First Nations communities.
In 1965, nations agreed to the International Convention on the Elimination of
Racial Discrimination, seeking nothing less
than the “elimination of all forms of racial discrimination,” unfortunately many
countries looked outward to blame other
nations rather than earnestly review their
own faults.
Though many countries around the
globe have passed laws related to race
and discrimination, the first significant
international human rights instrument
developed by the United Nations was the
Universal Declaration of Human Rights
(UDHR), which was adopted in 1948. The
UDHR recognizes that if people are to be
treated with dignity, they require economic rights, social rights including education,
and the rights to cultural and political participation and civil liberty. It further states
that everyone is entitled to these rights
“without distinction of any kind, such as
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.
The United Nations does not define “racism”; however, it does define “racial discrimination”. According to the 1965 UN
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
the term 11 racial discrimination” shall
mean any distinction, exclusion, restriction, or preference based on race, colour,
descent, or national or ethnic origin that
has the purpose or effect of nullifying or
impairing the recognition, enjoyment or
exercise, on an equal footing, of human
rights and fundamental freedoms in the
political, economic, social, cultural or any
other field of public life.

In their 1978 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
(UNESCO) Declaration on Race and Racial
Prejudice (Article 1), the United Nations
states, “All human beings belong to a single
species and are descended from a common
stock. They are born equal in dignity and
rights and all form an integral part of humanity.”
The United Nations definition of racial
discrimination does not make any distinction between discrimination based on
ethnicity and race, in part because the distinction between the two has been a matter of debate among academics, including
anthropologists
In Norway, the word “race” has been removed from national laws concerning discrimination because the use of the phrase is
considered problematic and unethical. The
Norwegian Anti-Discrimination Act bans
discrimination based on ethnicity, national
origin, descent, and skin color.
Racism works by dehumanizing individuals and communities, not only by denying
their inherent equality and dignity.
Having laws to eliminate racial discrimination is not enough, governments
need to do more, racism, xenophobia,
homophobia, and intolerance are problems
prevalent in all societies. But every day,
each one of us can stand up against racial
prejudice and intolerant attitudes.
Governments have a leading role to play
in eliminating systemic racism. Anti-racism strategies are needed to break down
barriers to advance racial equity. I am a
strong believer in education; it is education
that is a main component of any strategy to
eliminate racism and to improve the lives
of all people who continue to suffer from
racism in our contemporary world.
*Dr. Mario Silva, PhD (law), Distinguished Fellow, Law and Business Department, Ted Rogers School of Management,
Ryerson University
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Misconstrued Goals of Protesting

E. Paris Cicinyte delegating at United Nations General Assembly Week Conference 2019

It is undeniable that racism and discrimination exists in the world. The unfortunate reality is that systemic racism is
engrained in the colonial history of many
societies, including the United States of
America. If such ideologies are to be eradicated, society as a whole must peacefully unite and actively promote change.

I

n an effort to stimulate this necessary revolution, thousands of people have been
marching together across cities all over
America and around the world. This important movement that has been flooding the
streets is rooted in a commitment to putting
an end to anti-black violence and racism as
a whole. Ironically, even as the pandemic
continues, people seem to have recognized that racism, too, is a deadly virus that
infects and erodes our societies, and the
courage to combat hate is evidently proving
greater than the fear of Covid-19.
However, while this movement should
provide a vital opportunity to discuss race
openly, candidly, and unapologetically,
it is being derailed by some who hypocritically choose to commit violent acts,
resulting in destruction of personal property and further loss of innocent lives. As
a result, instead of focusing on essential
rights, fair treatment, and the dissemination of critical information aimed at raising awareness and stimulating change, the
platform has been stolen by the manifestation of terrorist attacks and vandalism.
To clarify, the racial frustration and in-

dignation that is being witnessed during
protests is understandable. Such is the result of generations of oppression, inequity,
and miscarriage of justice, tragically epitomized in George Floyd’s words, “I can’t
breathe”. But, lighting the country aflame
will not achieve the peace and equality that
is long overdue.
It must be known, that the absence of justice cannot be corrected with the introduction of destruction. The Rule of Law cannot
be achieved through illegal activity, such as
defacement, theft, and infliction of bodily
harm. Such rioting will only reinforce the
racist prejudices this movement seeks to
eradicate, as they do not correct systemic
racism or promote equally enforced legal
accountability of public servants.
Furthermore, even though there are evidently existent problems within the police force, the police cannot be treated as a
band-aid or scapegoat for underlying societal problems. Racism is a complex social
issue that goes much deeper than the state.
If the police are broken, it is because we, as a
society, are broken. If racism is institutionalized, it is because we, are all part of those
institutions that oppress people in everyday life. Therefore, these volatile situations,
occurring throughout the past weeks, will
only worsen if police departments are disbanded; as the implementation of justice
can not be achieved through illegal activity
occurring unrestrained, but rather through
the ability to achieve order and conduct ar-

rests through the police itself.
In addition, the false narrative told by
inaccurate news titles is also causing an
erosion of public faith in the justice system.
The misperception that the media has been
promoting regarding “defunding the police” has been taken completely out of context, and will also only lead to increased
crime rates, as many individuals will attempt to capitalize on what they will now
believe to be decreased law enforcement.
To emphasize, “defunding” should not
mean preventing the police from continuing to receive funds as a whole, but instead, to partially reallocate some of those
resources to social workers, psychologists,
and other appropriate personnel in needed
situations where police are not required.
Such reformation, rather than disbandment, would then allow police departments to focus their attention towards circumstances relevant to their training. Yet,
while the residual funds resulting from
this redirected focus can be re-allocated
to community building and education, so
too could have been millions of dollars that
now will be wasted repairing communities
burned down during these riots.
After all, it should be clear that the important purpose of this movement, is to
achieve peace and justice for every global
citizen, but such can only be accomplished
through collaborative, integrated, and
peaceful protests, that influence future
actions. The real test following this pledge

should be to see if changes ultimately occur
in the daily interactions we are all apart of,
and in the economic and social spheres that
can enable marginalized people to succeed,
by improving healthcare, education, job
opportunities and more. For allies, peaceful protesting should mean showing substantive interracial solidarity, by stepping
forward to defend the lives of the mistreated. It should mean engaging in productive acts, such as writing to politicians,
supporting organizations that fund resources for marginalized communities, and becoming educated on the history of racism.
In conclusion, inflaming conflicts with
destructive behaviour will only create further destruction within justice, as darkness
cannot drive out darkness. The progressive
goals of this movement can be accomplished, but solidarity is key.
Together we stand, divided we fall. What
has and will always make America great is
the will of the people to fight for justice. But
in order to continue bringing light to the
hardships of the oppressed, we must listen
to their voices, and peacefully promote a
safe future for all, as only by seeking political and social changes, will justice prevail.
In the words of Martin Luther King Jr.,
“Hate begets hate; violence begets violence; toughness begets a greater toughness. We must meet the forces of hate with
the power of love.”
E. Paris Cicinyte
International Affairs Consultant
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A vergonha do privilégio
Catarina Balça
Sou branca, quase transparente. Caucasiana, chamam-me. Vivi 24 dos meus
28 anos de vida em Portugal, e pelos diferentes sítios que passei, posso dizer
que somos, na maioria, grande maioria
posso garantir, muito ignorantes no que
ao racismo diz respeito. Não temos noção nenhuma, e digo isto sem qualquer
dúvida, do que isso é. Primeiro porque,
maioritariamente, em Portugal, somos
caucasianos. Privilegiados, portanto. E
não, não vou dizer que não passamos
por dificuldades, sejam elas quais forem,
uns mais do que outros, mas somos uns
privilegiados e com vergonha digo que
não temos noção nenhuma disso.

S

abemos lá nós o que é isso de sair de casa
e não ter a certeza se voltamos porque,
pura e simplesmente, nascemos brancos. Algum de nós, brancos, tem medo de
ser parado pela polícia porque pode acabar
morto? Algum de nós, brancos, tem receio
que um filho nosso possa ser morto porque,
pura e simplesmente, nasceu branco? Parece até absurdo perguntar, não é? Até vir
para o continente norte-americano eu não
tinha noção nenhuma do que o racismo é.
Não digo que não exista em Portugal, porque disso não tenho dúvidas, até porque só
pela expressão “mas eu sou preto?” quando
“nos” referimos a algo que nos sobrecarrega ou nos faz mal, diz tudo. Tenho amigos

meus de raça negra que me dizem, no entanto, que em Portugal não é “tão mau”,
apesar de tudo. E, realmente, lá não ouvimos falar da palhaçada - e desculpem lá se o
termo é forte, é só pena não puder escrever
outro com ainda mais conotação e à norte
- que é o abuso da autoridade por parte da
polícia. Pelo menos não desta forma que se
conhece ser tão desumana aqui pela América, principalmente, e talvez sobretudo, nos
Estados Unidos.
Estamos em pleno 2020 e continuamos
a assistir, na fila da frente, à desigualdade
social entre raças como se nada fosse. Nós,
brancos, privilegiados, temos a obrigação
de dizer: basta!! Somos nós que somos ouvidos. Está mais do que provado que todas as pessoas de raça negra, diariamente
discriminados, já estão a ficar “sem ar” de
tanta ajuda pedirem, porque não adianta. Eles continuam a ir fazer o seu exercício pela manhã, numa simples corrida, e a
serem mortos a tiro porque “opa é preto,
deve ser este que anda aí a roubar os carros”. Eles continuam a ir ver pássaros a
um parque e a levar com anormais que não
querem ser repreendidos por não terem o
cão na trela e, por isso, decidem fazer um
escândalo porque um “afro-americano me
está a fazer mal”. Ainda há dois dias vi um
vídeo de uma miúda com 14 anos a levar
porrada dum polícia, forte e feio (nem sei
outra forma de escrever isto, sinceramente) no chão - ela até podia ter feito a pior
coisa do mundo, mas um homem com quase dois metros, o triplo ou quádruplo do
peso dela, não tem forma de a apreender

se for o caso? Eu só gostava de poder anexar vídeos a este texto, porque talvez com
imagens se entenda o nojo que eu sinto enquanto escrevo isto. Nojo! É uma vergonha!
E nós, brancos, temos a obrigação de nos
juntarmos a quem já perdeu o ar. A quem
continua a viver na incerteza e no medo. Já
chega. Ninguém tem que ter medo de viver
só porque o tom de pele é outro. Mas afinal
o que é isto? O meu filho é o que em inglês
se chama um “mixed baby”.
Basicamente é metade branco, metade
preto. Vivo, por isso, uma revolta ainda
maior, porque sinto agora de forma diferente esta realidade. Não a sinto, na verdade, porque nasci branca, mas estou mais
por dentro dela, vá. Com 3 meses de vida
do meu filho ouvi comentários sobre a boca
dele e o nariz que nunca pensei ouvir numa
vida - “É igual ao pai de certeza não é? Só
pode. Mas pronto, pelo menos não é muito escuro.” Eu fui criada num mundo de
ignorância no que ao racismo diz respeito: sempre soube que existe, mas também
sempre fui educada a tratar todos de forma
igual, portanto nem nunca me passaria pela
cabeça, em momento algum, distinguir alguém por ser preto, amarelo, cinzento, sei
lá. Agora chamo-lhe ignorância porque eu
realmente não atribuía importância nenhuma a este assunto, já que para mim um
amigo meu de raça negra era exatamente igual a um de raça branca. A questão é
que nunca parei para pensar, nessa altura,
durante a minha infância ou adolescência,
que talvez esse meu amigo de raça negra

não tivesse um dia a dia tão tranquilo quanto o meu, não faço mesmo ideia - quantos
olhares de lado? ; quantas vezes foi posto de lado quando ia jogar futebol com os
amigos? não faço ideia, mas quero acreditar muito que ele não passou por isso, quero mesmo. Mas isto para dizer que nem tal
coisa me ocorria. E sei que 90% dos meus
amigos em Portugal nem tem noção nenhuma do que o racismo realmente é. Provavelmente metade deles são racistas, mas
dizem que não. É o costume. “Eu não sou
racista, o primo da minha tia é casado com
uma senhora que, por sua vez, tem três filhos e um desses filhos tem uma filha que
tem um sobrinho negro.” Enfim.
É triste, revoltante, mas muito triste assistir a esta discriminação absurda que nos
chega agora de forma mais regular porque
temos telemóveis prontos a gravar situações gravíssimas e a fazer com que circulem na internet - nem dá sequer para imaginar o que acontecia antes da tecnologia e
da força das redes sociais.
Tenho um filho de raça negra para criar
num mundo desumano, desamparado,
confuso, racista, racista, racista, discriminatório até dizer chega - mesmo quando
o “chega” não basta. O “chega” não tem
bastado. Temos que unir as nossas vozes
às deles. Cada um de nós deve ser julgado
apenas e só pelo que somos, enquanto pessoas, pelos nossos princípios, valores, erros
ou crimes, seja o que for, mas nunca, nunca
e digo mil vezes nunca, porque nascemos
negros. Nunca.
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Madalena Balça
Estamos em 2020. Eu sei que não estou a dar-vos nenhuma novidade – todos sabemos que estamos no início da
segunda década do século XXI. Todos
sabemos que estamos numa era de fulgurante evolução tecnológica, de comunicação rápida, de informação pormenorizada, ao minuto, sobre o que se passa
nos locais mais recônditos do mundo…

V

ivemos num mundo cada vez mais
pequeno, graças à mente humana que
foi capaz, ao longo dos tempos, de o
aproximar. Temos feito um trabalho extraordinário nessa área, sem dúvida. Temos
à distância de um clique o conhecimento,
a possibilidade de sabermos cada vez mais.
Não há hoje justificação para a ignorância.
Principalmente, a geração que já cresceu
neste ambiente tão informatizado, tão dependente de telemóveis ligados a redes de
dados móveis para estarem sempre conectados com o mundo, devia ser a mais informada, a mais conhecedora e, por isso, mais
tolerante. Porque a sabedoria é o motor da

tolerância, da aceitação da diferença.
Então porque não aprendemos? Porque
continuamos a “formar” gente que quando chega ao estado adulto ainda permanece com a mente presa nos séculos escuros
dos tempos da escravidão e abuso de outros seres humanos? Porque continuamos
a assistir ao crescimento de ideais racistas
e discriminatórios? Não esperem que vos
dê respostas. Não tenho capacidade para
responder a perguntas que já não deviam
fazer sentido há muitos anos. O que posso é dar-vos dados e contar-vos pedaços
de histórias de vida real para juntos refletirmos, mas preparem-se para o choque,
porque são relativos a Portugal – sim o país
e o povo que se afirma, recorrentemente,
antirracista.
Comecemos pelo sistema judiciário - um
em cada 73 cidadãos dos Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa com mais de
16 anos em Portugal está preso. É uma proporção 10 vezes maior do que a que existe
para os cidadãos portugueses — onde um
em cada 736 cidadãos na mesma faixa etária está detido. Passemos para a história de
um português, com origem senegalesa e
sotaque “africano”, que pretendia arrendar casa. Com todas as condições para o
fazer – emprego estável na Assembleia da

960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
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Agir para
mudar
República, fiador – e, em todos os contactos que fazia, a casa nunca estava disponível. No momento a seguir um jornalista do
jornal Público fazia os telefonemas para os
mesmos senhorios e as casas estavam todas prontas a serem visitadas para eventual
arrendamento. Depois há as incontáveis
histórias de discriminação nas salas de aula
– as crianças negras colocadas no fundo da
sala, a nota alta que segundo a professora
só pode ter sido “copianço”, a crueldade
das outras crianças (não repreendida) que
não brincam com “pretos”. Por fim, apenas vou falar um pouco (havia tanto para
dizer…) do racismo no mundo do trabalho
para vos dizer que em 10 anos, 20% das
queixas à Comissão contra a Discriminação Racial foram sobre situações laborais.
Em circunstâncias iguais no emprego, os
estudos mostram que há preferência pelos
brancos. E as situações são inúmeras – a
mulher que só foi chamada a entrevista de
emprego por não saberem que era negra;
a progressão na carreira que não acontece
da mesma forma apenas porque a cor da
pele é diferente o que indicia que os efeitos dos preconceitos não se notam apenas
nos processos de seleção, mas em diversas
interações sociais - muitas vezes os negros,
os indianos ou chineses sentem que têm

que trabalhar mais do que os outros só pela
circunstância de terem uma cor de pele diferente. Em Portugal ainda é comum que os
negros estejam no “back office”, nas fábricas, nas cozinhas, nos supermercados...
Este é um quadro que poderá chocar
ainda muitos que, não se revendo nesta
posição de “branco dominador”, nem se
apercebem de uma realidade que, infelizmente, é sentida diariamente por milhares
de portugueses ou residentes em Portugal.
Sim, ainda há racismo em Portugal. Não tão
violento como noutros pontos do mundo,
mas não podemos ignorar esta evidência.
Temos que, todos juntos, trabalhar a necessária mudança de mentalidades.
Nos últimos dias há uma frase que não
me sai da cabeça - “deixem-me respirar”.
Penso que tenho feito tão pouco para evitar
que falte o ar a todas as vítimas de atitudes
racistas. Penalizo-me por isso. E prometo a
mim mesma que vou mudar. Vou pesquisar, informar-me, para tentar responder à
pergunta que me assaltou a mente quando
comecei a escrever este artigo - há forma
de cumprir o meu papel na sociedade, enquanto jornalista, e escrever o choque, a
indignação, a revolta…?
Tem de haver. É urgente que haja.
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Racismo!
A desumanização que prevalece
Luís Barreira
Opinião

O recente caso do homicídio de um cidadão afro-americano, durante a sua detenção, por um polícia branco da cidade
de Minneapolis nos EUA, suscitou uma
onda de revolta nesse país e por todo o
mundo, onde se continua a verificar este
tipo de fenómenos racistas e discriminatórios para com a população negra,
entre outras, merece-me uma pequena e
simples análise sobre o assunto.

E

ste tipo de acontecimentos segregacionistas para com quem é diferente de
nós, seja pela cor da pele, pela cultura,
religião ou qualquer outra diferença que os
distinga da população maioritária onde se
inserem, independentemente da especificidade do país ou região onde acontecem este
tipo de incidentes, têm origens semelhantes
porque são troncos de uma mesma árvore.
A intolerância!
Uma intolerância que tem uma história
de séculos da população negra, onde a escravatura foi determinante na criação da
mão de obra gratuita de então, até à mão
de obra barata dos dias de hoje e que continuou a proporcionar a vantagem económica dos mais fortes, sejam eles Estados,

grandes empresas privadas ou simples proprietárias dos supermercados de bairro.
Essa discriminação económica acabou
por impor uma discriminação social, remetendo a generalidade desses extratos da população, com grande escassez de recursos e,
naturalmente, de meios de promoção social,
para a exclusão da vida social mais geral.
Tal evidência acaba por dar origem a
algumas bolsas de resistência e marginalidade, proporcionadas pelo elevado desemprego que sofrem e a ausência de um
futuro semelhante ao da população branca,
a que são sujeitas essas minorias distintas
do resto da população, ocasionando todo
o tipo de receios à população autóctone.
Nas situações sociais em que essa clivagem
social entre brancos e negros é mais preponderante, pelos episódios das respetivas
histórias nacionais e pela exposição mediática das confrontações, esse medo e hostilidade para com aquele que é “diferente”,
acaba por exercer uma influência objetiva
e subjetiva na restante sociedade, tornando-se o lastro essencial para a propagação
de ideologias racistas e xenófobas que, em
diferentes proporções, atingem os mais diversos escalões das sociedades, alimentando o ódio racial e exaltando a dita “supremacia branca”.
72 anos depois da aprovação na ONU da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, por representantes de todas as regiões
do mundo que, entre outros aspetos, esta-

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.
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belecia a eliminação de todas as formas de
discriminação racial, as sociedades continuam, de forma geral, presas a preconceitos de origem racial, pese embora todas
as normas legais que adotaram contra essa
discriminação. Preconceitos visíveis, no
trato social quotidiano por quem se proclama abertamente racista e invisíveis, por fazerem parte da subjetividade de muitos dos
vulgares cidadãos brancos comuns, que
não se manifestam publicamente em situações normais, por receio da crítica social
vigente, mas que “explodem” sempre que
se sentem pessoalmente ameaçados pelas
mais diversas razões ou quando os poderes
instituídos o determinam.
Portugal teve um papel de relevo em
todo este contexto, com o seu secular comércio triangular de escravos e, mais recentemente, com a guerra que travou em
África, para preservar as suas colónias e os
muitos milhares de retornados/revoltados
que veio a acolher. No entanto e aparentemente, o país não abriga favoravelmente ideais racistas, embora se reconheça a
existência de alguns grupelhos com ligação
a essas ideologias, por inspiração de outras
organizações internacionais e também por
alguns acontecimentos esporádicos, que
estão muito longe de constituir regra.
A que se deve tal fenómeno de apaziguamento inter-racial? Porque os pais da nossa
atual geração foram condenados a combater em África, sem nenhum sentimento de

pertença àqueles territórios, nem nenhuma apologia do racismo? Porque somos
um povo de “brandos costumes”? Porque a
nossa cultura humanista é mais forte que a
de outros povos onde o racismo é mais patente?
Julgo que, em diferentes proporções,
por todas essas razões, às quais associo as
vantagens económicas para o país da manutenção relações amigáveis com os novos
poderes africanos constituídos após a independência das ex-colónias, quer na reconstrução desses países, quer na absorção
de mão de obra barata, oriunda deles.
A “Aldeia Global” em que se transformou
o mundo, após a revolução tecnológica dos
meios de comunicação, permitindo na hora
o conhecimento e a imagem dos acontecimentos em qualquer parte do planeta,
tornou os seus habitantes mais sensíveis e
críticos às causas de desumanidade que se
manifestam em qualquer sitio, razão pela
qual o caso da brutalidade policial nos EUA,
teve ecos em numerosos países, dando origem a variadas manifestações de protesto
e a um aumentar da consciência cívica que
nos deve unir a todos. Quero acreditar que
se o interesse público mediático e a operacionalidade das grandes empresas de
comunicação social não for obstruída por
qualquer poder discricionário, a humanidade poderá influenciar coletivamente o
desfecho positivo das grandes causas que
ainda a atormentam.
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O racismo social.

Cristina Da Costa
Opinião
Caro leitor,
Excelente sexta-feira para si.
Tópico ainda, mas sensível desta feita.
Tempos difíceis decorrem da pandemia declarada. A doença do Covid-19, de seu nome
científico, Sars Cov-2. Uma doença respiratória grave que, em muitos casos, provoca
a morte e não se prevê que finde muito em
breve. Tempos incertos. Escuros.
Editorial

Empresas encerradas. Funcionários sem
trabalho. A economia mundial despencou
nos quatro cantos do nosso planeta.
Morte atrás de morte. Um mundo estranho no qual vivemos. E, como se tudo
isto não bastasse para nos colocar debaixo de uma nuvem tão escura, ressurgiu o
tópico de racismo, digo ressurgiu porque,
na verdadeira realidade, nunca nos abandonou. Tenho em crer que nós enquanto
sociedade, por muito que o não queiramos
admitir, somos TODOS racistas. TODOS
SEM EXCEPÇÃO. Sim. Mas muitos de nós,
muito mais do que é até imaginável. O uso
excessivo de força, de violência. De poder
para controlar e humilhar outro ser huma-
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Quem somos nós
como sociedade?
no. São completamente inaceitáveis e jamais deveriam de ser aceites. Não obstante
de que raça somos ou a cor da nossa pele.
Nascemos humanos. Não racistas.
Se conseguimos ensinar a amar. Porque
não conseguimos ensinar a aceitar? A não
julgar?
A ajudar e dar a mão ao próximo?
Todas estas manifestações vividas nas
últimas semanas, iniciadas com extrema
violência nos Estados Unidos da América
após a morte de um Cidadão negro por um
policial de cor branca e, depois passando
para o Canadá, (mais pacíficas) e em todo
o mundo... são certamente um prenúncio
de mudança de tempos que se avizinham.

Tempos que certamente serão pouco fáceis. Será novamente necessário o uso de
violência seja a que nível for para ensinar
que por dentro das nossas veias o sangue é
uniforme. DE UMA ÚNICA COR. O PLASMA É IGUAL EM BRANCOS, NEGROS,
AMARELOS, INDIOS. SEJA QUAL FOR A
RAÇA.
Deixei o que sinto por escrito.
Pratique o bem, não julgue. Tempos difíceis requerem mudança, mas para melhor.
Um mundo unido. Será certamente um
mundo munido de mais compaixão e, sobretudo, respeito pelo próximo.
Continuação de um excelente fim de semana.

English version

Let Me Breathe
As the world turns, Covid-19 continues
to be the word everyone uses and millions of experts around the world discuss epidemiology as a matter of fact.
As of today, there are about 7M cases of
Covid-19 worldwide, and 410K dead, but
despite these numbers, the global concern is racism and discrimination. The
despicable murder of George Floyd has
propelled the world in a direction which
most didn’t expect.

T

he words racism, intolerance, discrimination, anarchists, criminals, politicians, demonstrations and opportunists have become part of an universal
vocabulary. And why? Is the world so
racist that the boiling cauldron suddenly
overflowed because we are so blind that
we weren’t aware of it? Are we all closet
racists that live in a state of deniability so
not to feel a sense of guilt? Although the
current discussion revolves around black
racism, what is the colour of bigotry? The
belief that all members of each race possess characteristics or abilities specific to
a race which distinguishes it as inferior or
superior to another race or races theorizes
racism. If we turned it around, the above
could have provided an impetus to celebrate who we are, different as we are.
It’s unbelievable that the world is
still fighting the racism epidemic when
so much progress has been made in all
other aspects in the development of humankind.
Is it possible that we are not listening

and looking for the signs within ourselves and what those signs are? Society
has not been balanced and fair to many
segments of society allowing racism and
discrimination to permeate most people’s
lives. Today’s messaging is being received from news sources and social media
influenced by convenient truths allowing
politicians and fringe organizations to
shape the message for maximum im-

pact. Young blacks and white demonstrators influenced by anarchists are burning and destroying in the name of rage
for the existence of racism. Many of the
demonstrators are privileged and their
manifestation of rage come from a lack of
knowledge of history. Change is effected
by honest manifestation of our feeling and
ideals, not by breaking a window. In the
middle of this, the question of parenting

continues to be a topic that merits discussion. Society cannot be blamed by the
absence and guidance of our children in
their formative years. Like all other children, I was born pure of thought. By age
of 6 I had been indoctrinated that I should be afraid of gypsies because they were
bad people. Although I have no racist inclinations, gypsies were embedded in my
brain as being evil. Is this what happens
to most of us as we are born and grow?
The answer is not simple and very few
will expose their inner thoughts on how
they feel about others. Society owes balance to those who have been diminished
by the ills of racism, but personal responsibility has to be part of the process
if we are to live together in harmony.
The wind has blown away the ashes and
exposed the ugliness of a problem which
has existed for centuries. While the fires
have been put out, and privileged thugs
are being bailed out of jail, we have to be
proactive and vigilant. By conducting a
thorough examination of ourselves, the
issues can be confronted and resolved. It
will take courage and perseverance but it
can be done.
Someone said that in Canada we have
racism with a smile. Regardless of which
shade you are, by protesting peacefully,
change will come.
Enjoy the Spring warm air and embrace
the colours of the new flowers. Regardless of their shade they keep smiling.
Manuel DaCosta/MS
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Hong Kong foi abandonado
Peter Ferreira
Opinião

Como o mundo ocidental está distraído
e polarizado pela pandemia e tensão racial, o mundo perdeu uma democracia
liberal. Devemos preocupar-nos?

D

esafiando deliberadamente as rígidas leis de recolhimento obrigatório,
milhares arriscaram as suas vidas e
liberdade para aparecer, protestar pelos
seus direitos humanos básicos e prestar ho-

menagem aos mortos por uma força policial
excessivamente zelosa e militarizada. Não
estou a falar de Minneapolis, Los Angeles,
Nova Iorque ou Toronto. Estou a falar de
Hong Kong onde dezenas de milhares de
manifestantes desafiaram as ordens para
realizar uma vigília em massa aos milhares
de massacrados na Praça Tiananmen, Pequim, em 1989.
Há 31 anos atrás, os militares chineses
abriram fogo contra manifestantes pacíficos, reprimindo um movimento por liberdade e oportunidade. Hoje os mesmos
governantes autocráticos em Pequim estão a esmagar a democracia outrora autónoma do mercado livre em Hong Kong. É
uma história trágica de regressão política, a

perda de uma democracia liberal, à medida
que o mundo ocidental se distrai e polariza.
Para os leitores que talvez não saibam,
Hong Kong já foi uma colónia britânica,
muito parecida com o Canadá. Em 1898, o
Império Britânico negociou a Declaração
Conjunta Sino-Britânica - um contrato de
arrendamento de 99 anos para controlar
legalmente a região e permanecer autónomo da China. Em 1997, conforme o acordo, o território foi transferido para a China
como uma região administrativa especial
que manteria um sistema de governo independente (democracia) e sistema económico (mercados livres), distintos e separados do Governo comunista chinês. China e
Hong Kong coexistiram sob o princípio de
“um país, dois sistemas”.
A autonomia de Hong Kong permitiu que
ela prosperasse. Estabeleceu-se como um
centro financeiro e um paraíso de livre comércio e impostos baixos. Mais do que isso,
Hong Kong ficou conhecida como uma sociedade liberal e segura, acolhedora para
empresas e expatriados, independentemente de raça, religião, etnia ou orientação
sexual. Hong Kong era um oásis de liberdade num deserto de ditaduras comunistas.
Serviu à China para ter uma região economicamente livre e florescente que, em
1997, representava um quinto da produção
económica do país, com uma população de
seis milhões em comparação aos 1,2 bilhões
da China.
Lenta, mas seguramente, no entanto, a
China começou a destruir a soberania de
Hong Kong. Em 2014, a China introduziu medidas de pré-triagem daqueles que
desejam concorrer a um cargo em Hong
Kong, desencadeando grandes protestos
conhecidos como Revolução Umbrella.
Mais de 100 mil manifestantes bloquearam
o tráfego por 77 dias, usando guarda-chuvas para se protegerem do uso repetido
pela polícia de gás lacrimogêneo e spray
pimenta.

www.mileniostadium.com

Em junho de 2019, protestos em massa voltaram a ocorrer, desta vez por causa de uma lei de extradição proposta que
exigiria que as autoridades de Hong Kong
transferissem detidos para a China continental. Isso gerou preocupações óbvias de
que Hong Kong se tornaria sujeito ao sistema legal autoritário da China, minando
as liberdades civis e violando a sua soberania. Esses protestos transformaram-se
no movimento político de maior escala na
história de Hong Kong, com mais de dois
milhões de pessoas marchando em desafio
à China continental.
Em setembro, a China desistiu e retirou
oficialmente seu projeto de extradição, e as
eleições de novembro registaram vitórias
arrebatadoras para candidatos a favor da
democracia.
Mas a cruzada pelo controle do Partido
Comunista Chinês (PCC) não terminou aí.
Enquanto o mundo estava distraído com a
pandemia de coronavírus e sofrendo com a
crise económica causada pelos bloqueios, o
PCC introduziu novas leis de segurança que
serviram de prego no caixão da aventura de
liberdade em Hong Kong. Os EUA anunciaram que, de acordo com essas novas leis,
Hong Kong não terá mais um relacionamento comercial especial e o Reino Unido
anunciou que aceitará até três milhões de
refugiados em Hong Kong.
Até ao momento da redação desta crónica, o Governo Liberal do Canadá não
emitiu uma única declaração condenando
a grotesca afronta da China à liberdade, à
democracia e ao Estado de direito.
Da próxima vez que alguém lhe disser
que o Canadá ou os EUA são sociedades injustas caracterizadas por opressão e injustiça, pense nos nossos amigos amantes da
liberdade em Hong Kong, que foram abandonados pela comunidade internacional e
agora vivem sob a bota do Partido Comunista Chinês.
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Why single moms
don’t get to celebrate
Father’s Day

Sara Isabel Dias
Overwhelmed and often justifiably,
mothers who do not have a supportive co-parent have long taken on the
mantra: I am the mother and father. At
all times of the day, you wear the father and mother hat. Yet, you are only
recognized for one of them. I get it. I
really get it. As a full-time single mother for 13 years; I see you. I get that
you do all or most of the work.
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irst, no child is guaranteed two parents. In fact, throughout history, in
societies around the world, children
were raised by whole clans. Now, let us
look at separated and divorced families.
Most of the time, dads are relegated to be

every-other-weekend part-time visitors
in their children’s lives. With less parenting time, fathers seek to become the fun
parent; the one who is fun to see on the
weekends. The kids are excited, overwhelmed by wonder and excitement of
what is to come. But, when the going gets
tough, the men check out. Fatherlessness
ensues… and you are forced to suck it up,
unnoticed for what you do.
Sorry to say, you are not their father.
Only a father can be a father. By saying:
I am taking credit for being a father, you
tell your children: “Fathers are replaceable,”. However, this is simply not true.
You became their mother when he became their father. It is heartbreaking to
see your children upset; especially when
their dad lets them down. Tears of disappointment, which you seek to remedy
with the motherly love you provide. Our
kneejerk instinct is to shield them; to become the father you wish they had. But
our children deserve the honour of fee-

ling sad, so they can mourn the absence
of a committed dad.
How we desire to say that “men are
irrelevant”. Men are not irrelevant. Our
lives do not end, due to the lack of a romantic partner. Likewise, your kids live
on, with or without a dad. But that does
not make men irrelevant. If we are going
to teach our children to respect women,
then we must respect all genders equally.
The notion, “I am a martyr and you owe
me,” does not fly. First, no one is owed
anything. Second, your kids do not owe
you because you raise them. The makeup
of their family, the involvement of each
parent, is on those parents. You do you,
raise your children and stop asking them
or the world for acknowledgment.
There are many, many examples of parents who checked out of their kids’ lives
but re-emerged to be meaningful fathers
and mothers. For some, it takes years to
accept the cards dealt to them. Other ti-

mes, the vitriol of the divorce or breakup
subside and make room for healthy co-parenting. Whatever the case, we must
find it within ourselves to put our ego
aside.
If you establish that Father’s Day does
not involve your kids’ father, then you
close that door of hope. Instead, you do
what you can to raise those gorgeous
children. It might entail growing your
community, by way of friends and other
bonds that make life full and happy. Help
your children know that life is abundant
with love — as much love as they are willing and able to accept. Even if the love
does not come from the people whom
you crave it from most, there is indeed
more love than you, your kids, or even
their dad, can fathom.
I wish all the fathers — biological, surrogate, foster, step, unofficial, official,
absent, part-time, incarcerated, and
otherwise — a very happy Father’s Day!

THANK YOU!

OBRIGADO!

As we face COVID-19 together,
I want to thank everyone
for doing their part to stay
safe and support each other,
especially our essential and
frontline health care workers.

Ao enfrentarmos o COVID-19
juntos, quero agradecer a todos
por se apoiarem e se manterem
seguros, especialmente
nossos profissionais de saúde
essenciais da linha da frente.

My office is here to help.

Meu escritório está aqui para ajudar.

Marit Stiles

MPP / Deputada Provincial Davenport
416-535-3158
MStiles-CO@ndp.on.ca

MaritStiles.ca/help
MaritStiles.ca/Ajuda
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O entrecruzamento da Guerra Colonial
com a Emigração Portuguesa
Daniel Bastos
Opinião

A Guerra Colonial (1961-1974), época de
confrontos bélicos entre as Forças Armadas Portuguesas e os Movimentos
de Libertação das antigas províncias
ultramarinas de Angola, Guiné-Bissau e
Moçambique, representa um dos acontecimentos mais marcantes da história
nacional e africana de expressão portuguesa do séc. XX.
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onflito bélico dramático, trágico e
traumatizante para mais de um milhão de portugueses, que prestaram
serviço militar nas três frentes de combate,
onde tombaram cerca de 8.300 soldados,
assim como para as populações angolanas,
guineenses e moçambicanas, cujo número
total de vítimas, entre guerrilheiros e civis,
terá sido superior a 100 mil mortos, a Guerra
do Ultramar ou Guerra da Libertação desencadeou profundas alterações demográficas,
económicas, sociais, culturais e políticas.
Em Portugal, o desgaste provocado pela
Guerra Colonial, que esteve na base do derrube do regime ditatorial salazarista que
imperou entre 1933 e 1974, entrecruzou-se com o fenómeno da emigração. Nas
décadas de 1960-70, a miséria, a pobreza
e a fuga ao serviço militar de milhares de

Monumento de homenagem aos militares portugueses e canadianos

jovens como forma de escapar à incorporação na Guerra do Ultramar, impeliram a
saída legal ou clandestina, de mais de um
milhão de portugueses em direção ao centro da Europa, em particular para França.
O fim da Guerra Colonial e a descolonização recrudesceriam o fenómeno migratório, não só por via da chegada ao território nacional de mais de meio milhão de
portugueses de África, conhecidos como
“retornados”. Mas também, pelo facto da
independência das antigas colónias portuguesas de Angola e Moçambique, terem
tornado no final dos anos 70, a África do Sul
como o principal destino dos portugueses
em África.
No entanto, no campo historiográfico
do entrecruzamento da Guerra Colonial
com a emigração portuguesa, existe ainda
uma dimensão de conhecimento pouco ou
nada estudada, designadamente a emigração nos anos 70 e 80 de milhares de antigos combatentes da Guerra do Ultramar.
O impacto da emigração, ainda pouco conhecido, de milhares de homens que estiveram na Guerra Colonial, pode ser aferido
pelo papel de assistência e preservação de
memória dinamizado pela Liga dos Combatentes do Núcleo de Ontário, a segunda
maior província do Canadá onde vivem
cerca de meio milhão de portugueses, entre
eles, mais de 20 mil antigos combatentes da
Guerra do Ultramar, segundo dados veiculados pelo Núcleo de Ontário.
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Portugal, Portugal e viva Portugal
Augusto Bandeira
Opinião

Seria tudo esta semana como todos gostavam que acontecesse, e aconteceu.
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im, aconteceu uma cerimónia modesta,
calma e todos os protocolos foram respeitados. Os governos sempre presentes, municipal, provincial e o federal, muito bem representados, nada ficou sem um
toque à portuguesa mesmo nos tempos que
atravessamos. Como todos nós portugueses
gostamos que as coisas não sejam esquecidas no Dia de Portugal e de manter a cultura viva e para que não fique esquecido foi a
melhor forma que se encontrou para se celebrar sem desrespeitar as regras impostas.
Alguns folcloristas também estiveram presentes na representação de todos os grupos,
era impossível estarem todos derivado ao
número de pessoas que poderiam aparecer
e não era bom para nós portugueses celebrar o Dia de Portugal e faltar ao respeito aos
governantes que impuseram as regras. Assim, mais uma vez e como sempre, fizemos
o que tinha que ser feito sem sair das normas
impostas - cumpriu-se e não ficou sem celebrar o dia mais importante para todos nós
portugueses. Parabéns a toda a equipa organizadora das cerimónias que decorreram
na quarta-feira (10), Dia de Portugal. Gostei
do formato das celebrações, simples e com
nível, faltaram os espetáculos. Para o bem
a pandemia trouxe ajudas para alterações
a serem implantadas. Se calhar vieram em
boa hora, isto é, vieram ajudar a mudanças
na forma de organizar as festividades da
Semana de Portugal. Agora é a altura certa
para se dar início ao novo formato e a pouco e pouco deixar de haver megaconcertos a
custo zero - passar a fazer menos com mais
qualidade, onde todos terão de suportar as

despesas. Se somos verdadeiros patriotas
tanto vamos a um espetáculo com entrada
gratuita, como a pagar um preço simbólico
para ajudar as despesas.
No futuro só assim se vai conseguir algo
para a continuidade da Semana de Portugal. Tudo isto veio dar uma lição e o futuro
o dirá. Já existem algumas casas a ter difi-

culdades em se manter em atividade por
várias razões. Durante os discursos alguém
disse, e muito bem, que está na altura de
se unirem as pessoas e pensar seriamente
na casa de Portugal. Meus caros leitores,
já se fala nisto há tanto tempo e ainda há
pessoas a remar em sentido contrário. Somos, é a realidade, uma imigração muito

jovem. A comunidade portuguesa por estes
lados começou mais ou menos nos últimos
50 anos com eventos culturais. Tudo era
fácil no campo do voluntariado, mas com
as mudanças de tipos de vida, com o evoluir das tecnologias e a facilidade como
se passou a ter tudo mais rápido. As coisas
foram alterando e hoje há que dar um passo em frente, porque o que se passa neste
momento no nosso meio com a diversidade cultural é que por vezes é tudo do mesmo. Quando somos um país tão pequenino
onde todos querem ser reis. As dificuldades
económicas que se fazem sentir nos meios
associativos já aconteceram noutros países
com a comunidade portuguesa e o fim foi a
união. Em conjunto, com ajuda de grandes
empresários, abriram-se casas de Portugal
onde hoje se organizam excelentes festas.
Nós por cá, como se disse em frente ao monumento de Camões, está na hora de darmos as mãos.
Durante as cerimónias a que tive a oportunidade de assistir reparei na falta do representante do nosso Governo português.
Fiquei um pouco admirado na falta do mesmo tendo-o como uma pessoa muito para
a frente e sempre com o orgulho de estar a
representar o seu país, mas mais admirado
fiquei quando ouvia uma voz ao lado a dizer que o mesmo representante do Governo
deixou a cidade de Toronto em inícios de
março. Achei um pouco estranho não ter
ouvido a nossa comunicação social dar a
importante notícia a todos os portugueses,
é que reparem: nós não somos meia dúzia,
já somos um número que merece um certo
respeito. Como na vida vale tudo, não fiquem admirados. Que se deixe estar por lá
que ninguém deu por falta dele até agora. É
que pouca falta nos faz. Pelo menos podia
ter deixado um comunicado a dar uma explicação, mas enfim.
Viva Portugal, viva o Canadá.

O Executivo da CCWU
Canadian Construction Workers Union
deseja a todos os seus membros e
Comunidade Portuguesa um Feliz Mês de Portugal!

Canadian Construction Workers Union
Proud representative of the hard working men and women
in the Canadian Construction Industry
Presidente: Joel Filipe
Financial Secretary: João Dias
Vice-Presidente: Victor Ferreira
Recording Secretary: Luis Torres
Trustee: Ana Aguiar
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Ontário avança com segunda fase de reabertura económica,
mas Toronto ainda não cumpre critérios
O Premier Doug Ford diz que Toronto,
Durham, Halton, Peel, York, Haldimand-Norfolk, Hamilton, Niagara, e Windsor-Essex têm de continuar com parte das
economias encerradas. Todos os outros
municípios, incluindo Otava, passam à
segunda fase do plano de reabertura da
economia em Ontário que entra em vigor
esta sexta-feira (12). Nestes municípios
passa agora a ser permitido concentrações em grupo até 10 pessoas e os restaurantes e os bares estão autorizados
a reabrir, inclusive as esplanadas. Na
passada segunda-feira (1) as autoridades da saúde de Ontário divulgaram que
a província identificou 243 novos casos
de COVID-19, o número mais baixo desde março. A maioria dos casos continua
a ser nas áreas com maior densidade
populacional, como é o caso de Toronto.

que a medida pode começar a ser aplicada
mais cedo.
Os membros das Forças Armadas do Canadá que trabalharam em lares de idosos
durante a pandemia vão poder testemunhar sobre o estado dessas instalações em
tribunal. A informação surge depois de vários processos contra lares de idosos terem
dado entrada nos tribunais em Ontário e
no Quebec. Os soldados fizeram relatórios
onde identificam casos de negligência,
infestações de baratas e medicação expirada. Em Toronto um escritório de advogados está a mover um processo coletivo,
em nome de utentes e famílias, contra o
Altamonde Care no valor de $20 milhões.
O lar é administrado pela Sienna Senior
Living Inc. e este é apenas um dos vários
processos que deu entrada em tribunal relacionado com lares de idosos. Os utentes e
os familiares alegam que os lares de idosos
ntário está a preparar-se para o verão foram responsáveis pela morte de utentes
e está a remover alguns regulamentos que contraíram COVID-19.
e restrições em bares e restaurantes.
O objetivo é permitir que estabelecimentos Centros de cuidados infantis vão
licenciados abram uma nova esplanada ou reabrir
ampliem uma esplanada que já existe sem
que a Comissão de Álcool e Jogos de OntáOs centros de cuidados infantis vão porio exija uma taxa em troca. No entanto, a der reabrir a partir desta sexta-feira (12)
medida só entra em vigor quando os bares em toda a província, mas com algumas rese restaurantes forem autorizados a reabrir.
trições, tal como explicou o Premier Doug
Ford em conferência de imprensa. Os esPolícias de Toronto vão ter câpaços vão ter de limitar a sua capacidade
maras
e fazer desinfeções constantes. A ministra
O presidente da Câmara Municipal de da Saúde clarificou que as crianças só vão
Toronto diz que alguns polícias da cidade ser submetidas a testes caso surja algum
podem começar a usar câmaras corporais caso de COVID-19 no centro e para que
já neste verão. Em entrevista à CP24 o au- isso aconteça os pais terão de autorizar a
tarca disse esta semana que a implementa- província a fazê-lo. Os testes deverão ser
ção de câmaras no corpo vai ser discutida acompanhados por um pediatra. O miprovavelmente na reunião do Conselho de nistro da Educação disse que a reabertura
Serviços de Polícia de Toronto no próximo dos centros é fundamental para os pais à
mês. Na semana passada John Tory tinha medida que a economia começa a reabrir.
referido que as câmaras poderiam começar Alguns centros de cuidados infantis na
a ser usadas no outono, mas agora admitiu província permaneceram abertos durante

O

toda a pandemia para prestar apoio gratuito às famílias de trabalhadores essenciais e
o plano que permite agora reabrir todos os
centros de cuidados infantis de Ontário foi
desenvolvido pelas autoridades médicas da
província e pelo SickKids.
Dois vereadores de Toronto querem canalizar 10% do orçamento municipal para
recursos da comunidade, qualquer coisa como $122 milhões. O vereador Josh
Matlow do ward 12 diz que vai apresentar
uma moção na próxima reunião do conselho da cidade que vai acontecer no final do
mês e diz que conta com o apoio da vereadora Kristyn Wong-Tam do ward 13.
O programa Bike Share de Toronto vai ter
mais 1.850 novas bicicletas, 160 estações e
3.615 pontos de paragem este ano. O programa de partilha de bicicletas de Toronto
está presente em 20 dos 25 wards da cidade
e o presidente da autarquia informou que
no fim de semana de 6 e 7 de junho se registou um número recorde de utilizadores.
O chefe da polícia de Toronto anunciou
que vai abandonar o cargo. Mark Saunders
disse que a sua saída deverá acontecer a
partir de 31 de julho. Saunders sai oito meses antes de seu contrato terminar e disse
que há coisas que ele quer fazer pela cidade
de Toronto “de graça”. Saunders é o primeiro chefe de polícia negra de Toronto e
foi nomeado em abril de 2015.
O Premier de Ontário Doug Ford, a ministra da Saúde e o ministro da Educação
foram testados para a COVID-19 depois
de Stephen Lecce ter estado recentemente em contato com um caso confirmado. O
Premier, a ministra da Saúde e o ministro
da Educação não estiveram presentes na
conferência de imprensa coletiva de quarta-feira (10) e apenas o ministro das Universidades e dos Colleges marcou presença
no briefing diário. O ministro da Educação
testou negativo e o Premier e a ministra da

Saúde continuam a aguardar pelos resultados.

Petição pede que autarquia
mude nome de rua
Centenas de pessoas assinaram uma petição online a pedir à autarquia de Toronto que atribua outro nome à Dundas Street
devido ao envolvimento de Henry Dundas na oposição à abolição da escravatura
no Império Britânico no século XVIII. Um
morador de Toronto criou a petição como
protesto contra o abuso de autoridade da
polícia e contra o racismo. A petição afirma que o político escocês Henry Dundas,
a quem se chama Dundas Street, tem um
legado “altamente problemático” porque
esteve contra a abolição da escravatura até
ao final de sua carreira em 1806. O presidente da autarquia de Toronto disse à CP24
que não conhecia as razões pelas quais a
Dundas Street recebeu este nome até ler
sobre isso na petição e suspeita que muitos
torontonianos também não. Tory explicou
que uma possível alteração do nome da rua
tem de ser feita de forma ponderada, “talvez com base em alguns conselhos de especialistas, de um historiador, por exemplo”.
Na quarta-feira (10) a petição já tinha reunido mais de 4,966 assinaturas.

Vereador municipal testou
sitivo para COVID-19

po-

Michael Ford é o primeiro vereador de
Toronto a testar positivo para a COVID-19.
O representante do ward 1 de Etobicoke
North tem 26 anos e é sobrinho do Premier
Doug Ford. A informação foi confirmada
terça-feira (9) pelo próprio num comunicado de imprensa. Michael Ford diz que
está a trabalhar a partir de casa e que nos
próximos dias vai estar em quarentena.
Joana Leal/MS
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Catholic Response to COVID-19
Archdiocese of Toronto Timeline
for re-opening of churches
Dear faithful of the Archdiocese
of Toronto,

I

open for private prayer.

n light of the government announcement
of June 8, 2020 regarding the re-opening
of places of worship, I have provided
direction to all parishes on our re-opening
timeline after consulting with the Archdiocese of Toronto’s Council of Priests and
Episcopal Board.
While the government has indicated
that places of worship may open as of June
12, we recognize the extensive protocols
that must be in place to safely re-open our
churches. These include the training of
clergy, staff and volunteers as well as ensuring appropriate cleaning supplies, signage and capacity control mechanisms can
be prepared.
As per government direction regarding
capacity, churches are limited to 30% of
their worship space. Funerals and weddings are restricted to 10 people including
the presider at this time.
Mindful that we are still in a period of
pandemic, our goal is to ensure we can
welcome the faithful and provide a safe environment for all. Recognizing these challenges and balancing them with the understandable desire of the faithful to return to
their spiritual home, all parishes have been
asked to adopt the following timeline:

• Tuesday, June 16, 2020 – Churches may
open for private prayer.
• Wednesday, June 17, 2020 – Churches
may begin to celebrate daily Mass for the
public. Please note the Solemnity of the
Most Sacred Heart of Jesus (June 19) and
the Memorial of the Immaculate Heart of
the Blessed Virgin Mary (June 20).
• Weekend of June 20/21, 2020 – weekend
Masses may resume.

Before opening the church, the Pastor
must be satisfied that the Archdiocese of
Toronto Return to Church Guidelines can
be followed. Parishes are currently finalizing their plans regarding operating hours
and times for prayer/Mass as well as the
method they will utilize to limit capacity.
These will be communicated at the parish
level shortly.
I continue to provide dispensation from
the Sunday Mass for those who may not be
able to attend for health reasons or due to
capacity restrictions. St. Michael’s Cathedral will continue to livestream Masses – parishes may choose to do so for a
period of time during this transition period or publicize the cathedral livestream,
DailyTVMass.com as well as Masses offered
through Salt & Light Catholic Television,
• June 12 – 13, 2020 – period of prepara- EWTN and others.
I recognize there will be a period of adtion for parishes. Churches remain clojustment and transition as we move to this
sed.
new phase of operations. Thank you for
• Sunday, June 14, 2020 – On the feast of your patience in this regard.
Corpus Christi, parishes are asked to
We also continue to remember in prayer
open their doors throughout the day for
those who have suffered during this period
private prayer and adoration only.
of pandemic and for all those who continue
• Monday, June 15, 2020 – Churches may to care of them.

68 NAEMES CRE

Faleceu

Primeiro Sargento Paraquedista Eduardo Resende
Ontario Association of Portuguese Veterans Núcleo do Ontário, participa o falecimento do Primeiro Sargento Paraquedista, Eduardo Resende, no passado dia 06
de junho de 2020.

L

amentamos a perda de um membro
da nossa Associação, e fundador da
mesma. Foi vice-presidente durante
12 anos.
Durante a sua carreira militar, lutou briosamente pelo nome de Portugal nos três
teatros de operações da guerra colonial:
Angola, Mocambique e Guiné.
Distinguiu-se com vários atos de bravura
no comando dos seus homens e debaixo de
fogo foi buscar o Alferes Celestino, que tinha
sido ferido, durante o desenrolar de uma
operação, salvando-lhe a vida e prestandolhe depois os primeiros socorros.

29 GILBERT AVE

Este ato, e outros durante a sua vida
de combatente, valeram-lhe várias condecorações, que sempre as mostrou em
cerimónias, com muito orgulho. As suas
recordações físicas de guerra, foram oferecidas à Galeria dos Pioneiros Portugueses
em Toronto, onde se encontram em exposição.O nosso grande Amigo e Camarada
de armas, colaborou sempre com este
núcleo até ao fim dos seus dias.
O vazio que o nosso Primeiro Sargento
Paraquedista Eduardo Resende deixa, nunca poderá ser preenchido e muito menos esquecido, pois foi a sepultar no dia dos heróis
da Pátria de Portugal, 10 de junho de 2020.
Para a família enlutada, o Núcleo
do Ontário apresenta as mais sentidas
condolências.
A Direção, Núcleo do Ontário

11 WHITE AVE
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Prémio Pedro da Silva reconhece a excelência académica
de estudante de português na Universidade de Toronto
O Departamento de Espanhol e de Português da Universidade de Toronto tem
a honra de anunciar Octavia Andrade-Dixon como a vencedora, em 2019, do
Prémio Pedro da Silva, patrocinado pela
Caixa Geral de Depósitos.

Créditos: DR

E

ste prémio visa reconhecer a excelência académica nas disciplinas do Programa de Português, oferecidas pelo
nosso departamento. A aluna Octavia Andrade-Dixon obteve a nota final com a média mais elevada, concluindo o Programa
Minor em Português, durante o ano letivo
de 2018/2019. O prémio consiste na atribuição de uma bolsa de estudos no valor de 750
dólares canadianos, uma cortesia do banco
português Caixa Geral de Depósitos.
Octavia Andrade-Dixon concluiu a sua
licenciatura com uma especialização em
Geografia Humana, com um enfoque em
Planeamento, e um Minor, em Português.
A aluna mostrou-se deveras satisfeita, ao
tomar conhecimento de que tinha sido a
vencedora do Prémio Pedro da Silva 2019,
já que iniciou o seu percurso académico
sem qualquer conhecimento prévio da língua: “O meu percurso no Programa Minor em Português foi, simultaneamente,
muito desafiador e gratificante. Como a
minha ligação a Portugal vem já desde há
várias gerações, aprender português fora
um projeto muito apaixonante. Tive mesmo muitas novas oportunidades, conheci
pessoas incríveis e aprofundei muito mais
o meu conhecimento do próprio mundo,
graças à língua portuguesa. Receber este
prémio é mesmo um reconhecimento fantástico, por todo o meu esforço, nos últimos
quatro anos.
E, a qualquer aluno do Programa de Português, gostaria de lhe dizer que está a par-

A aluna Octavia Andrade-Dixon obteve a nota final com a média mais elevada, concluindo o Programa Minor em Português, durante o ano letivo de 2018/2019.

ticipar numa das experiências mais ricas,
em línguas, oferecidas pela Universidade
de Toronto. Apesar de pequeno, o Departamento está cheio de professores, cursos e
oportunidades maravilhosos.
Aprender qualquer língua requer prática,
disciplina e vontade de cometer erros. E,
mesmo que esteja a começar com pouco ou
nenhum conhecimento, como eu, poderá
terminar o Programa e dizer, com orgulho,
que fala português.”

O Prémio Pedro da Silva, patrocinado
pela Caixa Geral de Depósitos, foi criado em
2012, em homenagem ao primeiro carteiro
do Canadá, de ascendência portuguesa
conhecida, de molde a reconhecer o compromisso e o mérito académicos dos estudantes de português, no Departamento de
Espanhol e de Português na Universidade
de Toronto. A cerimónia oficial de entrega
do prémio decorrerá no próximo ano letivo, com detalhes a serem confirmados.

Mais informação sobre o Programa de
Português está disponível em linha “A
Caixa Geral de Depósitos é o banco estatal português e, sendo o principal banco do país, é uma referência quer para os
cidadãos portugueses, em Portugal e em
todo o mundo, quer para todos aqueles
que desejem investir em Portugal. Como o
Canadá representa uma parcela significativa da imigração portuguesa no exterior, a
Caixa Geral de Depósitos deseja estar presente nas comunidades e também muito
próxima das que se dedicam ao ensino e à
promoção da língua portuguesa. E é com
enorme prazer que nos associamos à prestigiada Universidade de Toronto (e, em
particular, ao Departamento de Espanhol
e de Português), para premiar o melhor
aluno de um dos Programas de Português.
Com este prémio, pretendemos distinguir
excelentes desempenhos na língua portuguesa, que, e ano após ano, ganha cada vez
um maior destaque internacional. Com o
Prémio Pedro da Silva, reiteramos, assim,
o nosso compromisso em apoiar a comunidade portuguesa, promover a língua portuguesa e fortalecer os laços com as próprias
instituições canadianas.”
Para questões relacionadas com os
media, contactar, por favor: Dr. Berenice
Villagomez, Communications Coordinator
Department of Spanish & Portuguese,
University of Toronto comm.spanport@
utoronto.ca
Para obter informações sobre o programa e oportunidades de patrocínio de
bolsas de estudos, contactar, por favor:
Prof. Anabela Rato, Associate Chair of Portuguese Studies Department of Spanish &
Portuguese, University of Toronto
anabela.rato@utoronto.ca

Mensagem S. Exa. a SECP por ocasião das comemorações do
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 10 de junho de 2020
Neste Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas, quero
saudar todos as portugueses e lusodescendentes que vivem nos mais de
190 países onde existe registo da presença de cidadãos nacionais.

S

endo uma celebração conjunta do
nosso país, de todos as portugueses
e lusodescendentes, da nossa cultura
e da nossa língua, permitir-me-ao, caros
compatriotas, uma saudação especial à
nossa Comunidade na África do Sul, país
no qual, a par da Região Autónoma da
Madeira, estava previsto realizarem-se as
cerimónias do Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas este ano.
Juntamos, em Portugal, por ocasião da
comemoração do Dia Nacional, a evocação de um dos nossos maiores poetas,
que “cantou”, com arte e engenho, os
primeiros passes da Globalização dados pelos nossos navegadores há mais
de cinco séculos. Feitos que perduram
na memória coletiva e que recordamos,
entre 2019 e 2022, nas comemorações da
primeira viagem de circum-navegação.
A partir de 1978 as “comunidades portuguesas” foram associadas ao Dia de
Portugal, num justo reconhecimento do
seu significado para o nosso país, da valorização da sua ligação a Portugal e do
contributo que dão para a afirmação do
Portugal no mundo. A afirmação de um
Portugal competente, confiável, resi-

liente, vinculado aos valores europeus,
humanista, empreendedor, inovador e
solidário.
Como escreveu Ferreira de Castro, “os
homens transitam do Norte para o Sul,
de Leste para Oeste, de país para país,
em busca de ( .. ) um futuro melhor. Nós,
portugueses, tambem o fizemos. Somos
globais. Nunca nos bastamos: enquanto país, enquanto Estado, sobretudo
enquanto gente. Fomos, saímos, desbravamos, prosperamos, mas sempre
mantendo a ligação a Portugal e à cultura
portuguesa.
À data de hoje, estima-se que cerca de
um terço da população com nacionalidade portuguesa - 5,3 milhões - vive fora
de Portugal. Portugal tem comunidades
com mais de 75 mil pessoas, espalhadas
por quatro continentes (Europa, América, África e Ásia) para além de núcleos
relevantes na Oceânia. Temos perto de
700 cidadãos portugueses e lusodescendentes eleitos, a desempenhar funções
politicamente relevantes. Existem cerca
de 2.000 associações de matriz portuguesa pelo mundo, a cumprir uma importante missão de promoção cultural
e de natureza filantrópica e social, que
deve ser reconhecida.
Vivemos, por estes dias, um momento
de exceção, mas unidos, conseguiremos
ultrapassar as dificuldades.
Quero deixar uma palavra de conforto

para as famílias dos nossos conterrâneos
que, em Portugal ou no estrangeiro, foram vitimados pela pandemia bem como
para aqueles que estão a sentir os seus
efeitos negativos nas suas vidas. Juntos,
com o trabalho louvável do pessoal de
saúde, das forças de seguranc;a, dos professores, entre tantos outros profissionais
valiosos, nos quais se incluem tambem os
portugueses que vivem e trabalham no
exterior, estamos a começar a retomar,
com adaptações, o nosso dia a dia.
Ao longo dos últimos sete meses, tive
ja o privilégio de ter estado em contacto
com algumas das nossas Comunidades.
Visitei o Brasil, França, Luxemburgo e a
Venezuela. Planeio retomar essa interação com todos vós no estrangeiro, assim
que as condições o permitam.
É nosso objetivo, no Ministério dos
Negócios Estrangeiros e na Secretaria de
Estado, continuar a estreitar a proximidade entre Portugal e as Comunidades
Portuguesas. Ao mesmo tempo, garantir
que os nossos nacionais no estrangeiro tern a proteção e o apoio adequados,
quando dele necessitam. Procurar que o
atendimento seja próximo, o mais abrangente possível, célere e adaptado aos dias
de hoje, sempre que as circunstâncias o
permitam.
Para tanto, são disso exemplo o Novo
Modelo de Gestão Consular, cujas primeiras medidas estão já a ser implemen-

tadas, as melhorias ao Programa Regressar, a atenção permanente ao Ensino do
Portugues no Estrangeiro, a reformulação dos mecanismos de Apoio Social, a
aprovação para breve, do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) ou a melhoria das condições técnicas, tecnológicas e de recursos
humanos dos Postos Consulares, entre
outras medidas.
No Dia de Portugal, quero ainda enaltecer o importante trabalho de toda a
Rede Diplomática e Consular, diferentes
Serviços do Estado, Associações e Organizações Comunitárias, Conselheiros das
Comunidades e de todos aqueles que, nas
mais variadas áreas, contribuem para
dignificar o nome do nosso pafs no estrangeiro.
Porque sei que muitos portugueses no
estrangeiro querem vir de férias a Portugal, repito que são muito bem-vindos e
tudo faremos para que possam reencontrar
a comemorações e amigos neste verão.
Portugal é o somatório de todos os portugueses, sem distinções.
As comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo são dos melhores representantes do nosso país, da sua cultura e
da sua história!
Obrigada em nome de Portugal.
Berta Nunes , Secretária de Estado das
Comunidades Portuguesas
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bros do Rancho Folclórico “Os Antigos”
do Club Cultural Português de Vaughan –
Valter e Milene Ferreira - e outros dois do
Rancho Folclórico da Nazaré – José e Isabel
Mafra - (que estiveram presentes em todos
os outros momentos da tarde). Seguiu-se a
deslocação até ao coração do Little Portugal e a Igreja de Stª Helena serviu de cenário
para AnaBela Taborda fazer a apresentação
do novo nome e logo do BIA Little Portugal
& Dundas e ouviram-se os Hinos Nacionais, português e canadiano, tocados por
dois trompetistas, os irmãos gémeos Daniel
e Justin Scida, da Banda do Sagrado Coração de Jesus. Seguiu-se a deslocação ao tão
significativo monumento aos voluntários
situado no Trinity Bellwoods Park, onde
tradicionalmente termina a Parada de Portugal que este ano, como todos sabemos,
foi cancelada. Foi aí que José Maria Eustáquio enalteceu todo o trabalho realizado ao
longo dos anos por tantos e tantas que esquecendo-se muitas vezes de si próprios se

dedicaram à divulgação e manutenção da
cultura portuguesa em terras canadianas.
O dia terminou junto ao busto do nosso
poeta maior – Camões – que simboliza,
neste dia que também lhe é dedicado, a
língua que nos une, esbatendo distâncias
e fronteiras. Foi neste local que todos os
políticos, que se foram juntando ao longo
da tarde às celebrações – Julie Dzerowicz
(MP-Davenport); Marit Stiles (MPP-Davenport); Chris Glover (MPP-Spadine &
Fort York); e Ana Bailão (CC Ward9, Davenport) –, tiveram oportunidade de dirigir algumas palavras aos portugueses que
todos reconhecem como povo fundamental na construção do que é hoje Toronto e
toda a grande área envolvente da cidade.
Ao som dos hinos nacionais as comemorações do Dia do Portugal em Toronto terminaram. Foram diferentes, sem dúvida,
mas igualmente intensas e carregadas de
simbolismo.
Carmo Monteiro/MS
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O

dia começou junto à City Hall, onde
mais uma vez a bandeira portuguesa
foi içada ao som do Hino Nacional e
na presença do presidente da Câmara, John
Tory e da vice-presidente, Ana Bailão. As
medidas de distanciamento físico levaram

à proibição de outras presenças para além
de Kátia Caramujo, presidente da Comissão
Ad-Hoc da ACAPO e dos representantes dos
órgãos de comunicação social. Sublinhe-se
também que este ano, mais uma vez, as cores nacionais portuguesas iluminaram durante 24 horas – das 9 a.m. do dia 10 até às 9
a.m. do dia 11 de junho - as letras de Toronto
na Nathan Philips Square.
A tarde ficou marcada pela presença de
algumas individualidades junto de monumentos ou locais que muito dizem à comunidade portuguesa. Em reconhecimento a
todo o esforço e trabalho de quem primeiro
chegou a terras canadianas, a homenagem
aos pioneiros aconteceu junto ao monumento que lhes é dedicado no High Park,
com a presença de elementos da direção da
ACAPO - Laurentino Esteves, José Maria
Eustáquio e Kátia Caramujo – para além da
deputada provincial Marit Stiles, 2 mem-

Créditos: Carmo Monteiro

A pandemia da Covid-19 forçou a ACAPO a fazer alterações substanciais ao
programa das celebrações do Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Toronto. Dada a
impossibilidade de cumprir a tradição
de se juntarem milhares de portugueses nos diversos momentos que tradicionalmente fazem parte do programa
comemorativo da portugalidade, a ACAPO assinalou o Dia de Portugal com a
transmissão direta para as redes sociais
de locais que são emblemáticos e com
muito significado para todos os portugueses residentes em Toronto.

Créditos: Carmo Monteiro

Diferentes, mas iguais
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Comemorações do Dia de Portugal em Toronto
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Ontario Association of Portuguese
Veterans - Núcleo do Ontario

O Dia de Portugal este ano não foi cele- três quintos da superfície da bandeira.
brado pela primeira vez em Toronto. Mas
como verdadeiros cidadãos portugue3- Esfera Armilar
ses não o esquecemos pois é o dia da
nossa pátria, Dia de Portugal.
A esfera armilar representa o mundo que
os portugueses descobriram nos séculos
Temos que ter orgulho na nossa cidada- XV e XVI. Fomos conhecidos como NAÇÃO
nia, e sermos fortes, pois a nova etapa das VALENTE.
nossas vidas assim o vai exigir. Capacidade
mental e força para vencer todas as vicissi- 4- 7 Castelos
tudes, que o futuro nos vai obrigar a vencer.
Estes castelos representam as sete cidaFé e esperança terá que ser o nosso lema. des que o Rei Dom Afonso Henriques conOs portugueses sempre conseguiram ven- quistou aos mouros e que foram - Coimbra,
cer os muros que a vida ergeu na nossa Óbidos, Santarém, Lisboa, Palmela, Ourifrente e por isso vamos todos unidos mos- que e Évora.
trar que nada nos faz parar ou desistir.
A nossa bandeira aos nossos olhos é a 5- Escudo branco com 5 escumais bonita de todas e nada é mais impor- dos azuis
tante do que perdermos uns minutos a esA simbologia associada ao escudo e à detudar a história da mesma.
fesa.O mesmo representa a arma com que
O que diz os símbolos da nossa Dom Afonso Henriques e as suas cruzadas
se defenderam, nas suas batalhas contra os
bandeira
mouros.
Existem 3 simbolos importantes:

6- 5 Escudos azuis

• As cores
• A esfera armilar
• O escudo

Representam cinco Reis mouros derrotados pelo nosso Rei Dom Afonso Henriques.

7- 5 pontos brancos

Portugal foi sempre um país ligado à religião cristã e desse modo esta faceta tinha
O retângulo verde representa a forma do que estar presente na nossa bandeira. Esses
nosso país: de forma muito rudimentar, se cinco pontos brancos representam as cinco
olharmos para Portugal no mapa, parece chagas de Cristo.
um retângulo, e os campos verdejantes. A
Como podem verificar uma bandeira
cor verde representa dois quintos do com- pode ter um sem número de simbolismos
primento da bandeira.
que todos juntos contam a verdadeira história impresionante do nosso país – PORTUGAL

1- Retângulo verde

2- Cor vermelha

A Direção,
Esta cor é a maior superfície da nossa
Núcleo do Ontário
bandeira, representa a coragem e o sangue
Simbolismo da bandeira retirado do artigo esde milhares de portugueses que caíram em
combate, pela nossa pátria. O tamanho são crito por Filipa Cardoso em 08 de junho 2019

Carlos Teixeira
Managing Partner

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

416-535-8846

Pickering/ Ajax
Coming soon

416-535-8846

Brampton/ Halton
Coming soon

416-535-8846

Richmond Hill/ Markham 416-535-8846
Coming soon
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CANADÁ

Canadá abranda restrições na fronteira com os EUA
As limitações na fronteira continuam,
mas o Governo Federal vai permitir em
breve que familiares imediatos de cidadãos ou residentes permanentes entrem
no Canadá. O anúncio foi feito esta segunda-feira (8) pelo PM, mas Justin Trudeau alertou que qualquer pessoa que
entra no país vai ser obrigada a ficar em
quarentena durante 14 dias e que quem
não seguir as regras pode sofrer penalidades sérias. O Canadá encerrou a fronteira com os EUA a 17 de março e é a
primeira vez desde então que o governo
federal está a abrandar as restrições.

O

Governo liberal federal fechou um
acordo com a Bombardier para
comprar dois novos jatos Challenger
para substituir metade da frota de aeronaves executivas das Forças Armadas Canadianas. O contrato de $105 milhões segue
alertas recentes de oficiais de defesa de que
duas das quatro aeronaves militares existentes não seriam mais autorizadas a voar
em muitos países dentro de alguns anos por
causa de tecnologia ultrapassada. Também
vem depois da Bombardier ter anunciado
que ia cortar 2.500 empregos do seu departamento de aviação.
A Health Canada diz que alguns desinfetantes para as mãos estão a ser devolvidos
porque contêm etanol de nível industrial. A
agência diz que o etanol de nível industrial
contém produtos químicos que podem não
ser aprovados para uso em desinfetantes
para as mãos. O uso frequente destes produtos pode resultar em pele seca ou irritação.

CERB com regras mais
apertadas
Na segunda-feira (8), o Governo Federal
vai apertar mais as regras para ter direito
a receber o Canada Emergency Response
Benefit (CERB) e quer punir aqueles que
reivindicaram de forma fraudulenta os

apoios financeiros do Governo durante a
pandemia. O líder do NDP opôs-se contra
a nova lei que impõe multas e penas de prisão a pessoas que receberam indevidamente os apoios financeiros e defendeu que vai
penalizar os mais pobres e criar mais desigualdades.
O PM Justin Trudeau explicou que a nova
legislação está enquadrada na reabertura
da economia e sublinhou que o apoio financeiro foi disponibilizado quando os canadianos tinham perdido o emprego e precisavam de pagar as contas. Quem beneficiar
do CERB indevidamente sujeita-se a uma
multa de $5.000 ou a uma pena de prisão
que pode chegar aos seis meses. Quase oito
milhões de canadianos receberam o CERB
que disponibiliza cerca de $2,000 por mês
durante quatro meses.
Segundo um novo estudo, os canadianos estão a usar cada vez mais máscaras
protetoras à medida que regressam à nova
realidade depois de meses de isolamento
em casa para conter a disseminação da COVID-19, o que sugere que o medo de uma
segunda vaga de COVID-19 igual ou pior
quanto a primeira pode estar por trás de
sua crescente cautela. 51% dos entrevistados do estudo da Leger and Association
for Canadian Studies disseram que usavam
máscaras para fazer compras e 45% disseram que usaram máscaras para ir a uma
farmácia. 17% utiliza máscara no trabalho,
14% no transporte público e 12% para caminhadas. Mais de metade dos entrevistados, cerca de 53%, defende que o uso da
máscara deve ser obrigatório em espaços
públicos, nomeadamente centros comerciais e transportes públicos. O estudo online foi realizado na primeira semana de
junho e entrevistou cerca de 1,500 pessoas.

RCMP vai equipar polícias com
câmaras

A RCMP vai começar a equipar alguns
de seus polícias com câmaras corporais,
uma medida que ocorre no meio de uma
onda global de protestos em massa contra
o abuso das autoridades. A chefe da RCMP
explicou que é extremamente importante que os canadianos se sintam protegidos pela polícia e diz estar comprometida em tomar as medidas necessárias para
aumentar a confiança entre o RCMP e as
comunidades que ela serve. A RCMP confirmou que os membros em funções operacionais vão usar câmaras corporais e a
mudança de política ocorre um dia depois
do PM Justin Trudeau ter dito publicamente que ia propor às autoridades a utilização de câmaras de corpo.
O Statistics Canada diz que mulheres,
pessoas com maiores rendimentos e pessoas com mais escolaridade têm mais hipóteses de trabalhar a partir de casa e, portanto, têm menos hipóteses de sofrer uma
perda de renda devido a medidas para limitar a disseminação da COVID-19.
Num relatório sobre desigualdade de
emprego publicado na segunda-feira (8),
o Statistics Canada diz que trabalhadores
em serviços essenciais, em trabalhos que
podem ser feitos com medidas físicas adequadas de distanciamento ou em trabalhos
que podem ser feitos em casa, têm muito
menos probabilidade de serem demitidos
ou ter o seu horário reduzido desde o início da pandemia. A agência diz que cerca
de 40% dos canadianos estão em empregos
que podem ser realizados a partir de casa
e que esses empregos vão continuar a ser
atrativos porque permitem conciliar a vida
profissional com a familiar, mesmo depois
do fim da pandemia.
A CBC News avançou esta semana que o
encerramento da fronteira do Canadá com
os EUA para todo o tráfego não essencial
vai ser estendido para além da data de 21 de

junho. Fontes com conhecimento direto da
situação confirmaram àquele canal de notícias que o Canadá e os EUA estão a manter
conversas sobre a extensão das restrições
de fronteira, mas que o acordo ainda não
foi assinado. Ambos os países chegaram a
um entendimento em março para fechar
temporariamente a fronteira a viagens não
essenciais, mantendo-a aberta apenas ao
tráfego comercial e a trabalhadores essenciais que atravessam a fronteira para trabalhar. Não está claro por quanto tempo as
restrições de fronteira vão ser estendidas.
O contrato inicial foi prorrogado em abril
por 30 dias até 21 de maio, antes de ser
prorrogado por mais 30 dias no mês passado. Fontes dizem que os dois países estão
satisfeitos com o atual acordo que deveria
expirar a 21 de junho. O Governo Federal
anunciou que o Canadá vai começar a permitir que alguns membros da família separados por restrições temporárias de viagem
COVID-19 cruzem a fronteira para o país.
A ativista climática Greta Thunberg está
a pedir aos países insulares em desenvolvimento que usem as próximas eleições do
Conselho de Segurança das Nações Unidas
como alavanca para pressionar o Canadá e
a Noruega a intensificarem os seus esforços sobre as mudanças climáticas. A jovem
sueca de 17 anos tornou-se uma das ativistas climáticas mais reconhecidas no mundo, com o seu movimento de greve climática que se tornou num fenómeno global no
ano passado.
Greta é a principal signatária de uma carta aos embaixadores das Nações Unidas nos
pequenos estados insulares em desenvolvimento que pede ao Canadá e à Noruega
que prestem muita atenção à ação climática e que parem de expandir a produção de
combustíveis fósseis e subsidiar empresas
de petróleo.
Joana Leal/MS
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COVID-19 Federal government response

Milénio Stadium: Next month, Canadian
families who receive the Canada Child Benefit will see an increase in July to support the
cost of living. The seniors will also receive an
increase on the federal support. However,
opposition consider that Canada Emergency
Programs discourage people from working
and will put next generations on debt.

MS: A report of the Canadian Armed Forces
working inside long-term care homes exposed a dramatic situation in Canada. Ontario Premier Doug Ford said that any province couldn’t fix the problem by himself.
What is the Federal Government plane?
Minister of Families: We are deeply concerned by the outbreaks of COVID-19 in
long-term care facilities. Our thoughts are
with those who have lost a loved one.
Our Government has been working with
provincial counterparts to address these
outbreaks, and PHAC released guidance
for facilities on how they can protect their
residents from COVID-19.
We all have a role to play to stop the
spread of COVID-19. While you are unable
to visit your loved ones, we encourage you
to connect with loved ones over the phone
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n April 6, applications opened for the
Canada Emergency Response Benefit (CERB), which provides eligible
applicants with $2,000 every four weeks.
The program applied retroactively to March
15 and is available until early October.
But people can only claim the benefit for a
total of 16 weeks — or four eligibility periods
— and the end of the program’s fourth period is fast-approaching early July. For those
who have been receiving the CERB continuously since mid-March, they will exhaust
their benefits on July 4. The next date that
claimants might max out is on Aug. 1.
The NDP is pressing the government to
extend the CERB program for at least another four months and the Parliamentary
Budget Officer released a report on Wednesday (10) which estimated the cost of
extending the program for more 120 weeks
at $64 billion.
The Minister of Families, Children and
Social Development told this week to our
newspaper that government are making
sure that “Canadian families could put food
on the table and keep a roof over their head”.

Minister of Families, Children and Social
Development: Canada’s economy is in a
period of extraordinary uncertainty due
to COVID-19. We moved quickly to make
sure Canadian families could put food on
the table, and keep a roof over their head
with measures like the Canada Emergency
Response Benefit.
We will continue to be open and transparent about the actions we are taking to
support families, our health care system,
and our economy. This includes bi-weekly reports to Parliament on the full cost
and status of our economic response plan
measures. Once it is possible to provide a
clear economic projection, we will provide
an update. Our priority is to make sure all
Canadians have the support they need and
we will continue to support businesses and
workers during these difficult times.

Minister of Families, Children and Social Development,
Ahmed Hussen.

entists in Canada and around the world
are working hard to better understand the
virus, and its impacts on people and communities.
That’s why we are investing more than $1
billion in support of a national medical and
research strategy to address COVID-19,
that includes vaccine development, the
production of treatments, and the tracking
and testing of the virus.
The strategy includes the establishment
of the COVID-19 Immunity Task Force that
will oversee the coordination of a series of
countrywide blood test surveys, to tell us
how widely the virus has spread in Canada,
and provide reliable estimates of potential
immunity and vulnerabilities in Canadian
populations. By supporting COVID-19 research, we will be able to better protect the
health and safety of Canadians and vulnerable populations around the world.
MS: In Ontario the school won’t reopen
until September. However, Quebec, the
province with more cases of COVID-19 in
Canada, decided to reopen. Would it make
sense to have a national plan to reopen all
the schools at the same time?

and internet. We will continue to work
closely with our provincial and territorial Minister of Families: As this is a provincial
colleagues to ensure we are doing every- issue - we know as provinces and territorthing possible to protect seniors.
ies start to reopen, we need to be careful in
how we lift our public health measures.
MS: Canada is gearing up for an eventual
Even now, everyone needs to do their
COVID-19 vaccine, having inked a con- part to stop the spread of COVID-19, by
tact to buy 37 million syringes, roughly practicing physical distancing; if you
enough to deliver shots to the country’s are sick, do not go outside and do not go
entire population. Children and vulnerable to work; wash your hands regularly and
groups will be the first ones to have the clean commonly-used surfaces. Now more
than ever, our individual actions matter as
vaccine?
we continue to monitor the situation.
Minister of Families: Researchers and sciJoana Leal/MS
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Questions are mounting about how the
federal government will continue to support Canadian workers who remain
unemployed as emergency benefits offered during the coronavirus pandemic
run out.
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Segundo a também deputada regional
social-democrata, muitos dos investimentos previstos já não vão a tempo de serem
concretizados nesta legislatura, como a
implementação de um posto de abastecimento de gás natural liquefeito (GNL) no
Porto da Praia da Vitória.
“Já percebemos que esse projeto não vai
avançar, embora o Governo Regional não
o queira assumir e a prova disso é que só
agora no Orçamento do Estado para 2020
é que o Partido Socialista na República inscreveu uma rubrica para que fosse feito
um estudo de viabilidade económica relativamente a este projeto”, frisou.
Mónica Seidi acusou o executivo açoriano socialista de não ter “coragem política”
para dizer “que nada será feito”, numa altura em que já se começa a discutir a possibilidade de o GNL ser “substituído por outro tipo de material”.
Segundo o PSD/Terceira, o eixo Porto
da Praia da Vitória-Base das Lajes tem um
potencial enorme no desenvolvimento
da economia da ilha, mas nem Governo
Regional, nem Governo da República se
querem comprometer com o desenvolvimento de novas valências associadas a estas duas infraestruturas.
“Até hoje não sabemos qual é o papel e a
importância que o PS quer dar ao Porto da
O PSD da ilha Terceira acusou o Governo
Não podemos ignorar os investimen- Praia, inserida obviamente numa estratégia
tos anunciados pela propaganda so- de desenvolvimento regional. Há um silênRegional dos Açores de não cumprir as
cialista, que levam, em média, mais cio comprometedor entre Governo da
promessas feitas para esta legislatura, de uma década até que sejam concretizados República e Governo Regional que prejudica
na ilha Terceira. E agora seriam peças fulque deverá terminar em outubro, alegan- crais na criação de emprego e geração de a ilha Terceira”, sublinhou Mónica Seidi.
A dirigente social-democrata considerdo haver em média uma demora de “mais riqueza”, afirmou a vice-presidente da Co- ou, por outro lado, “inqualificável” que os
missão Política de Ilha do PSD na Terceira
orçamentos da região não tenham ainda
Mónica Seidi.
de uma década” para implementá-las.
Créditos: DR
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PSD/Terceira acusa Governo dos Açores
de não cumprir promessas

“

CDS/Açores propõe apoio extraordinário
às ganadarias da região
O CDS/Açores propôs um apoio extraordinário às ganadarias da região
para minimizar os impactos financeiros
negativos devido ao cancelamento de
touradas à corda e corridas de praça na
sequência da pandemia de Covid-19.

em obra na orla costeira da Graciosa
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O

apoio às ganadarias por forma a minimizar
os impactos financeiros negativos sofridos”, avança o partido.
Assim, o grupo parlamentar do CDSPP “apresentou recentemente um projeto
de resolução na Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores a recomendar
ao Governo Regional que promova a criação
de mecanismos excecionais de auxílio aos
ganadeiros da região” durante “esta fase
difícil”, lê-se na nota.
A proposta, segundo o partido, visa
“apoiar os custos de funcionamento e de
manutenção da atividade, bem como assegurar os postos de trabalhos criados por
estas empresas, atenuando assim a situação
crítica vivida no âmbito da pandemia da
covid-19”.
AO/MS

integrado verbas para a criação de um cais
de cruzeiros na Praia da Vitória, depois de
ter sido aprovada por unanimidade, em
2018, uma proposta do PSD nesse sentido.
Segundo Mónica Seidi, a Portos dos
Açores, empresa que gere os portos da
região, tem um estudo que aponta quatro
possíveis localizações para o projeto, anunciado em 2014, mas quem governa “não
teve a coragem de decidir”.
Ainda em matéria de infraestruturas
portuárias, a deputada criticou o atraso nas
obras de ampliação e dinamização do Porto das Pipas, em Angra do Heroísmo, prometidas “desde 2008” e “sucessivamente
adiadas”.
Os social-democratas da ilha Terceira salientaram, por outro lado, que
“10 mil utentes” do concelho de Angra
do Heroísmo continuam sem médico de
família, quando tinha sido prometida a cobertura total do arquipélago em 2016.
Reivindicaram ainda a instalação de
um serviço de radioterapia no Hospital de
Santo Espírito da Ilha Terceira e a criação
de uma segunda equipa de evacuações
médicas na unidade.
“Não é um capricho do PSD, é uma necessidade fruto da nossa condição arquipelágica. E é falso que a criação da mesma
dependa do número total de evacuações
que são realizadas anualmente, porque
como sabem estamos a falar, na maior
parte das vezes, de situações imprevisíveis.
Tem-nos valido o amor à camisola dos elementos que constituem esta equipa”, salientou Mónica Seidi, que é também médica.
AO/MS

Governo dos Açores avança com ajuste direito
A obra de proteção da orla costeira na
Ventosa e nos Fenais, na ilha Graciosa, vai ser realizada por ajuste direto,
uma vez que o concurso público ficou
deserto, anunciou esta terça-feira (8)
o presidente do Governo dos Açores,
Vasco Cordeiro.

“

A atividade económica dos ganadeiros
merece a nossa atenção devido à elevada sazonalidade que a caracteriza,
uma vez que as receitas são obtidas quase
única e exclusivamente entre os meses de
maio e outubro, nomeadamente através
das mais de duas centenas de touradas à
corda que habitualmente se realizam em
várias ilhas açorianas na época de verão,
pese embora comporte elevados custos
durante o ano inteiro”, afirma o vice-presidente do grupo parlamentar do CDS-PP
nos Açores, Alonso Miguel, citado em nota
enviada à imprensa.
O parlamentar e outros membros do
CDS-PP e da Juventude Popular dos Açores
reuniram-se com dirigentes da Associação
Regional de Criadores de Toiros de Tourada
à Corda, a qual “representa atualmente
11 ganadarias da ilha Terceira, três de São
Jorge e uma da Graciosa”.
Citado na nota de imprensa do CDS/
Açores, Alonso Miguel sublinha que “as
atividades tauromáquicas geram habitualmente um impacto positivo muito significativo, quer direto quer indireto, na
economia regional, especialmente na economia da ilha Terceira”, acrescentando que
“importa criar condições que viabilizem
a sua continuidade, fazendo também jus
à elevada relevância cultural das touradas
nos Açores e ao contributo das ganadarias
para a sustentabilidade ambiental” do território.
Em virtude do “cancelamento das festividades na região devido ao surto da
covid-19, que inviabilizou a realização
de touradas à corda e corridas de praça, o
CDS/Açores avançou com uma proposta de

www.mileniostadium.com

anúncio de procedimento n.º
5163/2020, da responsabilidade
da Direção Regional dos Assuntos
do Mar, lançado em 19 de maio, no valor de 175 mil euros, visava justamente a
proteção e estabilização costeira da falésia dos Fenais e Ventosa.
À saída de um encontro com o presidente da Câmara Municipal de Santa
Cruz da Graciosa, Manuel Avelar, naquela ilha, o líder do executivo açoriano, que analisou com o autarca obras
em curso, declarou que a empreitada de
proteção e estabilização da zona costeira
da Barra, um investimento superior a
sete milhões de euros, vai estar concluída no último trimestre de 2020.
A Secretaria Regional do Mar, Ciência
e Tecnologia adjudicou à empresa Tecnovia-Açores, esta intervenção, inscrita
na Carta Regional de Obras Públicas, com
um prazo de execução de 18 meses, que
consiste na construção de um quebramar com cerca de 225 metros de comprimento, enraizado no lado norte da baía.
A empreitada contempla ainda a proteção marginal de uma nova área de
terrapleno de 3.500 metros quadrados,
bem como trabalhos de dragagem e a
construção de um passadiço pedonal.
Vasco Cordeiro referiu que uma vez

concluída esta intervenção na Barra,
está previsto avançar com novas valências, como o espaço para o estacionamento de 50 embarcações, sendo que
este será “não apenas um polo de proteção da orla costeira daquela zona”,
mas também irá “permitir outras funcionalidades para benefício da ilha Graciosa”.
Na ilha, o presidente do Governo
visitou a Aerogare do Aeródromo da
Graciosa, onde a zona de cargas foi alvo
de um incêndio em 24 de maio, mas,
entretanto, “totalmente operacional”,
segundo informou a SATA, que gere o
espaço.
“A zona de cargas do aeródromo encontra-se totalmente operacional, incluindo o funcionamento do equipamento de rastreio de carga. Neste contexto,
a aceitação de carga passa a ser feita sem
qualquer constrangimento”, informou a
empresa açoriana.
O incêndio na aerogare da Graciosa,
que deflagrou na noite de 24 de maio,
chegou a ter uma “dimensão considerável” e atingiu a zona das cargas,
mas não afetou a zona dos passageiros,
nem a torre de controlo, disse na altura à
Lusa fonte da Proteção Civil.
Posteriormente, a SATA Gestão de
Aeródromos, responsável pelo espaço,
admitiu constrangimentos na operação
do transporte de carga, agora resolvidos.
Ainda não é conhecida a origem do
incêndio.
AO/MS
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No âmbito da estratégia regional de
prevenção e contenção da COVID-19,
37 funcionários da IHM – Investimentos
Habitacionais da Madeira, EPERAM que
têm contacto direto com as famílias dos
vários bairros sociais realizaram na terça-feira (9) testes de despistagem.

O

rastreio foi feito no Polo Comunitário da Nazaré, por uma equipa especializada do SESARAM, e abrangeu
funcionários da IHM cujas atividades diárias implicam alguma proximidade com
a população local, uma vez que realizam
atendimentos sociais nos gabinetes sediados nos diferentes complexos habitacionais, visitas ao domicílio das famílias para
verificação das suas condições socio-habitacionais, desenvolvimento de projetos
de inclusão social e realização de atividades formativas, ocupacionais, culturais e
de promoção de hábitos de vida saudáveis

junto de crianças, jovens e idosos nos Polos
Comunitários da IHM.
O Conselho de Administração da IHM
considerou que a realização dos testes
de despistagem à COVID-19 se reveste
de extrema pertinência, sendo condição
primordial para os referidos funcionários
retomarem as suas funções em pleno, garantindo-se assim a segurança dos mesmos e da população que acolhem, acrescido das devidas precauções e de acordo
com as medidas de prevenção implementadas por este organismo.
Note-se que, como referido, a realização destes rastreios se enquadra na
atual estratégia regional, levada a cabo
pelo Governo Regional. A Investimentos
Habitacionais da Madeira pretende continuar a investir numa melhoria contínua
da qualidade dos serviços prestados.
JM/MS
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Funcionários da IHM
testados à covid-19

Madeira aposta na reabertura
ao turismo como ‘Destino Seguro’
A Madeira vai reabrir as portas ao turismo no próximo dia 1 de julho, apostando claramente na marca de ‘destino seguro’.

A

notícia é avançada pela EUROACTIV, uma rede de media pan-europeia independente especializada em políticas da UE, fundada em 1999
pelo editor de media francês Christophe
Leclercq.
Depois de quatro meses fechada à

sua principal indústria, o turismo, diz a
publicação que o Governo Regional está
otimista com a reabertura, no entanto,
salientam que o futuro do turismo terá
de ser repensado.
Refira-se que a Madeira registou um
total de 90 casos de Covid-19, desde o
início da pandemia, sendo que neste
momento acusa apenas cinco casos
positivos para um total de 85 recuperados.
JM/MS

Pesca artesanal apresenta medida cautelar por causa
de novas regras da comercialização da Lapa
A Associação de Pesca Artesanal e Desportiva da Madeira vai apresentar junto
ao Tribunal Judicial da Madeira uma medida cautelar com o objetivo de suspender imediatamente o edital do Governo
Regional que determina novas regras da
comercialização da lapa.

caramujos, dá conta que todas as embalagens de moluscos vivos que saem dos centros de expedição ou se destinam a outro
centro de expedição devem ser fechados.
Diz ainda que as embalagens de moluscos
destinados a venda a retalho direto deve
permanecer fechadas até serem apresentadas para venda ao consumidor final. Refere também que os moluscos bivalves vivos
informação da Direção Regional de só podem ser colocados no mercado para
Pescas sobre a comercialização de venda a retalho por intermédio dos centros
moluscos bivalves vivos, equinoder- de expedição.
JM/MS
mes, tunicados e outros, como as palas e os
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“É inaceitável que a interrupção dos voos
da TAP entre Portugal e a Venezuela, verificada muito antes da pandemia e em
função de uma decisão lamentável e injusta do Governo de Nicolas Maduro, se
mantenha. Aquilo que esperamos é que
o Governo da República assuma, definitivamente, esta questão como prioritária,
a bem da nossa comunidade, que não
pode nem deve ficar privada destas ligações”. A afirmação é do deputado Paulo
Neves que, junto da Secretária de Estado
das Comunidades e durante a reunião da
Comissão de Negócios Estrangeiros e
Comunidades Portuguesas, reiterou, na
terça-feira (9) e mais uma vez, a sua preocupação nesta matéria, apelando a que
esta situação possa vir a ser ultrapassada na maior brevidade possível.

“

Atendendo ao tempo que já passou desde então, aquilo que se espera é que o
Governo da República tenha sido capaz
de ter resolvido diplomaticamente a questão para que, assim que os espaços aéreos
sejam abertos, estes voos sejam imediatamente repostos e os nossos emigrantes possam voltar a viajar, dentro da normalidade
possível mas com o seu direito à mobilidade
garantido”, disse, a este propósito.
Paulo Neves que, na oportunidade,
também apelou ao Governo da República para que este assuma, de uma vez por
todas, as suas responsabilidades relativamente aos emigrantes que, vindos da
Venezuela, continuam a não ver reconhecidas as suas habilitações literárias.
“Nesta questão, é visível a incompetência do Governo da República e a sua falta de coordenação, assim como também
se torna evidente a falta de sensibilidade
para com estes cidadãos, que podem e
devem também prestar o seu contributo
ao País”, afirmou.
Ainda no decorrer da sua intervenção,
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“Reposição dos voos para a Venezuela tem de ser
uma prioridade Nacional”, afirma Paulo Neves

na Assembleia da República, o deputado
do PSD/Madeira alertou para o necessário
reforço dos apoios sociais, por parte do
Estado, aos emigrantes, em especial na
Venezuela e na África do Sul, sublinhando, a este nível, a importância de
serem encontradas soluções alternativas
a quem mais precisa, sobretudo nesta
fase de pandemia. “Sabemos e estamos
a acompanhar a evolução da pandemia
nas nossas comunidades e é também ao
Governo da República que compete a responsabilidade de garantir um apoio que,
sendo em continuidade, deve reforçar-se
neste período de carências graves às quais
não podemos ficar alheios”, rematou.
JM/MS

Uma locomotiva a vapor dos anos 20, única no mundo, está há 18 anos ao abandono
num barracão sem portas, na Pampilhosa,
concelho da Mealhada.
A BA61 encontra-se depositada num barracão sem portas e vigilância. Este é mais um
grande documentário de Paulo César Fajardo
onde se vê um pouco da história ferroviária
em Portugal

Esta semana iremos ao continente berço
da humanidade com uma professora luso-canadiana que visitou o Gana. Megan
Pereira vai estar no Espaço Mwangolé.
Teremos também o nosso momento musical e o nosso top musical. Não percam!
Espaço Mwangolé, o ponto de encontro
mesmo distante da sua terra natal.

Sex 18h

Dom 17h

Dom 18h30

Kátia Caramujo é apaixonada pela gastronomia beirã e por viagens. A presidente da Comissão Ad Hoc da ACAPO, que cedo revelou
vontade de aprender a língua portuguesa, não
descarta a hipótese de um dia assumir a presidência da Aliança dos Clubes e Associações
Portuguesas do Ontário.

Esta semana, Carmo Monteiro mostra-nos as
comemorações diferentes do Dia de Portugal,
Camões e das Comunidades Portuguesas em
Toronto, neste ano 2020 fustigado pela pandemia de Covid-19.

Sab 16h

Sab 15h

Apresentador: Manuel DaCosta
Convidados: Catarina Balça e Mario Silva
Análise do editorial do Milénio Stadium; O
Covid-19 e a pandemia: ponto da situação;
Racismo – porque ainda falamos dele?; A
morte de George Floyd e as consequências
– que esperança existe para o futuro?

SÁBADO, 13 DE JUNHO
06h00 Musicbox
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Musicbox
11h00 It´s Showtime
11h30 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Glitter Show
14h30 Portugal À Vista
15h00 Espaço Comunidade
15h30 Caminhos da história
16h00 Nós Por Cá
16h30 Caminhos Da Energia
17h00 Estação de Serviço
17h30 Musicbox
18h00 Timeline
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 Portugal À Vista
20h00 Documentário Toronto em
Tempo de Pandemia.
20h30 Musicbox

21h00 Here’s The Thing
21h30 Wisdom of Wealth
22h00 We Need To Talk
23h00
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
04h00
05h00

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

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

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

14h00
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
19h30
20h00
20h30
21h00
21h30
22h00
23h00
00h00
02h00
04h00
05h00

Camões TV Magazine
Body & Soul
Imperdíveis
It´s Showtime
Musicbox
Here’s The Thing
Espaço Mwangolé
Clube dos Cozinheiros
Nós Por Cá
Documentário Toronto em
Tempo de Pandemia.
Musicbox
Stella’s Studio
Forgotten Treasures
Timeline
We Need To Talk
Camões TV Magazine
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

SEGUNDA, 15 DE JUNHO
06h00 Musicbox
08h00 Nós Por Cá
08h30 Espaço Comunidade

Our host Stella Jurgen will show you how art
is keeping us together although we are apart.
Stay safe, enjoy art and be inspired by
Stella’s Studio on Camoes TV.
Sun 9pm

09h00
09h30
10h00
11h00
12h00
12h30
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h00
19h00
19h30
20h30
21h00

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

21h30 Here’s The Thing
22h00 Camões TV Notícias
22h30 We Need To Talk
23h30 Timeline

00h30
01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

Stella’s Studio
Forgotten Treasures
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

TERÇA, 16 DE JUNHO
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

24 horas por dia, 7 dias por semana.

Documentário:

Toronto em tempo de pandemia
A cidade de Toronto esvaziou-se neste tempo de pandemia. Aos poucos, muito lentamente, recupera parte da
vida pré Covid - 19. No entanto, o novo normal a que estamos todos sujeitos obrigou a mudanças profundas
na vida da cidade e das comunidades. O Dia de Portugal, ou melhor o mês de Portugal no Canadá, vive-se
este ano de forma diferente. Mesmo muito diferente, mas a vontade de celebrar Portugal e a portugalidade
não termina. Nunca. A esperança transforma-se numa certeza - vamos voltar! Ainda mais fortes.
Sab e Dom 20h00

Marco Rodrigues apresentou “Copo Meio
Cheio, o seu novo disco, sucessor de “Fados
do Fado”, nomeado para um Grammy Latino.

Nelson Sobral a local Luso Canadian Singer-songwriter based out of Toronto. His
music is bluesy r&b country-rock cocktail in
the vein of The Black Crowes, Joey Landreth
and Glen Hansard styles. He is a co-writer
and guitarist for the rock & roll band The Celebration Army. Vince Nigro’s interview with
this upcoming local talented performer.

Esta semana Adriana e Catarina falam-nos da
Pixar e das três novas animações que fazem
parte do projeto “SparkShots”, mostram-nos
um casal da Grã-Bretanha que vive como se
estivessem nos anos 40, contam-nos o que
aconteceu ao iate de 36 metros de Marc Anthony, levam-nos no tempo e revelam alguns
objetos encontrados por arqueólogos.

Sab 14h30

Sat 9pm

Sab 18h

Está com as energias em baixo depois de
um inverno longo e cinzento? Esta semana
no Body & Soul vamos seguir alguns passos fáceis que vão refrescar o seu corpo e
mente para entrar na primavera com alto
astral! Vamos ainda viajar pelo mundo da
enologia numa visita às caves de São João.

We will be investigating further into the Ford
automotive dynasty and never before seen
artifacts and relics that Mr. Terra will share with
us from his private collection. He will give us indepth facts and legendary stories behind these
one of a kind never before seen items.

Dom 16h

Sun 9:30pm

Vou levar-te comigo” é a proposta de José Raposo. Raposo falou sobre o sucesso que esta
peça tem feito nos palcos por onde tem passado e um pouco da sua vida artística.

18h00
19h00
19h30
20h30
21h00
21h30
22h00
22h30
23h30
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

Musicbox
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
Body & Soul
Caminhos Da História
Forgotten Treasures
Camões TV Notícias
Roundtable
Espaço Mwangolé
It´s Showtime
Body & Soul
Portugal À Vista
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

QUARTA, 17 DE JUNHO
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
23h00 Portugal À Vista
23h30 Body & Soul
00h00 Camões TV Magazine
02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show
QUINTA, 18 DE JUNHO
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

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

20h30
21h00
21h30
22h00
22h30
23h00
23h30
00h00
01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

Espaço Comunidade
Here’s The Thing
Wisdom of Wealth
Camões TV Notícias
Forgotten Treasures
Portugal À Vista
Espaço Comunidade
We Need To Talk
It´s Showtime
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

SEXTA, 19 DE JUNHO
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

Subscreva
hoje! Ligue e
o canal
WIN
RogersTV.
Cable - canal 672
Bellpeça
Fibe - canal
659
AGORA GRÁTIS
Rogers
Rogers
Cable
Cable
- canal
- canal
672 672
| 1-888-764-3771
| 1-888-764-3771
Bell Fibe
Bell
Fibe
canal
- canal
659
659
| 1-866-797-8686
| 1-866-797-8686 1-866-797-8686
1-888-764-3771
POR
TEMPO
LIMITADO

13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
19h00
19h30
20h30
21h00
21h30
22h00
22h30
23h30
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

We Need To Talk
Musicbox
Here’s The Thing
Espaço Comunidade
Nós Por Cá
Forgotten Treasures
Body & Soul
Musicbox
Roundtable
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
Wisdom of Wealth
Caminhos Da História
It´s Showtime
Camões TV Notícias
Timeline
Forgotten Treasures
Here’s The Thing
Wisdom of Wealth
Stella’s Studio
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show
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PORTUGAL

10 de Junho

Marcelo: Portugal deu provas de sensatez
e maturidade
O Presidente da República defendeu
que é tempo de Portugal acordar para a
nova realidade resultante da pandemia
de covid-19 e fazer as mudanças que se
impõem, com coragem, sem voltar às
soluções do passado.

“

Portugal não pode fingir que não existiu e existe pandemia, como não pode
fingir que não existiu e existe brutal
crise económica e financeira. E este 10 de
Junho de 2020 é o exato momento para
acordarmos todo para essa realidade”,
afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia comemorativa do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Lisboa.
O chefe de Estado, que discursava nos
claustros do Mosteiro dos Jerónimos, acrescentou: “Não podemos entender que nada
ou quase nada se passou, como não podemos admitir que algo de grave ou muito
grave ocorreu e esperar que as soluções de
ontem sejam as soluções de amanhã, como
não podemos concordar com a inevitabilidade da mudança e nada fazer por ela”.
O Presidente da República apontou os
próximos meses e anos como “uma oportunidade única para mudar o que é preciso
mudar com coragem e determinação” e rejeitou que se opte por “remendar, retocar,
regressar ao habitual, ao já visto, como
se os portugueses se esquecessem do que
lhes foi, é e vai ser pedido de sacrifício e se

satisfizessem por revisitar um passado que
a pandemia submergiu”.
Na sua intervenção, de cerca de 10 minutos, Marcelo Rebelo de Sousa criticou também que se pense que “é já chegada a hora de
fazer cálculos pessoais ou de grupo, de preferir o acessório àquilo que durante meses
considerámos essencial, de fazer de conta
que o essencial já está adquirido, já passou,
já cansou, já é um mero álibi para apagar a
liberdade e controlar a democracia”.
Ao longo do seu discurso, o chefe de Estado foi questionando se existe ou não uma
compreensão da atual realidade: “Percebemos mesmo o que se passou e passa, ou
apesar de concordarmos com os desafios
deste tempo preferimos voltar ao passado
naquilo em que ele já não serve ou já não é
suficiente?”.
Referindo-se à situação nacional, acrescentou: “Percebemos mesmo que em
Portugal ela significou até agora cerca de
1500 mortes, mais dezenas de milhares de
pacientes, mais três centenas de milhares de
desempregados, oito centenas de milhares
de trabalhadores em ‘lay-off’, milhares e
milhares de empresas paradas meses, setores totalmente paralisados? Ou comparamos com outras epidemias e com outras
crises financeiras e económicas das últimas
décadas e minimizamos o que vivemos?”
E considerou que houve falhas: “Percebemos mesmo aquilo que, apesar das

devoções de tantas e tantos, falhou na
saúde, na solidariedade social, no público,
no privado, no social?”
No seu entender, a situação em que Portugal se encontra, três meses depois de
terem sido detetados os primeiros casos de
covid-19 no país, só foi possível porque os
portugueses se comportaram “com sensatez e maturidade”, porque “os políticos
fizeram uma trégua de dois meses e uniram-se no essencial”, porque os serviços
básicos “não faltaram” e na saúde houve
um “heroísmo ilimitado, a fazer de carências e improvisos excelência”.
“Percebemos mesmo que a pandemia
ainda não terminou e que a economia e a
sociedade ainda estão longe de terem arrancado sustentadamente, o que nos obriga a ter de sofrer de um lado e de recriar do
outro, ao mesmo tempo?”, prosseguiu.
Segundo Marcelo Rebelo de Sousa,
parece haver uma oscilação entre um
desânimo com os números da pandemia
que leva a contestar a “rapidez da abertura” e um desespero com os números da
economia e uma consequente condenação
do “excesso de contenção”.
“Percebemos mesmo que a pandemia foi
global, ou quase global, criou medos e inseguranças, exacerbou egoísmos, intolerâncias, recusas dos outros e do diferente,
parou economias, refez fronteiras, travou
comércio, congelou movimentos de pes-

soas e movimentos? Ou pensamos, como
alguns outros que se recusaram a agir em
tempo devido, que tudo foi um equívoco,
um excesso, uma precipitação, um exagero
político ou mediático?”, interrogou.
Devido à pandemia de covid-19, o Presidente da República cancelou no final de
março as comemorações do 10 de Junho
que estavam previstas para a Madeira e
África do Sul e optou por fazer em Lisboa
uma cerimónia “pequena, simbólica”, com
apenas seis convidados, como seu entender
deveriam ter sido celebrados o 25 de Abril
e o 1.º de Maio.
Nesta cerimónia, antes de Marcelo Rebelo de Sousa, discursou o cardeal e poeta
madeirense José Tolentino Mendonça, escolhido pelo chefe de Estado para presidir à
comissão organizadora das comemorações
do Dia de Portugal.
Os seis convidados presentes foram o
presidente da Assembleia da República,
Eduardo Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, e os presidentes do
Tribunal Constitucional, Manuel da Costa
Andrade, do Supremo Tribunal Administrativo, Dulce Neto, do Supremo Tribunal
de Justiça, António Piçarra, e do Tribunal de
Contas, Vítor Caldeira, seis altas entidades
que estão nos primeiros lugares da lista de
precedências do Protocolo do Estado.
JN/MS
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O “orgulho português”
de António Costa

“Em tempos difíceis e de incerteza” importa celebrar “o orgulho de ser português”, disse António Costa, manifestando esperança de poder voltar a
comemorar o 10 de Junho junto das comunidades na diáspora em 2021.

“

Em tempos difíceis e de incerteza,
importa celebrar - ainda que por via
digital - o orgulho de ser português”,
começou por dizer o primeiro-ministro
num vídeo publicado nas redes sociais, assinalando o Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas. Dirigindo-se “de modo particular às comunidades
portuguesas no estrangeiro”, recordou a
importância da diáspora para justificar a
decisão, conjunta com Presidente da República, de comemorar o 10 de Junho também
junto das comunidades portuguesas no estrangeiro, como foi em França em 2016, no
Brasil em 2017, nos Estados Unidos em 2018
e em Cabo Verde em 2019.
“Este ano, tínhamos previsto participar
nas celebrações oficiais na Madeira e junto da comunidade portuguesa na África do
Sul. Infelizmente, a situação vivida ao nível
internacional, em resultado da pandemia,
não nos permitiu que esse encontro se realizasse de imediato, mas esperamos poder
celebrar de novo esse dia junto das comunidades portuguesas em 2021”, antecipou,
assinalado que muitos portugueses saíram

do país “em circunstâncias difíceis” e que,
com “esforço”, conseguiram “construir
projetos de vida bem-sucedidos”.
“Queremos que continuem a visitar Portugal como quem regressa a casa. Queremos que os seus filhos e os netos perdurem
esses laços e participem de forma efetiva na
vida do nosso país”, salientou, acrescentando que a diáspora “tem demonstrado
grande facilidade de integração nos países
de acolhimento, sem nunca perder as suas
raízes”. “Os portugueses e lusodescendentes representam a porta de entrada de Portugal no mundo globalizado, potenciando
as oportunidades de penetração e de cooperação com espaços mais vastos”, assinalou.
Portugal procura dar-lhes os meios que
“permitam manter uma efetiva ligação” ao
país, “através de sucessivas gerações, pela
participação cívica, pela aprendizagem da
língua e pelo acesso a bens culturais”.
“É com determinação e esperança que
vos saúdo nesta data, certo de que nos
reencontraremos em breve. Até lá, o meu
abraço a todos os portugueses espalhados
pelo mundo. Continuamos unidos pelo
amor à nossa pátria, fortes e determinados
na construção de um futuro melhor, todos
juntos”, concluiu.
JN/MS

União Europeia

Portugal com quinto maior recuo na União
Europeia de mortes na estrada
Portugal registou, entre 2010 e 2019, o
quinto maior recuo (33%) da percentagem de mortos em acidentes rodoviários, 10 pontos acima da média da
União Europeia (UE), foi esta quinta-feira (11) divulgado.

S

egundo um relatório divulgado esta
quinta-feira (11) pela Comissão Europeia, Portugal registou, entre
2010 e 2019, uma redução de 33% nas
mortes por acidentes rodoviários, 10
pontos acima da média da UE, estando
em quinto lugar numa tabela liderada
pela Grécia (-45%) e onde a Holanda
surge como o único Estado-membro em
que o indicador aumentou (9% de 2010

para 2019).
Em números globais, Portugal apresentava em 2010 80 mortes na estrada
por milhão de habitantes, número que
se reduziu para 66 em 2018 e 61 em 2019
(-8% do que no ano anterior).
Na UE, os números médios são respetivamente, 67 em 2010, 52 em 2018 e 51
por milhão de habitantes em 2019.
A Comissão Europeia estima que tenham morrido 22800 pessoas em acidentes rodoviários no ano passado, cerca de 7 mil vítimas mortais a menos do
que em 2010.
JN/MS
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FELIZ MêS DE PORTUGAL
DURANTE ESTE PERÍODO SEM PRECEDENTES
CONTINUAREMOS A DISPONIBILIZAR APENAS TAKE-OUT.
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Covid-19

Infarmed suspende testes rápidos
de imunidade após resultados falsos

Aviação

Governo admite uma redução da TAP
O ministro das Infraestruturas, Pedro
Nuno Santos, disse na quarta-feira (10)
que a TAP pode ter atualmente uma dimensão superior àquela de que vai necessitar nos próximos anos, sendo esta
uma das condições da Comissão Europeia para aprovar apoio. “Nós podemos
ter neste momento uma empresa com
uma dimensão superior àquela que são
as necessidades nos próximos anos.
Isto é uma condição da Comissão Europeia”, disse o ministro das Infraestruturas e da Habitação, numa conferência de
imprensa, em Lisboa, depois do anúncio
da aprovação da Comissão Europeia a
um apoio estatal à TAP no valor máximo
de 1,2 mil milhões de euros.

nha como consequência uma “restruturação excessiva da TAP”.
Sublinhando a necessidade de ajustar
as dimensões da companhia aérea às suas
necessidades futuras, Pedro Nuno Santos
admitiu que “não seria sério” tentar passar
a ideia de que uma restruturação da transportadora aérea pode ser feita sem consequências, por exemplo, nas frotas e nos
trabalhadores.
“Sem intervenção pública, a TAP
acabaria por falir”, destaca Pedro Nuno
Santos. Por essa razão, o ministro salienta
que “o Estado tem de se acautelar” e por
isso, o futuro da ajuda pública à TAP está
agora dependente dos acionistas privados.
“Os portugueses não nos perdoariam se
o entanto, o governante disse julgar os seus interesses não estivessem acautser possível apresentar à Comissão elados”, referiu.
Europeia “um bom caso” que não teJN/MS

N

O

teste chama-se “Tell Me Fast Rapid Diagnostic Test Coronavirus
(COVID-19) IgG/IgM Antibody
Test (S/P/WB)” e está a ser recolhido
voluntariamente pelo distribuidor nacional, cujo fabricante é o Biocan Diagnostics. Foram detetados dois resultados
falsos negativos em Portugal num lote
específico e por isso, o Infarmed suspendeu a comercialização.
O fabricante justifica o erro com a
“produção inicial” dos testes, logo as
melhorias entretanto introduzidas, que
aumentaram a “sensibilidade” na deteção da imunidade ao vírus, não terão
atingido este lote. A Autoridade Nacional do Medicamento lembra, em comunicado no seu site, que “o desempenho
clínico dos testes rápidos de anticorpos
é ainda limitada”.
O Infarmed acrescenta ainda que os
testes rápidos devem ser feitos por laboratórios ou unidades de prestação de
serviços de saúde. Os testes de imunidade não devem ser ainda feitos em
novos casos de covid-19, uma vez que
“quando interpretados isoladamente”,
“não excluem a possibilidade de a pessoa estar infetada”.
Esta semana, o secretário de Estado da
Saúde, António Sales, tinha alertado que

Créditos: DR
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A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) informou esta quarta-feira (10) que suspendeu a comercialização de um teste rápido para
detetar a imunidade à covid-19. Foram detetados dois resultados falsos
negativos em Portugal.

estes testes devem ser usados com “parcimónia e em condições controladas” e
feitos em termos de grupo para se poder
verificar o grau de imunização. Advertiu que feitos de uma forma individualizada podem dar “uma falsa sensação de
segurança”.
Neste momento decorre um estudo
nacional para detetar o nível de imunidade ao novo coronavírus em Portugal.
O inquérito serológico está a ser feito
pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo
Jorge e o objetivo é saber a percentagem
de pessoas que têm anticorpos contra o
vírus.
JN/MS

Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com

1325 St. Clair Avenue West,
Toronto, ON M6E 1C2
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Grupo armado
ataca posto de
saúde no centro
de Moçambique

ÁFRICA

Um grupo armado incendiou um posto de
saúde numa localidade do centro de Moçambique de onde levou medicamentos e
roubou bens de pacientes e profissionais,
anunciaram na quinta-feira (11) as autoridades locais.

O

Créditos: DR

ataque aconteceu na quarta-feira (10)
em Chiedeia, distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, referiu
António Manuel, chefe de localidade, citado
pela Rádio Moçambique, sem especificar a
origem do grupo.
Segundo aquele responsável, “não houve
registo de mortos nem feridos”.
Os agressores entraram nas instalações
onde se apoderaram de medicamentos, telemóveis e dinheiro dos funcionários em
serviço e também dos pacientes internados.
De seguida, deitaram fogo às instalações e
puseram-se em fuga.
O chefe de localidade apelou a um “reforço de vigilância” por parte dos residentes.
O incidente aconteceu numa zona do
vido à pandemia, que dispara este ano de
centro
do país onde alguns distritos têm
2 para 10% do PIB, com a correspondente
“explosão” da dívida pública e uma reces- sido palco de ataques atribuídos a ex-guersão económica, na previsão de então, de 4 a rilheiros rebeldes da Resistência Nacional
Moçambicana (Renamo) que já provocaram
5% do PIB, contra o crescimento anual acimais de 20 mortos desde agosto de 2019.
ma de 5% que se registava até agora.
AD/MS
O quadro, reconheceu na ocasião, era
composto ainda, “no melhor cenário”,
pela duplicação do desemprego, cuja taxa
poderá chegar aos 20% e a quebra de 18 mil
milhões de escudos (163 milhões de euros)
em receitas públicas.
Cabo Verde tem um acumulado de 616
casos de covid-19, dos quais cinco resultaram em óbito e 294 foram, entretanto,
dados como recuperados (dados de quarta-feira, 10 de junho).
A pandemia de covid-19 já provocou
mais de 411 mil mortos e infetou mais de 7,2
milhões de pessoas em 196 países africanos
e territórios, segundo o balanço feito pela
agência francesa AFP.
A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de
2019, em Wuhan, uma cidade do centro da
China.
Depois de a Europa ter sucedido à China
como centro da pandemia em fevereiro, o
continente americano passou a ser o que
tem mais casos confirmados, embora com
menos mortes.
AD/MS

O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano,
Olavo Correia, admitiu na quarta-feira (10)
uma recessão económica em Cabo Verde
de 8% este ano, devido à crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

“

Facto é que estamos a falar de uma recessão económica que pode atingir os
8%. O Governo de Cabo Verde estava
a contar com um crescimento económico
para este ano à volta dos 6%. É efetivamente
uma alteração radical do quadro nacional”,
afirmou o governante, que é também ministro das Finanças, numa mensagem divulgada na tarde de quarta-feira (10).
A confirmar-se esta previsão, será uma
recessão histórica nos 45 anos de independência de Cabo Verde.
O Governo cabo-verdiano prevê entregar ainda este mês na Assembleia Nacional um novo Orçamento de Estado para
2020, devido à crise económica, desde logo
pela quebra no turismo, que garante cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB)
anual do arquipélago, que em 2019 recebeu
819.000 turistas.
Olavo Correia acrescentou que está a
ser “montada” uma “engenharia” para
“garantir o funcionamento do Estado” e
que “este quadro de desequilíbrios”, com
“mais despesas para garantir a normalidade”, agravado por “uma drástica diminuição dos impostos por cobrar e a cobrar”,
resultará “obrigatoriamente” no aumento

da dívida pública do país.
“E o exercício vai mais ou menos neste
sentido: a paragem da atividade económica faz com que haja menos IVA; muitas das
empresas estão paradas, pelo que não pagarão impostos – daí que a capacidade de
cobrança da máquina fiscal é obviamente
muito menor. A única solução que temos
pela frente é o aumento do endividamento,
sob pena de haver um colapso do Estado”,
descreveu Olavo Correia.
Explicou que, entre outros, a revisão das
contas de 2020 implica o “aumento das
despesas com a saúde”, a “garantia de rendimentos para aqueles que realmente precisam” ou uma “intervenção financeira do
Estado para apoiar as empresas com garantias e liquidez de modo a terem capacidade
financeira para ultrapassar esta fase”.
Segundo dados revelados anteriormente
pelo Instituto Nacional de Estatística, o PIB
cabo-verdiano – toda a riqueza produzida
pelo país – cresceu 6,1% em 2019, face ao
ano anterior, ao passar de 184.661 milhões
de escudos (1.670 milhões de euros) para
195.929 milhões de escudos (1.772 milhões
de euros).
O Governo estima no Orçamento ainda
em vigor um PIB de 211.095 milhões de escudos (1.904 milhões de euros).
O vice-primeiro-ministro admitiu em
abril um cenário de défice orçamental, de-
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Cabo Verde estima recessão de 8% em 2020

ONG acusa Governo moçambicano de “silêncio perturbador”
sobre morte de 52 pessoas
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização não-governamental moçambicana, acusou o
Governo de “silêncio perturbador” por
ainda não ter divulgado os resultados
do inquérito à morte de 52 pessoas por
supostos grupos armados em abril.

recusado a aderir aos grupos armados,
disse o MDN.
Na altura, as autoridades referiram
que uma equipa de especialistas se encontrava no terreno a fazer a avaliação
e a produzir um relatório “para os moçambicanos e para o mundo entenderem
a ocorrência de Xixati”.
Num comunicado que divulgou na terMinistério da Defesa Nacional
(MDN) disse em abril que as víti- ça-feira (9), o CDD assinala que dois memas, maioritariamente jovens, fo- ses após “o massacre”, o Governo ainda
ram mortas na aldeia de Xitaxi, distrito de não cumpriu a promessa de apresentar os
Muidumbe, província de Cabo Delgado, resultados de um relatório sobre a ocornorte de Moçambique, por grupos arma- rência, considerando que prima por um
dos que protagonizam ataques na região.
“silêncio perturbador”.
Os assassínios foram resultado de re“A falta de uma informação oficial sotaliação ao facto de as vítimas se terem bre as circunstâncias em que o massacre

O

ocorreu e o ruidoso silêncio que marcou
os dois meses após a ocorrência remete
para o esquecimento dos chamados ´mártires de Xitaxi`”, lê-se na nota.
O acontecimento, prossegue o CDD,
não pode ser apagado da memória coletiva dos moçambicanos, porque representa
uma das fases mais críticas da história recente de Moçambique.
“Depois de terem falhado na sua missão
de garantir segurança às vítimas e neutralizar ataques violentos contra civis, o máximo que as Forças de Defesa e Segurança
podem fazer é avaliar e compreender as
circunstâncias em que o massacre ocorreu para evitar que atos como este voltem
a acontecer”, refere aquela organização

da sociedade civil moçambicana.
A Lusa tentou ouvir o MDN sobre o inquérito às mortes em Xitaxi, mas sem sucesso.
Cabo Delgado, província onde avança
o maior investimento privado de África
para exploração de gás natural, está sob
ataques desde outubro de 2017 por insurgentes, classificados desde o início do ano
pelas autoridades moçambicanas e internacionais como uma ameaça terrorista.
Em dois anos e meio de conflito, estima-se que já tenham morrido, no mínimo, 600 pessoas e que cerca de 200 mil já
tenham sido afetadas, sendo obrigadas a
refugiar-se em lugares mais seguros, perdendo casa, hortas e outros bens.
AD/MS
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sobre flexibilização confundem cariocas
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Empresários sugerem mais diálogo entre autoridades públicas, após decisões
divergentes do poder público municipal
e estadual. TJRJ chegou a suspender
os decretos, mas a própria Corte voltou
atrás em menos de 24 horas.

D

esde a semana passada, quando as
autoridades públicas anunciaram o
início da flexibilização do isolamento
social no Rio, os moradores da cidade estão
confusos.
Os decretos da prefeitura e do governo
são divergentes entre si: o do estado recomenda a reabertura de bares e restaurantes, mas o municipal veda a reabertura – prevalece, neste caso, a regra de cada
cidade.
A confusão aumentou ainda mais quando
a Justiça determinou, na segunda-feira (8),
que nenhum dos dois decretos valia mais.
A decisão não durou nem um dia porque,
na terça (9), o próprio Tribunal de Justiça
derrubou a liminar.

Principais dúvidas
Praias - decreto permitiu atividade esportiva na água, mas não o banho de mar.
Permissão seria publicada na terça (9) pela

manhã, mas saiu só à tarde. Quem acordou
cedo acabou descumprindo o isolamento
social.
Igrejas - decreto municipal permitiu o
funcionamento, mas uma decisão da Justiça impedia a realização de cultos em templos em toda a cidade. Na terça, a Alerj
aprovou um projeto que autoriza o governo a abrir os templos - entretanto, o Poder
Executivo já tinha esse poder. Segundo
Marcelo Crivella, com a decisão do TJ, as
regras da prefeitura voltaram a valer e as
igrejas podem abrir.
“Com a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, as
regras da prefeitura voltaram a valer. Portanto as igrejas estão liberadas para o funcionamento, mantendo as regras de ouro.
Afastamento entre as pessoas. E aqueles
com comorbidades deve evitar irem aos
cultos nessa primeira fase”, disse Crivella
sobre as igrejas.
Bares e restaurantes - decreto de Witzel
permitiu a reabertura a partir da passada
sexta-feira (5); no sábado (6), Crivella disse que os da capital deveriam permanecer
fechados, pois prevalece a regra municipal.
G1/MS

Polícia Civil e MP do RJ prendem
bombeiro suspeito de obstruir
investigações dos assassinatos
de Marielle Franco e Anderson Gomes
Sargento do Corpo de Bombeiros MaRonnie e Elcio de Queiroz -- suspeito de
xwell Corrêa, o Suel, é apontado como dirigir o carro que perseguiu Marielle -- esresponsável por ajudar a jogar armas do tão presos desde março de 2019.
policial reformado Ronnie Lessa no mar.
“O papel de Maxwell para obstruir as
investigações foi ceder o veículo utilizado
m sargento do Corpo de Bombeiros para guardar o vasto arsenal bélico persuspeito de ajudar a sumir com as armas usadas para matar a vereadora tencente a Ronnie, entre os dias 13 e 14
Marielle Franco e o motorista Anderson Go- de março de 2019, para que o armamento
mes foi preso na manhã desta quarta-feira fosse, posteriormente, descartado em alto-mar”, afirmou o MP.
(10) no Rio de Janeiro.
Além do mandado de prisão, a operação
Maxwell Simões Corrêa, de 44 anos, conhecido como Suel, foi preso em casa, uma cumpre mandados de busca e apreensão
mansão de três andares num condomínio em 10 endereços na cidade do Rio ligados
de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na a Maxwell e a outros quatro investigados.
A ação foi desencadeada por policiais da
Zona Oeste do Rio. Na porta da residência,
avaliada em R$ 1,9 milhão, foi apreendida Delegacia de Homicídios e por promotores
do Grupo de Atuação Especial no Combate
uma BMW X6 de pelo menos R$ 170 mil.
Ainda segundo a força-tarefa, Suel é ao Crime Organizado (Gaeco). Participbraço direito de Ronnie Lessa, apontado aram a Corregedoria da PM e o Serviço Reservado dos Bombeiros.
como o autor dos disparos no atentado.
A decisão foi proferida pelo Juízo da 19ª
“São pessoas extremamente ligadas,
tanto na vida do crime quanto na vida so- Vara Criminal da Comarca da Capital.
cial”, afirmou o delegado Daniel Rosa.
G1/MS

U

Após reabertura de comércio, lojas de rua no
Ministro do STJ vê indícios de que governador do Pará
direcionou irregularmente compra de respiradores
Ministro Francisco Falcão autorizou operação sobre compra suspeita de equipamento de saúde no Pará. Ele também
determinou o bloqueio de bens dos investigados, no valor de R$ 25, 2 milhões.

O

ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão disse que
há indícios de que o governador do
Pará, Hélder Barbalho (MDB), direcionou
ilegalmente a compra de respiradores para
serem usados na rede hospitalar do estado,
em meio à pandemia do coronavírus.
O ministro autorizou a operação da
Polícia Federal desta quarta-feira (10),
batizada de Bellum, que mira irregularidades na compra dos equipamentos. A TV
Globo teve acesso ao despacho de Falcão.
Além de Barbalho, são alvo o secretário de
Saúde, Alberto Beltrame, e empresários.
Para Falcão, há provas que apontam
para fraude de licitação e prevaricação (ato

contra a administração pública) cometidas pelo governador. O ministro disse que
ainda não se pode afastar possível ato de
corrupção.
“Os diversos elementos de prova até
então coligidos indicam o direcionamento
da contratação por parte do governador e a
posterior montagem de certame licitatório
com a finalidade de regularizar a aquisição
que já havia sido realizada e, inclusive,
paga”, escreveu o ministro.
Falcão afirmou ainda que as investigações mostraram o pagamento antecipado de R$ 25,2 milhões por equipamentos
“imprestáveis para uso”.
Outro ponto levantado pelo ministro é
que foi realizada “a indicação de favorecimento da empresa contratada com a concessão de benefício fiscal no tocante ao
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e
Serviços -ICMS”.
G1/MS

Centro e na Zona Sul de SP registram filas na porta
Além de cuidados com saúde, como
distanciamento social e uso de álcool
gel, lojas têm limite de horário de funcionamento de quatro horas; reabertura acontece um dia após o estado
de SP registrar recorde do número de
mortos por Covid-19.

A

s lojas do comércio de rua no Centro e na Zona Sul de São Paulo registraram filas na porta na primeira
hora de funcionamento da manhã desta
quarta-feira (10).
A reabertura acontece após mais de
dois meses de medidas de isolamento
social restritivas para conter o avanço
do coronavírus.
Além de cuidados com saúde, como
distanciamento social e uso de álcool
gel, as lojas vão ter um limite de horário
de funcionamento de quatro horas.
A Prefeitura autorizou a reabertura das
lojas de rua e das imobiliárias da capital

paulista após assinatura do acordo com os
setores de comércio e imobiliário. A reabertura acontece um dia após o estado de
São Paulo registrar recorde do número de
mortos por Covid-19, com 334 mortes em
24 horas. Na quarta-feira (10) o número
total de óbitos era 9.522 e o número de
contaminados chegava aos 150 mil.
A capital paulista está na fase laranja do plano gradual de flexibilização da
quarentena estipulado pelo governo de
São Paulo. Nesta etapa, cinco setores
são autorizados a reabrir com restrições.
O município já havia liberado concessionárias de veículos e escritórios.
Para dar conta da demanda de movimentação de passageiros na cidade no
primeiro dia de reabertura do comércio,
a SPTrans prometeu colocar nas ruas
92% da frota de ônibus da cidade em
operação, com 11.800 coletivos circulando pela capital.
G1/MS
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OMS avisa que não se sabe se
coronavírus varia com as estações
A Organização Mundial da Saúde (OMS) mais, ou não” no inverno, destacou o didisse desconhecer ainda se o novo coronavírus atua de forma diferente com as retor dos programas de emergência da
mudanças de temperatura nas diferentes OMS, Mike Ryan, citado pela agência
estações do ano e evita comparações
com o vírus da gripe sazonal. “Para ser EFE, quando questionado sobre o risco
claro, até ao momento não temos dados
adicional que pode existir na América do
que indiquem
que oadvírus
pode
atuar de1 30/05/2020 17:02:23
20-0761 Portuguse
MilStadium
- Portuguese.pdf
forma mais agressiva ou transmitir-se Sul com a chegada do inverno.

ike Ryan sublinhou não saber
“como o vírus irá atuar no futuro”,
após suposições de que na Europa
e nos Estados Unidos, com o aumento das
temperaturas, com a chegada do verão,
haverá uma diminuição natural do contágio.
A preocupação contrária surgiu na
América Latina, com a chegada do
inverno, que aumenta o medo de um
vírus mais forte, bem como uma maior
capacidade de propagação deste.
Em ambos os casos, a atuação do novo
coronavírus está a ser comparada com
a gripe sazonal, uma doença com vários
sintomas em comum com a covid-19 e
que está associada ao inverno.
“Sabemos que estamos a entrar no ciclo da temporada da gripe no hemisfério
sul, mas não sabemos como o novo coronavírus se irá comportar”, atirou Mike
Ryan.
O responsável da OMS lembrou que em
todo o hemisfério sul a gripe se comporta da mesma forma, ainda que em países
como a Austrália, Chile, Argentina ou
África do Sul se registe uma temporada
gripal mais associada ao frio.
E acrescentou que em sentido
contrário, nos países situados na região
do equador, “o comportamento da gripe
não é tão previsível e tem tendência a
persistir durante todo o ano”.
Mike Ryan alertou que não se deve confiar que a chegada do calor irá suavizar o
vírus na Europa.
“Muita gente diz que no verão o vírus
será menos transmissível, porque toda a
gente passa mais tempo no exterior, mas
outros dirão que as pessoas tendem a
procurar lugares fechados com ar condicionado por causa do calor”, realçou.
A OMS já assinalou que a covid-19 tem
tendência a circular melhor em espaços
fechados e recomendou a utilização
maciça de máscaras caso não seja possível manter a distância recomendada de
dois metros entre as pessoas.
JN/MS

Aviação
Governo austríaco
impõe preço mínimo
de 40 euros para
bilhetes de avião
O Governo austríaco anunciou esta
segunda-feira (8) que vai impor um
preço de venda mínimo para bilhetes
de avião, fixado em 40 euros, para
evitar “excessos” das companhias
aéreas em detrimento do ambiente e
dos trabalhadores.

“

Deixará de ser possível propor
bilhetes de avião a um preço inferior às tarifas e custos reais.
Na Áustria, isso representa em média 40 euros”, afirmou a ministra do
Ambiente, Leonore Gewessler (Verdes), numa conferência de imprensa
em Viena, indicando que se pretende
contribuir para “um transporte aéreo
mais sustentável e socialmente equitativo”.
“Não haverá bilhetes de baixo
custo à custa do meio ambiente e dos
trabalhadores. Na União Europeia,
somos pioneiros contra o ‘dumping’
das ‘low cost’”, adiantou a ministra.
Esta medida foi conhecida depois
de o chanceler austríaco, Sebastian
Kurz, que governa em coligação com
os ecologistas, ter confirmado que a
companhia aérea Austrian Airlines,
que pertence ao grupo Lufthansa,
vai beneficiar de ajudas públicas no
valor de 450 milhões de euros, 150
dos quais em ajudas diretas e 300
milhões em empréstimos garantidos
pelo Estado, para recuperar da crise
causada pela pandemia de covid-19.
JN/MS
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Padrasto de jovens desaparecidas
tinha ossadas humanas em casa
O padrasto de dois menores desaparecidos há meses foi detido, no Idaho, EUA,
sob a acusação de esconder provas, depois de restos mortais humanos terem
sido encontrados na sua propriedade.

T

ylee Ryan, de 17 anos, e Joshua Vallow, que fazia oito em maio, desapareceram durante este ano, não é certo
quando. Chad Daybell, 51 anos, foi detido
na terça-feira (9) por ter ossadas humanas
não identificadas no quintal. A autópsia
realizada aos corpos, encontrados pelas
autoridades locais e por agentes do FBI durante buscas à casa do suspeito, deve confirmar as identidades das vítimas. A mãe
dos menores e mulher do suspeito, Lori
Vallow, já tinha sido detida em fevereiro
no Havai, sob uma série de acusações que
incluíam dois crimes de abandono e negligência familiar.
O caso chamou a atenção internacional
muito por causa das crenças apocalípticas do casal. Nos vários livros de ficção
escritos por Chad, constavam referências recorrentes ao dia do juízo final. De
acordo com os registos de divórcio de
Lori e do ex-marido, esta acreditaria que

era seu dever “reunir e preparar os escolhidos para viver na Nova Jerusalém
após a Grande Guerra, como profetizado
no Livro das Profecias”. E, segundo o
“The New York Times”, ambos estavam ligados a uma organização que visa
“ajudar as pessoas a preparar-se para a
segunda vinda de Jesus Cristo”.
Chad e Lori casaram-se logo após a
morte de ambos os cônjuges: o anterior marido dela foi morto a tiro em julho passado pelo cunhado, alegadamente
em legítima defesa, e a anterior mulher
dele foi encontrada morta em casa, três
meses depois, ainda em circunstâncias
por apurar.
Quando, em janeiro, o casal Daybell e
Vallow apareceu no Havai sem os jovens,
as autoridades emitiram uma ordem judicial obrigando a mulher a apresentar
os filhos no Departamento de Saúde e
Bem-Estar do Idaho. Nunca aconteceu. E
nem a recompensa de 20 mil dólares por
informações oferecida pelos avós serviu
para ajudar a localizar as jovens.
JN/MS

A polícia do condado de Coconino, no
estado do Arizona, Estados Unidos da
América, revelou, esta quarta-feira (10),
que a autópsia a um menino de seis
anos, falecido em março, confirmou
que a morte se deveu a subnutrição. A
criança era fechada num armário durante 16 horas por dia.

O

relatório da autópsia explica que
Deshaun Martínez, a vítima mortal, já não apresentava sinais vitais à chegada da polícia ao apartamento
onde vivia com os pais e um irmão mais
velho na cidade de Flagstaff.
Inicialmente, os pais terão dito aos
agentes que o estado de subnutrição da
criança se devia a doença ou à eventual ingestão de comprimidos ou cafeína.
A versão não convenceu os elementos
da polícia, que, na sequência da investigação, viriam a apurar que a criança
costumava ser fechada num armário,
juntamente com o irmão, durante mais
de 16 horas por dia.
Os pais reconheceram a aplicação
do castigo e que haviam dado “pouca
comida” aos dois filhos. Adiantaram
ainda que a punição se devia ao facto de
as crianças “roubarem alimentos” enquanto eles dormiam.
O pequeno Deshaun Martínez terá tido
sempre problemas de baixo peso, mas de
acordo com o pai, a família tinha muitos
poucos recursos, recorrendo a senhas de
apoio alimentar para ter acesso a comida.
Os vizinhos indicam que o menino tinha
um “aspeto esquelético”.
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Criança fechada pelos pais
em armário morre à fome

Os pais do menino, Elizabeth Archibeque e Anthony Martínez, e a avó, Ann
Martínez, foram detidos e enfrentam a
acusação de assassinato em primeiro
grau, sequestro e abuso infantil. Os três
declararam-se, no entanto, inocentes.
Os procuradores do estado do Arizona têm agora que decidir até final
de julho se irão pedir a aplicação da
pena máxima. Segundo os jornais
norte-americanos, a criança, à data da
morte pesava pouco mais de oito quilos.
JN/MS
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A César o que é de César
Inês Barbosa

Opinião

Na abertura da 26ª jornada, o Famalicão
saiu vitorioso da deslocação ao terreno
do Gil Vicente. Os visitantes entraram
destemidos e confiantes em campo e
o primeiro golo surgiu aos 12 minutos,
quando Edwin Vente carregou em falta,
dentro da grande área, Toni Martinez e
foi assinalada grande penalidade - Fábio
Martins não desperdiçou a oportunidade. O avançado Diogo Gonçalves fez o
segundo já perto do intervalo, aos 42’,
após cruzamento de Toni Martínez.

A

os 77’ surgiu o único golo gilista
desta partida - Henrique Gomes
serviu e Hugo Vieira encaminhou,
de cabeça, a bola para o fundo das redes
famalicenses. No primeiro de seis minutos
de tempo extra Banguera marcou na própria baliza e estabeleceu o resultado final:
3-1 para o Famalicão. Parece que a quarentena lhes fez bem!
O dia seguinte, quarta-feira (10), prometia emoções fortes - afinal, na ronda
anterior tanto o F.C.Porto como o Benfica
“escorregaram” na deslocação a Famalicão e na receção ao Tondela, respetivamente, e anularam a distância pontual que
os separava - embora, caso o campeona-

to acabasse nesse momento, o F.C. Porto
conquistaria o campeonato já que ganha
em confronto direto.
Nesse dia quem entrou primeiro em
“cena” foi o Vitória de Setúbal, que empatou 2-2 frente ao Santa Clara. Foram os
açorianos os primeiros a marcar, aos 38’,
numa grande penalidade convertida por
Thiago Santana, mas os sadinos restabeleceram a igualdade aos 45+3’, por intermédio de Hildeberto Pereira. Aos 78, Mirko
Antonucci marcou o segundo golo sadino,
antes da nova igualdade estabelecida por
Crysan, aos 86’.
Depois foi então a vez dos encarnados de visita ao Portimonense, 17.º classificado e
em zona de despromoção, a turma de Lage,
apesar dos tristes incidentes que se sucederam ao encontro da jornada passada, entraram em campo com a determinação necessária. Na realidade, no primeiro “round”
desta luta as águias praticamente encostaram os alvinegros às cordas, não os deixando sair a jogar. Depois de algumas tentativas
sem sucesso, Rafa surge do lado direito aos
18’ e, ao invés de cruzar para o interior da
pequena área, vê Pizzi mais recuado, faz um
passe atrasado para o camisola 21 que, por
sua vez, desfere um forte “murro no estômago” de Gonda - um remate potente, que
não deu hipóteses ao guardião japonês.
Apesar de Jardel ter saído lesionado, cedendo o lugar a Ferro, o Benfica não perdeu o ritmo - foram precisos 13 minutos
para fazerem o 2-0, ainda que com algu-

ma “ajuda” da defesa adversária. Pizzi , de
primeira e de trivela, tinha como intuito
desmarcar André Almeida, no entanto o
defesa Possignolo falha completamente o
esférico quando o tenta aliviar, deixando
o lateral direito do Benfica na cara do golo
- tudo que teve de fazer foi encostar. Com
2-0 no marcador o que se esperava era que
as águias tentassem, tanto quanto possível, manter o ritmo e defender o resultado. O que se viu? Exatamente o contrário!
O Portimonense surgiu com uma nova
força no segundo tempo, mostrando-se
capaz de fazer frente ao adversário.
Num choque entre Hackman, Cervi e
Grimaldo, este último acabou por se lesionar no joelho esquerdo - foi obrigado
a abandonar a partida, sendo substituído
por Nuno Tavares. Daqui até ao primeiro
tento do Portimonense foi um “tirinho”
- Tabata cobrou um livre junto à bandeirola de canto e Dener, qual super-herói,
conseguiu voar mais alto que Rúben Dias
e Ferro, cabeceando forte para o fundo da
baliza de Vlachodimos.
O que já estava mal ficou ainda pior - 10
minutos depois, após uma defesa incompleta do guardião encarnado, o esférico
sobrou para Júnior Tavares que, de fora da
área, desferiu um remate forte e colocado.
O estádio só não se “levantou” porque não
existiam adeptos. Foi o K.O. para o Benfica
que, até ao apito final, foi incapaz de recuperar somando o quarto empate consecutivo no campeonato.

Já os azuis e brancos voltaram a casa
para receberem o Marítimo e, da bandeja
estendida pelo Benfica, não deixaram escapar a oportunidade de se voltarem a isolar no topo da tabela classificativa. Foram
precisos apenas seis minutos para Corona
(oh valha-nos Deus!), de costas, rodar sobre uma perna e atirar de primeira para
um belíssimo golo!
O Marítimo esteve perto do empate no
minuto seguinte a este golo: Daizen ultrapassou Pepe, tentou o chapéu, mas a bola foi
de encontro à barra da baliza de Marchesín.
Apesar de se terem seguido boas oportunidades para ambas as equipas, nenhuma delas conseguiu ser eficaz.
À semelhança dos primeiros 45 minutos,
o F.C. Porto assumiu o controlo e domínio
da partida na segunda metade, apesar do
atrevimento insular que ainda provocou
alguns calafrios aos azuis e brancos.
Nota para a estreia do jovem Fábio Vieira na equipa principal dos dragões, que
rendeu Marega aos 72 minutos.
Ainda antes do apito final Alex Telles viu
a cartolina vermelha, por acumulação de
amarelos.
Este resultado valeu a liderança isolada
ao FC Porto, com 63 pontos, mais dois que
o Benfica (61).
Parece que tudo se resume a quem menos treme quando o momento exige firmeza: e, se assim for, há que entregar a
“César o que é de César”.
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Liga I

Cidade do Futebol, em Oeiras.
No segundo tempo, os minhotos voltaram a adiantar-se no marcador, por
Trincão (56 minutos), mas 10 minutos
volvidos Thiago Santana bisava e voltava
a igualar a partida.
Já nos descontos, quando o relógio
s arsenalistas marcaram primeiro marcava dois minutos para lá nos 90,
por Fransérgio, aos 20 minutos, Carlos Jr. garantiu os três pontos para o
mas nem um quarto de hora de- Santa Clara.
JN/MS
pois Thiago Santana empatou para os insulares, que jogaram como visitados na

O Santa Clara ganhou, na passada
sexta-feira (5) à tarde, ao Braga, por
3-2, em jogo da 25.ª jornada da Liga,
a primeira após a paragem devido à
pandemia, com o triunfo açoriano a
chegar já em tempo de descontos.

O

Empate entre
V. Guimarães
e Sporting
no recomeço da Liga
V. Guimarães e o Sporting empataram a
dois golos, na noite da passada quinta-feira (4), no estádio Dom Afonso Henriques, em jogo referente à 25.ª jornada da
Liga, a primeira após a paragem devido
à pandemia de covid-19.

A

partida começou equilibrada, com
os minhotos a disporem de duas
boas ocasiões na área leonina. No
entanto, seria o adversário a adiantar-se
no marcador, pelo avançado esloveno
Sporar, que, aos 18 minutos, soube aproveitar bem uma grande falha do guarda-redes Douglas para fazer golo.
Aos 32 minutos, João Carlos Teixeira fez

Créditos: DR

Carlos Jr. marca aos 90+2 e dá vitória
ao Santa Clara frente ao Braga

o 1-1, após assistência de Joseph, e colocou
tudo na mesma até à pausa.
Já na segunda parte, Sporar voltou a colocar o Sporting na frente do marcador, num
golo que teve de ser validado pelo VAR.
Aos 68 minutos, os vimaranenses igualaram novamente a partida, com um golo
de Edwards.
Aos 77 minutos, os da casa ficaram reduzidos a 10 com a expulsão de Joseph. A
partir daí, o Sporting pressionou um pouco
mais e esteve perto de fazer o terceiro golo,
num remate de Rafael Camacho, aos 89
minutos. Contudo, o marcador não sofreu
mais alterações até ao final.
JN/MS
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Chapéu de Filipe Soares dá vitória
ao Moreirense no Bessa

O

Os pacenses foram felizes na deslocaOs pacenses chegaram ao intervalo já
ção a Vila do Conde e regressaram às em vantagem, com golos de João Amaral e
vitórias na Liga (2-3).
Douglas Tanque, cabendo a Bruno Santos,
já na segunda parte, assinar o golaço que
Paços de Ferreira reiniciou a Liga garantiu a conquista dos três pontos. Pelo
da melhor maneira e conseguiu um Rio Ave marcaram Diego Lopes e Gelson
triunfo importante (2-3), em Vila Dala. Ambas as equipas acabaram reduzido Conde, no passado domingo (7), no jogo das a 10 jogadores.
que fechou a 25.ª jornada, a primeira após a
JN/MS
paragem devido à pandemia de Covid-19.

O

Famalicão derrota
Gil Vicente em Barcelos
O Famalicão, que já tinha vencido o
Equipa de João Pedro Sousa garante a
segunda vitória consecutiva, após ter F. C. Porto (2-1) na partida de retoma do
derrotado o F. C. Porto. Triunfo claro campeonato, adiantou-se no marcador
aos 12 minutos, numa grande penalidade
frente aos gilistas por 3-1.
convertida por Fábio Martins, com Diogo
Famalicão venceu esta terça-feira Gonçalves a fazer o segundo golo, aos 42,
(9) na deslocação ao terreno do Gil enquanto Hugo Vieira marcou o único golo
Vicente, por 3-1, na abertura da 26.ª do Gil Vicente, aos 77, antes do terceiro dos
jornada da Liga portuguesa de futebol, num famalicenses, num autogolo de Banguera,
jogo em que se estrearam as cinco substi- aos 90+1.
JN/MS
tuições.

O

Créditos: DR
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Paços de Ferreira ganha
e distancia-se da zona de descida

co pela linha de fundo, fez a bola desviar
em Ricardo Costa e esta assumiu um arco
caprichoso que enganou por completo o
guardião Helton Leite.
Os axadrezados, liderados por Daniel
Ramos, tudo fizeram para inverter a desvantagem, mas os ferros da baliza defendida por Pasinato - com três bolas ao poste
momento do encontro surgiu na segunda parte -, traçaram um rumo inlogo a abrir a segunda parte, aos feliz para as panteras.
48 minutos. Filipe Soares, que se
JN/MS
esticou todo para evitar a saída do esfériO Moreirense deslocou-se, no passado sábado (6), ao Estádio do Bessa,
onde venceu por 1-0, em jogo da 25.º
jornada da Liga. Um golo com muita
“felicidade” de Filipe Soares foi o suficiente para os cónegos resgatarem os
três pontos.
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F. C. Porto aproveita
deslize do Benfica

Sérgio Conceição, para este encontro,
já pôde contar com Alex Telles, que esteve
afastado devido a castigo, e fez outra alteração no onze, ao tirar, por opção, Soares,
substituindo por Zé Luís.
Por outro lado, no Marítimo, José Gomes não teve à disposição Correa e Rodrigo Pinho, que cumprem castigo.
O F. C. Porto entrou melhor no jogo
e, aos 6 minutos, inaugurou o marcador
com um golo de belo efeito de Corona.
Após um alívio para a entrada da área,
depois de um canto a favor dos azuis e
brancos, Corona rematou de primeira à meia-volta, fazendo a bola entrar
na baliza, sem dar qualquer hipótese a
Charles.
Apesar do ascendente da formação portista, o Marítimo conseguiu criar algumas
oportunidades de golo. A primeira aconteceu aos 17 minutos, com Maeda, depois
de um cruzamento, a surgir ao segundo
poste, mas a falhar a finalização.
Os insulares intensificaram a pressão e
aos 23 minutos tiveram nova oportunidade para chegar ao empate. Um cabeceamento muito forte de Joel Tagueu obrigou
Marchesín a uma defesa por instinto para
evitar o golo.
O tento madrugador dos portistas deses dragões que vinham de uma quilibrou o jogo dos insulares que, apesar
derrota na última jornada, frente de conseguirem criar algumas situações
ao Famalicão, por 2-1, regressa- de perigo, falharam na finalização.
Ainda antes do intervalo, o F. C. Porram às vitórias, no Estádio do Dragão,
com um golo madrugador de Corona (6 to esteve perto de chegar novamente ao
golo, desta feita, por intermédio de Sérgio
minutos).

Créditos: DR

e isola-se na liderança da Liga

O F. C. Porto recuperou, esta quarta-feira (10), a liderança isolada da Liga
depois de vencer o Marítimo, por 1-0,
na 26.ª jornada, aproveitando o deslize
do Benfica, que empatou (2-2) em Portimão.

O
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Oliveira que disparou à baliza, mas Charles defendeu para canto.
No segundo tempo, a partida equilibrou, mas o jogo tornou-se mais lento e
com pouca história.
Manafá viu cartão amarelo e, por isso,
não vai poder jogar no próximo encontro
do F. C. Porto, com o Desportivo das Aves.
Sérgio Conceição fez a primeira substituição aos 72 minutos. Marega deu lugar
ao jovem Fábio Vieira, que fez a estreia
em jogos oficiais da equipa principal, perante um Estádio do Dragão vazio.
O F. C. Porto ficou reduzido a 10 jogadores depois de Alex Telles ter sido
expulso, por acumulação de amarelos. O
brasileiro também não vai jogar na próxima jornada em Vila das Aves.
Se até então o jogo já estava contido
e com poucas oportunidades, com os
‘dragões’ a jogarem com menos um, a
formação liderada por Sérgio Conceição
limitou-se a segurar o resultado e fê-lo com a competência que se imponha
nesta circunstância, conseguindo evitar
que a equipa insular chegasse perto da
baliza de Marchesín.
A fechar, Soares esteve perto de marcar, mas Nanu cortou a bola mesmo em
cima da linha.
O F. C. Porto lidera agora isolado a
prova, com 63 pontos, mais dois que o
Benfica, no segundo lugar.
JN/MS

Benfica empata em Portimão

e leva quatro
O Benfica somou esta quarta-feira (10)
o quarto jogo consecutivo sem vencer,
ao empatar 2-2, na deslocação ao Portimonense, depois de ter estado em vantagem por dois golos no jogo da 26.ª jornada da Liga.

O

s encarnados chegaram ao intervalo
em vantagem, com golos de Pizzi,
aos 18 minutos, e André Almeida
(31), tendo Dener (66) e Júnior Tavares (76)
assinado os tentos algarvios.
Para o encontro com o Portimonense,
Bruno Lage fez apenas uma alteração no
onze em relação à jornada anterior com o
Tondela, apresentando Cervi no lugar de
Gabriel.
No Municipal de Portimão, o Benfica
entrou melhor, assumindo o controlo do
jogo, não deixando espaço para os algarvios desenvolverem o seu futebol e fechando todos os caminhos para a sua área.
Embora com o controlo do jogo, os encarnados só aos 15 minutos é que ameaçaram a baliza de Gonda, com Rafa a falhar
a baliza, após o guarda-redes algarvio ter
defendido para a frente um remate de
André Almeida.
No melhor período, o Benfica abriu o
marcador por intermédio de Pizzi, que finalizou a assistência de Rafa dentro da área.
A vantagem deu ainda mais confiança
e consistência ofensiva aos encarnados
que, aos 31 minutos, dilataram a vantagem com um golo de André Almeida, ao
aproveitar uma falha da defesa algarvia,
assinando o seu terceiro esta temporada.
Durante a primeira parte, o Portimonense foi incapaz de contrariar o melhor
futebol do Benfica, tendo apenas regis-

tado um remate, mas longe da baliza de
Vlachodimos.
No segundo tempo, inverteram-se os
papéis, tendo o Portimonense corrigido
algumas das fragilidades a meio-campo,
demonstradas no primeiro tempo, tendo
surgido mais agressivo e pressionante sobre o adversário.
Ainda assim, foi o Benfica quem teve
oportunidade para ampliar o marcador,
quando, aos 54 minutos, Taarabt falhou
por pouco a baliza de Gonda.
Aos 63 minutos, Bruno Lage foi obrigado a fazer alterações na equipa, devido à
lesão de Grimaldo após um choque com
Hackman, entrando Nuno Tavares.
Aos 66 minutos, o Benfica foi surpreendido com o golo dos algarvios, com Dener
a dar o melhor seguimento à bola, na sequência de um livre cobrado por Tabata.
O Benfica acusou o golo e o Portimonense acreditou que podia chegar ao
empate, o que veio a acontecer aos 76
minutos, com Júnior Tavares a bater Vlachodimos com um remate forte e colocado, de fora da área.
Até ao final, Bruno Lage tentou dar a
volta ao jogo dos encarnados, lançando
de uma só vez Seferovic, Gabriel e Dyego
Sousa, mas o Benfica mostrou-se incapaz
de levar os três pontos de Portimão.
Com este resultado, o Portimonense deu um passo importante na luta pela
permanência, enquanto o Benfica voltou
a empatar para o campeonato, comprometendo a revalidação do título nacional.
JN/MS

Créditos: DR

jogos sem vencer
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HOLANDA

Federação holandesa propõe regresso do público em janeiro de 2021

O

KNVB quer que a competição retorne a partir de 1 de setembro com
jogos à porta fechada e, numa fase
posterior, em data ainda por definir, que
os jogos possam ter um fluxo limitado de
espectadores até janeiro, altura em que os
estádios poderão encher-se de público.
A direção da Federação apresentou o plano
de retorno à competição ao Governo através
de videoconferência e o ministro dos Desportos, Martin van Rijn, avalizou-o, a fazer fé
na reação positiva que expressou através da
rede social Twitter sobre a reunião.

“O mundo do futebol depende em boa
parte das receitas com a compra dos bilhetes. Infelizmente, não sendo isso possível
por ora, estamos a analisar o plano da KNVB
para o futuro”, escreveu Martin van Rijn.
O mesmo calendário inclui o retorno
aos treinos com contacto físico a partir de
24 de junho e um mês depois os primeiros
jogos de preparação, como prelúdio para
o início da temporada, a qual, por decisão
governamental, não pode ter início antes
de 1 de setembro.
Por outro lado, a Federação solicitou
ao executivo ajuda de até 150 milhões de
euros para garantir a sobrevivência das
equipas da 1.ª e 2.ª Ligas mais afetadas
pela pandemia da covid-19.
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A Real Federação de Futebol dos Países
Baixos (KNVB) propôs ao Governo, na
passada sexta-feira (5), um plano para
o regresso do futebol profissional, que
inclui jogos com espectadores nas bancadas em janeiro de 2021.

JN/MS

ALEMANHA
se traduz em cinco triunfos consecutivos desde o reinício da Bundesliga, que
os coloca a dois triunfos do oitavo título
consecutivo, o Bayern Munique esteve
perto de aumentar pelo polaco Robert
Lewandowski, aos 31 minutos.
Já na segunda parte, o Eintracht Frankfurt chegou ao empate por Danny Costa
(1-1), aos 69 minutos, e relançou a eliminatória, mas o polaco Robert Lewandwski marcou aos 74 o seu 45.º golo da época,
em todas as provas, e desfez a igualdade.
A 4 de julho, no Estádio Olímpico de
Berlim, o Bayern Munique volta a marcar
presença na final, tal como fez o ano passado, em que alcançou a dobradinha, desta feita contra o Bayer Leverkusen, que na
terça-feira (9) eliminou o Saarbrüken (30), que fez história ao ser o primeiro clube
da 4.ª divisão a atingir as meias-finais.
O médio alemão Kerem Demirbay foi

O Bayern Munique venceu (2-1), esta
quarta-feira (10), o Eintracht Frankfurt,
nas meias-finais da Taça da Alemanha,
e vai defender a posse do troféu frente
ao Bayer Leverkusen, a 4 de julho, em
Berlim.

N

uma partida que opôs os vencedores das últimas duas edições, o
Bayern ergueu o troféu em 2019 e
o Eintracht Frankfurt em 2018, na final
disputada com os bávaros, entrou melhor
a formação de Munique, com uma mão
cheia de oportunidades.
O Bayern Munique chegou à vantagem
pelo croata Ivan Perisic (1-0), aos 14 minutos, materializando em golo a supremacia
exercida, perante um Eintracht Frankfurt
algo permeável e com o português André
Silva desapoiado na frente do ataque.
A praticar um futebol demolidor, que
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Bayern Munique vence Eintracht Frankfurt e está na final da Taça

a grande figura do jogo, ao fazer as três 11 minutos, pelo avançado argentino
assistências para os golos do Bayer Le- Lucas Alario, aos 19, e pelo médio aleverkusen, que marcou por intermédio mão Karim Bellarabi, aos 58.
do atacante francês Moussa Diaby, aos
JN/MS

O defesa suíço Manuel Akanji e o avançado inglês Jadon Sancho, do Borussia
Dortmund, foram multados pela Liga
alemã (DFL), por desrespeitarem o protocolo da covid-19, revelou na passada
sexta-feira (5) o organismo.

A

DFL considerou que os dois jogadores, em fotos que foram publicadas nas redes sociais, não seguiram as medidas de saúde e de higiene
aplicadas a todos os clubes da Bundesliga,
quando receberam em casa um barbeiro
e cortaram o cabelo sem a utilização de

uma máscara. O organismo não divulgou
o valor das multas.
Também através das redes sociais, outros jogadores do Dortmund, incluindo o
português Raphael Guerreiro, apareceram
em fotos a cortar o cabelo, com o mesmo
barbeiro, mas a DFL optou, para já, por
não aplicar qualquer castigo.
Esta punição a Akanji e Sancho acontece numa semana em que algumas figuras do futebol alemão, como treinadores
e dirigentes, defenderam a flexibilização
das medidas de proteção contra o novo
coronavírus.

O holandês Peter Bosz e o antigo avançado Rudi Voller, treinador e diretor desportivo do Bayer Leverkusen, respetivamente, querem uma revisão do protocolo,
assim como o técnico do Paderborn, Steffen Baumgart.
“É ótimo que tenhamos voltado a jogar,
a DFL fez tudo muito bem. Mas o protocolo [da covid-19] foi elaborado em março e
estamos em junho”, notou Bosz, que reconheceu que seria bom que os jogadores
tivessem autorização para celebrar novamente os golos”.
JN/MS

Créditos: DR

Akanj e Jadon do Dortmund multados por desrespeitarem protocolo sanitário
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INGLATERRA
O Tottenham, de José Mourinho, vai receber o Manchester United, em 19 de
junho, na 30.ª jornada da Liga inglesa
de futebol, que marca o regresso da
competição depois da suspensão devido à covid-19.

A

Premier League, que foi suspensa
em 13 de março, vai ser retomada,
sob fortes restrições e sem público, dois dias antes, na quarta-feira, em
17 de junho, com os jogos remanescentes
da 29.ª jornada, entre Aston Villa e Sheffield United, e a receção do bicampeão e
segundo classificado Manchester City ao
Arsenal.
Na jornada seguinte, o Tottenham,
no qual alinha Gedson Fernandes e que
ocupa o oitavo lugar, com 41 pontos,
metade do líder Liverpool, defronta o
Manchester United, que conta com os
portugueses Bruno Fernandes e Diogo
Dalot e segue no quinto posto, com 45.
Já o Wolverhampton, sexto colocado,
treinado por Nuno Espírito Santo e no
qual alinham os lusos Rui Patrício, Rúben Vinagre, Podence, João Moutinho,
Rúben Neves e Diogo Jota, entre outros,
vai voltar a jogar em 20 de junho, em
Londres, no terreno do West Ham, 16.º.

A 30.ª jornada termina no domingo,
dia 21 de junho, com o dérbi entre Everton e Liverpool, que lidera destacadamente a prova e está a duas vitórias de
voltar a sagrar-se campeão inglês, 30
anos depois de ter alcançado o seu 18.º
título, num encontro ainda sem local
definido.
O dérbi da cidade dos Beatles pode
até servir de consagração para os comandados de Jürgen Klopp, campeões
europeus, caso vençam o rival e o Manchester City, de Bernardo Silva e João
Cancelo, seja derrotado no embate com
o Arsenal, de Cédric Soares.
A Premier League revelou o calendário das primeiras três jornadas completas após suspensão, com jogos praticamente todos os dias, exceção feita a 18 e
26 de junho.
Estas rondas integram os jogos dos
“spurs” em casa frente ao West Ham,
em 23 de junho, e fora diante do Sheffield United, em 2 de julho, e a receção
dos ‘wolves’ ao Bournemouth, em 24 de
junho, e a deslocação ao recinto do Aston Villa, três dias depois.

Créditos: DR

Mourinho defronta Bruno Fernandes no regresso do futebol em Inglaterra
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ITÁLIA

Dybala depois da Covid-19:
“Ainda não estou a 100%”
O avançado argentino da Juventus esteve dias. Acho que vai ser fantástico”, afirmou
mais de um mês infetado e agora tenta re- Dybala à imprensa italiana.
O internacional argentino, de 26 anos,
cuperar a forma nos treinos da Juventus.
testou positivo à covid-19 em 21 de março
aulo Dybala, colega de equipa de e foi um dos três jogadores contagiados da
Cristiano Ronaldo na Juventus, as- Juventus, a par do francês Blaise Matuidi e
sumiu, no passado domingo (7), que do italiano Daniele Rugani, que também já
ainda não recuperou totalmente a forma estão recuperados.
Dybala, que quando deu positivo sofria
física, depois de ter contraído o novo cosintomas como dores nos músculos e na caronavírus.
“Sinto-me muito melhor. Ainda não beça, demorou mais de um mês a superar o
estou a 100%, mas estou bem. Voltámos novo coronavírus. Só a 6 de maio, a Juvena treinar e em breve faremos o que mais tus anunciou a recuperação do futebolista,
gostamos. Devemos encarar este regresso confirmada com dois testes negativos.
com alegria. Teremos muitos jogos seguiJN/MS
dos e haverá um jogo diferente todos os

Créditos: DR
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CHAMPIONS

O jornal alemão Bild avançou, no passado sábado (6), que a UEFA já tomou
uma decisão definitiva e que os derradeiros duelos da Liga dos Campeões
2019/20 serão disputados na capital
portuguesa, mais concretamente nos
estádios da Luz e de Alvalade.

D

epois de a possibilidade ter sido
avançada por órgãos de comunicação social espanhóis e até
Marcelo Rebelo de Sousa ter comentado
a hipótese de Lisboa vir a receber a prova, agora é o Bild a garantir que Lisboa
ganhou a corrida a Munique, na Alemanha, para ser o palco da fase decisiva da
mais importante prova por clubes da
Europa.
A final continua, oficialmente, a estar
marcada para o Estádio Ataturk, em Istambul, mas a cidade turca não se mostra muito disponível a receber um jogo
que será, obrigatoriamente, disputado à

porta fechada.
Assim, o destino da “orelhuda” - como
é conhecido o troféu da Champions pode mesmo ser Lisboa e num formato
alternativo. Quando ainda faltam disputar as segundas mãos de quatro duelos dos oitavos de final (Juventus-Lyon,
Manchester City-Real Madrid, Bayern
Munique-Chelsea e Barcelona-Nápoles),
a UEFA tem previstos dois cenários.
Lisboa poderá ser o palco de todos
os jogos dos quartos de final, embora o
mais provável, neste momento, é que
receba uma “final four”, ou seja os duelos das meias-finais, ambas disputadas a
apenas uma mão, e o encontro decisivo.
Atalanta (Itália), Paris Saint-Germain
(França), Leipzig (Alemanha) e Atlético
de Madrid (Espanha) são as equipas já
apuradas para os quartos de final.
JN/MS
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Jornal alemão garante “final four” da Champions em Lisboa
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LIGA PRO

Feirense contesta cancelamento da LigaPro em tribunal
e desrespeitados e prometem defender
os seus interesses até às últimas consequências”, indica o comunicado do
clube.
A nota defende que a “AG da LPFP
não podia ratificar os referidos atos
da Direção”, por estar pendente um
recurso no Conselho de Justiça (CJ)
da Federação Portuguesa de Futebol
(FPF), porque a “suspensão definitiva”
teria de ser efetuada através de alteração ao Regulamento das Competições.
O emblema de Santa Maria da Feira
assinala ainda que o recurso sobre esta
matéria, apresentado a 29 de maio junto do Conselho de Justiça da FPF, só foi
na terça-feira (9) aceite por este órgão,
conferindo efeito suspensivo às decisões da direção da LPFP.

Depois de as subidas e as descidas terem sido aprovadas na Assembleia-geral da Liga, o clube da Feira anunciou
que vai recorrer para as instâncias judiciais.

Créditos: DR

O

Feirense, que terminou o campeonato no terceiro lugar, anunciou
esta terça-feira (9) que vai recorrer
aos tribunais para contestar o cancelamento da LigaPro, aprovado na segunda-feira
(8) em Assembleia-Geral (AG) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).
“Face às inúmeras ilegalidades verificadas em todo este processo, a Feirense SAD vê-se obrigada a recorrer
aos meios legais ao seu alcance, para
fazer valer os seus direitos, infelizmente, fora de campo. A Feirense SAD,
os seus profissionais, os seus associados e adeptos sentem-se defraudados

JN/MS

FPF viabiliza apoio da UEFA à Académica no valor de 60 mil euros
“Em Dia de Portugal recebemos uma boa
notícia”, congratulou-se o clube de Coimbra,
ao partilhar a informação nas redes sociais.
Ao site federativo, o presidente Fernando Gomes reconheceu: “A UEFA foi
sensível ao nosso pedido e a partir de
hoje a Académica pode contar com um
importante contributo financeiro para
UEFA vai financiar a Académica com recuperar as instalações da sua acadeo referido valor, sendo que 38 840 mia e continuar a desempenhar um paeuros são obrigatoriamente destina- pel fundamental na promoção e desendos à substituição de dois relvados sintéti- volvimento do futebol, especialmente
junto das camadas mais jovens”
cos que ficaram bastante danificados.

A Federação Portuguesa de Futebol
(FPF) intercedeu e a UEFA apoiou a Académica de Coimbra com um total de 60
mil euros para fazer face aos estragos
provocados pelas tempestades Leslie e
Elsa, em dezembro do ano passado, na
academia daquele clube da LigaPro.

A

FPF

Créditos: DR

Fernando Gomes apresenta lista
às eleições da federação
com Hélder Postiga na direção

Pedro Roxo, presidente da Académica também comentou o apoio que vai
receber. “Quero agradecer à FPF, e em
particular ao seu presidente, pelo papel
determinante que teve nesta atribuição,
e faço-o em nome da direção, dos sócios
e simpatizantes e particularmente dos
técnicos e jovens atletas que diariamente utilizam estas instalações. Realço a
importância do mesmo para a continuidade da prática do futebol de formação
na nossa secular instituição”.
JN/MS
Fernando Gomes formalizou na passada sexta-feira (5) a entrega das
listas candidatas aos órgãos sociais
da Federação Portuguesa de Futebol
(FPF) para as eleições de 10 de julho,
com o ex-futebolista Hélder Postiga
na direção.

D

e acordo com a lista, a que a Lusa
teve acesso, o elenco para a direção federativa volta a contar
com Humberto Coelho, João Vieira Pinto, Pedro Pauleta, José Couceiro, Pedro
Dias, Mónica Jorge e Rui Manhoso, aos
quais se juntam o antigo avançado Hélder Postiga e José Alberto da Costa Ferreira, atual presidente da associação de
Viseu.
Relativamente ao atual mandato registam-se as saídas de Carlos Coutada, Elísio Carneiro, que transita para
o Conselho Fiscal, e Júlio Vieira, assim
como de Hermínio Loureiro, que tinha
suspendido o mandato de vice-presidente em janeiro, na sequência da
acusação do Ministério Público na operação ‘Ajuste Secreto’, e que foi substituído por Couceiro.
Júlio Vieira, atual diretor cooptado e
antigo presidente da associação de Lei-

ria, é o primeiro suplente ao executivo, numa lista que volta a contar ainda
com Joaquim Evangelista, presidente
do Sindicato de Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF), e com o treinador Jesualdo Ferreira.
À já conhecida cabeça de lista para
o Conselho de Disciplina (CD), Cláudia Santos, para suceder a José Manuel
Meirim, junta-se o nome de Luís Verde
de Sousa para presidir ao Conselho de
Justiça (CJ), além dos atuais líderes dos
restantes órgãos, casos de José Fontelas Gomes, no Conselho de Arbitragem
(CA), de Ernesto Ferreira da Silva, no
Conselho Fiscal (CF), e de José Luís
Arnaut, na Mesa da Assembleia-Geral
(MAG).
Fernando Gomes, de 68 anos, candidata-se a um terceiro mandato, nas
eleições de 10 de julho, depois de ter
concorrido sem oposição às eleições de
04 de maio de 2016, alcançando 92%
dos votos, e de ter sido eleito pela primeira vez em 10 de dezembro de 2011,
ao derrotar Carlos Marta por 10 votos
(46 contra 36), sucedendo a Gilberto
Madail na presidência da FPF.
JN/MS
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LIGA DE CLUBES

Liga de clubes repudia

“ataque cobarde” a plantel do Benfica

“

O apedrejamento do autocarro da
equipa liderada por Bruno Lage é de
profundo lamento e repúdio, ainda
para mais numa altura em que o futebol
português uniu esforços para retomar uma
atividade que faz vibrar milhões de pessoas
no nosso país”, lê-se no comunicado do organismo que rege as competições profissionais em Portugal.
De acordo com o Benfica, o autocarro
da equipa foi apedrejado à saída da A2,
quando se dirigia para o centro de estágios do clube, no Seixal. Atingidos por

estilhaços, os jogadores Weigl e Zivkovic
foram transportados para um hospital de
Lisboa.
“A todos os jogadores, ‘staff’ técnico,
e corpo diretivo da SAD ‘encarnada’, a
LPFP e o seu presidente, Pedro Proença,
apresentam total solidariedade, reforçando o repúdio que um ato vil como este
merece”, prossegue a LPFP.
O organismo considera ainda “absolutamente inaceitável que acontecimentos
como estes continuem a ter espaço na sociedade, sendo fundamental deixar claro
que os autores destes atos não são adeptos
de futebol, mas sim criminosos que certamente serão identificados pelas forças
de segurança e responsabilizados”.

Créditos: DR

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) repudiou “veementemente o
ataque cobarde” que visou o plantel do
Benfica, com o apedrejamento do autocarro da equipa de futebol, após o jogo
com o Tondela da 25.ª jornada da I Liga.

JN/MS

Liga de clubes apresenta queixa-crime contra
ex-presidente da Oliveirense

S

egundo a mesma fonte, a queixa-crime íntima José Godinho a identificar
outros “14 elementos que alegadamente” assinaram o documento.
Um grupo de 15 ex-presidente e dirigentes de futebol, encabeçado por José Godinho, ex-presidente da Oliveirense, apelaram à saída de Pedro Proença da liderança
da Liga de clubes, garantindo que ele é o
responsável pela “situação danosa”.
Num comunicado a que a agência Lusa
teve acesso, a 30 de maio, este grupo de-

fende que, “ultimamente, tem-se assistido a um gradual e inusitado degradar
da imagem da Liga Portugal, muito por
responsabilidade dos titulares dos seus
órgãos estatutários, designadamente o
Exmo. Senhor Presidente da Liga Pedro
Proença, o qual, tendo sido eleito Presidente da Liga Portugal em 2015, conseguiu ao fim de quatro anos, em 2019, ser
reeleito para novo mandato até 2023”.
“A sua atuação, como titular daquele
órgão, tem revelado um autêntico, contínuo e reiterado desrespeito pelas mais
elementares normas jurídicas, estatutárias e regulamentares, conduzindo a Liga
Portugal para a completa descredibilidade
e inusitado desprestígio, quer institucional, nas suas relações externas com terceiros, quer internamente, nas relações
com associados, demais órgãos e funcio-

nários”, pode ler-se no comunicado.
O grupo de dirigentes acusa Pedro
Proença de ser “adepto da usurpação de
poderes, uma vez que pratica e legitima
atos que são da competência de outros
órgãos estatutários da Liga, como é o
caso da aprovação pela Direção da Liga,
com o voto do presidente, da alteração regulamentar, ocorrida em maio de
2020, do regime de subidas e descidas
entre as competições profissionais, cuja
competência é, em termos estatutários
e regulamentares, exclusiva da Assembleia Geral”.
Neste documento, o presidente da
Liga de clubes é ainda acusado de desvio
de poder.
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A Liga Portuguesa de Futebol Profissional apresentou uma queixa-crime
contra José Godinho, ex-presidente da
Oliveirense, disse à Lusa fonte oficial
do organismo, devido a um documento
que pede a saída de Pedro Proença do
cargo de presidente.

JN/MS

DESPORTOS VIRTUAIS

Boavista campeão da FPF Esports de FIFA Pro Clubs no PC

A

duas jornadas do fim do campeonato, as panteras venceram os Grow
uP Esports, por 1-0, assegurando o
primeiro lugar ao somar 50 pontos em 20
jornadas. Este é o segundo título nacional
dos axadrezados no decorrer da temporada
competitiva de FIFA 20 Pro Clubs.

Em Portugal, o cenário do FIFA Pro
Clubs está presente em três diferentes
plataformas, PS4, XBOX One e PC Origin. Com mais de 150 equipas e mais de
3000 jogadores a competir no total das
plataformas só em competições nacionais
como as da FPF Esports, o FIFA Pro Clubs
é uma modalidade em crescendo.
Com medalhas, troféus e prémios (prizepools) a ultrapassarem os 4000 euros
para os vencedores das competições da
FPF Esports.
JN/MS
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O Boavista conquistou na passada
sexta-feira (5) o título de campeão nacional de Pro Clubs PC da FPF Esports,
competição de desportos eletrónicos e
virtuais.

BOYS AND GIRLS | AGES 3 TO 15

For

52

MILÉNIO | DESPORTO

www.mileniostadium.com

12 a 18 de junho de 2020

Créditos: DR

Has the Sporting World
Gone Mad?

Adam Care
Opinião

There is a real chance that Mike Tyson
and Evander Holyfield will face off for a
third time at some point in the foreseeable future. No, this is not an episode of
Lost in Time; Tyson 53, and Holyfield 57,
both long retired, might duke it out one
last time. Has the sports world with its
lack of content lost its mind?

W

ell, a few weeks ago Tyson dropped
a training video, and let me just
say, if you have not watched it
yet, I, as a 39-year-old, in relatively decent

shape, say that is a man to stay clear of! His
speed and energy were nothing short of jaw
dropping shock. A few days later Holyfield
released his clip, just as insane, and the nostalgic speculation began.
There are those who do not want to see
this match happen, seeing it as a cash grab
for the old timers. While it is true they
would both be pummelled by todays fighters, not even the good ones, there is something inspiring about this idea.
Sports is often seen as a younger generation being role models for children. Entering my forties, I love the notion of both
older female and male athletes alike pushing themselves, motivating a generation
which has become sluggish.
The sporting world, love it or hate it,
needs the Tom Bradys, promising to bring

it until he is 45 and delivering, it needs
the now retired Gary Roberts, throwing
his 40-year-old plus body around in the
Stanley Cup finals like he’s 20, it needs
Vanessa Williams keeping the drive alive
at 40 in tennis.
Boxing has no shortage of modem-day
heavyweights that could put on an epic
fight of trading punch after punch after
punch. Thing is, with modem day sports,
the athletes are so good and so driven,
there’s little room to put on a show, and
the next man or woman up isn’t years
away, they are months away, coming to
claim top spot. The champs of today, they
are not yet legends. Boxing needs an adrenaline jacked punch in the arm. UFC has
been the draw for the better part of the
last fifteen years, and people see it as raw.

Floyd Mayweather, one of those boxing
heavyweights, had to fight a UFC champion, Conor McGregor, to stay relevant
and cash in. 1997, the last time Tyson and
Holyfield met, someone bit someone’s
ear off; I won’t ruin the suspense if you
didn’t know. It was huge news for days,
nothing rawer than cannibalism at a civilized sporting event. Tyson and Holyfield
are that punch in the arm, so the time has
come to change it up.
A week ago, Tiger Woods and Phil
Mickelson, two of the best golfers of all
time paired up with the two best NFL
quarterbacks of all time in a match play
charity golf game. Granted there was
nothing else on TV last Sunday due to the
COVID pandemic but this golf event was
the most watched golf event in history.
Four men at the twilights of their sports
careers, one already retired, and two of
them having no business being at a PGA
style golf game drew the biggest viewership in golf history. Now, lets talce
Tiger Woods, Phil Mickelson, Tom Brady
(“Suck on that Chuck” again if you missed
it, it was gold) and Peyton Manning and
replace them with Brooks Koepka, Dustin Johnson, Patrick Mahomes and Lemar
Jackson. The modern-day heavy weights
of golf with the big time up and comers
of football. YAWN! Elite yes, legends no.
Tyson and Holyfield will draw the
crowds and the bets. Although I am not
optimistic about Holyfield going 3 for 3
versus Tyson, as Iron Mike looks flat out
mean, but they’d put on a show worthy
of a Hollywood script no doubt. Oh wait,
Rocky Balboa already did that in 2006!
There is no reason why this event cannot be drawn up to have a fight card with
multiple title bouts, as UPC does, or even
horseraces do, to also showcase what else
boxing has going for it. To the naysayers,
we hear you; yes they are too old but
don’t worry, one day you to will be too
old, and maybe the replay of the fight on
TV will one day inspire you to do more.

UFC

Conor McGregor anuncia retirada pela terceira vez em quatro anos
meses antes com o russo Khabib Nurmagomedov.
O combate em outubro de 2018 terminou com uma luta entre familiares
de McGregor e membros da comitiva de
Nurmagomedov, com os dois lados a envolverem-se em desacatos que obrigaOlá pessoal, decidi retirar-me dos ram à intervenção da polícia.
O irlandês, que lutou em 2017 com
combates. Obrigado a todos pelas
lembranças incríveis! Que aventu- Floyd Mayweather e perdeu naquele que
ra!”, escreveu o irlandês na rede social foi o seu combate mais célebre, regressaTwitter, numa mensagem acompanhada ria, no entanto, em outubro de 2019, para
lutar com o norte-americano Donald
de uma fotografia com a sua mãe.
Esta é a terceira vez que a estrela da Cerrone e vencer em 40 segundos.
O combate com Mayweather, anunUFC (Ultimate Fighting Championship),
principal figura dos combates de MMA, ciado como o maior de toda a história e
também conhecido como ‘Money Fight’
anuncia o fim dos combates.
McGregor decidiu pela primeira vez (Combate do dinheiro), deu ao norte-aem abril de 2016 ‘sair de cena’, antes mericano cerca de 300 milhões de euros
de rever a sua decisão após negociar e ao irlandês perto de 90 milhões.
um contrato, e, depois, em março de
JN/MS
2019, na sequência de uma derrota uns

O lutador irlandês de artes marciais
mistas Conor McGregor, de 31 anos,
anunciou no passado domingo (7), pela
terceira vez em quatro anos, a sua retirada dos combates, depois de já o ter
feito em 2016 e 2019.

“
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BASQUETEBOL

Kevin Durant:

Apesar da Liga norte-americana de
basquetebol (NBA) estar de regresso a
31 de julho, a estrela Kevin Durant, dos
Brooklyn Nets, afirmou, no passado sábado (6), que não vai jogar na presente
temporada.

C

om a pandemia do novo coronavírus,
os fãs de Kevin Durant e do Brooklyn
Nets alimentaram a esperança de ver
o astro estrear-se pela equipa nesta temporada, após recuperar de uma grave lesão no
tendão de Aquiles. No entanto, mesmo com
o regresso da atual temporada da NBA marcado para o próximo mês, o ala prefere não
arriscar um retorno precipitado.

“A minha temporada acabou. Não vou
voltar. Decidimos que ia esperar até à próxima época. Para mim é melhor esperar.
Não estou preparado para voltar a jogar.
Irei ter mais tempo para preparar a próxima
época”, afirmou Durant, em declarações à
“ESPN”.
Kevin Durant, que já foi eleito duas vezes o jogador mais valioso das finais da
NBA, rompeu o tendão de Aquiles da perna direita a 11 de junho do ano passado, no
jogo cinco das finais da NBA, ao serviço
dos Golden State Warriors, frente aos Toronto Raptors.
JN/MS
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“A minha época acabou,
não pretendo jogar”

VOLEIBOL

Vicente Araújo regressa à presidência
da Federação de voleibol
Vicente Araújo regressa à presidência
da Federação Portuguesa de Voleibol
(FPV), depois de, no passado sábado
(6), ter sido eleito para o quadriénio
2020/2024, num escrutínio a que concorreu sem oposição.

vo, e Álvaro Lopes, que regressa agora a
um cargo na direção, foi eleito presidente.
“Sabemos bem que os tempos que se
avizinham, mas propomo-nos a vencer
a crise e voltar a erguer o voleibol para
o nível a que estava antes do surto pandémico ter provocado a falta de atividadirigente foi eleito em assemde e, consequentemente, a hipótese de
bleia-geral do organismo, com
conseguimos “sponsors”, o que, com
cerca de 90 por cento dos voa dependência de cerca de 40 por centos (88,37%), numas eleições em que
to do apoio do Estado, leva a uma crise
votaram todos os 43 delegados, uns
económica”, disse Vicente Araújo.
presencialmente e outros por corresA tomada de posse dos novos órgãos
pondência.
sociais da FPV está agendada para 15 de
É um regresso de Vicente Araújo ao carjunho, às 18.30 horas (hora de Portugal).
go, depois de ter sido presidente da Federação de voleibol entre 1996 e 2016, ano
JN/MS
em que passou a vice-presidente executi-
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Melhores do decatlo defrontam-se nos...jardins
Kevin Mayer, Niklas Kaul e Maicel Uibo Clermont, nos Estados Unidos.
No salto com vara, o repto era passar o
juntaram-se para “desenferrujar” e competiram nos jardins das respetivas casas maior número de vezes a fasquia dos quatro metros e no lançamento do peso a meta
e por videoconferência.
era atirar a mais de 12 metros, com ambos
icará na história como “Desafio desde os desafios a terem a duração de 10 minutos.
o jardim” e juntou três dos melhores Por fim, durante cinco minutos, os três meatletas do mundo do decatlo, que se lhores do mundo tinham de contabilizar as
enfrentaram num conjunto de três provas, corridas para a frente e para trás numa disque, devido à pandemia de covid-19, foram tância de 20 metros.
Kevin Mayer, o vencedor, conseguiu 17
realizadas em jardins e por videoconferênsaltos bem-sucedidos na vara, arremessou o
cia.
Nesta competição, que pretendeu aju- martelo 28 vezes, perdendo apenas na corridar a preencher a lacuna do calendário da com 26 percursos contra os 27 de Kaul.
O desafio foi promovido pela Federação
devido ao cancelamento de provas, Kevin Mayer participou desde Montpel- Internacional de Atletismo e pôde ser visto
lier, França, o alemão campeão mundial, internacionalmente por via telemática.
Niklas Kaul, desde Mainz, e o “vice”
JN/MS
mundial, o estónio Maicel Uibo, desde
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New safety measures
to increase project costs:
OCS survey
A recent survey by the Ontario Construction Secretariat (OCS) reports health
and safety remains a top concern for ICI
contractors, but with the recovery now
underway in the province, new challenges are emerging that impact cost and
productivity.

T

he Coronavirus Contractors Survey
2: Restart and Recovery was released
at the end of May. It is the second in
a series of independent surveys conducted
by the OCS between May 11 and May 15.
About 203 union and non-union small,
medium and large ICI firms were surveyed
from across Ontario.
“We wanted to see what the chief concerns were of contractors, what the priorities were and what the issues were,” said
Robert Bronk, CEO of OCS. “We also wanted to determine what the economic impact

would be…and if there are measures that
the government can do to assist. Hopefully
we’re providing some information that is
useful to the industry that people can look
at and maybe help to make decisions, anticipate something coming down the road
or influence government policy.”
The survey found the top five contractor concerns are ensuring health and
safety of workers and staff; maintaining
productivity while meeting physical
distancing requirements; quick approval of shovel-ready projects; demand for
construction and investment in construction; and project cost overruns due
to sanitation, safety and social distancing protocols.
Contractors expect PPE and physical
distancing requirements to increase project costs by 23 per cent on average and
39 per cent expect physical distancing to

LOCAL 183

Training Centre

have a high impact on project completion
times.
“That’s quite significant and it’s going
to have an impact going up the chain to
owners and purchasers of construction,”
explained Bronk. “They are going to have
to look at what they have been budgeting
for various projects and perhaps increase
their budgets too. Right now, the contractor has been absorbing all these costs which
were not factored into their bid prices.”
Bronk said he was pleased that health
and safety remains a top priority for the
contractors surveyed.
“The employers are truly concerned
about their employees and that showed
in both surveys,” said Bronk, adding he is
curious what impact this will have on injuries on sites.
“Since this started health and safety has
been on the forefront of peoples’ minds

when they are going to work. They’re focused on it and it will be really interesting
to see if the injury rates have gone down.”
Although many contractors are concerned about productivity, he wonders if
these new protocols may actually make
sites more efficient.
“You have to be more intentional on who
is where and when and that means better or improved project management and
planning,” said Bronk. “At the end of the
day it might actually increase productivity
for those contractors who are progressive
and see this opportunity.”
In terms of the financial impact of coronavirus on the construction industry, the
survey found nearly three-quarters (73 per
cent) of firms expect less revenue in 2020
than last year and annual revenue is expected to decline by 26 per cent on average.
Seventeen per cent of contractors doubt
that they will be able to survive over the
long term and nine per cent of firms are
considering mergers/acquisitions to stay
alive. Forty per cent of firms say they will
need government support to stay in business. That number was 56 per cent in the
first survey.
“There may need to be some discussions
with the appropriate government organizations whether that’s federal or provincial or both in addressing that situation,”
Bronk said.
According to the survey, more than six in
10 contractors are still reporting the pandemic is causing medium to high impact
on the supply chain, leaving 62 per cent of
contractors planning to source more material locally or domestically.
“There could be a crunch in the fall
in terms of cash flow,” Bronk noted.
“When you start a new project you generally don’t get paid for 60 days, but now
you haven’t worked in two months… so
even though there might be new projects
starting, there might be cash flow issues
with contractors because the money is
coming down the road.”
Eighty-six per cent of firms surveyed have
capacity to take on new shovel-ready projects, but 35 per cent expect it to take at least
six months to get back to business-as-usual.
Innovation is really important during
times like this, said Bronk, adding the
often-used lowest bid procurement method needs to change. He recommended the
Qualifications Based Selection method
where price is a factor but so is innovation
and experience.
“With lowest bid, you’ve shaved your
profit margin down to the bare minimum
so you can’t do something innovative because if it doesn’t work your profit margin
is gone,” said Bronk.
“You’re going to have to allow for firms
to innovate and say ‘this is the new normal
how can we adjust.’ They need to be able to
experiment and try something new.”
DCM/MS
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Sim, de facto as máscaras de que vos cara ou se, por outro lado, vão desenvolvou falar brilham… ainda que não pela ver um modelo que pode ser incorporado
numa máscara comum.
melhor razão!

SAÚDE & BEM-ESTAR

O

processo de desconfinamento é já
uma realidade um pouco por todo
o mundo, mas não podemos deitar
tudo a perder! E o uso de máscara em locais públicos torna-se, mais do que nunca,
muito importante, tanto para nossa segurança como para a dos outros - afinal, o
vírus ainda não desapareceu.
Entretanto parece que pode haver uma
alternativa ao método utilizado para fazer a deteção da Covid-19, a zaragatoa.
Esta invenção está a ser desenvolvida por
uma equipa de cientistas da Universidade
de Harvard e do Instituto de Tecnologia
de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos da América - consiste, basicamente,
numa máscara capaz de detetar o novo
coronavírus. Como? Uma luz fluorescente
acenderá sempre que a pessoa que a estiver a usar tossir, espirrar ou até respirar,
dando o “alerta” para a existência ou ausência da doença.

Mas afinal como funcionam
estes sensores?
Sem entrar em muitos pormenores, eles
necessitam de duas coisas para serem
ativados: de humidade, algo que o nosso
corpo liberta através de partículas respiratórias como, por exemplo a saliva, e
precisam também de detetar a sequência genética de um vírus, neste caso o coronavírus. Quando o fazem, os sensores
emitem um sinal fluorescente - que não
é visível a olho nu - no espaço de uma a
três horas. Os testes convencionais demoram cerca de 24 horas a ser realizados
e, não raras vezes, os pacientes têm de
esperar vários dias pelo resultado - estes sensores seriam então uma forma de
deteção mais barata, mais rápida e muito
menos incomodativa!
Inês Barbosa/MS

Máscaras
que brilham

James Collins é professor de Engenharia
Biológica no MIT e já se havia debruçado
sobre tecnologias capazes de identificar
diferentes vírus: começou em 2014, e posteriomente, juntamente com a sua equipa,
adaptou os sensores desenvolvidos como
forma de enfrentar a crescente ameaça do
vírus Zika.
Em relação a estas máscaras, Collins afirmou que este é um projeto que ainda está
numa fase inicial, no entanto os resultados
têm-se revelado promissores. “Os hospitais poderiam usá-lo para os pacientes,
quando entram na sala de espera, como
um pré-ecrã de quem está infetado”, disse
ao website Business Insider.
Entretanto, a equipa de investigadores
ainda está em processo de decisão de uma
série de aspetos, entre eles o design. Por
exemplo, ainda não sabem se irão incorporar os sensores no interior de uma más-
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Estas máscaras surgem para combater um
dos problemas com que diversos países se
depararam ao longo do combate contra o
novo coronavírus: a falta de testes e até
o período de espera entre o teste, o envio das amostras e o resultado. Se de facto
estas começarem a ser comercializadas,
tudo o que os médicos necessitarão de fazer será colocá-las nos pacientes, descobrindo quase de imediato se a pessoa está
ou não infetada!

Tirando as mágoas debaixo do tapete
Adriana Marques
Opinião

Um dia desses aconteceu um fato em
que, numa tentativa de debater com
uma pessoa algo que tinha me chateado, uma terceira pessoa - que presenciou todo o momento - me aconselhou
a não me importar com esse sentimento e que era melhor não discutir sobre
o assunto. O que ela me sinalizava era:
gerencie essa sensação sozinha, evite
o stress. Estou relatando algo pessoal
apenas para ilustrar uma situação que
muitos passam quando tentam mostrar
para alguém que algo o magoou.

T

enho a mania de dizer o que penso
porque acredito que expor os sentimentos é uma forma de resolver
situações que causam ressentimentos.
Sinceramente, não sei se é a maneira

mais correta a se adotar porque fazer
isso nos provoca um imenso desgaste,
essa é a realidade. Mas sigo o instinto
de que é a melhor forma de exorcizar a
mágoa.
Tenho a sensação de que para manter
um relacionamento com as pessoas que
gostamos e com as quais nos sentimos ligadas intimamente, é necessário que haja
o enfrentamento dos problemas que surgem no decorrer dessa relação, porque
é certo que todo relacionamento humano, vez ou outra, enfrentará momentos
de rusgas e decepções. E é aí que temos
que ter maturidade o suficiente para encarar essas rusgas e resolvê-las. No meu
entendimento, sufocar um sentimento,
uma dor, uma mágoa, é acumular motivos para uma doença ou, no mínimo, a
construção de uma ruptura neste relacionamento.
Que tal aprendermos a gerenciar juntos
esses conflitos? Mesmo que, ao fazer isso,
possam emergir certos monstros? Será
que solucionarmos juntos esse problema
não trará benefícios para todos que estão

envolvidos nesse entrave?
Até quando teremos que jogar para debaixo do tapete esses sentimentos negativos? Não nos resumimos a uma imagem
de pessoa boazinha, equilibrada, auto suficiente, um guru indiano o tempo todo.
Isso é impossível!
Até onde eu sei, o ser humano é, também, uma mescla de sentimentos positivos e negativos e são eles que geram essa
beleza e complexidade de sermos quem
somos. Temos um verdadeiro pavor de
encarar nossos defeitos, medos e lado
negativo. Mas esse lado também está integrado em nossa essência. Por que não
percebê-lo, acolhê-lo e transmutá-lo?
Sou a favor de explorarmos todos esses sentimentos, claro, com a civilidade
e respeito que todos merecem.
Um detalhe que para a minha vida tem
grande valor é observar com quem vale
a pena ter esses embates. Não dá para,
por exemplo, nos envolvermos em discussões com quem nem queremos manter um relacionamento. É apenas perda
de energia. Muitas vezes, é mais saudá-

vel evitarmos esse tipo de contato. Por
isso a inteligência emocional é tão necessária. Ela nos ajuda a ponderar onde
e quanto de energia devemos colocar em
cada situação.
A minha reflexão de hoje é que, por
mais cansativo e desconfortável que seja,
precisamos trazer à tona sentimentos de
tristeza, mágoa ou chateações sinalizando para aqueles que foram responsáveis
por causar isso em nós, talvez assim, seja
uma forma de exorcizar esses sentimentos que, se permanecerem somente conosco, podem provocar buracos profundos na alma.
Não nos sintamos mal por explorar esses sentimentos e convidar o outro para
um diálogo sincero; pelo contrário, tem
que haver muita coragem para desconstruir uma imagem ilusória que as pessoas
possam ter de nós.
E, lembrando,todos estamos aqui nesse planeta para aprender a viver melhor,
e, solitariamente, fica difícil ser um bom
aprendiz. Vamos superar tudo isso, juntos.

www.mileniostadium.com

12 a 18 de junho de 2020

MILÉNIO | ENTRETENIMENTO

57

Contest

Colouring during the lockdown
You can win a pair of Maple Leaf tickets for the best coloured cartoon!
Colour the cartoon below, fill in the box information and send a photo to "Stella's Studio" e-mail s.jurgen@mdcmediagroup.com. During the next few weeks we will print a series
of cartoons related to the COVID-19 lockdown period. Send us as many as you wish before June 30, 2020. Do a good job and good luck! Age group 4 to 16 (inclusive).

10% of all June sales
will go to ForEva Strong

Shop online at donvalleyhealthfood.ca
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A nossa casa vista do espaço
Paulo Gil Cardoso
Opinião

A tecnologia espacial, especialmente
alguns satélites, estão a dar-nos uma
perspetiva do nosso planeta que antes
não era possível, permitindo uma visão
global e integrada da vida na Terra.

E

xiste uma enorme diversidade e
quantidade de satélites que permitem o estudo e monitorização de diversas vertentes da vida do nosso planeta.
Mais de 150 países têm satélites em órbita,
sendo que a maior parte são militares ou
de comunicações. No entanto, dos mais de
5.500 satélites atualmente em órbita, cerca
de 500 são relacionados com a exploração
científica da Terra e do espaço, sendo que
cerca de 70 são quase exclusivamente dedicados à observação de condições climatéricas e meteorológicas.

A conquista do espaço revela-se como
fundamental no estudo do planeta, permitindo a investigação, observação e monitorização do estado de saúde da Terra e a
sua evolução. Os satélites revelam-se como
preciosas ferramentas para o estudo do clima, da atmosfera, dos oceanos e do próprio
interior do planeta.
A partir do espaço conseguimos estudar
áreas inacessíveis e remotas da Antártida,
do Ártico e doutros locais inexplorados ou
onde dificilmente podemos colocar humanos ou instalar equipamentos científicos para o estudo e conhecimento desses
ambientes e locais.
Com os nossos equipamentos em órbita conseguimos monitorizar extensões e
espessuras de gelos das calotas polares,
conhecer a evolução das florestas, desflorestação e incêndios, verificar a subida do nível médio dos oceanos e das suas
correntes, monitorizar a temperatura das
águas, erosão costeira, poluição marinha,
movimentos de massas de ar, furacões,
temperaturas, humidade do ar, poluição atmosférica, migrações de animais,
ocupação do solo por exploração agríco-

la, evolução da desertificação, etc., etc.,
etc…
Muitos instrumentos de medição são
utilizados nos satélites, mas bastam as
imagens captadas por estes para estudar diversos fenómenos na superfície da
Terra. Partindo da análise de imagens é
possível criar uma diversidade imensa de
mapas e verificar a evolução de inúmeros
fenómenos e verificar as transformações
que vão ocorrendo em toda a dinâmica do
planeta, desde a geologia, clima, ocupação
humana passando por fenómenos como o
El Niño, ou mapear a progressão de manchas de poluição nos oceanos. Comparando fotos tiradas do espaço tiradas em
diferentes momentos e aos longo de anos,
conseguimos avaliar as alterações que vão
ocorrendo no nosso planeta.
A nível internacional existem muitos
programas específicos para o estudo e conhecimento do ambiente da Terra a partir
do espaço: apresento, a título de exemplo,
o Copernicus, programa da ESA (European
Space Agency), que tem em curso um conjunto de missões de batizadas de Sentinelas,
em que cada missão é baseada numa cons-

telação de dois satélites, atualmente já com
sete unidades em funcionamento, equipados com instrumentos como radares ou de
captação de imagens multi-espectro para
monitorização oceânica, terrestre e atmosférica, tendo o primeiro lançamento sido
efetuado em abril de 2014.
No site da ESA na página dedicada ao
programa pode ler-se: “Os dados do programa Copernicus são usados em todo o
mundo e são gratuitos. Sobre os oceanos,
mede a temperatura, a cor e a altura da
superfície do mar, bem como a espessura
do gelo marinho. Estas medições são utilizadas, por exemplo, para monitorizar mudanças no clima da Terra e para aplicações
mais práticas, como a poluição marinha.
Sobre os solos, esta inovadora missão monitoriza os incêndios florestais, mapeia a
forma como os solos são usados, verifica
a saúde da vegetação e mede a altura dos
rios e lagos.”
Enveredar pelo caminho do conhecimento só trará vantagens, e olhando de fora para
a Terra permitirá aumentar a admiração e o
respeito por este único e fantástico mundo…
a nossa casa.

Feliz
Mês de Portugal

Oxford
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Donna Duck. Já os sobrinhos Huguinho, Ze- 5. A comemoração de 86 anos do Pato
zinho e Luisinho apareceram em 1937.
Donald

FYI

A origem dos trigémeos é um mistério, mas
na árvore genealógica da família (que vou
falar mais no próximo tópico) consta que a
mãe deles é Thelma, identificada como irmã
gémea de Donald. O Tio Patinhas chegou ao
universo de Donald em 1947.

Com tanto tempo, querem ficar a saber
curiosidades sobre a trajetória do personagem que acompanhou a infância de
tanta gente?
1. O grasnado famoso
Com uma das vozes mais icónicas da cultura pop, o Pato Donald não seria o mesmo

4. O Clã McDuck

Os personagens do universo do Pato Donald têm uma árvore genealógica. O tio
Patinhas (ou Scrooge McDuck, em inglês)
sem o seu grasnado típico e o seu humor raOs canais Disney já começaram a celedescende de um clã escocês de patos, o
bugento. Quem lhe deu voz, no original em
bração do aniversário do personagem. No
Clã McDuck.
inglês, foi Clarence Nash, durante 50 anos.
Disney XD, a nova temporada de DucktaCom a sua morte em 1985, o cargo foi as- Donald tem laços familiares com o Clã les - Os Caçadores de Aventuras estreou a
sumido por Tony Anselmo, que havia sido McDuck através do casamento dos seus 1 de junho.
ensinado pela “voz” original, Nash.
pais, Hortense McDuck e Quackmore Duck.
No Disney Channel, o dia 9 de junho contou com o episódio especial da série Mickey
2. O nome do meio de Donald
Mouse – Mix de Aventuras e os filmes Os
Vilões da Disney; Ducktales O Filme: O TeSabiam que o nome do meio é Fauntleroy?
souro da Lâmpada Perdida; Celebrando com
Pois é, se ele tivesse um cartão de identidade,
Donald – Um Especial de Mickey Mouse e
o seu nome seria Donald Fauntleroy Duck.
Uma História de Terror – Halloween com
Mickey Mouse. A Disney também exibiu
3. A chegada de Margarida e os sobrinhos
curtas do Mickey com a presença do Pato
Donald.
Em 1940, Margarida (conhecida como Daisy
Duck, em inglês) apareceu na história de DoO canal oficial da Disney no YouTube vai
nald no filme Mr. Duck Steps Out. Até então,
publicar vários vídeos especiais para celea namorada do personagem era a mexicana
brar o aniversário do personagem.
Créditos: DR

Na terça-feira (9), o Pato Donald apagou
as velinhas. Foi a 9 de junho de 1934,
que o personagem da Disney fez a sua
primeira aparição na curta-metragem
The Wise Little Hen. Em 86 anos de história, Donald apareceu em mais de 150
filmes e em diversos livros, marcando
assim a sua presença neles antes mesmo do que o Super-Homem.
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-Kika

O PATO DONALD
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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.

leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga
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NÃO AO RACISMO E À XENOFOBIA

No entanto, o ator não esconde a preocupação com muitos profissionais do setor da
cultura, que ficaram sem poder exercer a
sua atividade profissional durante a quarentena. “Há muitos artistas, de todas as artes, a
passar um mau bocado. Há pessoas sem comida, com rendas, água, luz e gás por pagar.
Espero que quem manda pare um pouco e
pense que ajudar as pessoas é mais importante do que ajudar os bancos.”

Eva e Mateo estão de parabéns! Os filhos gémeos de Cristiano Ronaldo celebram três anos de vida esta sexta-feira, dia 5 de junho,
na companhia dos pais e dos dois irmãos, Cristianinho e Alana
Martina. Para assinalar esta data especial, o jogador e a namorada
prepararam uma festa de máscaras e partilharam nas redes sociais
uma fotografia em que todos surgem disfarçados.
“Feliz aniversário para os meus queridos Eva e Mateo! Nós amamo-vos até ao fim do mundo”, escreveu Cristiano Ronaldo. Já Georgina Rodríguez partilhou uma mensagem sobre a família. “A família
é onde começa a vida e o amor nunca termina. Hoje estamos a celebrar a vida da Eva e do Mateo. As nossas estrelinhas celebram 3
anos. O meu sentimento diário é de plenitude e gratidão a Deus por
cuidar de nós, dar-nos saúde, amor e manter-nos unidos. Amo-os,
família”, começou por escrever a modelo, contando depois um
pormenor divertido sobre a filha mais nova, Alana Martina.

Créditos: DR

MARIA JOSÉ

“Vamos ver quem explica à Alana que não é o seu aniversário…
Temos tentado, mas ela acredita que é o seu também. Bem, nesta
casa sentimos cada aniversário como se fosse o nosso, incluindo os
adultos”, completou Georgina.
Quem também não quis deixar de felicitar as crianças neste dia
especial foi Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, que publicou uma fotografia nas redes sociais na qual surge sentada com
os dois netos ao colo. “Parabéns, Eva e Mateo, que tenham muita
saúde e alegria pelas vossas longas vidas. Beijinhos da avó”, escreveu.

PARABÉNS!

Ilustração: Sr Fato

Era mãe do ator António Semedo (19502005), fruto do casamento com o ator, encenador e cineasta Artur Semedo.

3 ANOS!

Morreu esta quarta-feira, dia 10, a atriz
Maria José, mãe de Rita Ribeiro.
Com uma carreira de mais de oito décadas, a atriz faleceu em Lisboa, aos 92 anos,
de acordo com o avançado por uma fonte próxima da família à Lusa. A estreia de
Maria José deu-se na infância, em 1933, na
revista “Pernas ao Léu”, da companhia de
Luísa Satanela. A última vez que subiu ao
palco foi no Teatro Nacional D. Maria II,
em 2015, em “74 Eunices”.

Créditos: DR

O ator partilhou uma fotografia no restaurante, onde se pode ver a forma encontrada para
celebrar, como bom humor, o aniversário.
Dois copos, uma máscara, duas velas e em
cada mão uma embalagem de gel desinfetante fazem o ‘bolo de anos’ do ator. No fundo,
uma referência aos tempos atuais, em que
somos confrontados com a necessidade de
viver e de nos protegermos da Covid-19.

Também Elma Aveiro, irmã do atleta, publicou uma fotografia dos
sobrinhos desejando-lhes um feliz aniversário. “Meus amores da
tia, muitos parabéns, mais um ano que se passou e muitos virão e
cá estarei para vos ver tornarem-se nuns meninos iguais ou melhores que o pai! Que Deus vos proteja sempre. Tenham um dia
muito feliz, meus anjos”.

COVID-19
Kate Garraway, uma conhecida apresentadora britânica, tem tornado pública a grave
situação de saúde do marido, infetado por
Covid-19.
Internado desde 30 de março, Derek Garraway, de 52 anos, acabou por entrar em
coma induzido devido às complicações
provocadas pelo vírus.

Pedro Granger celebrou o seu 41º aniversário
esta segunda-feira, dia 8 de junho. Nas redes
sociais, recebeu muitas mensagens de parabéns e de votos de felicidade, mas as celebrações já não se fazem só no digital.

Créditos: DR

Aos 93 anos, Ruy de Carvalho não esconde a
felicidade por já ter regressado ao trabalho,
depois de se ter submetido ao teste da Covid-19 e de o resultado deste ter sido negativo. “Foi muito bom rever os colegas e estar
perto deles. Já tinha saudades de trabalhar”.

Carolina Deslandes foi uma das caras conhecidas dos portugueses que
utilizou as redes sociais para contar uma experiência que viveu recentemente. “Duas pessoas: a Carolina e o Edgar. Os dois portugueses. O Edgar é cigano, mas como ele diz “o meu bilhete de identidade
diz o mesmo que o teu: sou português”. Ensinou-me muito sobre a
cultura dele nesta viagem de 30 minutos de uber. É pai, tal como eu.
E estamos os dois fora de casa a estas horas porque estivemos os dois a
trabalhar. Tão diferentes e tão iguais”, escreveu a cantora na legenda
de uma fotografia na qual surge ao lado do homem.

Kate, de 53 anos, emocionou-se a falar do
sucedido na passada sexta-feira (5), durante o programa Good Morning Britain,
admitindo que não sabe se Dereck pode
recuperar dos “danos extraordinários” que
o Covid-19 infligiu no seu corpo e que pode
estar em coma durante um ano.
Derek já não está infetado, mas a situação
clínica é grave, isto apesar de não ter nenhuma patologia ou condição de saúde conhecida que pudesse, em principio, agravar
a situação, facto que está a espantar os médicos.
“Amo-te, desculpa-me ter de deixar-te.
salvaste a minha vida”. Foram estas as palavras do marido antes de entrar em coma
e que a apresentadora revelou na passada
sexta-feira (5). “Estou muito agradecido
por ele ainda estar aqui, e tenho a opção
de orar enquanto outros perdem os que

amam. Ele está muito, muito doente e, com
o passar do tempo, é um vírus, é como um
vírus de computador, os médicos administram um medicamento, parece haver um
lampejo de esperança e logo outras complicações surgem e estão a lutar contra isso.”
A apresentadora e Derek, que trabalhou
como consultor de Tony Blair antes de
se tornar psicoterapeuta, estão casados
há 14 anos e têm dois filhos Darcey, 14, e
William, 10.
No passado, Derek já admitira que Kate o
ajudara a continuar em frente depois combater uma grave depressão durante a sua
carreira como consultor político e que o levou a um colapso nervoso na década de 90.
Depois de se mudar para Los Angeles e de
se tornar terapeuta, conheceu Kate, que,
como admitiu depois, o mudou “para
melhor”.
“Acabei por compreender que estava a
mascarar a depressão há anos com excesso de trabalho, bebida ou mulheres
… A bebida, as drogas e a promiscuidade
eram todos brinquedos e por dentro, sem
o meu conhecimento, a pequena criança
que era parte de mim estava no banco do
condutor.”

Créditos: DR

Créditos: DR

A morte de George Floyd – um homem negro que morreu em Minneapolis, nos EUA, asfixiado depois de um polícia o ter imobilizado
colocando-lhe um joelho sobre o pescoço-, está a mobilizar pessoas
por todo o mundo. Muitos saíram às ruas em manifestações contra o
racismo e xenofobia e outros, famosos e anónimos, usaram as redes
sociais para se manifestarem contra a discriminação que continua a
existir nos dias de hoje.
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Palavras cruzadas

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

11
7
15
1. Obra escrita ou copiada à mão
2. Manifestação de apreço, que pode ou
não envolver contato físico
3. Empregar as mãos no uso de; mover
com as mãos
4. Que é destituído de sentido, de racionalidade
5. Homem de confiança, geralmente
contratado como guarda-costas
6. Aquele que não crê em Deus ou nos
deuses
7. Comportamento que tende a negar à
mulher a extensão de direitos do homem

8. Sentido com que se distinguem os
odores; cheiro, faro
9. De altura superior à média; de grande
dimensão vertical
10. Que causa dano, que prejudica; prejudicial
11. De pouca idade; moço
12. Valor definido pelo Estado para ser
cobrado por serviços públicos (água,
energia elétrica etc.)
13. Quieto, sossegado; não apresenta agitação, perturbação
14. Claridade que aponta o início da manhã, antes do nascer do Sol
15. Suspensão temporária de ação ou movimento
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LISBOA
PORTO
BRAGA
COIMBRA
SETÚBAL
FUNCHAL
VISEU
AVEIRO
LEIRIA
ÉVORA
GUIMARÃES
FARO
LAGOA
SANTARÉM
CHAVES
PORTALEGRE
TOMAR
PENICHE

Culinária por Rosa Bandeira

Arroz de bacalhau com camarão
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300g de camarão com casca
2 lombos de bacalhau
½ pimento verde
½ pimento vermelho
1 cebola média
2 dentes de alho
2 tomates pelados cortados em
bocados
Sal e pimenta q.b.
3 chávenas de água
1 chávena de arroz
Azeite q.b
1 folha de louro
Salsa q.b

Adicionar a água reservada, deixar levantar
fervura e adicionar o arroz.
Colocar os lombos de bacalhau durante 10 minutos e depois colocar os camarões durante
cinco minutos. Retificar temperos.
Acrescentar a salsa e servir.

Modo de preparação:
Colocar as cabeças e as cascas do camarão
num tacho com a água, sal e pimento e levar
ao lume.
Depois deixar ferver 10 minutos.
Passado este tempo coar e reservar a água
de cozedura.
Num tacho, colocar o azeite, a cebola picada, o alho e a folha de louro e deixar
refogar.
Adicionar os pimentos cortados em cubos e
deixar refogar mais cinco minutos.

Créditos: DR

Dicas

Acrescentar o tomate pelado e cozinhar em
lume brando mais cinco minutos.

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

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

CAMOESTV.com

www.mileniostadium.com

LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Poderá confiar em si e nas suas capacidades desde que atue na hora
certa. Nunca se esqueça de manter a calma.
O bom tempo fará com que se sinta mais
apaixonado/a. Encontrará de novo o lado
bom da vida e, ao seu redor, haverá um
bom ambiente que lhe proporcionará um
forte poder de sedução.

Sentirá algumas energias negativas que o/a impedirão de avançar.
Tente não desanimar nem forçar nada. Espere que esta fase passe.

VIRGEM 23/08 A 22/09

A semana será repleta de encontros agradáveis e de belas trocas de experiências
com os seus familiares.

Deverá ter especial atenção à energia excessiva que tem pois, no final, ela poderá levá-lo/a a ficar extremamente nervoso/a. Invista num hobbie para
a canalizar!

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Se tiver que se confrontar com alA influência de Saturno fará com
guém, saiba que poderá contar com
que, por vezes, sinta que está a
perder o seu tempo. Conte com a sua ins- a ajuda de Neptuno e Júpiter. Conseguirá, de
piração para encontrar algumas soluções forma natural, impôr-se com firmeza e assertividade. Porque não aproveitar para enprovisórias.
contrar a “pérola”? Será provável que ande
Será bastante solicitado/a. Terá à sua volta por perto alguém de quem gosta. Se estiver
uma grande dose de empatia mas, também numa relação, poderá contar com um períoestará rodeado/a de pessoas muito evasi- do de grande harmonia.
vas. Saiba quando deverá dizer “não”.
BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Será um momento de inspiração
quer na sua vida profissional, quer
na pessoal. Poderá beneficiar deste período
para se expressar, por via oral ou escrita,
pois terá grande aceitação por parte dos
outros. A influência de Vénus retrógrado
aconselha a que avance com cautela em
todas as suas relações. Assim, deverá agir
com prudência, preparando-se para todas
as mudanças que possam suceder.

Sentirá necessidade de mais intensidade na sua vida mas Saturno irá reduzir o seu desejo de avançar
rapidamente em projetos que tem para o
futuro. Nunca poderá esquecer que é necessário rever aquilo que tem antes de
pensar numa expansão. Com a influência
de Vénus sentirá tranquilidade mas poderá ter alguns confrontos no que toca a assuntos familiares.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Estará rodeado/a de uma atmosfera bondosa mas a influência de
Marte e Neptuno empurram-no/a para
uma névoa de incertezas e procrastinação.
Tente fazer as suas tarefas uma de cada
vez.

Soluções

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Será o período perfeito para rever a autenticidade das suas relações recorrendo a A sua relação ficará mais estável e harmoalguns ajustes, que lhe permitam colocar niosa. Se estiver solteiro/a, use a sua intuição para se adaptar às pessoas que lhe destudo em pratos limpos.
pertam interesse.

TOURO 21/04 A 20/05
Todas as atitudes que tiver serão
inspiradoras e criativas graças à
influência de Vénus e Neptuno. A semana
será de grande desenvolvimento profissional onde tomará decisões sensatas. Irá refletir relativamente aos seus laços afetivos e
a influência de Vénus fará com que coloque
alguns deles em causa. Se estiver solteiro/a
tente evitar aventuras e reserve algum tempo para si.
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CARANGUEJO 21/06 A 20/07

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A influência de Mercúrio, NepSentir-se-á inspirado/a e consetuno e Marte, incitá-lo/a-á a esguirá exprimir-se de maneira justa
e delicada. Tente orientar a sua vida de for- tudar novos temas. Será necessário que
ma a que consiga organizar compromissos aprofunde o seu conhecimento para que
não lhe restem dúvidas; de forma a doimportantes.
minar totalmente alguns assuntos que lhe
Sentimentalmente tudo estará calmo... Tão interessam. Receberá boas notícias no
calmo que sentirá necessidade de começar seu seio familiar Aproveite esta boa maré
para se aproximar dos seus.
algumas discussões!
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PEIXES 20/02 A 20/03
Com o auxílio da sua intuição e
inspiração, verá enriquecido o
seu poder de ação e dinamismo que o/a
ajudarão nos seus objetivos profissionais e
financeiros.
Terá necessidade de rever a sua família
apesar de, sentimentalmente, ter o caminho facilitado.

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

Mostramos as marcas da Guerra Colonial
com o documentário de Paulo César Fajardo
Mostramos Toronto

em tempos de pandemia
Analisamos os temas da atualidade
em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de

Bem-Vindos a Beirais

Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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Classificados

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão

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

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

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

920 A Dundas St E, Mississauga | 905 566 5326

ACCORD TRAVEL

MARTINS CHURRASQUEIRA

777 Bay St, Toronto | 416 599 3340

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

APPLEWOOD GM CADILLAC

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

O FAROL CHURRASQUEIRA

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

CALEDONIA BAKERY & PASTRY

3635 Cawthra Rd, Mississauga | 905 272 4459

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

PHOENIX BAR & GRILL

DINASTY BAKERY

1280 Main St W, Hamilton | 905 525 9140

440 Rogers Rd, York | 416 658 5199

PIRI PIRI GRILL

DOCE MINHO PASTRY & BAKERY

1444 Dupont St, Toronto | (416) 536-5100

2781 Hwy 7 #2, Concord | 905 660 3313

2189 Dufferin St, York | 416 652 8666

REI DO CHURRASQCO

REMAX ULTIMATE REALTY

GOLDEN WHEAT BAKERY

2480 Cawthra Rd #7, Mississauga | 905 949 5141

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

RUI’S BBQ

JACK’S BAKERY

SARDINHA CHURRASQUEIRA

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

450 Rogers Rd, York | 647 427 2631
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

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

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

1455 Dundas St W, Toronto | 416 535 5348

SENSO BUILDING SUPPLIES

NOSSO TALHO

150 Rockcliffe Ct, York | 416 658 8300

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

TEIXEIRA ACCOUNTING FIRM

OSLER FISH WAREHOUSE

TORONTO VANITY

114 Ossington Ave, Toronto | 416 537 2914

16 Osler St, Toronto | 416 769 2010

PAVÃO MEATS & DELI

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

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

TURISMO TRAVEL/ VIVEIROS GOUP

TAKE OUT

POPULAR SUPERMARKET

ANDRADE BBQ CHICKEN

VIANA ROOFING & SHEET. METAL

216 Chambers Ave, York | 416 652 7256

74 Advance Rd, Etobicoke | 416 763 2664

RUI GOMES

WORLD FINE CARS

546 Rogers Rd, York, ON | 416 535 2886

520 Kipling Ave, Etobicoke | 416 203 7010

BAIRRADA CHURRASQUEIRA GRILL

Administrador/Secretária
Canada Group Realty Corporation

PRIMERICA FINANCIAL SERVICES

1435 Dundas St W, Toronto | 416 533 7667

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

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

HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES

A LOTA SEAFOODS

VENEZIA BAKERY

Contact: Carlos 416 220 9514

CAN KOPY

PARIS BAKERY

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

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

2000 Dundas St W, Toronto | 416 533 2500

SUPERMERCADOS

SEARA BAKERY

Looking for full-time workers –
wood sander and staining

BENTOS AUTO & SERVICE CENTRE

447 Speers Rd, Oakville | 905 845 5221
230 James St N, Hamilton | 905 296 6064
654 Lansdowne Ave, Toronto | 416 532 9203

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

1325 St Clair Ave W, Toronto | 416 535 1924
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PADARIAS

Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

R

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

CA

N

O N TA R I O

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

3000 Woodchester Drive, Mississauga | 905-828-2221 | applewoodauto.com

*Offer available from June 2 to June 30, 2020 at participating dealers on eligible new retail 2020 models: Chevrolet: Spark (excl. LS), Camaro (excl. ZL1), Bolt EV, Trax, Equinox (excl. LS), Blazer (excl. 2.5L), Traverse, Tahoe, Suburban, Colorado (excl. 2SA), Silverado LD,
Silverado HD; Buick: Regal, Encore, Encore GX, Envision, Enclave; GMC: Terrain, Acadia, Yukon, Yukon XL, Canyon (excl. 2SA), Sierra LD, Sierra HD; Cadillac: XT4 (excl. Lux), XT5, XT6, Escalade, Escalade ESV. Employee Pricing is vehicle pricing ordinarily available to GM
Canada employees. Eligible vehicles must be delivered by June 30, 2020. Cannot be combined with certain other offers. Dealer may sell or lease for less. ** Limited finance offer on approved credit. Interest accrues after 150 days, based on monthly payment frequency.
Down payment or security deposit may be required. Available on new retail 2020 vehicles delivered by June 30, 2020, excluding: Chevrolet: Spark LS, Corvette, Camaro ZL1, Colorado 2SA; GMC: Canyon 2SA. Contracts will be extended accordingly. See dealer for details.

Feliz Mês
de Portugal

Fernando Ferreira
Registered Realtor

For a FREE home evaluation
or any real estate INFO call

416.528.4724

fernandoferreirasells@gmail.com

fernandoferreira.ca
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Feliz Dia De Portugal
@liuna183 | www.liuna183.ca

