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FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong

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 a�ecting 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. 

PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the 
most expensive drug in the world. We are begging our community and 
anyone willing to help donate. Any donation makes a di�erence and will get 
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication. 

Com o aniversário de 153 anos do Canadá a aproximar-se, a 
nossa mente remete-nos para um local de paz e harmonia. 
Contudo, será um local onde atualmente existe afinidade?

No dia 1 de julho de 1867, o Canadá instituiu-se como Fede-
ração com a sua constituição própria, após ser assinado o 
Constitution Act. Quando John Cabot avistou a parte norte 

dos Maritimes em 1497, provavelmente não valorizou a extensão 
de terra que tinha descoberto e que um dia se chamaria Canadá. 
Entre 1534 e 1542 Jacques Cartier reivindicou a terra para a França. 
Os guias indígenas que falavam Iroquoian referiram-se à palavra 
Kanata com o significado de “vila”. No início dos anos de 1550, 
começou a surgir em mapas o nome Canadá e assim, hoje, 153 anos 
depois, o Sonho Canadiano tornou-se realidade. 

Muitos de nós, que não nascemos no Canadá, instalámo-nos 
num país a que muitos se referem como um dos melhores do mun-
do. A sua reputação deve-se às políticas inclusivas de governos 
anteriores, cuja estratégia se resumia a manter a separação cultu-
ral nos nossos quintais e abraçar os valores da cultura canadiana 
que nunca foram claramente definidos. Cada etnia instalou-se em 
pequenos cubículos, a comer a sua massa ou sardinhas, e nunca 
abraçaram inteiramente a aura do Sonho Canadiano. Esta iden-
tidade cultural divisionária criou canadianos convenientes que 
tiram, mas não dão, não se entregam de coração e alma. Reconhe-
cerem-se como canadianos implica perceber a história do país, as 
diferenças culturais, a sua geografia, etc. Muitos dos que dizem 
“Eu sou canadiano” nunca saíram da província ou da cidade em 

que vivem, por isso não têm noção daquilo que o país é.
A inclusão de etnias resultou na separação cultural que está hoje 

a quebrar as regras sociais do país e a mudar de forma definitiva o 
caminho desta terra. A questão que tem de ser colocada é “o que é 
o Canadá atualmente?”. É o tal país considerado um dos melhores 
do mundo ou um local onde as suas fundações estão a ser desafia-
das com o confronto do radicalismo social que irá testar cada um 
de nós? Cada um, no seu próprio estado de espírito, está a analisar 
para onde vamos depois disto. Para o fazermos, as nossas obser-
vações mundanas terão que ser reduzidas ao mínimo. A realidade 
do nosso mundo depende do local onde vivemos, que dita a forma 
como o vemos e como planeamos a nossa vida. As circunstâncias 
atuais poderão levá-lo a questionar se este país será ou não o lo-
cal certo para si. O racismo contra os negros continua a instigar à 
discussão que é tão necessária, mas também abre portas ao radi-
calismo com o poder falso a intimidar o cidadão comum. A polícia 
está a ser intitulada como vilã e as suas ações deram às influências 
sociais a oportunidade de enfraquecer a lei e a ordem. 

Seis em cada 10 canadianos acreditam que apenas uma fração da 
sua polícia local está treinada de forma adequada para lidar com 
pessoas com problemas de saúde mental. Contudo, apenas um em 
cada seis acreditam que a polícia local usa mais rapidamente uma 
arma do que qualquer outro meio. 

Queremos um país de lei e ordem ou um local controlado por 
grupos de interesses especiais onde rege a anarquia. A polícia está 
a cometer erros, no entanto, nunca foi o seu propósito serem espe-
cialistas de saúde mental que carregam uma arma. 

A guerra da raça juntamente com a Covid têm abalado as fun-
dações deste país e têm exposto as suas fraquezas, o que se não 
for cuidado poderá alterar para sempre o melhor país do mundo. 
Canadianos, manuseiem com cuidado. 

O Meu Canadá

Versão em inglês P. 13

Manuel DaCosta
Editorial
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CAPACanada at 153 - then, now
and after the pandemic

With Canada Day fast approaching, there 
are many achievements of which we can 
take stock and celebrate.  The corona-
virus pandemic has had a major impact 
on our lives and is impacting celebra-
tions for this year. This year’s celebra-
tions will be more low key and reserved 
with no large gatherings taking place to 
celebrate Canada’s achievements. 

Over 153 years ago a group of enlight-
ened people gathered in Charlotte-
town Prince Edward Island and de-

veloped a plan to establish a new nation.  A 
nation not born out of revolution, but rath-
er an evolution that has led to what is today 
our country. As Confederation took place 
in 1867 our country’s name, Canada, was 
adopted as the new nation’s official name 
and the term dominion was conferred as 
the country’s official status within the Brit-
ish system.  This remained in place until the 
1950s until the government of Prime Min-
ister Louis St. Laurent ended the practice of 
using dominion in the statutes of Canada.

Now the reason I use the term evolu-
tion is because it was not until 1931 with 
the Statute of Westminster that this coun-
try was granted full autonomy.  One of the 
reasons our prime ministers have the title 
Right Honourable stems from the fact that 
they served in the Imperial Cabinet of Great 
Britain and in the UK tradition all ministers 
have the title of Right Honourable and are 
members of the King/Queen Privy Council.  

In addition, up until 1947, Canadians 

were British subjects, and Canada shared a 
common nationality with the United King-
dom; thus, Canadian passports were issued 
to those British subjects’ resident in or con-
nected to Canada. In 1947, the Canadian 
Citizenship Act was granted Royal Assent 
and the designation of Canadian citizen-
ship was created and beginning in July the 
following year, Canadian passports were 
issued to Canadian citizens only. 

In 1982, the Constitution Act, ended all 
formal legislative ties to Britain, as well as 
adding a constitutional amending formu-
la and the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms  The passage of the Canada Act, 
by the government of Prime Minister Pierre 
Elliot Trudeau brought the Constitution of 
Canada fully under Canadian control, along 
with the Charter of Rights and Freedom and 
changed the national holiday from Domin-
ion Day to Canada Day.

As a former Member of Parliament, it 
was a great honour to serve in our coun-
try’s highest political institution, the Par-
liament of Canada.  Canada is a parlia-
mentary democracy and a constitutional 
monarchy in the Westminster tradition. 
Canada ranks among the highest in inter-
national measurements of government 
transparency, civil liberties, quality of life, 
economic freedom, and education. It is one 
of the world’s most ethnically diverse and 
multicultural nations.

Canada is part of several major inter-
national and intergovernmental institu-
tions or groupings including the United 
Nations, NATO, the G7, the Group of Ten, 
the G20, the British Commonwealth and 
the Francophonie.

Canada is recognized as a middle power 
for its role in international affairs and played 
a major peacekeeping role during the 20th 

century. Canada is a founding member of 
the United Nations and has membership in 
the World Trade Organization and in 1990 
joined the Organization of American States 
(OAS). During the Suez Crisis of 1956, fu-
ture Prime Minister Lester B. Pearson eased 
tensions by proposing the inception of the 
United Nations Peacekeeping Force, for 
which he was awarded the 1957 Nobel Peace 
Prize. Notwithstanding Canada’s immense 
contribution to the United Nations, this 
month Canada for the second time in a row 
lost the chance at a seat on the powerful UN 
Security Council. 

This year is challenging given the 
COVID-19 pandemic which is transforming 
the way we do things and also affects our 
mobility rights.  Although I am not an 

economist, the heavy financial burden 
that is being carried now by most govern-
ments at every level will have severe con-
sequences for generations to come and may 
lead to a shift in many of our social policies 
which we hold dear and are a hallmark of 
Canadian citizenship.  Policymakers need to 
work together and coordinate better ways 
to respond to the financial impacts in the 
aftermath of this pandemic. 

Notwithstanding, the current pandemic, 
Canada Day gives us a great opportunity to 
reflect on how blessed we are to live in a free 
and democratic country. Happy Canada 
Day everyone and take pride in all of Can-
ada’s achievements.

Dr. Mario Silva, PhD (law), Distinguished 
Fellow, Ryerson University

Mario Silva
Opinion
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This coming Wednesday (1), Canada will 
be celebrating the 153rd anniversary of 
Confederation, but this year everything 
will be different. The Canadian economy 
is suffering, some Canadians lost their 
jobs during the pandemic and they don’t 
know if they will find another one so 
soon. These “unprecedent times” have 
become the new reality and Canada is 
trying to reopen its economy, with the 
cooperation of all provinces and territor-
ies. The mortal virus has created a big 
recession and the Conference Board of 
Canada is expecting that GDP will de-
cline 8.2 per cent. Pedro Antunes is the 
chief economist and primary spokes-
person for the Conference Board of 
Canada spoke with Milénio Stadium this 
week and told us they are anticipating 
that “Canada will lose about 1.1 million 
jobs this year”. 

Last Monday (22), Canada’s top cen-
tral banker said there will be long-
term economic damage from the 

COVID-19 pandemic as the country charts 
a “prolonged and bumpy” course to re-
covery. In his first speech as governor, 
Tiff Macklem said the central bank ex-
pects to see growth in the third quarter of 
this year as people are called back to work 
and households resume some of their nor-
mal activities, as restrictions ease. He also 
warns that Canadians shouldn’t expect the 
short and sharp economic bounce-back 
expected over the coming months to last.
Macklem explained in his speech that the 
combination of uneven reopenings across 
provinces and industries, the unknown 
course of consumer confidence, and un-
employment rates will “likely inflict some 
lasting damage to demand and supply”. 
The central bank expects that the on-
going physical distancing rules may mean 
workplaces can’t be as productive as they 
once were, adding that many services will 
remain difficult to deliver. 
Canada’s deficit and unemployment rates 
achieved historical numbers during the 
first COVID-19 wave. The government of 
Justin Trudeau created an historical finan-
cial program to help families to put food on 
the table, to help employers to keep their 
workers on the payroll and businesses to 
pay their rent. Economy is starting to re-
open, and the country is doing everything 
to avoid a second wave. Life won’t be nor-
mal again without a vaccine but until there 
is, Canadians will try to survive, as always. 

Milénio Stadium: Canada’s top central 
banker says there will be long-term eco-
nomic damage from the COVID-19 pan-
demic as the country charts a “prolonged 
and bumpy” course to recovery. In his first 
speech as governor of the Bank of Canada, 
Tiff Macklem said the central bank expects 
to see growth in the third quarter of this 
year as people are called back to work and 
households resume some of their normal 
activities as restrictions ease. What is the 
Conference Board of Canada opinion?
Conference Board of Canada (CBC): Can-
ada is still in a very deep recession in the 
sense that the economy is operating far 
below normal levels. In March and April, 
Canada lost 3 million jobs—15.6 per cent of 
our workforce. The total number of hours 
worked, a truer reflection of the loss in 
production, was down nearly 28 per cent 
in April from February levels. Household 
spending and investment have collapsed, 
as has global demand for exports. As deep 
as the recession has been, we have already 
entered recovery mode. In May, employ-
ment inched ahead, and job gains will un-
doubtedly strengthen in June as more re-
gions in Canada reopen their economies. 
Certainly, we agree the recovery will con-
tinue over the second half of 2020. And the 
recovery could be bumpy. For many busi-
nesses, operating under the ongoing risks 
associated with COVID-19 will be difficult 
and costly. Moreover, if COVID-19 cases 
re-emerge, we will likely see policy reac-
tion to shut down economic activity. Our 
expectation is that this would only occur 

in a localized way, and that overall, at a 
national level we will continue to see the 
economy reopen slowly.
We expect that the economy will continue 
to operate below capacity until a vaccine or 
treatment is readily available to the broad-
er population. Our assumption is that this 
will take another 12 months.

MS: Not everybody’s job will come back. 
How many Canadians will lose their jobs 
with this pandemic and how much will 
GDP shrink? What is the optimistic and 
pessimistic perspective?
CBC: Despite that the recovery is already 
under way, the hit to employment and 
income (or GDP) will be massive. We ex-
pect real GDP to decline by 8.2 per cent 
and employment drop by 5.7 per cent. On 
average, this means that Canada will lose 
about 1.1 million jobs this year. A massive 
hit in comparison to other modern-day re-
cessions. Government support programs, 
such as the CERB, will go a long way in 
propping up household income despite the 
job loses.

MS: Energy and transportation sectors 
were hit strong by this pandemic and Ot-
tawa has announced billions of dollars in 
stimulus programs to help these sectors. 
How does the Conference Board of Canada 
classify the Feds response to this pandemic?
CBC: The lion’s share of federal budgetary 
measures has been aimed at supporting 
household income. Direct transfers from 

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

“Canada will lose about
1.1 million jobs this year”
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government to households, that include 
the Canada Emergency Response Benefit 
(CERB), student benefit, and others are es-
timated at over $80 billion. Through to the 
first week of June, the CERB paid out $43.5 
billion to households, effectively sup-
porting a significant share of lost wages. 
In fact, despite the lost jobs and reduced 
hours, we expect that household income 
will grow in 2020. This, coupled with a 
steep drop in consumer spending, means 
that households’ savings will swell. As the 
economy reopens, household spending 
should recover especially as consumers 
have held back on many purchases.

MS: Will the Canadian banks have an im-
portant role in the economic recovery? 
Will consumption have to be stimulated in 
order to avoid a wave of bankruptcies?

CBC: This is true, but we feel it will apply 
more so to businesses rather than house-
holds. Business loans, direct loans from 
government, and measures to lower in-
terest rates will help businesses survive 
the shutdown. Over the next year, or until 
a vaccine or treatment is available, busi-
nesses will be operating in a challenging 
environment. For many companies, oper-
ating with social distancing rules in place 
will be costly. This is where additional 
support programs may be needed. We are 
assuming for example, that the wage sub-
sidy program will have to be extended.

MS: After the pandemic, will there be a 
wave of protectionism in Canada? Will 
Canadians start buying more products 
that are “Made in Canada”?

CBC: Well, we are seeing that now. This 
has been a trend all over Canada and 
globally. Given the recession we are cur-
rently experiencing, and the drought in 
foreign demand for Canadian products, en-
couraging Canadians to spend domestically 
in the short-term can be positive—and will 
certainly help some businesses get through 
the current crisis. Moreover, if Canadians 
chose to purchase locally, then so be it. 

However, the past few decades have dem-
onstrated the clear benefits of globaliza-
tion—which delivers cheaper goods and 
services by finding, through global com-
petition, the most efficient suppliers. The 
result has been an increase in income and 
purchasing power across much of the de-
veloped and developing world. As the 
global economy slowly reopens from the 
COVID-19 crisis, both domestically and 
internationally, Canadian consumers will 
likely reopen their purse strings and re-
sume spending more broadly.

MS: Economists are estimating that the 
deficit will exceed $250 billion—by far the 
largest deficit in Canada’s history.  What 
is the weight of this debt to the next gen-
erations?

CBC: I would agree that we could see a 
$250 billion deficit as per the Congression-
al Budget Officer’s (CBO) latest forecast. 
To put this in perspective, this is close to 
11 per cent of Canada’s GDP in a normal 
(non-recession) year. While the federal 
government has come into this recession 
in a relatively good fiscal situation, this 
will be costly over the longer term. Once 
the economy recovers, federal and prov-
incial government’s will undoubtedly be 
scrambling to bring their fiscal situations 
back to normal. Low interest rates will 
help government(s) manage the debt fi-
nancing costs but there will be trade-offs. 
More revenues devoted to debt financing 
will mean less available for other pro-
grams, including transfers to provinces for 
health, infrastructure and other programs.

MS: Can we afford a second wave of lock-
down in Canada?

CBC: No, we really can’t. Of course, 
there’s a high probability that as we relax 
social distancing rules and open the econ-
omy, we will see new cases of COVID-19 
emerge. Our assumption is that these will 
be dealt with in a localized way. Closures 
will happen in local schools, companies 
or municipalities but overall, Canada’s 
economy will continue on its path of 
opening activity.

MS: A small Nova Scotia municipality 

launched a four-day condensed work 
week pilot project that allows the muni-
cipality’s core employees to work the 
same number of hours over a period of 
four days, a model well known as a com-
pressed work week. Shopify, one of Can-
ada’s top companies, announced recently 
that will have staff work from home as 
much as possible, even after the COVID-19 
pandemic ends. Has the work model 
changed forever?

CBC: Fundamentally, Canada’s economy 
is labour constrained. While COVID-19 
has cause unemployment to explode, the 
situation has reversed and, slowly, over 
the next 2 years, labour markets in Canada 
are expected to return to their tight state. 
As such, we don’t expect that Canadian 
firms will adopt a four-day work week, 
nor do we expect this to come forward as 
a policy initiative. However, we do ex-
pect that the number of remote workers 
will likely shift up on a permanent basis. 
This will have implications for office and 
commercial vacancy rates and new con-
struction, it could also lead to long-term 
changes in demand for certain goods and 
services. For instance, we may see a shift 
in population and demand away from the 
downtown cores to other areas (suburbs, 
smaller centers) which could affect local 
businesses (positively or negatively).

Joana Leal/MS
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Hélder Botas
Milénio Stadium: Porque escolheu o Canadá para vi-
ver?

HB: Não fui eu que escolhi propriamente, foram os meus 
pais que tomaram essa decisão. A razão deles era para 
poder dar aos filhos um futuro melhor. Se não tivessem 
vindo, em vez de sermos donos de uma companhia de 
eletricidade e sermos eletricistas, talvez tivéssemos sido 
pescadores tal como o meu pai era e íamos andar embar-
cados no mar durante meses em vão.

MS: Como vê o país hoje?

HB: Mais avançado tecnicamente, a cultura mudou um 
pouco, pois antes era um país com bases mais europeias 

e sul-americanas, hoje tem mais fluxo de população do 
norte e sul asiático. Quanto a ser um país seguro, acho 
que tem baixado nesse escalão e está um pouco abaixo 
do nível global que deveria estar, acho que a população 
em geral sente-se mais insegura do que há 25 anos atrás.

MS: Como avalia a atuação dos governos provinciais e 
federal na gestão da pandemia e da crise que ela está a 
criar?
HB: Acho que houve um grande falhanço do Governo, 
acho que ponderaram por muito tempo à espera da rea-
ção dos outros países e não tomaram iniciativa própria 
para agir em prol da segurança dos cidadãos canadianos. 
Quando entraram em lock down não foi por completo, o 
que acho que fez piorar as coisas. Na minha opinião de-
viam ter avisado o público para se abastecerem para um 

mês, depois deviam ter mandado ficar todos em casa por 
esse tempo, só deixar abertos escritórios de emergência 
e segurança, e fechar as fronteiras completamente. Se 
tivessem forçado o “ficar em casa” acho que já tínha-
mos reaberto o país em abril, em vez de ainda estarmos 
à espera.

MS: Se pudesse mudar alguma coisa no país o que seria?

HB: Nada teria de mudar muito, acho que simplesmen-
te o país devia voltar às suas origens, que o levou a ser 
quem era, pois acho que éramos mais independentes 
antigamente e tínhamos uma identidade. Hoje acho 
que tentamos mudar demais e perdemos ao longo dos 
anos – estamos a mudar quem somos para agradar a 
quem não nos respeita.

Maria Oliveira
Milénio Stadium: Porque escolheu o Canadá para viver?

MO: Eu não escolhi propriamente, o meu pai é que fez 
essa escolha. Ele veio primeiro e depois decidiu chamar 
a minha mãe para cá e viemos todos – ela, eu e os meus 
três irmãos. Mas gostei! Claro que era um país diferente 
de Portugal, muito maior, com coisas que lá não tínha-
mos, mas também não posso dizer que foi uma adapta-
ção fácil. No início foi muito difícil para mim. Foram vá-
rias as vezes que pensei em voltar para o meu país, mas 
depois com o tempo acabei por gostar. Acho que todos 
nós tivemos oportunidades aqui que, muito provavel-
mente, em Portugal não tínhamos. 

MS: Como vê o país hoje?

MO: Hoje vejo o país um bocadinho diferente daquilo 
que era. Eu cheguei cá há 40 anos. Antigamente ganha-
va-se menos, mas eu acho que o nível de vida nos per-
mitia poupar mais e comprar mais com o dinheiro que se 
fazia na altura. Além disso, a segurança também mudou: 
eu antes, até solteira ainda, andava na rua sozinha, até às 

tantas, chegava tarde, e não tinha medo, algo que hoje 
não acontece, não sei sinceramente se era capaz de an-
dar por aí à noite sozinha sem receios. Acho que há mais 
violência agora, antes não era assim, não se ouvia falar 
das coisas que hoje se ouve, incluindo a quantidade de 
mortes que hoje acontecem. Talvez porque agora tam-
bém há muito mais população do que há 30 ou 40 anos 
atrás. 

MS: Como avalia a atuação dos governos provinciais e 
federal na gestão da pandemia e da crise que ela está a 
criar?
MO: Eu acho que se formos a comparar com outros paí-
ses, o Canadá até tem agido bem. Podemos até comparar 
aqui com os Estados Unidos e aí vemos que até temos 
estado muito bem. Podiam, no entanto, ter começado 
a tomar providências mais cedo. Mas também, sincera-
mente, eles ditam certas regras e tanto as pessoas como 
as autoridades, não me parece que tenham feito as coi-
sas a 100%. Às vezes há tanta gente num sítio reunida e 
passa a polícia, passam três, quatro, cinco polícias, e não 
fazem nem dizem nada. A nível de apoios financeiros, 
acho que apoiaram muito a população, de tal forma que 

eu acho que as pessoas até têm abusado um bocadinho 
do sistema – há muita gente que fez as aplicações para 
receber os subsídios e que nem precisam deles. 

MS: Se pudesse mudar alguma coisa no país o que seria?

MO: Eu se fosse política, por exemplo, e tivesse a pos-
sibilidade de mudar alguma coisa, começava por algo 
muito simples: quem vem para este país tem que seguir 
as regras deste país. Porque se formos aos outros paí-
ses também temos que seguir as regras deles. Eu não 
concordo que o Canadá se tenha que adaptar a quem 
cá chega e quer ditar as normas, ou porque no país de 
onde vieram era assim ou porque a religião que seguem 
é assado. Querem vir para cá, ótimo, mas seguem as leis 
porque se cá estão é porque querem. Outra coisa que eu 
talvez também mudasse era a forma como gastam tan-
to dinheiro em certos eventos só porque somos um país 
multicultural – ou é porque é Dia de Portugal e celebra-
-se o Dia de Portugal, ou porque amanhã é Dia da Itália 
e celebra-se o Dia da Itália, no dia seguinte de outro país 
e depois de outro, e, entretanto, gastam-se milhares e 
milhares de dólares com isso. 

Um país é muito mais do que um território. Um país são as pessoas que o habitam 
e constroem. No caso do Canadá, este território foi acolhendo ao longo da sua his-
tória pessoas que o enriqueceram com a diversidade de culturas e tradições. Esta 
multiculturalidade, de que tanto se fala, torna-o diferente, mesmo único.
O Canadá é hoje o país de acolhimento de muitos e muitas que, ainda que reconhe-
cidos pelas oportunidades que aqui têm encontrado, sabem melhor que ninguém 
avaliar os prós e os contras da nação que agora é também a sua.
Nesta edição do Milénio Stadium, que celebra os 153 anos do Canadá, quisemos 

perceber como ele é visto por quem cá vive, que diferenças encontram entre o que 
vivenciam hoje e o que recordam do passado, como olham para a atuação de quem 
nos gere os destinos, particularmente, nestes tempos tão desafiadores e incertos 
de pandemia mundial.
Ficam as respostas que nos deixam pistas para reflexão.
Feliz Dia do Canadá!

Catarina Balça/MS

VOX
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Lina da Cruz
Milénio Stadium: Porque escolheu o Canadá para viver?
LC: Primeiro para ter uma vida melhor e depois para dar 
conseguir ter o meu “dream job” que era tomar conta de 
crianças. Vim para cá com um contrato para tomar conta 
de duas meninas, algo que eu sempre quis, porque adoro 
crianças.

MS: Como vê o país hoje?
LC: Na altura era mais nova, tudo novo, sem responsa-
bilidades, mas hoje em dia é muito diferente em todos 

os aspetos. Começando pela liberdade – na altura, tanto 
nos dias quanto nas noitadas, havia mais segurança, não 
havia tanta violência. Para além do custo de vida que, 
entretanto, aumentou muito. Para mim, Portugal é o 
meu país, mas adoro o Canadá.

MS: Como avalia a atuação dos governos provinciais e fe-
deral na gestão da pandemia e da crise que ela está a criar?

LC: Eu penso que bem, mas nós temos que fazer a nossa 
parte em todos os aspetos, porque senão o que o Gover-
no impõe não tem significado ou valor. No fim, a econo-

mia e a crise pouco se pode evitar. Talvez se conseguisse 
aliviar se muitos não tirassem vantagem dos subsídios, 
porque há muita fraude, mas não podemos evitar uns 
aninhos que virão muito “apertadinhos”, só temos que 
fazer o nosso melhor.

MS: Se pudesse mudar alguma coisa no país o que seria?

LC: Eu penso que todos nós é que teríamos de mudar. 
Não sei, há tanta coisa, mas hoje em dia não é só um 
Governo que pode fazer um país melhor, mas sim todos 
nós, penso eu.

Nellie Dos Santos
Milénio Stadium: Porque escolheu o Canadá para viver?
NS: I moved to Canada from a small portuguese island be-
cause my parents wanted a better life and felt there were 
more opportunities for them & their children’s future. 

MS: Como vê o país hoje?
NS: Canada is my home and I love living here. I am very 
grateful for the sacrifices that my parents made reloca-
ting the family. It gave me great opportunities to learn & 

grow as a person. I created my own family & I see that 
this was a great place for my children to grow. They 
have more chances of pursuing their dreams.

MS: Como avalia a atuação dos governos provinciais e 
federal na gestão da pandemia e da crise que ela está a 
criar?
NS: Comparing Canada to other countries I feel that the 
government is handling it very well. In my opinion I 
see that we are being informed and not left in the dark. 
I think the measures that they had put in place were a 

smart move on their part and I see that they are doing 
everything they can to keep their citizens safe. In re-
gards to all the provided funding I do feel that this is debt 
my children and grandchildren will be paying for a long 
time.

MS: Se pudesse mudar alguma coisa no país o que seria?

NS: If I had to change something in this country It would 
be that we all live in peace & harmony. I would like to see 
everyone treated with dignity and respect.

Vitória Miranda
Milénio Stadium: Porque escolheu o Canadá para viver?
VM: Eu vim para cá à procura de uma vida melhor. Tinha 
em mente que queria ter a possibilidade de dar coisas às 
minhas filhas que em Portugal era impossível para mim, 
como é o caso da Universidade.

MS: Como vê o país hoje?
VM: Quando eu vim sentia-me mais segura do que ago-

ra. A nível de segurança pública, antes não tinha medo 
de coisas que agora estão a acontecer e que na altura não 
aconteciam, nomeadamente no que diz respeito a vio-
lência. 

MS: Como avalia a atuação dos governos provinciais e 
federal na gestão da pandemia e da crise que ela está a 
criar?
VM: Na minha opinião acho que estão a gerir bem, aju-
daram bastante as pessoas. Há vários países onde isso 
não aconteceu (Portugal por exemplo). Aqui as pessoas 

ficaram em casa, mas com apoios. No entanto, o que eu 
considero que esteja a ser uma falha é o facto de não ser 
mandatário o uso de máscara. 

MS: Se pudesse mudar alguma coisa no país o que seria?
VM: Eu acho que optava por ter mais polícia, para não 
haver tanta violência. Isto antigamente não era assim, 
era mesmo muito mais seguro, eu sentia-me bem – eu 
podia estar sentada à meia-noite cá fora que não tinha 
nenhum medo e atualmente não. Portanto acho que se-
ria por aí, mais investimento na nossa segurança. 

Connie Oliveira
Milénio Stadium: Porque escolheu o Canadá para viver?
CO: O Canadá é um dos melhores países para se viver. 
Oferece educação de alta qualidade, trabalho e possibi-
lidade de empreendedorismo. Tem um sistema de saúde 
muito bom, segurança e um custo de vida mais ou menos.

MS: Como vê o país hoje?

CO: Eu vejo o Canadá como sendo um dos melhores paí-
ses para se viver e está cheio de oportunidades, desde 
que as pessoas não sejam preguiçosas. 

MS: Como avalia a atuação dos governos provinciais e 
federal na gestão da pandemia e da crise que ela está a 
criar?
CO: Eu acho que os governos, tanto provinciais como 
federal, estão a lidar com esta epidemia de forma muito 

eficaz – tanto na proteção e segurança dos canadianos, 
como a nível de saúde e também trabalho. 

MS: Se pudesse mudar alguma coisa no país o que seria?
CO: No Canadá eu mudaria a imigração: daria um certo 
tempo para que todos os imigrantes chegados ao Canadá 
arranjassem trabalho ou, caso contrário, seriam depor-
tados para os seus países. Além disso, aplicava um au-
mento salarial a certos, muitos, trabalhos.

POP
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As 10 melhores
viagens de carro no Canadá

Kootenays, Colúmbia Britânica
Uma impressionante cadeia de picos que se es-

tendem pelo belo interior da Colúmbia Britânica, 
as Montanhas Rochosas de Kootenay estão entre 
as maravilhas do clima quente mais subestimadas 
do Canadá. Embora essas montanhas permaneçam 
cobertas de neve, mesmo no verão e atraiam es-
quiadores no inverno, há várias atrações ao longo 
do caminho para manter ocupado qualquer viajante 
de primavera ou verão.

Comece em Golden, onde poderá ver o urso pardo 
residente e depois jante no Eagle’s Eye, um restau-
rante no topo de um cume de 7.700 pés, no Kicking 
Horse Mountain Resort. Em seguida, continue para 
o sul na Provincial Highway 95, que traça o rio Koo-
tenay ao longo de um vale pitoresco, parando no ca-
minho para relaxar na famosa Radium Hot Springs.

No extremo sul da viagem, passe algum tempo 
em Kimberley e Fernie, ambas encantadoras cida-
des montanhosas que oferecem passeios de teleféri-
co, caminhadas em cordilheiras, ótimos pubs, lojas 
de chocolate e, no caso de Kimberley, rafting e uma 
Tour numa mina de ouro.

Com o país ainda fechado e a economia interna a necessitar de ser ressuscitada este poderá ser o ano propício 
para ficar a conhecer melhor este imenso e tão diversificado território. Há muito para descobrir. Desta vez, vamos 
seguir os caminhos propostos por Tim Johnson.

Ligue o carro! Vamos propor-lhe 10 grandes viagens no Canadá que o deixarão com vontade de se fazer à estrada.

RD/MS

A Grande Península do Norte, Terra Nova
Um dos lugares mais remotos e bonitos do Cana-

dá, a Grande Península do Norte da Terra Nova não 
é o local mais fácil de se chegar, mas se for para lá, 
nunca se arrependerá da viagem.

Voe para Deer Lake (perto de Corner Brook) ou 
pegue a balsa para Port-aux-Basques, depois siga 
para o norte, primeiro na Trans-Canada Highway 
e depois na Provincial Highway 430. Não deixe de 
explorar o Parque Nacional Gros Morne, um Patri-
mónio Mundial da UNESCO e lar dos planaltos e um 
fiorde sem litoral, continue até chegar ao local clas-
sificado pela UNESCO L’Anse aux Meadows, onde 
se estabeleceram os exploradores nórdicos há mais 
de 1000 anos.

É claro que, ao longo do caminho, não se esqueça 
de ser “screeched in” (isto é, passar a ser um Ne-
wfoundlander honorário, através de uma cerimó-
nia que envolve cânticos e rum), talvez no Skipper 
Hot’s, um local áspero e duro na vizinha Griquet .

A estrada de Klondike, Yukon
Mergulhando no deserto inacreditável e atraves-

sando o poderoso rio Yukon várias vezes, a High-
way Klondike oferece exposição ao norte e uma 
viagem inesquecível. Grandes extensões de flores-
tas e vistas panorâmicas sobre lagos e vales são in-
terrompidas a cada hora, mais ou menos, por estra-
das peculiares com personagens interessantes.

Deixe-se encantar com um pão de canela no Brae-
burn Lodge (onde a cozedura é tão boa que tiveram 
que instalar uma pista de aterragem para pilotos fa-
mintos), depois aprecie o seu jantar no Moose Creek 
Lodge, onde você pode transmitir o seu pedido para 
a cozinha de um restaurante à moda antiga, atra-
vés de um telefone instalado no alto de uma árvore. 
Não deixe de reservar bastante tempo para Dawson 
City, que é uma das cidades mais agitadas do Cana-
dá desde a época da sua grande corrida ao ouro em 
Klondike, há mais de 100 anos.

Muskoka, Ontario
O cottage country favorito do Ontário também é um destino reconhecido internacionalmente - o 

National Geographic Traveler nomeou-o na sua lista de melhores viagens, louvando os seus 14.000 
quilómetros de costa, 17 cidades e vilarejos históricos e inúmeras cachoeiras e lagos.

Saia da Highway 11 em Gravenhurst, passe pela gigante cadeira amarela de Muskoka, depois conti-
nue para a cidade e participe da tradição consagrada pelo tempo com uma excursão a bordo do Seg-
wun, o navio a vapor operacional mais antigo da América do Norte.

Em seguida, siga pela Highway 169 até Bala para fazer compras de antiguidades e arte (e um bolinho 
na Don’s Bakery, outra tradição rural do país).

Por fim, termine em Port Carling - o “Centro dos Lagos” - onde os lagos Rosseau e Muskoka quase se 
encontram; é um dos melhores lugares do Canadá para tomar uma bebida numa esplanada (na Turtle 
Jack’s, ou Cleveland’s House, na mesma rua).

The Kawarthas, Ontario
No outro cottage country do Ontário, os lagos Kawartha são menos movimentados e um pouco mais 

baratos – mas, certamente, não menos bonitos - que os Muskokas.
Comece sua viagem em Peterborough, uma pequena cidade numa grande curva do rio Otonabee, 

onde você pode alugar uma canoa ou caiaque, caminhar por vários parques e trilhas urbanas ou esco-
lher entre alguns ótimos pubs e restaurantes do centro.

Em seguida, siga para o norte e conecte-se com cidades encantadoras como Buckhorn, parte da 
mundialmente famosa Trent-Severn Waterway, Burleigh Falls e Stony Lake (um corpo de água ro-
busto e bonito que é casa de cabanas de propriedade de estrelas, além do adorável Viamede Resort).
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De Winnipeg à Capital do Urso Polar, 
Manitoba

A pequena cidade de Churchill, situada nas vastas 
águas da Baía de Hudson, é o fim da linha - e, por-
tanto, literalmente um destino final. Essa viagem 
implica uma curta viagem do seu automóvel como 
carga a bordo de um comboio VIA Rail em Winni-
peg, depois acomode-se, relaxe e observe o mundo 
passar numa adorável viagem de dois dias e 1.700 
quilómetros até o subártico.

Ao chegar, dependendo da estação, você pode 
descarregar o seu carro, dirigir sob a aurora boreal 
e encontrar locais que proporcionam excelentes vis-
lumbres de alguns dos animais selvagens mais exóti-
cos do Canadá. Os ursos polares (Churchill é a capital 
mundial dos ursos polares) e as baleias beluga - mi-
lhares das quais se reúnem na foz do rio Churchill no 
verão (você pode até mergulhar com elas).

The Lighthouse Route, Nova Scotia
Seguindo as costas do sul da Nova Escócia, esta 

rota vai de Halifax a Yarmouth, passando por mais 
de 20 faróis ao longo do caminho, formando a maior 
coleção desse símbolo icónico da costa leste do Ca-
nadá.

Ao seguir a Provincial Highway 103, pare em 
Peggy’s Cove, um local quase místico construído 
em rochas gigantescas, o seu famoso farol vermelho 
e branco orgulhosamente erguido diante do frio e 
azul oceano Atlântico Norte. Reserve um tempo em 
Lunenburg, onde a história está por todos os cantos 
e imponentes navios altos ficam no porto.

Por fim, aproveite Yarmouth, uma cidade que 
abriga o Farol de Cape Forchu, construída em 1839 
e agora cercada por 19 acres de parque acidentado.

Rogers Pass, British Columbia
Um dos feitos mais impressionantes do Canadá 

em engenharia civil - e um trecho de estrada de ti-
rar o fôlego - o Rogers Pass leva a ferrovia nacional e 
a Trans-Canada Highway por uma rota alta, saindo 
da vila de Donald até uma altura de mais de 4.300 
pés, depois descendo para a cidade de Revelstoke.

Descoberto em 1881 por um investigador, o Passe 
recebe rotineiramente cerca de 10 metros de neve 
no inverno, tornando necessário para a Artilharia 
Real Canadiana disparar balas de alto calibre em 
desvios altos, a fim de evitar avalanches. É um lugar 
muito mais calmo nos meses mais quentes - passan-
do pelo Parque Nacional Glacier, você encontrará 
oportunidades para acampar, fazer caminhadas, 
andar de bicicleta de montanha e, é claro, escalar 
montanhas.

Niagara Wine Country, Ontario
Lar de pequenas quintas vinícolas e vinhedos famosos, a região de Niagara, em Ontário, tornou-se 

mundialmente conhecida entre os enófilos.
Centrado na encantadora vila de Niagara-on-the-Lake, praticamente qualquer uma das vias que 

saem da cidade o levará a um mundo de uvas e pomares. Visite um lugar como Jackson-Triggs, que 
é um nome familiar e uma megabanda (foi vendido a um novo proprietário há alguns anos por mais 
de mil milhões de US dólares), onde você pode assistir a um concerto no anfiteatro ou apenas apro-
veitar um passeio ou uma degustação.

Em seguida, siga para o Riverbend Inn, que inclui 17 hectares de videiras e jardins, além de uma 
mansão georgiana que abriga quartos elegantes e um restaurante que oferece uma das melhores 
vistas da região.

The Laurentians, Quebec
Um verdadeiro tapete verde, esta extensão norte dos Apalaches abriga uma série de aldeias encan-

tadoras nas suas encostas.
Comece em Montreal e siga para noroeste pela Trans-Canada Highway 15, reservando tempo para 

passeios a lugares como Saint Sauveur-des-Monts, uma encantadora cidade de esqui que na prima-
vera e no verão mantém o espírito après-ski em vários pequenos e íntimos restaurantes e pubs. Não 
deixe de terminar em Mont-Tremblant, que fica a 130 quilómetros de Montreal e é a melhor área de 
esqui oriental do Canadá.

Nos meses de clima quente, a bela cidade serve como um centro para desportos de aventura, in-
cluindo zip-lining, além de atividades mais tradicionais, como canoagem, caiaque e caminhada.
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Reflexão neste
Dia do Canadá

Para aqueles de nós que vivem no Cana-
dá, brevemente vamos celebrar outro Dia 
do Canadá - este muito diferente daque-
les que lembramos do nosso passado.

É uma boa oportunidade para os nossos 
leitores refletirem sobre a realidade 
de hoje e as nossas experiências com 

a COVID-19 que, em parte, dependem de 
quem você é e de onde mora.

À medida que ultrapassamos o centési-
mo dia desde que a Organização Mundial 
da Saúde declarou, a 11 de março de 2020, a 
Covid-19 uma pandemia, vários relatórios 
têm vindo a examinar como a vida nas ci-
dades do Canadá está a mudar, especifica-
mente, na forma como vivemos, movemos, 
trabalhamos, cuidamos e prosperamos.

Nas palavras do diretor-geral da OMS, 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “esta 
não é apenas uma crise de saúde pública. É 
uma crise que afetará todos os setores”. Ele 
estava certo.

Nos últimos 100 dias, mais de 100.000 
canadianos contraíram Covid-19 e mi-
lhares morreram. A maioria desses casos 
e mortes ocorreu nas cidades do Canadá. 
Como resultado, a vida urbana mudou fun-
damentalmente. Os serviços de emergên-
cia, incluindo assistência médica, trânsito, 
abrigo e apoio às empresas, foram seve-

ramente comprometidos ou até mesmo 
restringidos. As pessoas distanciaram-se 
fisicamente, ficando em casa – saindo do 
trabalho, da escola e do lazer. Famílias e 
colegas pararam de se reunir, conectan-
do-se por vídeo e telefone. As empresas 
fecharam ou mudaram dramaticamente as 
operações. Os serviços públicos foram alte-
rados ou descontinuados e a demanda por 
novas formas de apoio público explodiu. A 
maneira como percorremos as nossas ci-
dades sofreu a mudança mais significativa 
desde a introdução do automóvel.

Como cidadãos, sugiro que exortemos 
os governos de todos os níveis a fazer disso 
uma prioridade nos próximos 100 dias para 
informar melhor a tomada de decisões. 
Também exige um papel maior para os lí-
deres locais, cuja experiência no terreno, 
na resposta à Covid-19, é crucial para o de-
senvolvimento de planos de recuperação e 
reconstrução regionais, provinciais e fede-
rais. Os Governos Federal e Provincial de-
vem abordar, imediatamente, a aguda crise 
financeira que os grandes municípios estão 
a enfrentar por causa da Covid-19.

Há muita coisa que não sabemos. O que 
sabemos é que nossas experiências com a 
Covid-19 dependem amplamente de quem 
somos e onde vivemos – e que a Covid-19 
está a aprofundar as desigualdades exis-
tentes nas nossas cidades. Qual o impacto 
potencial da pandemia na introdução de 
mudanças fundamentais na maneira como 
planeamos e projetamos as cidades e como 
organizamos a entrega e o financiamento 
de serviços públicos essenciais daqui para 
frente? Viver com Covid-19 está a provar 

ser mais uma maratona do que um sprint.
A Covid-19 provocou um reexame no-

tavelmente sincero das realidades da vida 
urbana no Canadá. Ao cruzarmos a marca 
dos 100 dias, começamos coletivamente a 
ver como será uma tarefa hercúlea recons-
truída – e reconstruída novamente. Este 
continuará a ser um “momento prático”, 
porque as nossas cidades, para trabalhar 

para todos, precisam do envolvimento to-
tal de todos.

Em crise, há oportunidade. A nossa é 
examinar cuidadosamente o que está a 
acontecer ao nosso redor, identificar onde 
perdemos o rumo e ajudar as cidades do 
Canadá a encontrar uma maneira melhor, 
mais equitativa e mais resiliente.

Feliz Dia do Canadá para todos.

Peter Ferreira
Opinião
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 @JULIEDZEROWICZ

416 654 8048 

JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

JULIEDZEROWICZ.CA

1202 BLOOR STREET WEST

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT

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

PREVENÇÃO
A MELHOR FORMA DE PREVENIR A 

TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

lavar as mãos frequentemente com 
água e sabão durante pelo menos 20 
segundos
evitar tocar nos olhos, nariz ou boca, 
especialmente com as mãos por lavar 

evitar o contacto próximo com pessoas 
que estejam doentes 

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

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

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

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

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

portes públicos em horas de menos 
movimento 

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

SINTOMAS 
Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.

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

FEBRE TOSSEDIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

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

SE TIVER SINTOMAS 

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

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

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

CANADA.CA/CORONAVIRUS
o

o

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

as pelo pânico. Adicione alguns ar-
tigos extra ao seu carrinho sempre 
que for às compras.

• Renove e avie as suas receitas 
médicas.

Soluções alternativas caso fique 
doente ou se precisar de cuidar de um 
familiar doente. Por exemplo:
• Se tratar de crianças ou pessoas de-

pendentes, tenha um prestador de 
cuidados de reserva.

• Fale com a sua entidade patronal 
sobre trabalhar a partir de casa, se 
possível.
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If I had to assess the mental health of 
Canada today, I would diagnose it with 
Posttraumatic Stress Disorder (PTSD).  
Social Workers in the Province of On-
tario are not qualified to make a psychi-
atric diagnosis, but since Canada is not 
a person, I will take creative liberties.

The Diagnostic and Statistical Manual 
(DSM-5) is the international guide-
book for diagnosing mental dis-

orders.  The criteria for PTSD involves 
exposure to a traumatic event (actual or 
threat of death or serious injury) directly, 
as a witness, occurring to a family member 
or close friend, or repeated exposure to the 
details. The event must cause significant 
distress or impair the individual’s ability 
to function.  One or more of the following 
will occur: re-experiencing of memories of 
the traumatic event, recurring dreams of 
the event, flashbacks, dissociation or body 
reactions.  Avoidance of one or more of the 
following will occur: thoughts, feelings, 
people, places or conversations.  At least 
two kinds of negative thoughts will be 
experienced, including negative self-be-
lief and blame of self or others.  Finally, a 
heightened state of arousal will be notice-
able such as hyper vigilance, sleep dis-
turbances, aggressive, reckless or self-de-

structive behaviours.  Yup!  That’s Canada!
Canada experienced over 100,000 

COVID-19 infections and over 8,000 
deaths.  The entire country and most of the 
world has been on lockdown for months.  
The economy came to a screeching halt 
and most human interactions went vir-
tual.  The country went into distress and 
its functioning was impaired.  Canada is 
re-experiencing the trauma over and over 
again on a daily basis despite an over-
whelming desire to avoid it.  Its thoughts 
have become very negative, pessimistic 
and hyper vigilant.   

Individuals living within a traumatized 
society experience a trickledown effect.  
Individual Canadians are feeling a sense 
of helpless that is triggering their fight, 
flight or freeze responses.  Symptoms of 
anxiety and depression increased, drug 
and alcohol use increased, domestic 
violence increased, racial inequities are 
highlighted, protests are ongoing and 
political tensions run high.  

When people lose the sense of control 
over their environment, all they can con-
trol is their internal reactions.  Resilience 
is the ability to adapt flexibly to challen-
ging or adverse life events.  It is an on-
going process involving self-awareness 
and self-care.  Yoga, mindfulness, exer-
cise, sleep, social connection and expos-
ure to nature are all recommended but 
sometimes insufficient.  There are times 
when mental health supports are required 
to maintain good mental health.

The Ontario Min-
istry of Health 
recently an-
nounced a 
huge increase 
in funding for 
mental health.  
Critics indicate 
that will still 
leave the sys-
tem underfunded 
by hundreds of 
millions of dol-
lars.  Waitlists for 
publically funded 
therapy continue to 
be lengthy.  It also does not give 
clients the ability to choose their 
preferred modality of treatment.  
Individuals who do not have private 
health insurance or the ability to pay 
out of pocket are unable to access other, 
often more effective, treatment modal-
ities. 

Mental health is uncomfortable to dis-
cuss, even by the medical community, 
but especially by politicians.  The topic 
is often accompanied by stigma, shame 
and guilt.  Healing takes understanding, 
compassion, time, equity and sufficient 
funding.  It is easier to prescribe a pill that 
makes the politician-friendly pharma-
ceutical industry billions of dollars, than 
to invest in systemic change.  

There is a movement called “trauma-in-
formed care” that a few Canadian prov-

inces have adopted.   It involves a para-
digm shift in thinking from wondering 
what is wrong with someone to wondering 
what has happened to them.  I would like 
to see all of Canada become “trauma-in-
formed”.  If we understand the impact 
that trauma has had in our lives and the 
lives of others, we can start to walk hand-
in-hand on the path to recovery.

Paula Reis, MSW, RSW

Trauma Therapist and Clinical Social Worker

Certified EMDR Therapist & EMDRIA Ap-
proved Consultant

Canada’s
Mental Health
Paula Reis
Opinion
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Caro leitor,

Gosto de iniciar os meus artigos de opi-
nião, a cada semana sempre com uma 
saudação cordial a si que, semana após 
semana, nos “empresta” um pouco do 
seu valioso tempo para pegar no nosso 
jornal e ler os nossos artigos, que são de 
grande qualidade e creio com muito bom 
conteúdo.

Muito grata.

Esta semana vou-lhe escrever sobre 
o “Estado do nosso país” como eu o 
vejo, claro. A minha opinião a mim 

me pertence e não implica nunca e jamais 
influencia quem quer que seja. Nunca foi, 
não é e jamais será essa a intenção. 

O nosso Canadá, forte, imponente, aco-
lhedor. País que nunca e jamais volta as 

costas às mais variadas injustiças e, de certa 
forma,  acolhe o maior número de etnias a 
nível mundial ainda como país.

Ainda assim, o nosso país, que me aco-
lheu a mim, a si, aos nossos amigos e fa-
miliares, estará  mesmo de braços abertos, 
neste momento de crise, para nos prote-
ger?

Volvidos mais de três meses e meio desta 
insanidade mundial, já me passaram mui-
tos pontos de situação pela cabeça.

Porque será que os nossos políticos an-
dam agitados num verdadeiro corrupio de 
“indecisões“? Muitos são até induzidos em 
erro ao achar que eles estão a agir confor-
me.  Será? Ou não será este também um 
golpe de conspiração política para se auto-
promoverem?

Já reparou na sintonia pela qual estão 
unidos, não se notando sequer insinuações 
políticas contrárias entre eles?

Desde o nosso Mayor, ao Sr. Premier e, 
claro, o nosso  Primeiro-Ministro “queri-
do” e tão bonito que ele fica  nas fotos e nas 
assíduas conferências de imprensa que dá 

desde o seu confortável poleiro em Ottawa.
Que opina você sobre isto?
Onde estamos realmente?
Digo-lhe - estamos meramente a ser ví-

timas de manipulação política, perdemos 
a nossa liberdade, perdemos o direito de 
exercer, na grande parte, as nossas funções 
como empresários, neste caso, e até mes-
mo como cidadãos, sendo manipulados e 
sem direito a muito mais. Completamente 
aprofundando assim o estado caótico da 
nossa cidade e província.

Diga-me o que opina sobre os amon-
toados de gente em parques públicos.  Os 
amontoados de gente em manifestações 
que, ao fim e ao cabo, surtem sempre ou 
quase sempre o mesmo efeito. Ainda que 
acredite acerrimamente no propósito das 
mesmas. Mas nesses casos, onde estavam 
os nossos “queridos políticos “?

Pergunto-me.  Estariam eles com receio 
das grandes massas e preferiram não opi-
nar?  Depois, e uma vez mais, castigam-nos 
com prolongamentos de estado de emer-
gência. Com mais restrições... diga-me 

caro leitor. De que “praga” sofre mesmo 
a cidade de Toronto? Somos responsáveis 
(colocando de partes os irresponsáveis, 
claro está) para pagar os nossos impostos 
e não somos responsáveis para operar os 
nossos negócios e acautelar as nossas res-
ponsabilidades?

Como é possível que o Sr. Doug Ford não 
faça mandatório o uso de máscaras em pú-
blico? E continua com a economia encer-
rada? Onde está a essência? Manipulação. 
Creio que já nem sabem mais o que nos fa-
zer, nem como nos controlar. Não contem 
com o meu voto. Não o merecem.

Nós cidadãos somos meros pagadores de 
coimas e impostos. Não temos direitos nes-
te Canadá novo. Simplesmente deveres e 
muitas obrigações. E onde estamos?

Para onde nos leva este rumo “desbara-
tinado“?

A ver, a ver.  O prenúncio da miséria e da 
desgovernação está ali por detrás da porta.

Cabe a cada um de nós tentar reivindicar, 
novamente, os nossos direitos e não acartar 
somente com as nossas obrigações.

Cristina Da Costa
Opinião
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Oh Canada,
our home and native land...

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

Falamos Português

ESTATE LAW
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TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor
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As we approach Canada’s 153th Birthday, thoughts of a place of peace and 
harmony come to mind. But is it a place where kinship exists today? 

On July 1st, 1867, Canada became a new Federation with its own constitution 
by signing the Constitution Act. When John Cabot laid eyes on the north-
ern part of the Maritimes in 1497, he probably didn’t appreciate the expanse 

of land he had discovered which one day would be called Canada. Between 1534 
and 1542 Jacques Cartier claimed the land for France. Indigenous guides speaking 
Iroquoian referred to the word Kanata meaning “village”. By the 1550’s the name 
Canada began appearing on maps and thus today the Canadian Dreams has become 
reality for many 153 years later. 

Many of us who were not born in Canada, have settled in a country that many 
refer to as one of the greatest in the world. This reputation has been gathered by 
inclusionary policies of past governments whose strategy was to maintain cultur-
al separation based on your background and embracing Canadian cultural values 
which were never clearly defined. Each ethnicity settled into little cubicles, eating 
their pasta or sardines, never really embracing the aura of the Canadian Dream. This 
divisionary cultural identity has created convenient Canadians taking but not giving 
back with their heart and soul. Identifying yourself as Canadian means understand-
ing the country’s history, cultural differences, geography, etc. Many who say “I’m 
Canadian” have never left the Province or City they live in, therefore have no con-
cept of what the country is about. 

The encasing of ethnicities has resulted in cultural separations which are today 
breaking the country’s social rules changing forever the path of this land. The ques-
tion that needs to be asked is “What is Canada today?” Is it the country perceived as 
the greatest in the world or a place where its foundations are being challenged by a 
new confrontational social radicalism which will test each of us to our core? Each in 
their own state of mind is analyzing where we go from here. To do that our worldly 
observations will have to be reduced to a micro level. Reality of the world depending 
on where you live dictates how you perceive and plan your life. Current circum-
stances may challenge you to ask if this city or country is the place for you. Black 
racism continues to stimulate discussion, which is necessary, but also opening doors 

to radicalism with fake power to intimidate the common citizen. Police are being 
vilified for being, and their actions have given in to social influences whose purpose 
is to decrease law and order. 

Six in 10 Canadians believe only a fraction of their local police force is adequately 
trained to deal with people who are having mental illness. But only one in six believe 
members of their local police force are too quick to use a gun instead of using other 
means. 

The question is if we want a country of law and order or a place controlled by spe-
cial interest groups where anarchy sets in. Mistakes are being made by police, but 
they were never meant to be mental health specialists that carry a gun. 

The race war combined with Covid has rocked the foundations of this country and 
exposed fractures, which if not handled with care, may forever change the greatest 
country in the world. Handle with care Canadians. 

Happy Birthday Canada!

Manuel DaCosta/MS

My Canada 
Editorial English version

COVID-19
Novel Coronavirus

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

Visit toronto.ca/covid19

Os residentes não se devem esquecer de usar fontes de informação dignas de confiança, 
baseadas em evidências sobre o coronavírus. O website do Toronto Public Health está a ser 
atualizado regularmente de acordo com a informação nova disponível para ajudar a manter 
os residentes informados sobre o 2019-nCoV coronavirus. Visite, toronto.ca/covid.

• Praticar o distanciamento social e não se reunir em grupos grandes.
• Evitar contacto com pesssoas que estejam doentes.
• Ficar em casa o máximo possível e principalmente se estiver doente.
• Lavar as suas mãos frequentemente com água e sabão ou usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.
• Evitar tocar nos seus olhos, no seu nariz e na sua boca com as mãos não lavadas.
• Cobrir a sua tosse ou o seu espirro com um lenço de papel, em seguida e de imediato desfazer-se dele nolixo e lavar as suas mãos.
• Se não tiver um lenço de papel, espirrar ou tossir na sua manga ou no seu braço.
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies que tocar com frequência.

A melhor maneira de evitar a propagação de infeção é ficar em casa o máximo possível e limitar 
interações sociais com outras pessoas. A melhor maneira de se proteger contra o vírus COVID-19
é com medidas de precaução, as quais incluem:
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

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

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

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

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00
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Estou no sotavento algarvio a desfru-
tar de uma semana de praia. A primei-
ra desde que os banhos de mar foram 
desconfinados. Nunca antes havíamos 
imaginado que um dia o mar pudes-
se ser fechado. Deitada na toalha leio 
a revista Visão, a que trouxe comigo e 
ainda não havia sido sequer aberta. De-
tenho-me na crónica da rapper Capicua 
“Nada voltará a ser como dantes”. Pelo 
título, depressa adivinho o assunto a que 
ninguém consegue fugir. Como falar do 
presente implica fazer comparações, 
inevitavelmente acabamos a falar do 
passado. E assim Capicua viaja até aos 
tempos da sua infância, quando a avó 
Sofia “não deixava que partilhássemos 
copos entre primos, ou que déssemos 
uma trinquinha no pão ou no gelado uns 
dos outros”. Ainda na idade da inocên-

cia, Capicua não sabia, mas estes hábi-
tos da avó haviam-lhe ficado do tempo 
de uma perigosa convivência com outra 
pandemia - a tuberculose -, que lhe leva-
ra colegas de escola e um primo muito 
chegado.

E como o tempo flui naturalmente, em-
bora o ritmo nos pareça ainda mais 
rápido quando estamos de férias, ou-

tra quinta-feira chegou impondo o ritual 
da compra da edição da Visão desse dia. 
De novo à beira mar, é hora de a folhear e 
escolher por onde começar. Esta é uma das 
vantagens que as revistas, ao contrário dos 
romances, nos oferecem: a página por onde 
começar. Desta vez, escolho Miguel Araújo 
porque “A minha avó”, o título da cróni-
ca, me desperta igualmente a atenção. Foi 
como se os dois músicos tivessem combi-
nado recordar as suas avós em duas edições 
seguidas. 

Coincidência ou não, tudo à minha vol-
ta me fala de avós. “Avó, posso ir à água?, 
Avó, estou com fome... dás-me o pãozi-
nho?, Avó, já me podes comprar o gela-

do?” e terminar no inevitável ”Avó, quero 
fazer chichi.” 

Crianças sem creches, sem infantários 
e sem escola são, de novo, devolvidas aos 
cuidados dos avós. Estamos em junho e a 
afluência às praias é ainda reduzida, mas as 
vozes que me chegam denunciam o paren-
tesco dos que se reunem debaixo e à volta 
dos chapéus de sol. A palavra “avó” voltou 
a ouvir-se no ar depois dos meses em que 
viveu aprisionada em fios de telefone, em 
aplicações de telemóveis ou nos ecrãs dos 
computadores. Finalmente, soltou-se e 
começou a recuperar os espaços onde avós 
e netos celebram o convívio que lhes fora 
roubado. Sem máscaras nem distancia-
mentos, há corpos quase nus  - pormenor 
importante porque há mais pele para sentir 
- que se tocam, abraçam e beijam, a recu-
perar um tempo perdido.

As praias ainda não precisam da sinalé-
tica das cores a indicar a lotação. Muito 
menos de semáforos, como de início al-
guém alvitrou: vermelho, proibido entrar, 
enquanto verde permitiria livre trânsito. 
Pode-se circular à vontade e escolher o 

espaço do areal sem fita métrica. Cada um 
de nós se tornou perito em cálculo mental 
treinado no bom senso de não se aproximar 
demasiado do chapéu ao lado. Os restau-
rantes estão vazios; os poucos que lá almo-
çam privilegiam as esplanadas, agora bem 
mais silenciosas, como se até os altiflantes 
se tivessem tornado mais sensíveis ao vo-
lume dos decibéis.

No horizonte, o mar oferece-se quieto, 
vazio de insufláveis, de motas de água, de 
gaivotas pedaladas por adultos e crianças 
ao desafio.  O areal, poupado ao pregão dos 
vendedores das bolas de berlim - Bolinha, 
bolinhé! Com creme ou sem creme?- mos-
tra-se liso de pegadas. Apenas o som do 
vento a sacudir chapéus e guarda-ventos 
que nos protegem da areia que se levanta.

Esta é a nova normalidade, como agora 
se diz, aquela que o futuro nos reservou. 
Indefinida, porque ainda não aprendemos 
a viajar neste tempo incerto. De ora em 
diante, seremos todos aprendizes de via-
jantes deste céu futuro, guiados pelas vozes 
que (h)ouve dantes.

Aida Batista
Opinião
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Viajantes do futuro

“Creio num céu futuro que houve dantes.”
Natália Correia

Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

1325 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ON M6E 1C2

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com



Siblings have been recognized for their 
major role in the coming out process. 
They share the same family as the les-
bian, gay, bisexual, transgender, queer 
and/or questioning, intersex, asexual 
and/or ally (LGBTQIA) individual and are 
often of the same generation. However, 
research on coming out has mainly fo-
cused on parents. There are only a few 
studies, which have examined the com-
ing out process with respect to siblings.  
The coming out process is defined as 
the experience of revealing one’s sexual 
orientation to others… a self-disclosure 
that requires a non-judgemental and 
empathetic audience, as often found in a 
brother or sister.

My brother revealed being gay to 
me when I was about 16 years old. 
I remember feeling surprised, in-

trigued, and curious. I was curious, as it 

was different from anything I had known 
or heard of and yet it did not seem un-
natural to me. I had no reference for the 
existence of homosexuality. I had seen, 
by that age, no gay couples together. I just 
knew my brother liked men and, I repeat, 
it did not seem unnatural to me.

We grew up in a traditional Portuguese 
household, within the core of Toronto’s 
Portuguese community. For my brother, at 
that time, he did not know that being open-
ly gay was even an option.  Homosexuality 
was taboo in our culture – given this, it is 
not surprising he denied his sexuality for 
years, had a girlfriend for a long time and 
tried to ‘pray the gay away’.  He loved her 
with all his heart but could not live the lie 
anymore.  The ignition of his self-aware-
ness, subjection and inequities taking place 
at that point of time in Canada, in our Por-
tuguese community was too much to bear. 
So, he went to live oversees… to be free… 
camouflage free.

As our parents aged, I supported my 
brother in declaring his truth to our 
strong, prideful, and often times seeming-
ly emotionless father. I did not give him 
the tools to do so, rather, I provided re-

assurance. I would remind him, “You are 
enough… you do not have to strive to be-
come more worthy; more valid; more ac-
ceptable or more loved. You are all of those 
things.” These are all expressions of your 
enough-ness. They are not about changing 
yourself; they are about being yourself.

In the moment, my brother decided to 
alleviate his soul of the burden of his truth, 
which had resided within him for years 
to our paizinho.  I stood beside him, in his 
enough-ness… and it ended up being one 
of the most poignant… exalting moments 
of my life… our father’s reaction, one that 
neither of us dared to anticipate.

Com lágrimas a escorrer pelo rosto, “Fil-
ho, tu és criado aos olhos de Deus. O amor 
de um pai é incondicional. Meu amor por 
ti não muda. Tenho orgulho em ti. És um 
homem honesto, gentil, compassivo e 
autêntico. Sou eu, que preciso de te pedir 
desculpa… por teres sentido a necessidade 
de esconder a tua verdade todo esse tempo 
e por te teres sentido incapaz de ser quem 
és, comigo. É isso que me deixa triste neste 
momento.”

For over 30 years, my brother calls Am-
sterdam home, living in peace and love 

with his husband. They are about the 
healthiest and happiest couple I know. 
Celebrating Pride Month has become 
personal to me. The fact that my brother 
had to leave Canada, from our Portuguese 
community, to feel the freedom to be 
himself. I refuse to live in a world like that 
anymore. We are all equal and deserve to 
be treated equally no matter what. I will 
continue to fight for this, for my brother 
and brother-in-law and his wonderful 
friends to be treated with the respect and 
dignity all deserve.

This is a time for remembering those 
who paved the way for the LGBTQIA com-
munity and who continue to do so. It is a 
time for continued education and break-
ing down barriers. Let us look back at the 
changes and see what work still needs to 
be done.

Bro, you were enough before, you are 
enough now and you will continue to be 
enough as you become more of who you 
were made to be. To keep believing that, 
when the world keeps whispering other-
wise, is BRAVE!

Happy Pride!

Pride and Progress
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Sara Isabel Dias
Opinion
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Não faz sentido o que se tem passado 
ultimamente com as decisões dos go-
vernantes, não diria geral, mas quase 
geral.

Todos já percebemos que certos com-
portamentos podem dar mau resul-
tado, como festas ilegais, ajuntamen-

tos de pessoas em grandes grupos, sem as 
devidas precauções, número alargado em 
lojas, etc.. Tudo isso já nós percebemos - 
que a maioria não respeita as regras exigi-
das, recomendadas pelos entendidos, mas 
exigir como o Governo exige e depois fazer 
o contrário não é exemplo. António Costa 
diz que, se for necessário, dará os passos 
atrás que forem precisos para que todos 
estejam seguros. Esta frase, dita por este 
senhor, faz-me rir. Quer ele dizer que tem 
que controlar as coisas para evitar o que 

está a acontecer em Lisboa e em algumas 
freguesias e alguns concelhos em redor da 
mesma. Eu pergunto - como é que podem 
evitar este tipo de atitude por parte de cer-
tas pessoas, quando alguns governantes, 
políticos pagos com os nossos impostos, 
organizam grandes eventos e festas e são 
apoiadas/aprovadas, algumas que podem 
vir a juntar milhares de pessoas, como a 
festa do AVANTE? 

Isto é gozar com o resto dos portugue-
ses, tanto da parte do primeiro-ministro 
como da Presidência da República. Para 
agravar mais as coisas e mais vergonho-
so, recentemente, houve algures no Al-
garve uma festa de onde saíram algumas 
pessoas infetadas - assim o dizem, não sei 
como conseguiram tão rápido estes resul-
tados e com a garantia que todos foram 
infetados nessa festa. Vem agora o Mi-
nistério Público abrir uma investigação 
sobre essa mesma festa, que se realizou 
em Lagos e onde, segundo a informação 
vinda a público, estavam algumas deze-
nas de pessoas, (dezenas, perceberam…) 
e, dizem, que estará na origem de alguns 

infetados. Depois de apuradas as circuns-
tâncias o Ministério Público pode vir a 
exigir aos organizadores o pagamento de 
uma indemnização aos infetados. Repa-
rem, se isto for provado, pobre de quem 
organiza uma festinha e tem o azar de 
alguém ficar infetado. Não percebo ati-
tudes destas que mais parecem ser para 
intimidar o cidadão. Como pode alguém 
exigir tal coisa se o próprio Governo deu 
autorização e, mais ridículo, aprova uma 
festa que vai envolver milhares? Isto é 
gozar com todos, e não dão o braço a tor-
cer, é avante!  Onde já se viu algo assim? 

Agora falam em dar um passo atrás 
e colocar novas restrições - em vez de 
apontar o dedo e tentar atirar areia aos 
olhos das pessoas, o Governo devia de dar 
o exemplo. Parem de organizar eventos 
com ajuntamentos com mais de 20 pes-
soas, como pedem aos outros. Venham a 
público dizer que não vai haver festa do 
AVANTE para o cidadão ver que afinal es-
tão todos do mesmo lado. Fica muito mal 
ao Governo, depois de obrigar ao cance-
lamento de festas religiosas, casamentos, 

funerais etc., aprovar festas como a do 
AVANTE entre outros eventos - mas afi-
nal vivemos numa ditadura ou numa de-
mocracia? 

Fazem-se protestos porque um agente 
castigou de forma infeliz um/a crimino-
so/a. Esses protestos deram origem à des-
truição de monumentos, arrombaram-se 
portas de algumas lojas e partiram-se 
carros, tudo porque não foi correta a for-
ma como aconteceu com um agente de 
segurança e um cidadão que até tinha um 
registo criminal muito sujo. Não faz sen-
tido nenhum, nem se ganhou nada com 
aquelas atitudes. Afinal estes senhores 
tomam certas decisões que afetam muita 
gente, como pequenos comércios, e nin-
guém faz nada. Parece que está tudo bem 
e não se passa nada. Afinal onde estamos 
e para onde vamos? Concentrem-se e 
analisem a forma como tudo acontece e 
façam a justa avaliação a quem merece 
que seja feita.

 Aproveito para desejar feliz Dia do Ca-
nadá a todos os leitores.

Festas?
Afinal são ou não proibidas?

Augusto Bandeira
Opinião
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CONCRETE RESTORATION
WATER PROOFING

BALCONY RESTORATION
SWING STAGE

WINDOW INSTALLATION
MASONRY REPAIRS

CAULKING
UNDERGROUND GARAGE RESTORATION

Job sites from Oshawa all the way to London 

SEND RESUME TO  careers@brookrestoration.ca     |     brookrestoration.ca     |     

We are looking for hard working, skilled restoration workers 
with experience in any of these categories
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A Cidade de Brampton promulga uma Lei Municipal 
(City By-Law) para aplicar o distanciamento físico em 
resposta à COVID19:

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

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

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

COIMAS: até $100,000 para particulares, $500,000 para 
diretores empresariais ou executivos de uma empresa, 
$10,000,000 para uma empresa que viole as ordens 
emitidas pela Lei de Medidas de Emergência COVID-19 de 
Brampton (Brampton COVID-19 Emergency Measures 
By-law) e Lei Provincial de Gestão de Emergências e 
Proteção Civil (Provincial Emergency Management and Civil 
Protection Act).
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O historiador Daniel Bastos (dir.), na sessão de apresentação em junho de 2019, do livro “Hospitais 
e Saúde no Oitocentos: diálogos entre Brasil e Portugal”, na Santa Casa da Misericórdia de Fafe, 
acompanhado do arquiteto e urbanista brasileiro Renato Gama-Rosa

COMUNIDADES

Carta aberta 

Excelentíssima Senhora Secretária de Estado das Comunidades,
Excelentissimo Senhor Embaixador de Portugal no Canadá, 
Excelentíssimo Senhor Cônsul Geral de Portugal em Montreal 

Montreal, 22 de junho de 2020 

Foi com grande satisfação que tomámos conhecimento do comunicado do Consulado Geral de 
Portugal em Montreal de 15 de junho passado informando que a partir de hoje, 22 de junho, 
este serviço consular reabria as suas portas, permitindo à Comunidade Portuguesa aqui 
residente de poder beneficiar do atendimento presencial.  
Compreendemos e saudamos igualmente as novas medidas impostas que visam criar 
condições de segurança e proteger os utentes e os funcionários dos riscos inerentes à 
pandemia de Covid-19.
Consideramos igualmente ser altamente positiva a modernização tecnológica dos serviços 
consulares.  
Cabe-nos, no entanto, chamar a atenção de Vossas Excelências para o facto de uma 
percentagem relativamente elevada da Comunidade Portuguesa de Montreal e não só ser 
constituída por pessoas de idade avançada, sendo algumas vulneráveis ou analfabetas 
funcionais. Por outro lado, é ainda grande o número de pessoas da nossa comunidade que 
não dispõe de computador e/ou de Internet. Por todos estes motivos, consideramos que a
condição imposta pelo referido comunicado de 15 de junho impondo que todo o atendimento 
presencial passe a ser por marcação prévia «efetuada através da plataforma» informática 
implica sérias limitações aos portugueses idosos aqui residentes pelos motivos expostos. A 
tecnologia deve ser, a nosso ver, um meio de facilitador de acesso e não o seu 
contrário. Queremos também acrescentar que, por vezes, os idosos recorrem a terceiros para 
serem ajudados neste tipo de serviço, e por vezes são explorados. 
Assim sendo, e por considerarmos que se trata de uma questão de equidade e de justiça 
social, vimos por este meio solicitar a Vossas Excelências se dignem autorizar a possibilidade 
de o agendamento para o atendimento presencial se poder igualmente fazer através do
telefone do Consulado.  

Com os melhores cumprimentos 

Joaquina Pires 
Residente em Montreal, ex-consellheira em desenvolvimento comunitário e
relações interculturais 
Ville de Montréal 
Aposentada 

c.c:Conselheiro das comunidades portuguesas
Radio Centreville 102.5 FM
Jornal a Voz de Portugal
Jornal Lusopresse.

Há sensivelmente dois anos, a editora 
Fiocruz, que concentra a maior parte 
dos lançamentos da Fundação Oswal-
do Cruz, a mais importante instituição 
de ciência e tecnologia em saúde da 
América Latina, e uma das principais 
instituições mundiais de pesquisa em 
saúde pública, localizada no Rio de Ja-
neiro, lançou o livro “Hospitais e Saúde 
no Oitocentos: diálogos entre Brasil e 
Portugal”. 

Organizado pelo arquiteto Renato 
Gama-Rosa, investigador da Casa 
de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), 

e Cybelle Miranda, investigadora da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPA), o livro é 
constituído por sete capítulos. Designada-
mente, “Edifícios da Saúde no Rio de Janei-
ro Oitocentista” de

Inês El-Jaick Andrade, Renato da Gama-
-Rosa Costa e Éric Alves Gallo; “Hospitais 
na Belém Oitocentista: classicismo e diá-
logo entre matrizes luso-brasileiras” de 
Cybelle Salvador Miranda; “Da Instituição 
Asilar ao Movimento Antimanicomial: a re-
constituição da memória do Hospital Julia-
no Moreira do Pará” de Emanuella da Silva 
Piani Godinho e Cybelle Salvador Miranda; 
“Arquitetura da Saúde como Patrimônio: 
Hospital D. Luiz I da Benemérita Sociedade 
Portuguesa Beneficente do Pará” de Cibelly 

Alessandra Rodrigues Figueiredo; “A Casa 
da Misericórdia no Contexto da Arquite-
tura Portuguesa da Saúde na Centúria do 
Oitocentos em Portugal”  de Joana Balsa 
de Pinho e Fernando Grilo; “O Hospital da 
Misericórdia de Fafe e a Contribuição da 
Benemerência Brasileira em Portugal no 
Século XIX” de Daniel Bastos; e “A Arqui-
tetura Assistencial em Portugal no Início 
do Século XX: o Sanatório de Sant’Ana” de 
Maria João Bonina e Fernando Grilo.

Ao longo dos sete capítulos do livro, 
que no decurso dos últimos dois anos foi 
já apresentado em diversas cidades brasi-
leiras e portuguesas, os cientistas sociais 
luso-brasileiros revisitam a benemérita 
rede de dezenas de hospitais e associações 
de beneficência, que emigrantes portugue-
ses na transição do séc.XIX para o séc. XX 
construíram em várias localidades brasilei-
ras, principal destino da emigração lusa na 
época, que originalmente se destinavam à 
ajuda mútua entre os sócios, membros da 
comunidade portuguesa, e que ainda hoje 
são instituições de referência no Brasil e 
na América do Sul. Assim como o con-
tributo da filantropia dos “brasileiros de 
torna-viagem”, emigrantes portugueses 
enriquecidos no Brasil, que no alvorecer 
do séc. XX estiveram, entre outras obras 
beneméritas, na base da construção de 
hospitais nas suas terras de origem, e que 
na atualidade, numa época tão marcada 
pela pandemia de coronavírus que afeta o 
mundo, como é o caso das comunidades 
portuguesas, não podem deixar de ser re-
cordados como exemplos inspiradores de e 
solidariedade.

Hospitais e Saúde no Oitocentos: 
diálogos entre Brasil
e Portugal

Daniel Bastos
Opinião
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Feliz Dia do Canadá!



MIKE BETTENCOURT
MAMADOU BAH

JOE INACIO
FABRIZZIO MASSARI

JOE FURTADO
JOHN WALKER

MILTON MEDEIROS

PATRICIA LUM
MONIQUE SERINO

NATALIY KRASKOVSKY
CHRISTINA COLELLA DE PAOLA

MISHEL BIRFIR
NICOLE PIETRANGELO

EVETT BILLS
ADRIANNA DO VALE

ELIO TOPPAN

HARDY JALLOH

ISABELLA COSTANZOALEXIS MANTELLO-CLEMENT

RENATO TAGLIONE

REGIONAL
ORGANIZING CO-ORDINATOR

SAVERIO REPOLELUIS PIMENTEL

TONY DO VALE
CARMEN PRINCIPATO

PETER GLAZE JACK EUSTAQUIO

ROLY BERNARDINI

Wishing our members and
 their families a Happy Canada Day!
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Toronto passou esta semana para a 2.ª fase
de reabertura económica
O PM Doug Ford anunciou segunda-feira 
(22) que Toronto e Peel podiam avançar 
para a segunda fase do plano de reaber-
tura da província na quarta-feira (24), o 
que permite que esplanadas de restau-
rantes, salões de beleza, barbearias, 
centros comerciais e piscinas reabram 
em toda a cidade. Toronto, Peel e Wind-
sor-Essex eram as únicas três áreas 
em Ontário que estavam impedidas de 
passar para a segunda fase devido a 
um número maior de casos ativos de 
COVID-19. O Premier informou que vai 
enviar unidades móveis de testes para 
Windsor-Essex e pediu ao setor agroali-
mentar para colaborar e enviar os traba-
lhadores para serem testados.  A região 
de Windsor-Essez continua a manter o 
maior número de casos de COVID-19 em 
Ontário, sobretudo nas quintas onde re-
centemente três trabalhadores mexica-
nos morreram devido à COVID-19.

Os DriveTest centres estão a oferecer 
“serviço limitado” em todo o On-
tário como parte de um plano para 

reabrir gradualmente. As pessoas que nas-
ceram entre janeiro e junho vão poder vi-
sitar os centros a partir desta semana e os 
clientes com aniversários entre julho e de-
zembro vão ter acesso aos centros na pró-
xima semana. A província esclarece que o 
acesso aos DriveTest centres vai continuar 
alternando semanalmente até que os servi-
ços voltem ao normal em setembro. 

O vereador de Toronto, Michael Ford, 
diz que se recuperou da COVID-19 e está a 
sentir-se muito melhor. Num tweet publi-
cado no passado domingo (21), Ford disse 
que testou negativo para o vírus depois que 
ter estado isolado durante 14 dias. Ford re-
presenta a Ward 1, de Etobicoke North, e é 
sobrinho do Premier de Ontário Doug Ford. 
Michael Ford agradeceu à Toronto Public 
Health pelos “cuidados extraordinários” 
que lhe foram prestados nas últimas duas 
semanas. Ford foi o primeiro conselheiro 
de Toronto a declarar publicamente que 
contraiu a doença. Michael Ford testou po-
sitivo para COVID-19 no início de junho e 

o Premier de Ontário na altura confirmou 
que não tinha tido contato com o sobrinho 
nas duas semanas anteriores.

Ensino elementar com novo currículo de 
matemática

O Governo de Ontário divulgou na terça-
-feira (23) o novo currículo de matemática 
para o ensino elementar da província que 
vai arrancar em setembro. O Premier ex-
plicou que o currículo foi desenvolvido ao 
longo de dois anos em consulta com pais, 
professores, académicos e especialistas 
e foi criado para reverter uma década de 
maus resultados em matemática. O minis-
tro da Educação diz que o novo programa 
vai ser implementado do 1.º ao 8.º ano e 
vai ajudar os alunos a resolverem proble-
mas matemáticos do dia a dia. O programa 
de matemática elementar da província foi 
atualizado pela última vez em 2005. 

Um dos centros comerciais mais movi-
mentados de Toronto reabriu as suas portas 
esta semana, depois de ter encerrado quase 
três meses. O Yorkdale Shopping Center 
vai operar diariamente entre as 11h e as 19h 
e o anúncio surgiu poucas horas depois de 
Ontário ter anunciado que Toronto pode-
ria avançar para a segunda fase do plano 
de reabertura da província na quarta-feira 
(24). As lojas individuais vão poder abrir 
em datas diferentes depois do dia 24 de ju-
nho, à medida que reorganizam o espaço 
para garantir o distanciamento social apro-
priado. O Yorkdale disse que vai adotar vá-
rias medidas para garantir a segurança dos 
clientes, incluindo limpeza frequente de 
superfícies de toque permanente, sinaliza-
ção para orientar o fluxo de tráfego e várias 

estações de desinfetantes para as mãos. 

Ontário em estado de emergência até 15 
de julho

Ontário estendeu, na quarta-feira (24), 
o seu estado de emergência até 15 de julho. 
O Premier Doug Ford disse que tem espe-
rança de que seja a última extensão da de-
claração de emergência. A moção foi apro-
vada na legislatura desta quarta-feira (24). 
Espera-se que muitas das ordens de emer-
gência feitas sob o estado de emergência 
continuem mesmo depois de 15 de julho, 
incluindo proibições em grandes concen-
trações.  O Premier autorizou Windsor-Es-
sex a passar para a segunda fase de reaber-
tura económica na quinta-feira (25), mas 
Leamington e Kingsville continuam na pri-
meira fase. Windsor-Essez tem tido vários 
surtos de COVID-19 no setor agroalimentar 
nas últimas semanas e Ford anunciou um 
plano que passa por fazer mais testes nas 
quintas e por atribuir aos trabalhadores 
migrantes os mesmos direitos e benefícios 
que qualquer trabalhador em Ontário. O 
Premier explicou aos jornalistas que os tra-
balhadores não têm que ter medo de per-
derem o trabalho se forem infetados e disse 
que em alguns casos vão poder candida-
tar-se aos subsídios federais. Leamington 
tem quatro surtos ativos de COVID-19, en-
quanto que Kingsville tem dois e o Premier 
informou que logo que os números baixem 
os dois municípios também vão passar à se-
gunda fase.  

Ilhas de Toronto reabrem ao público

O serviço de ferry para as ilhas de To-
ronto vai ser retomado amanhã (27 de ju-
nho). O anúncio foi feito quarta-feira (24) 
pelo presidente da Câmara Municipal de 
Toronto. O autarca, que falava aos jornalis-
tas no Terminal Fluvial Jack Layton, disse 
que os barcos vão operar com capacidade 
de 50% devido às novas regras de distân-
cia física. Os passageiros devem trazer as 
suas próprias máscaras e usá-las durante 

toda a viagem. Os bilhetes de barco vão 
poder ser comprados online e só vão ser 
vendidos 5.000 bilhetes por dia. A autar-
quia recomenda que as pessoas visitem as 
ilhas nas horas menos concorridas para 
reduzir os riscos de contágio de COVID-19. 
Apenas um barco estava a operar durante 
o bloqueio da COVID-19, sobretudo para os 
700 moradores das ilhas. As casas de banho 
públicas das ilhas vão estar abertas, mas o 
Parque de Diversões Centerville vai conti-
nuar encerrado.

O proprietário de uma quinta em Ontário 
onde quase 200 trabalhadores migrantes 
testaram positivo para a COVID-19 diz que 
a sua operação tem seguido assiduamente 
as diretrizes de saúde pública para evitar 
o aparecimento de novos surtos do novo 
coronavírus. Numa entrevista ao The Star 
o proprietário do Scotlynn Growers refere 
que a sua quinta tem sido sempre elogiada 
por oferecer acomodações de qualidade aos 
trabalhadores migrantes e informa que em 
breve a quinta vai ter acomodações maio-
res do que o que está a ser exigido atual-
mente pela Health Canada. Em relatórios 
do Ministério do Trabalho do México rea-
lizados entre 2016 e 2018, os trabalhadores 
descreveram abrigos superlotados, infes-
tações por percevejos e, às vezes, falta de 
atendimento médico oportuno. Scotlynn 
recebeu 33 reclamações durante o período 
de dois anos, o número mais elevado em 
todas as quintas canadianas. 

O Canadian Centre for Policy Alterna-
tives diz que os lares de idosos de Ontário 
precisam de $1,8 mil milhões extra por ano 
para contratar mais funcionários e melho-
rar o atendimento a utentes vulneráveis 
depois da primeira vaga de COVID-19. Um 
estudo do think tank sugere que o aumento 
de 41% permitiria que os 626 lares de ido-
sos prestassem pelo menos quatro horas de 
atendimento prático diário aos seus 80.000 
utentes. A COVID-19 infetou quase 5.400 
utentes de lares de idosos e matou 1.803. 
Mais de 2.000 funcionários também foram 
infetados e sete acabaram por morrer.

Joana Leal/MS

MILÉNIO | LOCAL

LOCAL

C
ré

di
to

s:
 H

ec
to

r 
V

as
qu

ez



Toronto Mayor John Tory
calling for police reform in bid 
to ‘stamp out systemic racism’
Toronto Mayor John Tory is calling for 
numerous changes to the city’s policing 
system, including the creation of a new 
non-police response team for calls that 
do not involve weapons or violence.

Tory revealed the list of proposed re-
forms Thursday (25) morning as part 
of a motion he will take to council 

next week.
“In recent weeks, here in Toronto and 

around the world, people have been rais-
ing their voices and calling for an end to 
racism generally, to anti-Indigenous and 
anti-Black racism, and to racism against 
marginalized communities,” Tory writes 
in the motion.

“We must fix that model by changing the 
way policing is done in order to stamp out 
systemic racism within our police service 
and to re-think, in some cases, whether 
police are the right community response 
at all.”

Toronto police have been under in-
creased scrutiny in recent weeks amid 
large protests and calls to defund the force.

A pair of city councillors have proposed a 
plan to cut the service’s approximately $1.2 
billion budget by 10 per cent.

The Centre for Addiction and Mental 
Health (CAMH), Canada’s largest mental 
health hospital, has also called for police 
to stop responding to incidents involving 
people in crisis.

Tory acknowledged the growing pub-
lic appetite for major reform and cited the 
“tens of thousands” of residents who have 
written emails and made phone calls in de-
mand of change. “I want you to know that 
I see you, I hear you, and I am listening,” 
he said.

However, Tory’s motion resists calls to 
deliberately defund the service or other-
wise slash its budget.

He argues that the proposed changes will 
drive budget reductions. “I am confident it 
will lead to a reduction in the Toronto Po-
lice Service budget,” he says. “We want a 
safe city, but we also want everyone to feel 
safe in our city.”

CBC/MS

Toronto moves into next stage 
of reopening but residents told 
to remain vigilant
Toronto Mayor John Tory says the city 
has moved into Stage 2 of the province’s 
COVID-19 reopening plan because of 
sacrifices made by all front-line work-
ers and the vast majority of residents 
who heeded public health guidelines, 
but vigilance is needed as the pandemic 
continues.

Tory told reporters at a city hall news 
conference on Wednesday (24) that 
Stage 2 means the restart of many 

businesses and services. Peel region has 
also moved into the next stage.

“You can visit a patio and you can go 
to the mall and you can get a haircut and 
get your nails done and you can even get a 
tattoo, if that’s what you have been wait-
ing for. You can bring your kids to play in 
a splash pad and soon to an outdoor pool,” 
Tory said.

“We are reopening because the vast 
majority of Toronto residents and busi-
nesses did the right thing, difficult as 
many times that might have been. And 
now, it is important that we keep doing 
the right thing.”

Tory said reopening comes with the risk 
that the virus could flare up again, as has 
happened in other jurisdictions, and he 
urged people to continue following pub-

lic-health guidelines. “We do not want 
that to happen here,” he said.

Toronto residents ‘protecting’ friends, 
families, loved ones

Dr. Eileen de Villa, the city’s medical of-
ficer of health, agreed.

De Villa said that means people should 
keep six feet, or two metres, apart from 
those who are not part of their social cir-
cle, wear cloth face masks in public spaces 
when physical distancing is not possible, 
and continue to wash their hands fre-
quently.

She said they should also keep in mind 
that being in close contact with others, es-
pecially in indoor settings, poses a signifi-
cant risk for the spread of the virus.

“We are making good progress in re-
ducing the spread of COVID-19 in our 
city,” de Villa said.  “This is the result 
of your continued hard work and com-
mitment to our public-health measures. 
Together we are protecting our friends, 
our families and our loved ones and mak-
ing sure our health-care system is available 
for those who need it.”

CBC/MS
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Banco Central espera ver crescimento
no terceiro trimestre deste ano
À medida que mais locais de trabalho 
reabrem, os canadianos são confronta-
dos com o desafio de voltar ao trabalho 
depois de receberem recomendações 
durante meses para ficarem em casa. 
Dados sobre recusas de trabalho rela-
tados às autoridades do trabalho das 
várias províncias revelam que houve um 
aumento no número de pessoas que se 
recusaram formalmente a trabalhar de-
vido a condições perigosas, mas prati-
camente nenhuma dessas recusas foi 
aceite. Todas as províncias têm leis que 
permitem que as pessoas recusem tra-
balhos perigosos, mas o medo de con-
trair COVID-19 não é suficiente. A CBC 
teve acesso a estes dados e constatou 
que os principais casos são sobretudo 
de trabalhadores que estão preocupados 
com o distanciamento físico inadequado 
ou a falta de equipamento de proteção. 
As recusas de trabalho são comunicadas 
ao Ministério do Trabalho ou a uma co-
missão de segurança no local de traba-
lho, dependendo da província, que envia 
um inspetor para avaliar o caso. Ontário 
registou o maior número de recusas de 
trabalho, cerca de 280 desde janeiro até 
junho, mas apenas uma foi aprovada pelo 
Ministério do Trabalho. 

O PM Justin Trudeau disse segunda-
-feira (22) que, embora a pandemia 
da COVID-19 tenha sido um “desa-

fio sem precedentes”, está a abrir oportu-
nidades para repensar e remodelar o futuro 
do Canadá. Trudeau também falou sobre a 
necessidade de as empresas se continua-
rem a adaptar para abrirem em segurança 
e lamentou a decisão da China de prender 
dois canadianos que estão a ser acusados de 
praticarem espionagem.

México volta a enviar trabalhadores tem-
porários para o Canadá

O México vai voltar a enviar trabalhado-
res temporários para o Canadá. Os dois paí-
ses chegaram a um acordo e o Canadá com-
prometeu-se a melhorar as condições de 
segurança nas quintas durante a pandemia. 

O México tinha informado na semana pas-
sada que ia parar de enviar trabalhadores 
temporários para o Canadá depois de dois 
trabalhadores terem morrido após terem 
sido infetados com COVID-19. Até agora já 
foram confirmados surtos de COVID-19 em 
17 quintas canadianas e no passado domin-
go (21) morreu o terceiro trabalhador me-
xicano depois de ter contraído o novo co-
ronavírus. O Canadá espera receber 60.000 
trabalhadores temporários estrangeiros, 
vindos sobretudo da América Latina e do 
Caribe, para trabalhar na agricultura. 

Pandemia altera celebrações do Dia do 
Canadá

A pandemia da COVID-19 vai alterar a 
celebração anual do Dia do Canadá. A go-
vernadora-geral Julie Payette normalmen-
te anuncia uma lista dos novos nomeados à 
Ordem do Canadá a 1 de julho, mas este ano 
o seu escritório avança que vai ser impossí-
vel porque a reunião do conselho consulti-
vo que recomenda os candidatos e que de-
veria ter acontecido na primavera acabou 
por ser cancelada devido à pandemia.  O 
conselho, que se reúne duas vezes por ano 
pessoalmente para discutir indicações, não 
se deve reunir até novembro.

O responsável pelo orçamento parla-
mentar estima que prolongar o CERB mais 
oito semanas vai custar ao Governo Fede-
ral $17,9 mil milhões. O novo relatório foi 
divulgado esta semana e até agora o Fun-
do de Emergência Nacional custou $60 mil 
milhões. O CERB paga $2,000 por mês para 
aqueles que perderam o trabalho durante 
a pandemia. O Governo de Justin Trudeau 
preparava-se para suspender o CERB, à 
medida que a economia reabre, mas o NDP 
pressionou o PM para manter o fundo ativo 
para ajudar os canadianos que continuam 
desempregados. 

Canadianos não querem reduzir distân-
cia física

Um novo estudo sugere que dois terços 
dos canadianos não querem aliviar as re-
gras de distanciamento físico impostas para 
conter a propagação da COVID-19. Se por-
ventura as regras fossem aliviadas, menos 
da metade diz que se ia sentir confortável 
em participar em atividades com contacto 
físico próximo, como ir ao cinema. 66 por 
cento dos participantes do estudo, realiza-
do pela Leger e pela Association for Cana-
dian Studies, disseram que os dois metros 
devem permanecer como a distância segu-
ra que deve ser mantida entre as pessoas. 
Apenas 12% favoreceram a redução da 
distância para 1,5 metros, como é exigido 
em muitos países europeus, e 10% favore-
ceram a redução para um metro, o mínimo 
recomendado pela Organização Mundial 
da Saúde. Se a regra do distanciamento físi-
co fosse reduzida para um metro, 40% dis-
seram que se sentiriam confortáveis jantar 
num restaurante, 28% num cinema, 24% 
num ginásio e 21% num bar.

O principal banqueiro central do Canadá 
diz que a pandemia de COVID-19 vai pro-
vocar danos económicos a longo prazo na 
economia, à medida que o país traça um 
plano “prolongado e instável” de recupe-
ração. No seu primeiro discurso como go-
vernador, Tiff Macklem diz que o Banco 
Central espera ver crescimento no tercei-
ro trimestre deste ano, quando as pessoas 
voltarem ao trabalho e as famílias retoma-
rem algumas de suas atividades normais à 
medida que as restrições diminuem. Mas 
Macklem alerta que os canadianos não 
devem contar com uma recuperação eco-
nómica a curto prazo nos próximos meses. 
O governador do Banco do Canadá alertou 
que a combinação de reaberturas desiguais 
entre províncias e indústrias, o curso des-
conhecido da confiança do consumidor e as 
taxas de desemprego vão “provavelmente 
infligir algum dano duradouro à procura e 
à oferta”. Macklem explica que as regras 

de distanciamento físico podem significar 
que os locais de trabalho não podem ser tão 
produtivos quanto antes e acrescentou que 
em muitos serviços vai continuar a ser difí-
cil de fornecer.

Pagamentos do CERB estão a ser cor-
rigidos

Alguns canadianos estão a receber este 
mês pagamentos do CERB inferiores ao 
que esperavam. A CBC News avança que o 
Governo Federal está a corrigir pagamen-
tos que foram emitidos em excesso nos 
primeiros meses do subsídio. Uma fonte 
do Ministério do Emprego informou que 
algumas pessoas receberam pagamentos 
adiantados maiores do que outras quando o 
programa de ajuda foi lançado. Aqueles que 
eram elegíveis para o subsídio de desem-
prego receberam dois pagamentos quando 
o programa CERB começou e agora atingi-
ram o máximo de $8.000 no período inicial 
de quatro meses. O Governo esclarece que 
os depósitos duplos não foram um erro e 
que os ajustes vão ser feitos nos próximos 
cheques.

O Governo Federal vai voltar a usar pro-
cessos de licitação competitiva para obter 
o equipamento de proteção individual ne-
cessário em todo o país para combater a 
COVID-19. A ministra de Compras diz que 
o processo que normalmente é usado para 
adjudicar contratos vai aplicar-se apenas 
em situações em que existe tempo sufi-
ciente para fazer uma licitação. O Gover-
no tem comprado equipamento de prote-
ção individual nos últimos meses e muitos 
contratos foram assinados usando isenções 
de segurança nacional para acelerar rapi-
damente a grande procura global. Anita 
Anand informou numa conferência de im-
prensa que mais nove aviões de carga com 
suplementos, como luvas, batas e másca-
ras, chegaram na semana passada ao país 
e que nos últimos dias chegou ao porto de 
Vancouver o 13.º carregamento de desinfe-
tante para as mãos.

Joana Leal/MS
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Canadian Museum for Human Rights employees

say sex harassment complaints 
dismissed by human resources
Five current and former female employ-
ees at the Canadian Museum for Human 
Rights allege they’ve been sexually ha-
rassed by the same male colleague and 
say their complaints to human resources 
were dismissed.

The women, who’ve come forward 
to CBC News, allege the man, who 
works with visitors at the nation-

al museum in Winnipeg, has grabbed and 
touched them, stared at their genital areas 
and made inappropriate comments about 
them and other women for years.

Gabriela Agüero, a former program de-
veloper and tour guide, said she’s seen 
the man get close to women and objectify 
them. She said he would also repeatedly 
get close to her and ask her to go places, 
even when she told him no and asked him 
to stop inviting her.

She said he was allowed to keep work-
ing at the museum after an internal probe 
into his conduct. “It left us all traumatized 
because we all had to continue working 
with him, be in the elevators, in the lunch-
rooms, everywhere.”

Agüero, who said she left the museum 
after being bullied by her manager, said 
she went to the museum’s human resour-
ces department after the man alleged-
ly clapped his hands and told a female 
employee much younger than him, “Oh 
you’re so hot” in a meeting while looking 
her up and down.

Agüero and the woman, Madeleine Mc-
Leod, now 26, went to HR together in 2018 
to report the incident.

“And then essentially [the HR director] 
asked me [whether I thought] he maybe 

meant ‘I’m so hot because of the weather, 
like it was hot outside.’ So when she said 
that comment, I just already knew it’s not 
going to go anywhere,” McLeod said in a 
phone interview from Vancouver, adding 
the museum is normally very cold.

“I just felt really belittled by her, just the 
whole interview was not very pleasant. I 
ended up being really emotional and I ac-
tually thought of quitting right away be-
cause I thought I don’t want to work for the 
institution that promotes human rights, 
and they can’t even deal with such a basic 
human right.”

McLeod, who started working at the 
CMHR in 2017 and left last July, said before 
going to HR she told her manager about the 
incident, and his response was, “’Oh not 
again,’” so I’m assuming that at that time, 
[the man] had previous warnings.”

A current museum employee said she 
has been harassed by the man, seen him 
harass new female staff and look at young 
visitors inappropriately.

“They have just been hired, looking at 
them in very inappropriate ways, touching 
them, feeling like he can do that,” she said.

The employee said multiple complaints 
have been made to HR about the man, in-
vestigations have been launched and an 
external lawyer was brought in to review 
the allegations.

She said she was shocked when she 
first started experiencing the behaviour at 
the Canadian Museum for Human Rights. 
“How come these people cannot under-
stand that you’re working in a place where 
you’re promoting rights for everyone, hu-
man rights?”

CBC/MS

WestJet lays off 3,333 workers
as pandemic continues to wipe out 
demand for air travel
WestJet will lay off 3,333 workers and 
is planning to consolidate and con-
tract out much of its operations as the 
pandemic continues to sink the ma-
jority of demand for air travel.

The Calgary-based company had 
14,000 staff before pandemic bor-
der closures and travel restrictions 

grounded two-thirds of its fleet, WestJet 
said in Wednesday’s (24) announcement. 

Right now, just 4,500 employees are 
on payroll and WestJet is looking for 
ways to bring back 5,500 employees 
temporarily laid off. Wednesday’s (24) 
layoffs are permanent.

“WestJet has remained self-sufficient 
throughout this extended crisis, cutting 
our costs by more than 60 per cent,” 
CEO Ed Sims said in a YouTube video 
about the decision.

“And yet, despite these efforts, the 
damage we’ve incurred from a weak-
ened demand environment is being com-
pounded by multiple factors … the reality 
in which we find ourselves requires diffi-
cult and often painful decisions to ensure 
our continued viability in the future.” 

The company will consolidate its call 

centre in Alberta, and contract out its 
operations in all but four of its 38 do-
mestic airports, leaving just Calgary, 
Edmonton, Vancouver and Toronto.

It’s also restructuring office and 
management staff.

Operations reduced by more than 90%

WestJet said its scheduled operations 
have been reduced by more than 90 per 
cent year-over-year due to the pan-
demic. The company said it’s taken 
measures like instituting a hiring freeze, 
cutting executive, vice-president and 
director salaries and pausing more than 
75 per cent of its capital projects. 

“To our WestJetters and to your 
family and friends: this situation is no-
body’s fault and nothing anyone could 
have done would have created a differ-
ent outcome,” Sims said, adding that 
the decision was a last resort.  He said 
as the company works to find new part-
ners with airport services, it will look 
for employment opportunities for the 
affected workers.

CBC/MS

Community honours life of man, 62,
fatally shot by police in Mississauga

Export Development Canada says trade 
confidence among Canadian exporters 
hit all-time low in its latest survey due 
to the economic shock as a result of the 
COVID-19 pandemic.

The export credit agency says its trade 
confidence index fell to 56.0 compared 
with 69.3 per cent at the end of 2019.

The economy plunged into recession 
earlier this year after public health restric-
tions forced the closure of non-essential 
businesses in a bid to slow the spread of the 
pandemic.

The survey, which is conducted twice a 
year, found that almost three-quarters of 
respondents said the pandemic has had a 
negative impact on their sales, with half of 
those reporting a “high negative” impact.

EDC noted that 14 per cent of businesses 
said they’ve seen stronger sales due to the 
pandemic.

Worries over increased protectionism, 
trade tensions

In addition to COVID-19, the survey sug-
gested worries of increased protectionism, 

trade tensions and economic concerns also 
contributed to the declining confidence of 
the survey respondents.

“It’s not surprising that COVID is the 
culprit, but looking beyond the headline 
numbers, our survey’s details clearly show 
just how significant the pandemic and re-
lated containment measures have been for 
Canadian exporters,” said Stephen Tapp, 
EDC’s deputy chief economist.

The online survey conducted from May 
6 to May 26 included responses from 823 
Canadian exporters.

In a forecast released last week, EDC said 
it expects exports this year will fall 20.3 per 
cent due to the pandemic before rising 19 
per cent next year.

The 2020 drop EDC is expected to include 
a 30 per cent plunge in automotive exports 
and a 33 per cent drop in the energy sector. 
Aerospace industry exports are forecast to 
fall 35 per cent.

Excluding the energy and auto sectors, 
exports are expected to be down 14 per 
cent this year.

CBC/MS

Trade confidence hits all-time 
low due to pandemic: EDC

Hundreds of mourners wearing masks 
gathered in a Mississauga park for a 
public funeral on Wednesday (24) even-
ing to honour the life of a man gunned 
down by police on the weekend.

Ejaz Ahmed Choudry, 62, was killed 
in his apartment by a Peel Region-
al Police officer on Saturday (20). 

Originally from Pakistan, Choudry was 
a husband and a father of four children.

According to his family, Choudry suf-
fered from schizophrenia and he was 
having a mental health crisis when po-
lice went into his home for a wellness 
check and shot him. His family said they 
had called a non-emergency line.

Family members have said the officer 
responsible for the fatal shooting should 
be fired. 

Nadia Hasan, chief operating officer of 
the National Council of Canadian Mus-
lims, said that the public funeral was an 
opportunity for his immediate and ex-
tended family, as well as the commun-
ity, to pray for Choudry and his soul. It 
was held in Paul Coffey Park.

“He was an endeared member of 
the local Malton mosque as well as the 
Muslim community in Malton and even 
around his neighbourhood,” Hasan said. 
“What happened to Ejaz just doesn’t add 
up,” she said.

CBC/MS
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Açores reiteram esforço para tornar arquipélago 
autónomo na produção de energia
O Governo dos Açores reiterou o esfor-
ço para tornar o arquipélago autónomo 
na produção de energias renováveis, de 
modo a tornar a região menos depen-
dente da importação de energia.

O objetivo é “tornar a região cada vez 
menos dependente de fontes de 
produção energia que requerem, 

exigem, um fluxo continuo por parte ou 
vindo do exterior, como o caso da energia 
térmica”, disse o presidente do executivo, 
Vasco Cordeiro.

O líder do executivo regional falava du-
rante a apresentação dos investimentos da 
empresa pública regional EDA - Eletricidade 
dos Açores na produção de energia limpa na 
ilha das Flores, integrada na visita estatutá-
ria do Governo dos Açores àquela ilha.

Vasco Cordeiro referiu que este “objetivo 
mais global” de “autonomia da energia” se 
junta às “questões da sustentabilidade” e da 
promoção de “formas de produção de ener-
gia mais respeitadoras do meio ambiente”.

Para atingir o objetivo da autonomia 
energética, o líder regional está consciente 
da “situação peculiar” das ilhas açorianas, 
que exigem “nove sistemas produtores de 
energia”, um por cada ilha, porque não é 
“tecnicamente viável” a criação de um úni-
co sistema.

Vasco Cordeiro realçou que a região ainda 
tem desafios ao nível do consumo e eficiên-
cia energética, mas destacou que os Açores 

têm percorrido um caminho “positivo” na 
produção de energias renováveis e subli-
nhou ser necessário “ter sempre visão de 
futuro quanto ao que ainda falta fazer”.

O presidente relevou a “natureza instru-
mental” da EDA para a concretização dos 
objetivos estratégicos regionais.

“Este valor [da EDA], reduzido muitas das 
vezes a uma componente de dividendos a 
mais ou de dividendos a menos, não pode 
ser esquecido para aquilo que representa 
para a Região Autónoma dos Açores”, disse.

A 15 de maio, a EDA decidiu, em assem-
bleia-geral, distribuir pelos acionistas a to-
talidade dos lucros obtidos em 2019, ou seja, 
16,5 milhões de euros.

Este mês foi discutida uma iniciativa do 
PPM na Assembleia Regional, que pedia ao 
executivo, enquanto representante da re-
gião e acionista maior da EDA, que delibe-
rasse para evitar a distribuição de dividen-
dos da empresa referentes a 2019, iniciativa 
que foi chumbada.

Durante a cerimónia, o presidente da EDA 
avançou que a ilha das Flores já apresenta 
uma taxa de 55% de energias renováveis, 
realçando que o objetivo é aumentar o valor 
para 60% até 2023.

Duarte Ponte disse também que a empre-
sa prevê investimento para que os Açores 
tenham uma taxa de penetração de energias 
renováveis de 60% até 2025.

AO/MS

O Governo dos Açores disse que está 
em curso a requalificação da rede de 
estradas em três ilhas, num investi-
mento de cerca de dois milhões de 
euros, devido à passagem do furacão 
‘Lorenzo’ pelo arquipélago.

“Pico, Faial, Flores, serão as que te-
rão as intervenções mais significa-
tivas no âmbito das obras públicas, 

temos um investimento superior a dois 
milhões de euros”, declarou à agên-
cia Lusa a secretária dos Transportes e 
Obras Públicas, Ana Cunha.

A governante falou após a assinatura 
da consignação para a reabilitação do 
pavimento de cinco troços de estradas na 
ilha das Flores, danificadas após a passa-
gem do ‘Lorenzo’, cerimónia integrada 
na visita estatutária do executivo regio-
nal àquela ilha.

Dos dois milhões destinados a reparar 
os “danos causados na rede viária com 
a passagem do furacão”, Ana Cunha as-
sinalou que cerca de 1,2ME “já estão em 
execução”.

“Demonstra também a nossa preo-
cupação em reparar o mais rapidamen-
te possível com esta taxa de execução”, 
apontou.

Relativamente à obra consignada, 
Ana Cunha realçou que se trata de uma 
requalificação de 220 mil euros, que 
abrange cerca de 7.100 metros quadra-
dos e que tem um “prazo de execução 
relativamente curto, de 60 dias”.

Além destas intervenções, a secretária 
regional referiu que foi necessário ad-
quirir sinalética no valor de 13 mil euros, 
que “ficou totalmente destruída” pelo 
furacão.

“Tendo [as Flores] sido uma das ilhas 
mais fustigadas pela passagem do fura-
cão, lembramo-nos sempre do porto das 
Lajes, mas esquecemo-nos com frequên-
cia de todos os outros danos que aqui fo-
ram causados, nomeadamente ao nível 
das estradas”, afirmou, referindo-se ao 
porto das Lajes que ficou totalmente des-
truído pela intempérie.

Estando “concluídas” todas as repara-
ções a cargo das Obras Públicas, além do 
porto das Lajes, fica a faltar a conclusão 
da intervenção no porto das poças, que 
já estava em obras antes da passagem do 
‘Lorenzo’ e que foi alvo de “recalendari-
zação”, uma vez que sofreu “danos sig-
nificativos”.

AO/MS
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Requalificação de estradas danificadas 
pelo ‘Lorenzo’ orçadas em 2ME

O Ministério da Coesão Territorial vai 
redirecionar 574 milhões de euros 
dos Programas Operacionais Regio-
nais (POR) para apoiar a recuperação 
do país na sequência da pandemia, 
prevendo alavancar um investimento 
global de 717 milhões de euros, anun-
ciou  a ministra.

“Só do nosso ministério são 574 mi-
lhões de euros de verbas dos POR, 
que vão alavancar um investimen-

to global de 717 milhões de euros e espe-
remos que ajudem a criar mais de 3.000 
postos de trabalho”, avançou a ministra 
da Coesão Territorial, Ana Abrunho-
sa, referindo que esta reprogramação 
dos fundos comunitários visa “ajudar 
a construir e sedimentar o Programa 
de Estabilização Económica e Social 
(PEES), para que faça a diferença nos 
territórios”.

Falando numa audição parlamentar 
na comissão de Administração Pública, 
Modernização Administrativa, Descen-
tralização e Poder Local, na Assembleia 

da República, em Lisboa, a governante 
destacou os avisos do +CO3SO Emprego, 
que “serão abertos no final deste mês”, 
para financiar novos postos de trabalho, 
incluindo os custos inerentes, através da 
intervenção dos grupos de ação local.

“O programa vai usar um fundo de 
90 milhões de euros e, se for totalmen-
te aproveitado, permitirá criar cerca de 
1.600 postos de trabalho”, avançou a 
ministra da Coesão Territorial, explican-
do que o +CO3SO Emprego se destina 
a micro, pequenas e médias empresas 
e entidades da economia social e “tem 
uma majoração para os territórios do in-
terior”.

No âmbito da pandemia, o programa 
vai estar disponível para todo o territó-
rio nacional, permitindo “apoiar durante 
três anos os custos salariais, a Segurança 
Social associada a estes custos salariais, 
bem como o adicional de 40%”, referiu 
Ana Abrunhosa.

AO/MS

República vai redirecionar 574 ME
dos Programas Operacionais Regionais

Reconstrução do porto das Flores
deve arrancar no início de 2021

A reconstrução do porto das Lajes das 
Flores, destruído na passagem do fura-
ção Lorenzo pelo arquipélago em outu-
bro de 2019, deverá arrancar no início de 
2021, informou o Governo Regional.

O anúncio foi feito pelo secretário re-
gional adjunto da Presidência para 
os Assuntos Parlamentares, Berto 

Messias, após a reunião do executivo com 
o Conselho de Ilha das Flores, integrada na 
visita estatutária do Governo dos Açores 
àquela ilha.

Berto Messias referiu que as obras deve-
rão começar no início do próximo ano, uma 
vez que o executivo regional conta “lançar 
os procedimentos” para a reconstrução até 
“final do ano”.

“Está a decorrer o projeto de execução 
que terá prazo de entrega até final de setem-
bro deste ano. Contamos, imediatamente a 
essa entrega, logo a seguir, até final do ano, 
lançar todos os procedimentos para entrar 
na fase seguinte de lançamento da obra 
grande no porto”, assinalou.

Berto Messias ressalvou que a “constru-
ção física” do porto “terá de seguir um con-
junto de procedimentos administrativos e 
financeiros”.

Está previsto a obra durar 48 meses, mas o 
secretário regional realçou de que se trata de 
uma intervenção de “grandes dimensões” 

numa zona “muito condicionada pelo esta-
do do tempo”.

A passagem do furacão Lorenzo pelos 
Açores, em outubro de 2019, causou a des-
truição total do Porto das Lajes das Flores, 
o que colocou em risco o abastecimento ao 
grupo ocidental.

Durante a passagem do furacão, foram 
registadas 255 ocorrências e 53 pessoas ti-
veram de ser realojadas, tendo os prejuízos 
sido avaliados em cerca de 330 milhões de 
euros.

Outra das questões levantadas pelo Con-
selho de Ilha foi a pouca extensão da rede de 
fibra ótica nas Flores, que não abrange todas 
as freguesias, uma situação que o Gover-
no Regional, liderado pelo socialista Vasco 
Cordeiro, considerou “inaceitável”.

“O que terá de ser feito é pressionar com 
mais intensidade, digamos assim, o Gover-
no da República, no caso Anacom [Autori-
dade Nacional de Comunicações], para que 
isso seja resolvido o mais depressa possível, 
porque de facto isto não é aceitável”, disse 
Berto Messias.

O Conselho de Ilha das Flores também 
destacou a necessidade de alterar o modelo 
de deslocações de doentes locais para ilhas 
com hospitais.

O executivo açoriano discorda da altera-
ção, referindo que o número de deslocações 
a hospitais da região tem aumentado, tal 
como a deslocação de médicos especialistas 
à ilha.

“Julgo que o modelo funciona, é bom. In-
dependentemente da ilha de referenciação, 
independentemente da ilha para onde vai 
o cidadão florentino, aquilo que tem de ser 
garantido, são os cuidados de saúde”, vin-
cou.

O presidente do Conselho de Ilha, José 
Gabriel Eduardo, mostrou-se satisfeito com 
as posições avançadas pelo Governo, refe-
rindo existir uma “comunhão de opiniões”.

“O Conselho de Ilha apresentou algumas 
reivindicações, tivemos a resposta a elas e 
saímos daqui com a esperança de que, ape-
sar dos números avançados [sobre as deslo-
cações de doentes], ainda há consciência de 
uma necessidade de melhoria”, apontou.

AO/MS
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Programa ‘Porto Moniz Revitaliza”
aprovado
Foi aprovado pela maioria do Partido 
Socialista, na Reunião de Assembleia 
Municipal do Porto Moniz, o Programa 
da Câmara Municipal de Porto Moniz de 
resposta aos efeitos de âmbito econó-
mico e social decorrentes da pandemia.

O programa “Porto Moniz REVITA-
LIZA +” resulta, segundo a Câmara 
Municipal, de um levantamento 

exaustivo de todos os apoios que já foram 
disponibilizados pelo Governo da Repúbli-
ca, e pelo próprio Governo Regional, e irá 
garantir um apoio financeiro extraordiná-
rio aos empresários, trabalhadores e famí-
lias do Porto Moniz.
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O presidente do Governo Regional 
garantiu que “este será um verão 
com muita alegria” para a Ribeira 
Brava, com o andamento, a bom rit-
mo de obras no concelho, como a 
requalificação do cais e da frentemar.

Ladeado pelo presidente da autar-
quia, Ricardo Nascimento, a quem 
manifestou o seu apoio numa re-

candidatura à Câmara, Miguel Albu-
querque adiantou que ambos fizeram 
uma aposta decisiva na frentemar da 
Ribeira Brava, cuja revitalização “tem 
todas as condições para ser um suces-
so”. Com a requalificação do cais, cons-
trução da promenade entre a Ribeira 
Brava e a Tabua e obras na praia, “estou 

convencido que a partir deste verão, 
vamos ter aqui um polo de atratividade 
que será uma das melhores ofertas da 
frentemar da Madeira.

Miguel Albuquerque falava aos jorna-
listas durante a visita a uma exploração 
agrícola na Ribeira Brava, cujo projeto 
contou com apoios do PRODERAM no 
valor de 131.499,43 euros, protagoniza-
do por uma jovem proveniente da Vene-
zuela abrange uma área de 5.600 metros 
quadrados destinada à produção de ba-
nana e maracujá. Para Albuquerque, este 
é um exemplo a ser seguido por outros 
jovens, numa altura em que se esbateu o 
estigma contra o trabalho na agricultura.

JMMS

Frentemar da Ribeira Brava será este 
verão “uma das melhores da Madeira”

A Câmara Municipal de Machico, no 
âmbito da sua política social, entre-
gou na manhã desta terça-feira, dia 
23 de junho, 45 cabazes a famílias do 
concelho que se encontram a passar 
por dificuldades financeiras.

A medida social visa atenuar estas 
carências económicas agravadas 
pela pandemia covid-19 que fez 

com que inúmeras famílias perdessem 
grande parte dos seus rendimentos. 

Os bens alimentares entregues foram 
adquiridos pela autarquia junto dos 
comerciantes locais, sendo, portanto, 
“também uma forma de deixar investi-
mento no concelho”.

Importa ainda referir que o gabinete 
de apoio social da Câmara de Machico, 
instalado nas instalações do Solar do 
Ribeirinho, encontra-se a receber no-
vas candidaturas para usufruto desta 
medida.

JMMS

Machico entrega cabazes
a famílias carenciadas

Centro de Maricultura da Galheta
já está sem blocos estáveis
Os blocos instáveis sobre o Centro de 
Maricultura da Calheta foram retirados, 
na última semana, sem causarem quais-
quer danos. Um trabalho que contou 
com a intervenção de dois rocheiros e 
dois ajudantes.

“A Direção Regional de Estradas (DRE) 
efetuou, na semana passada, uma de-
licada intervenção na encosta sobran-

ceira ao Centro de Maricultura da Calheta, 
depois de um reconhecimento feito ao ta-
lude e posterior confirmação da presença 
de um conjunto de blocos instáveis com 
potencial risco de queda sobre esta infraes-
trutura”, diz uma nota da Direção Regional 
de Estradas (DRE).

Esta situação, cujo alerta foi dado pela 
Direção Regional do Mar (DRM) à DRE, 
também foi objeto de vistoria por parte do 
Laboratório Regional de Engenharia Civil, 
resultando num relatório onde se apontava 
a solução adotada, o desmonte progressivo 
dos blocos. Dada a dificuldade de acesso 

ao local, a DRM solicitou a colaboração da 
DRE para verificar se, com recurso à equi-
pa rocheiros, seria possível efetuar a inter-
venção. Após avaliação local, estes profis-
sionais consideraram viável a sua remoção.

Devido à complexidade desta interven-
ção, a mesma decorreu em várias fases. 
Num primeiro momento foi colocada uma 
rede de aço presa nas extremidades, com 
vista a conter pequenos blocos que se pu-
dessem desprender e precipitar-se sobre o 
Centro de Maricultura. A remoção dos blo-
cos foi efetuada por camadas sucessivas, 
com recurso a martelo elétrico, de forma a 
controlar as dimensões dos blocos removi-
dos, procedendo-se depois à sua deposição 
lateral em local que não pudesse vir a cons-
tituir perigo futuro.

Esta intervenção, coordenada pela DRM, 
contou com a colaboração de outras enti-
dades ligadas à Proteção Civil, Geologia e 
Geotecnia.

JM/MS

A reputação da Madeira, em tempos de 
pandemia, saiu reforçada aos olhos dos 
empresários da diáspora madeirense, 
que estão a investir na Região. Esta foi 
uma das mensagens transmitidas ao 

diretor regional das Comunidades e da 
Cooperação Externa, Rui Abreu, durante 
uma reunião mantida com um empresá-
rio sul-africanos que tem vários investi-
mentos imobiliários na Região.

“O sentimento que existe é que a repu-
tação da Madeira sai muito reforçada 
devido à forma como o Governo Re-

gional lidou com a Covid-19” sublinhou 
Rui Abreu, dizendo que o facto de “até o 
momento a Região registar poucos infeta-
dos e nenhuma morte”, contribui para esta 
sensação.

Durante o encontro, foram abordados os 
investimentos que estão a ser desenvolvi-
dos pelo empresário na Região, na área do 
Turismo e no sector Imobiliário de luxo.

“Estão a apostar com um investimen-
to hoteleiro na zona do mercado, estando 
previsto para um futuro próximo a cons-
trução de um empreendimento de luxo no 
Largo do Colégio” explicou o governante.

Isto porque, referiu, as informações que 
este empresário tem dos parceiros, é que 
passada esta crise pandémica, a Madeira 
mantém até reforça o interesse o nível do 
turismo de férias, residencial e de segunda 
residência.

O empresário mantém os seus negócios 

de origem na África do Sul, esperando uma 
recuperação económica naquele país den-
tro do novo quadro político. Paralelamen-
te, nesta fase mais confortável da sua vida, 
o empresário quer manter a maior parte 
dos seus investimentos na Madeira, “o que 
é um grande contributo para a economia 
regional”, frisou Rui Abreu.

Ficou, assim, o compromisso da parte da 
Direção Regional em manter um contacto 
próximo, permanente e assíduo com aque-
les empresários, uma vez que “pretende-
mos realizar iniciativas com a vinda de in-
vestidores exteriores ou parceiros futuros 
dos empresários da nossa Diáspora.

Recorde-se que esta é o segundo encon-
tro mantido com empresários conterrâ-
neos, inserido no Ciclo de Reuniões com 
Investidores e Empresários da Diáspora 
Madeirense, uma iniciativa promovida 
pela Direção Regional das Comunidades e 
Cooperação Externa.

JM/MS

Investidores da diáspora entendem que a reputação
da Madeira, em tempos de pandemia, saiu reforçada
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Um debate sobre o racismo “só pode ser 
positivo”, defende o presidente da APAV, 
que acha que o racismo em Portugal 
tem a subtileza do “português suave” e 
teme que o momento beneficie objetivos 
totalitários, populistas e pouco demo-
cráticos.

Foram milhares os que saíram às ruas, 
em Lisboa, Porto e Coimbra, no iní-
cio do mês, em protesto contra o ra-

cismo, motivado sobretudo pela morte do 
afro-americano George Floyd nos EUA e 
pela onda de protestos que se lhe seguiu no 
país, mas “com um pé” na discussão que o 

país continua a evitar fazer, a da existência 
de racismo latente na sociedade portugue-
sa, que invariavelmente leva a uma divisão 
entre os que acham que ele existe e os que 
acham o contrário.

Portugal tem receio de debater o racis-
mo? Para o presidente da Associação Por-
tuguesa de Apoio à Vítima (APAV), João 
Lázaro, “nós”, portugueses, “temos alguns 
tabus”. “Temos uns tabus mais subtis. É 
os efeitos positivos e negativos do ‘portu-
guês suave’. O nosso racismo muitas vezes 
é mais subtil. A nossa discriminação é mais 
subtil, a própria violência noutras áreas 
acaba por ser menos exuberante do que 
noutras latitudes, como sejam os nossos vi-
zinhos de península”, afirmou.

Em entrevista à agência Lusa, a propósito 
dos 30 anos da associação, que se assinala-
ram esta quinta-feira (25), o presidente da 
APAV entende que “só pode ser positivo ha-
ver um debate e uma reflexão alargada, um 
conhecimento, debate esse que nesta altura 
existem algumas dificuldades para ser feito 
sem ser manietado por objetivos mais tota-
litários e visões mais populistas da sociedade 
e da sua instrumentalização para objetivos 
que são muito pouco democráticos”.

Para João Lázaro, a manifestação de 06 
de junho mostra que “vivemos num mun-
do em que está tudo polarizado e em que as 
reações são extremadas”, acrescentando 
que, do ponto de vista da APAV, o impor-
tante a valorizar é “o património de direitos 
humanos”, independente da origem e con-
texto de cada pessoa.

“Reflexão e debate sim, claramente, 

para a consagração dos direitos humanos 
ser de conquista em conquista, e não para 
ser apenas objeto instigante, para um re-
trocesso de direitos. Há direitos que não se 
discutem, exatamente porque são direitos 
humanos”, defendeu.

O estado polarizado da sociedade refle-
te-se no atual quadro político nacional, que 
passou a integrar no parlamento um par-
tido, o Chega, com um discurso marcada-
mente hostil em relação a uma etnia espe-
cífica: os ciganos.

“A nós preocupa-nos porque a discri-
minação é claramente uma forma de vio-
lência. Essa violência discriminatória anda 
paredes meias com crimes de ódio. Os de-
cisores políticos devem claramente dar o 
exemplo da integração, da sociedade plu-
ral, de não discriminação que deveremos 
ser todos nós. A nossa história não nos 
ensina outra coisa que o desfecho não seja 
esse. Os crimes de ódio, de discriminação, 
têm vindo a subir e isso é claramente um 
fator que nos preocupa, quer em termos de 
prevenção, quer em termos de interven-
ção”, defendeu o presidente da APAV.

É do Chega a iniciativa da próxima ma-
nifestação em Lisboa, no sábado (27), que 
pretende juntar os que acham que não exis-
te racismo em Portugal, na qual o líder do 
partido, André Ventura, espera reunir cer-
ca de 1.500 pessoas.

Ventura demarcou-se entretanto do 
apelo lançado pelo líder da extrema-direi-
ta, Mário Machado, que pediu aos seus se-
guidores que se juntassem à manifestação.

JN/MS

Racismo em Portugal tem a subtileza do 
“português suave”
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Declaração de Marcelo sobre Centeno no Banco de Portugal é “incompreensível”, 
diz Morais Sarmento
O vice-presidente do PSD classificou 
como “incompreensíveis” as compara-
ções do Presidente da República entre 
o caso Centeno e anteriores nomeações 
de ministros das Finanças para governa-
dores do Banco de Portugal.

Em conferência de imprensa na sede 
nacional do PSD, Nuno Morais Sar-
mento criticou as “sucessivas re-

ferências indiferenciadas” que têm sido 
feitas ao histórico de nomeações para o 
Banco de Portugal, incluindo - “pasme-
-se” - as que foram feiras feitas em perío-
do da ditadura.

“Sem comprometer o PSD naquilo que 
vou dizer agora, para mim, de todas as de-
clarações que foram feitas, a mais incom-
preensível é a do Presidente da República. 
Esta é uma questão política, mas também 
jurídica, o Presidente da República é tam-
bém um insigne mestre de Direito. É para 
mim absolutamente incompreensível 
como é que, apenas por razões políticas, 
faça tábua rasa da existência de regimes 
absolutamente distintos antes e depois de 
1998”, criticou Sarmento.

O vice-presidente do PSD chegou até 
a falar em “gaffe” e “referência infeliz” 
do chefe de Estado quando incluiu as no-
meações para o Banco de Portugal feitas 

durante a ditadura. “Completamente in-
compreensível, só se for por razões de faci-
litação política”, disse, quando questiona-
do sobre o significado político que atribui a 
estas declarações.

Marcelo Rebelo de Sousa tem afirmado 
que não vê nenhum problema na passagem 
direta do ex-ministro Mário Centeno para 
governador do banco central. “Eu já tinha 
dito que não via problema naquilo que se 
passou na nossa monarquia, na I Repúbli-
ca, na ditadura e em democracia, não uma 
vez, mas talvez duas dúzias de vezes, que 
foi membros do Governo do Ministério das 
Finanças, ministros ou secretários de Esta-
do, passarem a governadores do Banco de 
Portugal”, referiu o chefe de Estado.

PSD não aprovará lei para travar Centeno

Morais Sarmento disse que o PSD já co-
municou ao Governo que discorda e desa-
conselha a escolha de Mário Centeno como 
próximo governador do Banco de Portugal, 
mas recusa aprovar leis “ad hominem” que 
o impeçam.

“A nossa posição é clara e já a comuni-
cámos ao Governo: é uma posição desfa-
vorável à escolha de Mário Centeno: é uma 
escolha desaconselhável, não traz clare-
za nem reforça solidez do sistema, é uma 
escolha que não faríamos e com que não 
concordamos”, afirmou, considerando, no 
entanto, que o atual quadro legal permite 
ao Governo escolher o ex-ministro das Fi-
nanças para esse cargo e não apoiará uma 
lei que pretenda travar o atual processo. “É 
uma escolha que o Governo não deve fazer, 
mas que no quadro da lei pode fazer”, disse.

Depois de ter votado a favor na genera-
lidade um diploma do PAN que impõe um 
período de nojo de cinco anos entre car-
gos governativos e a liderança do banco 
central, o PSD coloca duas condições para 
manter esse sentido de voto: que esse pe-
ríodo seja encurtado para dois anos e que só 

se aplique para processos futuros.
“Não somos favoráveis à justiça legislati-

va revolucionária que se traduz em leis ‘ad 
hominem’, como se pretende em iniciati-
vas legislativas que se destinam a impedir 
a concreta escolha do professor Mário Cen-
teno, que visam não mudar as regras a meio 
do jogo, mas no fim do jogo”, criticou.

Questionado se o PSD poderá mudar o 
seu sentido de voto em relação ao diploma 
do PAN, em debate na especialidade, Mo-
rais Sarmento foi claro: “Qualquer diploma 
que vise apenas impedir a eleição próxima 
do professor Mário Centeno, uma lei ‘ad 
hominem’, não contará com o apoio do 
PSD”.

O vice do PSD rejeitou que se trate de 
uma mudança de posição do partido, de-
pois de, numa entrevista à RTP, o líder so-
cial-democrata, Rui Rio, ter dito que não 
vetaria “à partida” o nome de Mário Cen-
teno para o cargo.

“O presidente do PSD não veta a indi-
cação do professor Mário Centeno, de-
saconselha, não a faria e por isso com ela 
não concorda, mas não veta aquilo que a lei 
permite”, frisou.

Morais Sarmento disse ainda que “a po-
sição do PSD não é negociável”, embora 
defendeu que sejam respeitados princípios 
gerais de que a administração do Banco de 
Portugal não seja “monolítica, monocro-
mática ou de perfil exclusivamente parti-
dário”.

Questionado se, caso o processo legisla-
tivo em curso no parlamento não avance, 
o PSD irá apresentar no futuro um diplo-
ma para garantir os princípios que defende 
para a nomeação de futuros governadores 
do Banco de Portugal, Morais Sarmento 
respondeu afirmativamente: “Com certe-
za, com certeza absoluta”.

“Somos favoráveis à existência de um 
período de incompatibilidades não supe-
rior a dois anos, somos favoráveis a in-

compatibilidades do ministro das Finanças 
[para governador do Banco de Portugal], 
mas entendemos que deve ser estendido a 
órgãos executivos da banca comercial, em 
alguns casos a consultores”, explicou.

O PSD, acrescentou, será ainda favorável 
à existência de um “parecer obrigatório do 
parlamento, mas sem natureza vinculati-
va”, de forma a evitar a politização da es-
colha.

Governo indicou ao PSD “a sua inten-
ção” de nomear Centeno

O Governo já indicou ao PSD “a sua in-
tenção” de nomear o ex-ministro das Fi-
nanças Mário Centeno como próximo go-
vernador do Banco de Portugal, afirmou 
ainda Nuno Morais Sarmento.

Na segunda-feira (22), o primeiro-mi-
nistro, António Costa, recebeu em São 
Bento o governador do Banco de Portugal, 
Carlos Costa, que se encontra em fim de 
mandato ao fim de 10 anos no cargo.

Esta reunião ocorreu antes de António 
Costa ouvir os partidos com representação 
parlamentar sobre a escolha do sucessor de 
Carlos Costa como governador do Banco de 
Portugal, reuniões essas que ainda não es-
tão agendadas, mas que o primeiro-minis-
tro apontou para o final deste mês.

Na semana passada, após a cerimónia 
posse de João Leão como novo ministro de 
Estado e das Finanças, António Costa ad-
mitiu que Mário Centeno “é uma hipótese” 
para o cargo de governador do Banco de 
Portugal.

Atualmente, nos termos da Lei Orgâni-
ca do Banco de Portugal, “a designação do 
governador é feita por resolução do Con-
selho de Ministros, sob proposta do minis-
tro das Finanças e após audição por parte 
da comissão competente da Assembleia da 
República, que deve elaborar o respetivo 
relatório descritivo”.

JN/MS
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Parlamento

Mais uma demissão no PAN. Deputada 
Cristina Rodrigues deixa o partido
A deputada Cristina Rodrigues, elei-
ta por Setúbal nas últimas eleições le-
gislativas, desvinculou-se do PAN e vai 
passar ao estatuto de não inscrita, acu-
sando a direção do partido de a silenciar 
e condicionar a sua “capacidade de tra-
balho”.

“Hoje, de coração extremamente aper-
tado, decidi desvincular-me do PAN, 
após ter dado tanto de mim a este par-

tido. Infelizmente, não consigo adiar mais 
esta decisão e apenas a tomo por não ver 
outra saída e por acreditar que, ao adiá-la, 
poderia vincar ainda mais as divergências 
existentes e ser mais prejudicial para o par-
tido, para mim e para as causas com que 
continuo a identificar-me”, afirma a parla-
mentar numa nota enviada à agência Lusa.

Cristina Rodrigues diz já não conseguir 
“lidar com a forma como o PAN tem sido 
orientado” e considera não ser possível 
“inverter esse rumo através dos atuais 
mecanismos internos”.

“Fui sentindo cada vez mais a minha 
voz silenciada e a minha capacidade de 
trabalho condicionada, o que culminou 
com o meu recente afastamento da Co-
missão Política Permanente do PAN, feito 
à minha revelia e sem aviso prévio”, indi-
ca também.

A deputada refere igualmente que se 
mantém na Assembleia da República como 
deputada não inscrita afirmando acreditar 
que pode “fazer a diferença”, orientando-
-se daqui para a frente “pelos princípios e 
valores” que a levaram “à causa pública e 
ao desafio parlamentar”.

Além de deputada, Cristina Rodrigues 
integrava a Comissão Política Nacional 
(CPN) do PAN.

Entre os argumentos para a sua saída 
do partido, aponta que “já há algum tem-
po que a estratégia definida pela direção 
tem primado por um afastamento face 
a princípios estruturais do PAN” e fala 
numa “clara centralização do poder” em 
que deixou de haver “tolerância para com 
a diferença” e em que “qualquer opinião 
divergente é rotulada de desleal”.

“Passou-se de um discurso construti-
vo, positivo, imbuído da vontade de fazer 
pontes e de dialogar, para um discurso 
agressivo que chega a colocar em causa 
pessoas e não ideias, algo que contraria 
os estatutos do partido”, considerou a de-
putada, que era coordenadora do grupo 

parlamentar do PAN em várias comissões 
parlamentares.

Por outro lado, acusa a direção de “dis-
tanciamento face a medidas estruturais”, 
como o Rendimento Básico Incondicio-
nal, considerando que este tema “sempre 
viu a sua discussão bloqueada, algo que se 
tornou ainda mais evidente durante a pri-
meira fase da pandemia”.

“O mesmo sucede com a causa animal. 
Embora continue a ser abordada, é-o de 
forma residual, deixou de ser uma causa 
prioritária para o partido”, critica, assi-
nalando que também quanto à Lei do Cli-
ma, “uma das bandeiras de campanha do 
PAN”, não foi tomada “qualquer diligên-
cia para a fazer avançar” depois de baixar 
a comissão.

“Encontramo-nos no final da primeira 
sessão legislativa e o partido tem descura-
do a possibilidade de dar cumprimento a 
este ponto do seu programa”, insiste.

No comunicado enviado à agência Lusa, 
Cristina Rodrigues assinala que os exem-
plos que deu “são três de vários que de-
notam alguma quebra do compromisso 
assumido para com os eleitores”.

“Também os funcionários do partido se 
podem, justamente, sentir defraudados, 
pois o PAN não aplica internamente me-
didas que defende, como a redução do ho-
rário de trabalho e o direito à desconexão 
profissional”, acusa.

Na nota, a dirigente salienta que esta 
decisão incluiu-se no lote daquelas “pro-
fundamente difíceis de tomar” e refere foi 
o culminar de uma situação de “desgaste”.

A saída de Cristina Rodrigues acontece 
depois de o PAN ter perdido a represen-
tação no Parlamento Europeu, com a des-
filiação (na semana passada) do seu único 
eurodeputado, Francisco Guerreiro, que 
era também membro da CPN.

No mesmo dia, também a deputada mu-
nicipal em Cascais, membro da CPN e mu-
lher do eurodeputado, Sandra Marques, 
se desvinculou desta força política. Já na 
quarta-feira (24), o PAN perdeu também 
a representação na Madeira depois de os 
membros da Comissão Política Regional 
do arquipélago terem deixado o partido.

Todos estes dirigentes deixaram críticas 
à atuação da atual direção do PAN, lidera-
da pelo porta-voz, André Silva.
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O mundo das redes socias na CamõesTV. E 
claro, como sempre, partilham muitas mais 
notícias do mundo das celebridades, todas as 
novidades da tecnologia, curiosidades, música 
e cinema! Timeline – a sua rede social agora 
na televisão.

Sab 18h

Partir à descoberta do melhor de Portugal 
caminhando é a proposta de Paulo Lopes 
da Portugal Outdoor Alliance. Esta semana à 
conversa com Manuel DaCosta.

Sat 9pm

The Ford Motor Company series is what we 
are show casing this week. On this episode 
of the ongoing history and the many facets 
of this incredibly diverse company. Arman-
do Terra will unveil some never before seen 
items from this company.

Sun 9:30pm

Dom 17h

Quando conheceu a atual esposa, estava 
longe de imaginar que esta era filha de 
portugueses. Hoje John Scida convive de 
perto com a nossa cultura e é o presidente 
da Banda do Sagrado Coração de Jesus de 
Toronto.

Sab 16h

Apresentador: Manuel DaCostao 
Convidados: Mario Silva, Madalena Balça

Análise do editorial do Milénio Stadium; Ponto 
da situação da pandemia: 1.como está a 
correr a reabertura da economia na província, 
no país e no mundo? 2. estamos preparados 
para uma segunda vaga? Canada Day - 153 
anos depois… a análise do passado, do 
presente e do futuro. 

André Sardet apresenta “Ponto de Partida”.

Que este Ponto de Partida seja também o 
princípio do regresso às nossas vidas e o 
regresso dos músicos aos palcos.

Sex 18h Sab 14h30

As sainhas são o produto do génio culinário 
português. As sainhas em Vagos são rainhas 
e têm direito a Confraria. No Portugal à Vista 
desta semana vamos servir-vos esta iguaria 
que entra pelas narinas e estala na boca. Bom 
proveito!

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

MR.KOA & TOPB0Y provide unfiltered dis-
cussions and debates for all things relation-
ship based each week. 

Sat 10pm

O equilíbrio do corpo e mente, o ambien-
talismo, a saúde e o bem-estar. Crie novos 
hábitos e deixe-se incentivar. No Body & 
Soul ajudamo-lo a cuidar do seu bem-es-
tar, promovendo hábitos saudáveis e res-
peitando o ambiente que nos rodeia.

Dom 16h

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

Espaço Mwangolé, o ponto de encontro 
mesmo distante da sua terra natal. Tere-
mos também o nosso momento musical e 
o nosso top musical. Não percam! 

Dom 18h30
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Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.
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O Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC, na sigla in-
glesa) considera que o aumento das 
apreensões de cocaína na África Oci-
dental e Central durante o ano passa-
do sugere uma expansão da prevalên-
cia da droga nestas regiões.

No Relatório Mundial sobre a Dro-
ga de 2020, a UNODC aponta que 
“apreensões significativas em paí-

ses em África em 2019 sugerem que o total 
de cocaína apreendida pode ter alcança-
do um recorde histórico superior a 20 to-
neladas”, tendo a maioria sido confiscada 
nas regiões da África Ocidental e Central.

Entre os casos citados no relatório, 
constam as apreensões de 0,8 toneladas 
de cocaína na Guiné-Bissau em março de 
2019 e de 1,8 toneladas em setembro do 
ano passado, assim como a interceção de 
uma remessa de 9,5 toneladas da mesma 
droga em Cabo Verde, em fevereiro do 
mesmo ano.

No ano anterior, o continente africa-
no tinha sido uma das regiões que me-
nos apreensões de cocaína fez, registan-
do 0,4% do volume total desta droga 
apreendida em 2018 - apenas à frente da 
Oceânia (0,2%) e da Ásia (0,3%).

“Ainda assim, apesar de África parecer 
um destino marginal para a cocaína, há si-
nais de que a África Ocidental e o Norte de 
África são de uma importância contínua e, 
possivelmente, crescente enquanto áreas 
de transbordo para a cocaína destinada à 
Europa e a outros mercados lucrativos”, 
acrescenta-se no documento.

No entanto, a UNODC alerta que estes 

números “podem sofrer da limitada ca-
pacidade das autoridades locais em exe-
cutarem missões eficazes”.

A edição deste ano do Relatório Mun-
dial sobre a Droga acrescenta que a maior 
parte da cocaína que entrou no continen-
te africano entre 2014 e 2018 “parece ter 
partido do Brasil, seguindo-se Colôm-
bia, Bolívia e Peru”, sendo o continen-
te africano utilizado como uma ponte 
para mercados europeus como Espanha, 
França e Itália.

Entre as várias apreensões feitas em 
África no ano passado, o relatório da 
UNODC destaca a apreensão de várias 
remessas de cocaína oriundas do Brasil, 
como uma apreensão de 0,8 toneladas no 
Senegal, em junho do ano passado, com 
destino a Angola, e a apreensão de 0,8 
toneladas de cocaína no Benim, em de-
zembro, destinadas ao Níger.

Segundo a agência das Nações Unidas, 
os traficantes de cocaína estão também a 
diversificar as rotas tomadas.

“A Venezuela foi, em tempos, um dos 
maiores pontos de partida, mas viu a sua 
importância diminuir com a volatilidade 
política. O Brasil continua um importan-
te país de trânsito e pode até ter de de-
sempenhar um papel maior, e o Uruguai 
também parece estar a crescer”, aponta a 
UNODC, que refere que, no final de 2019, 
as autoridades uruguaias apreenderam 
duas remessas, num total superior a nove 
toneladas de cocaína, com destino à Áfri-
ca Ocidental.

NM/MS

A Universidade de Oxford começou esta 
quarta-feira (24) os primeiros ensaios 
clínicos em humanos de uma vacina ex-
perimental contra o novo coronavírus na 
África do Sul, depois de no Brasil alguns 
investigadores terem administrado o 
mesmo fármaco em voluntários, avan-
çou a Universidade Federal de São Pau-
lo, citada pelo ‘The Guardian’.

Na África do Sul os casos da doença 
têm vindo a aumentar exponencial-
mente, o que faz crescer as preocu-

pações sobre o acesso a vacinas ou trata-
mentos que possam salvar vidas. Por sua 
vez, o Brasil é um dos países onde o vírus 
se está a propagar mais rapidamente, re-
gistando o maior número de casos e o se-
gundo maior número de mortes no mundo, 
apenas atrás dos Estados Unidos.

A vacina, desenvolvida pela Oxford em 
conjunto com o grupo farmacêutico Astra-
Zeneca, é uma das mais promissoras, entre 
as dezenas que os investigadores de todo o 
mundo estão a desenvolver, realizando tes-
tes com o objetivo de encontrar um fármaco 
eficaz contra a doença, que possa começar a 
ser comercializado e distribuído a nível glo-
bal, o mais rápido possível.

O ensaio sul-africano, realizado com o 
parceiro local, a Universidade de Witwater-
srand, será composto por dois mil voluntá-
rios, com idades compreendidas entre os 18 

e os 65 anos, incluindo alguns doentes sero-
positivos, que serão monitorizados durante 
12 meses após a vacinação para avaliar o ní-
vel de proteção contra a Covid-19.

Espera-se que o envolvimento da Áfri-
ca do Sul em ensaios clínicos garanta que o 
continente tenha acesso a uma vacina aces-
sível e não seja deixado para trás, tal como 
muitos receiam que aconteça, por ter me-
nos recursos.

A África do Sul é assim o segundo país 
fora do Reino Unido a participar no ensaio 
clínico experimental da Oxford depois de o 
Brasil ter lançado o seu estudo esta quarta-
-feira (24).

A vacina ChAdOx1 nCoV-19, também co-
nhecida como AZD1222, foi originalmente 
desenvolvida por cientistas da Universi-
dade de Oxford, que se encontram agora a 
trabalhar em articulação com a AstraZeneca 
no desenvolvimento e produção do medi-
camento.

Existem mais de quatro mil voluntários 
inscritos no Reino Unido, estando prevista 
a inscrição de outros 10 mil, informou a uni-
versidade em declarações esta quarta-feira 
(24). Está ainda previsto um estudo mais 
alargado da mesma vacina em até 10 mil 
participantes nos Estados Unidos.

ED/MS

Covid-19: voluntários no Brasil e 
África do Sul recebem as primeiras 
doses da vacina experimental
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Apreensões na África Ocidental e Central 
sugerem expansão da cocaína

O Fundo Monetário Internacional (FMI) 
antecipa que as economias da África 
subsaariana tenham uma recessão eco-
nómica de 3,2%, este ano, o que duplica 
a previsão feita em abril, que estimava 
uma queda de 1,6% no PIB.

De acordo com a atualização das 
Perspetivas Económicas Mundiais, 
o FMI antevê que as economias 

africanas tenham uma contração do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) de 3,2% devido 
aos impactos económicos e de saúde da 

pandemia da Covid-19.
Para os países produtores de petróleo, as 

previsões são ainda mais pessimistas, e tam-
bém agravam as estimativas de abril; assim, 
agora o FMI espera uma quebra de 8,4%, 
o que representa um agravamento de 0,8 
pontos face à recessão de 7,6% prevista há 
dois meses.

A atualização das previsões não apresenta 
novas estimativas para nenhum país africa-
no lusófono, antecipando apenas as altera-
ções para as maiores economias, como por 
exemplo o Brasil, que deve ter uma quebra 
no PIB na ordem dos 9,1%, o que representa 
um agravamento de 3,8 pontos percentuais 
face ao inicialmente previsto.

A descida das previsões era já esperada, já 
que há um mês o diretor do departamento 
africano do FMI, Abebe Selassie, já tinha dito 
que a realidade era pior que as previsões.

“Esta é uma das alturas mais desafiantes 
e difíceis de sempre, para a economia e para 
as pessoas”, disse o responsável do FMI du-
rante um ‘webinar’ organizado pelo Institu-
to Real de Assuntos Internacionais britâni-
co, a Chatham House, em 20 de maio.

“Quando nos juntámos para fazer as pre-
visões [do relatório de abril sobre a África 

subsaariana], centrámo-nos no valor de 
1,6% para a contração económica, o que 
significa uma redução per capita de 4%, e 
nessa altura esperávamos que as medidas 
de confinamento fossem limitadas a um tri-
mestre e que depois haveria uma recupera-
ção, mas vemos agora que a reabertura das 
economias e a recuperação está a ser mais 
lenta, por isso vamos rever a previsão de 
evolução da economia nas próximas sema-
nas”, disse então o diretor do departamento 
africano.

Para Selassie, “os riscos descendentes que 
foram identificados quando foi feito o rela-
tório parecem estar a materializar-se, por 
isso a principal preocupação é que a pers-
petiva de evolução da economia tenha um 
quadro mais sombrio”.

A nível mundial, o FMI prevê uma contra-
ção de 4,9%, o que é 1,9 pontos mais baixo 
que a estimativa de abril: “A pandemia da 
covid-19 teve um impacto mais negativo na 
atividade económica no primeiro semestre 
do que tínhamos antecipado, e a recupera-
ção deverá ser mais gradual do que o que 
prevíamos”, argumentam os analistas do 
FMI.

A21/MS

FMI duplica previsão de recessão 
para África
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Na reunião na tarde desta quarta (24), os 
deputados decidiram esperar a íntegra 
dos inquéritos das Operações Favorito e 
Placebo que apuram irregularidades na 
Saúde do Rio de Janeiro.

A Comissão Especial da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) que anali-
sa o pedido de impeachment do go-

vernador Wilson Witzel (PSC) decidiu sus-
pender o prazo de 10 sessões da defesa que 
começaria a ser contado na sessão plenária 
desta quarta-feira (24). O G1 transmitiu, ao 
vivo, a sessão que começou por volta das 
14h locais.

Na primeira reunião da comissão, os de-
putados decidiram esperar a íntegra dos 
inquéritos das Operações Favorito e Pla-
cebo que apuram irregularidades na Saúde 
do Rio de Janeiro. A proposta de adiamen-
to foi feita pelo relator, Rodrigo Bacellar 
(Solidariedade).

Mais cedo, a Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) voltou atrás e decidiu 

transmitir a primeira sessão da comissão 
especial de impeachment do governador.

A proposta foi aprovada por 24 dos 25 
deputados que integram a comissão. O de-
putado Marcos Abrahão (Avante) estava 
ausente.

Logo após o fim da sessão, que durou 
quase uma hora, o deputado Waldeck Car-
neiro ( PT), comentou a decisão.

“Já está constatado que, neste primeiro 
momento, a estratégia de defesa do gover-
nador passar por um processo de desqua-
lificação dos trabalhos desta comissão por 
meio de algum erro técnico.”

Outros parlamentares não comentaram 
porque foram para a sessão ordinária onli-
ne desta quarta (24).

Na prática, a partir de agora o prazo do 
impeachment só começa a contar nova-
mente (10 sessões ordinárias) a partir da 
chegada da documentação. Além disso, 
em julho deve ocorrer o recesso parla-
mentar.

G1/MS

STF proíbe redução de salário de 
servidor por estados e municípios 
para adequar despesas

Redução salarial temporária está na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, mas 
previsão está suspensa desde 2002 
pelo STF. Ministros analisaram ações 
que questionavam a lei.

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu nesta quarta-feira (24), 
por maioria de votos, proibir a 

redução de jornada e de salário de ser-
vidores por estados e municípios quan-
do os gastos com pessoal ultrapassarem 
o teto de 60% da Receita Corrente Lí-
quida (RCL). O limite é previsto em lei.

A redução salarial temporária está 
prevista na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), mas está suspensa desde 
2002 pelo próprio Supremo pela possi-
bilidade de ferir a Constituição. Nesta 
semana, a Corte retomou a análise de 
ações que questionavam diversos dis-
positivos da lei.

Os ministros entenderam que a re-
dução temporária de carga horária e de 
salários fere o princípio constitucional 
de irredutibilidade, contrariando a de-
manda de estados e municípios que ul-
trapassam o limite legal.

A maioria dos ministros seguiu o 
voto de Edson Fachin, que divergiu do 
relator, Alexandre de Moraes. O jul-
gamento foi retomado com o voto do 
ministro Celso de Mello, que também 
acompanhou o relator.

Para Moraes, a redução salarial con-
forme a LRF é uma “fórmula tempo-
rária” para garantir que o trabalhador 
não perca definitivamente o cargo.

“A temporariedade da medida e a 
finalidade maior de preservação do 
cargo estão a meu ver em absoluta 

consonância com o princípio da ra-
zoabilidade e da eficiência”, afirmou o 
relator.

Fachin, contudo, entendeu que não 
se pode flexibilizar a previsão da Cons-
tituição somente para gerar efeitos 
menos danosos ao governante, que 
também tem a possibilidade de demi-
tir servidores estáveis se não conseguir 
cumprir o teto previsto em lei.

Votaram nesse sentido Rosa Weber, 
Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Mar-
co Aurélio Mello e Celso de Mello.

Quando o comprometimento de 
gasto com pessoal atinge 54% da re-
ceita corrente líquida, o estado já está 
em limite de alerta – e deveria tomar 
medidas para conter o crescimento 
dessa despesa.

Limite

O Supremo decidiu também que o 
Poder Executivo não pode limitar o 
orçamento de outros poderes (Legis-
lativo e Judiciário, além de Ministério 
Público e Defensoria Pública) quando 
a arrecadação não atingir as expecta-
tivas.

O ministro Alexandre de Moraes en-
tendeu que essa interferência do Exe-
cutivo é inconstitucional e que a nor-
ma fere a autonomia das instituições e 
a separação de poderes. “Essas auto-
nomias são instrumentos para a perpe-
tuidade independente e harmônica dos 
poderes de estado”, afirmou.

Votaram com Alexandre de Moraes 
os ministros Rosa Weber, Cármen Lú-
cia, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e 
Celso de Mello.

G1/MS
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Ministério da Saúde amplia testes da 
Covid-19 e passa a avaliar pacientes 
em estágio inicial da doença
Instruções anteriores indicavam a testa-
gem apenas em hospitalizações; cerca 
de um quarto da população será testada 
para a doença.

O Ministério da Saúde apresentou 
nesta quarta-feira (24) a ampliação 
de seu programa de testagens para 

a Covid-19. A nova recomendação da pasta 
passa a incluir pacientes com sintomas le-
ves da doença e deve chegar a cerca de 46 
milhões de brasileiros.

O secretário de Vigilância em Saúde, 
Arnaldo Correia de Medeiros, explicou 
que a metade dos testes aplicados no aten-
dimento básico serão do tipo RT-PCR – 
mais precisos –, e a outra metade, testes 
rápidos – de anticorpos.

Não mudam as recomendações iniciais 
de testagem, e pacientes hospitalizados e 
mortes continuam sendo avaliado para a 
presença do vírus no organismo.

“Hoje essa testagem está mais concen-
trada em coleta de 100% dos casos inter-
nados com SRAG (Síndrome Respiratória 
Aguda Grave)”, disse Medeiros em entre-
vista coletiva. Profissionais de saúde e de 
segurança pública também serão testados 
ainda que não apresentem sintomas.

Interiorização dos casos
A nova diretriz da pasta está voltada 

para os municípios do interior, que come-

çam a registrar um aumento no número 
de casos de coronavírus. Além disso, Me-
deiros reforçou que mais testes serão ex-
pandidos para as unidades-sentinela, que 
servem como apoio para a vigilância epi-
demiológica no país.

“Junto à atenção básica, nos centros de 
atendimento de Covid, coletaremos 100% 
dos pacientes com síndrome gripal, nos 
demais serviços de saúde vamos coletar 
todos os casos de síndrome gripal”, expli-
cou Medeiros.

A síndrome gripal acumula os sintomas 
mais leves da Covid-19, como febre, cori-
za e tosse.

Centros de testagem

As amostras coletadas serão levadas 
para o laboratório central (Lacen) local 
(todos os estados e o Distrito Federal têm 
um Lacen), que tem a capacidade técnica 
de análise das amostras. Se o laboratório 
não tiver capacidade de analisar todo o 
material, ele será levado para uma central 
de testagem.

Se o laboratório não tiver capacidade de 
analisar todo o material, ele será levado 
para uma central de testagem com maior 
capacidade de análise: na Fiocruz do Rio 
de Janeiro, do Paraná e o complexo Dasa, 
em São Paulo.

G1/MS

Comissão da Alerj suspende prazo de 10 sessões 
da defesa do impeachment de Witzel
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Finlândia exclui Portugal da 
reabertura de fronteiras
A Finlândia anunciou que, a partir de 13 
de julho, reabre fronteiras a mais 12 paí-
ses europeus com baixo índice de con-
tágios de covid-19, usando um critério 
que deixa de fora Portugal e Espanha, 
entre outros.

A decisão do Governo finlandês, que 
já abrira antes as suas fronteiras à 
Noruega, Dinamarca e às três repú-

blicas bálticas - Estónia, Letónia e Lituânia 
-, tem por base o número máximo de oito 

contágios por cada 100 mil habitantes du-
rante os últimos 14 dias, critério que, além 
dos países mencionados, atualmente só 12 
outros europeus cumprem.

Alemanha, Áustria, Eslováquia, Eslové-
nia, Grécia, Hungria, Itália, Liechtenstein e 
Suíça, no espaço Schengen, mais a Croácia, 
Chipre e Irlanda, fora dele, são os países aos 
quais as autoridades de Helsínquia vão rea-
brir fronteiras.

JN/MS

Pandemia

Companhia aérea suspende 150 pilotos 
por suspeita de licenças falsas
A companhia aérea estatal Pakistan In-
ternational Airlines (PIA) vai deixar em 
terra 150 pilotos com livretes considera-
dos “duvidosos”, depois do anúncio do 
Governo de Islamabade sobre licenças 
de voos falsas no país.

“Decidimos deixar em terra 150 pilo-
tos” disse o porta-voz da PIA, Ab-
dullah Hafeez.

A fonte indicou que desde fevereiro de 
2019 a Autoridade de Aviação Civil (CAA) 
do Paquistão está a investigar os alegados 
livretes falsos dos pilotos e concluiu que 
existem licenças de voo que têm ser revis-
tas.

“Após a investigação, se as licenças fo-
rem genuínas podem continuar a voar”, 
disse Hafeez indicando que a companhia 
dispõe de um total de 434 pilotos.

O anúncio da PIA ocorre um dia depois 
de o ministro da Aviação do Paquistão, 
Ghulam Sarwar Khan, ter afirmado na As-
sembleia Nacional que quase 40% dos 860 
pilotos ativos no país têm livretes falsos.

Mujtab Baig, porta-voz da CAA, orga-
nização que dirige a investigação, reduziu 
para 30% o número de pilotos com licenças 
falsas, a nível nacional, indicando que po-
dem ser 260 aqueles que não podem voar.

Por outro lado, o porta-voz da PIA des-
conhece como foi possível um número tão 
elevado de pilotos de voos comerciais com 
livretes falsos.

“Não sei como conseguiram (as licenças) 
mas isso não aconteceu de um dia para o 
outro”, afirmou Hafeez.

No Paquistão acontecem desastres aé-
reos com frequência tendo o último aci-
dente ocorrido no passado dia 22 de maio 
quando um A-320 da PIA caiu sobre uma 
zona residenciais perto do aeroporto de 
Carachi. No acidente morreram 98 pessoas.

A investigação preliminar divulgada esta 
semana responsabiliza os controladores 
aéreos e os pilotos apesar de afirmar que 
estes “tinham experiência e qualificações 
adequadas”.

JN/MS

Paquistão
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Ahmaud só estava a correr, 
mas foi morto por três homens
Três homens foram acusados, na quar-
ta-feira (24), do homicídio de Ahmaud 
Arbery, um afro-americano morto a tiro 
em fevereiro deste ano, enquanto cor-
ria num bairro em Brunswick, no Estado 
norte-americano da Georgia.

Greg e Travis McMichael, pai e filho, 
de 64 e 34 anos, e William Bryan 
Jr., de 50, foram acusados de ho-

micídio e agressão agravada - um “grande 
passo para fazer justiça” no caso de Arbery 
Ahmaud, nas palavras da procuradora 
Joyette Holmes.

Arbery, 25 anos, foi morto a tiro em fe-
vereiro, quando corria no bairro onde mo-
rava. Os responsáveis foram Greg e Travis 
McMichael, que o perseguiram numa car-
rinha, armados, e ainda um vizinho, que se 

juntou à perseguição.
Greg justificou à polícia que suspeitava 

que Arbery era assaltante e que teria ataca-
do o seu filho, antes de ser alvejado. Mas, 
de acordo com a família, o jovem tinha saí-
do para correr, como fazia frequentemen-
te. Foi só em maio, dois dias depois de um 
vídeo filmado por um dos suspeitos ter sido 
divulgado, que os três indivíduos foram 
detidos.

A morte de Arbery tem sido frequente-
mente invocada durante os protestos con-
tra o racismo desencadeados pela morte de 
George Floyd às mãos da Polícia, em Min-
neapolis, no mês passado. O caso também 
deu novo impulso a uma lei estadual sobre 
crimes de ódio no estado da Georgia, apro-
vada na terça-feira (23).
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Comunidade LGBT é perseguida
e torturada na Chechénia

A comunidade LGBT é frequentemente 
vítima de violência na Chechénia,. Além 
de nada fazer para contrariar, o Governo 
vai mais longe, com a intenção de “eli-
minar todas as pessoas LGBT”, aponta o 
realizador de um documentário recente 
que expõe a perseguição ao grupo.

O caso é mostrado pelos olhos de Da-
vid France, realizador do documen-
tário “Welcome to Chechnya: The 

Gay Purge”. O norte-americano decidiu 
dar a conhecer as atrocidades praticadas 
sobre pessoas LGBT depois de ter tomado 
conhecimento de redes ilegais em Moscovo 
e São Petersburgo, que alojavam os mem-
bros desta comunidade para que não fos-
sem vítimas de perseguição.

“O líder da Chechénia, Ramzan Ka-
dyrov, está a começar uma operação para 
eliminar todas as pessoas LGBT”, explicou 
France, em entrevista ao jornal britânico 
“The Guardian”. O realizador defende que 
a “propaganda” contra pessoas homosse-

xuais promovida por Vladimir Putin, a par 
dos ideais de fundamentalismo naciona-
lista e religioso, estão a fazer a população 
pensar que os LGBT são as culpadas de to-
dos os problemas da sociedade.

No documentário, France dá a conhecer 
vários vídeos em que a violência sobre a 
comunidade está patente. Três exemplos: 
dois rapazes dentro de um carro provo-
cados por um grupo; uma mulher lésbica 
atingida com uma pedra da rua; e um ho-
mem a ser capturado e violado. O realiza-
dor acrescenta que estes grupos que perse-
guem e aterrorizam esta comunidade são 
apoiados pelo Governo e pelas forças de 
segurança.

O realizador diz ainda que a homosse-
xualidade é algo tão estigmatizado na Che-
chénia, que as famílias de homossexuais e 
transexuais até são pressionadas pelas for-
ças de segurança a matá-los em “assassina-
tos de honra”.

Existem redes ilegais em Moscovo e São 
Petersburgo, encabeçadas por jovens ati-
vistas da comunidade LGBT. Transportam 
clandestinamente pessoas da Chechénia 
para casas seguras nessas cidades, enquan-
to procuram um asilo fora da Rússia. Num 
desses refúgios, dá conta David France, 
quando um rapaz tenta o suicídio, os cura-
tivos ficam a cargo dos colegas, impossibi-
litados de chamar uma ambulância, uma 
vez que isso iria alertar as autoridades.

No documentário, Maxim Lapunov reve-
la que fez uma queixa contra as autoridades 
russas por não o protegerem depois de ter 
sido capturado e torturado. Como a queixa 
foi arquivada, Lapunov vai recorrer ao Tri-
bunal Europeu dos Direitos Humanos.

JN/MS
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Uma jornada em que ninguém se pode 
queixar de falta de golos. Começámos 
com a vitória caseira do Gil Vicente sobre 
o lanterna-vermelha, o Desportivo das 
Aves, por três bolas a zero, com golos de 
Henrique Gomes (10’), Rúben Ribeiro (36’) 
e Samuel Lino (90’). A equipa de Barcelos 
ainda não tinha somado qualquer ponto 
desde a retoma do campeonato.

De seguida, a vitória do Portimonen-
se, por 3-2, frente ao Marítimo. O 
primeiro golo foi dos algarvios, aos 

24’, depois de um lance insólito onde Bru-
no Tabata aproveita a má comunicação 
entre o guarda-redes Charles e Rene San-
tos. Só visto! Aos 39’ Aylton Boa Morte fez 
o 2-0, Rodrigo Pinho reduziu para o Ma-

rítimo aos 58’, mas passados seis minutos 
Hackman voltou a ampliar a vantagem. O 
resultado final seria estabelecido com o bis 
de Rodrigo Pinho, aos 90+4’.

Mas houve quem não fosse feliz a jogar 
em casa: comecemos pelo Vitória de Se-
túbal, que até começou por se colocar em 
vantagem, mas acabou vencido pelo Rio 
Ave. No Bonfim, Guedes foi o primeiro a 
marcar, aos 25’, mas os golos de Taremi 
(uma grande penalidade aos 27’) e de Gel-
son Dala, aos 80’, consumaram a revira-
volta vilacondense. De referir que aos 54’ 
Zequinha viu vermelho direto, deixando 
os sadinos em inferioridade numérica.

Avancemos então para o jogo que dei-
xou tanta gente de queixo caído: na cor-
rida pelo título, o Benfica parece vir a es-
quecer-se de noções tão básicas como… 
correr! Chega a meter dó ver este Benfica 
a jogar… 

No Estádio da Luz, o golo inaugural 
marcado pela equipa visitante, o Santa 

Clara, aos 44’ por intermédio de Ander-
son Carvalho (Nuno Tavares ficou muito 
mal na fotografia), foi mais do que um 
pequeno “susto” para os encarnados. Os 
açorianos, que desde cedo provocaram 
dificuldades à turma de Lage, foram em 
vantagem para intervalo - mas ninguém 
estava preparado para o que aí vinha! 
Mais concretamente para seis golos! Sim, 
leram bem. 

Os encarnados pareciam ter entrado 
na segunda parte de espírito renovado, 
e chegaram ao empate, por Rafa, aos 50’ 
- André Almeida passa a bola ao médio, 
que atira de pé esquerdo para um belo 
golo. Mas a alegria das águias foi sol de 
pouca dura: sete minutos depois, Sanusi, 
de cabeça, colocava os açorianos nova-
mente em vantagem. 

As reviravoltas não se ficariam por 
aqui! Vinícius bisou, aos 63’ e 65’, e deu 
a vantagem à sua equipa. Mais uma vez, 
ainda não estava tudo visto! Emoções 
com certeza não faltaram. Foi ao minuto 
80 que Rúben Dias tocou a bola com a mão 
dentro da área, sendo assinalada uma 
grande penalidade que Crysan converteu 
com sucesso. Já em tempo de compensa-
ção, e com diversos sinais de desalento da 
equipa da Luz, chegou um novo murro no 
estômago: depois de (mais) um erro de-
fensivo do Benfica, Zé Manuel faz o golo 
da vitória para o Santa Clara.

Pior que isto só mesmo verem o seu 
adversário direto, o F.C. Porto, a vencer, 
também em casa, o Boavista e isolar-se 
na liderança do campeonato. Ficaram 

com uma cabeça maior que um balão de 
São João…

No dérbi da Invicta, Marega, que estava 
a “zeros” desde fevereiro, voltou a mar-
car - e em dose dupla! Para além disso, 
ainda é ao avançado que os azuis e bran-
cos têm de agradecer dois penáltis.

Mas os golos só surgiram na segunda 
metade da partida: a equipa de Daniel Ra-
mos apresentou-se bastante recuada no 
terreno, dificultando a entrada da equipa 
portista no seu miolo defensivo.

Aos 52’, Corona serve Marega à entra-
da da àrea que, na cara do guarda-redes, 
não vacilou. Seis minutos depois Dulan-
to derruba o maliano na área e o árbitro 
da partida aponta para a linha dos onze 
metros - estava feito o 2-0, por Alex 
Telles. O terceiro golo da noite surgiria 
também por cobrança do castigo máxi-
mo, depois de (mais uma vez) Dulanto 
desviar com o braço um cruzamento de 
Marega - desta vez foi Sérgio Oliveira 
quem rematou forte, não dando hipóte-
ses a Helton Leite. Aos 84’ surge o bis do 
avançado maliano - Fábio Vieira inter-
ceta a bola após uma boa recuperação de 
Uribe no meio-camo, serve Marega que, 
mais uma vez, levou a melhor sobre o 
guardião do Boavista.

São João abençoou os dragões e fez de-
les líderes isolados! Afinal, parecia que só 
com intervenção divina é que os rivais se 
decidiam… Ufa!

Inês Barbosa
Opinião

Em noite de S. João, não faltaram marteladas!
Oh meu querido São João,

Explica-me o que se anda a passar!

Ora não têm pernas para chegar à baliza,

Ora desatam a “martelar”!
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O F. C. Porto voltou a isolar-se na lide-
rança do campeonato, depois de ven-
cer o dérbi da cidade, frente ao Boavis-
ta, por 4-0, em partida da 28.ª jornada 
da I liga portuguesa de futebol.

Num jogo inédito para as duas equi-
pas portuenses, que nunca se ti-
nham defrontado na noite de S. 

João, os ‘dragões’ guardaram os festejos 
para a segunda parte do desafio, com um 
‘bis’ de Marega (53 e 84) e duas grandes 
penalidades convertidas por Alex Telles 
(60) e Sérgio Oliveira (70).

Com este resultado, o F. C. Porto ca-
pitalizou da melhor forma a derrota do 
Benfica (4-3), horas antes, frente ao San-
ta Clara, isolando-se no primeiro lugar, 
agora com 67 pontos, mais três do que os 
‘encarnados’, que seguem no segundo 
posto, quando faltam seis jornadas para 
o final do campeonato.

Já o Boavista, apesar do desaire e de ter 
interrompido uma série de dois triunfos 
consecutivos, mantém-se tranquilo no 
10.º lugar, com 35 pontos, os mesmos 
que o Moreirense, nono.

Os ‘azuis e brancos’, que surgiram 
com duas alterações no ‘onze’ em re-
lação ao último jogo, na Vila das Aves, 
com Marega e Soares nos lugares de Zé 
Luís e Uribe, assumiram, desde o início, 
o controlo do desafio, instalando-se no 
meio-campo adversário e sufocando as 
‘panteras’.

Sérgio Oliveira e Pepe, ainda antes do 
quarto de hora, deixaram as primeiras 
ameaças ao Boavista, vincadas por Mare-
ga, aos 16 minutos, quando o maliano do F. 
C. Porto permitiu uma das defesas da noi-
te, com os pés, ao guardião Helton Leite.

O Boavista não conseguia, nesta fase 
inicial, sair da sua área, mas a coesão de-
fensiva que ia apresentando conseguia 
retirar espaços ao adversário, dificultan-
do a definição final dos dragões’.

Os ‘axadrezados’ só conseguiram a 
primeira resposta ao domínio contrário 
já depois dos 30 minutos, quando Yu-
supha, o mais batalhador no ataque do 
Boavista, esboçou um par de remates, 
um deles a obrigar o guardião Marchesin 
a defesa apertada.

No regresso das cabines, o técnico Sér-
gio Conceição retirou da equipa portista 
Tomás Esteves e Luis Díaz para lançar 
Manafá e Uribe, numa aposta que se re-
velou decisiva, pois os dois estiveram na 
génese da jogada que, aos 52 minutos, 
permitiu a Marega inaugurar o marca-
dor, após assistência final de Corona.

Desbloqueado o nulo, os ‘dragões’ re-
forçaram a confiança, perante um Boavis-
ta que se descompensou, e pouco depois 
cometeu um erro fatal, quando Gustavo 
Dulanto derrubou Marega na área.

Na marcação do castigo, Alex Telles 
não desperdiçou a benesse, cimentan-
do a vantagem portista, à passagem da 
hora de jogo, e obrigando o Boavista a 
expor-se mais para tentar minimizar os 
‘estragos’.

No entanto, os ‘axadrezados’ quase 
não tiveram tempo para esboçar uma 
resposta, porque, 10 minutos depois, o 
defesa-central Gustavo Dulanto voltou 
a comprometer a equipa, desta vez cor-
tando com a mão um cruzamento de Ma-
rega, na área, em nova falta para grande 
penalidade, convertida no 3-0 por Sér-
gio Oliveira.

Com a desvantagem mais acentuada, 
Daniel Ramos, técnico do Boavista, des-
fez a linha defensiva de cinco elementos 
e reforçou o ataque com mais dois ele-
mentos, mas, ao expor-se, abriu espaço 
para o F..C. Porto dar tons de goleada à 
vantagem, já aos 84, com Marega a ‘se-
lar’ o 4-0 final.

JN/MS
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F. C. Porto festeja liderança isolada 
após triunfo no dérbi da cidade
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O Benfica voltou a tropeçar, esta terça-
-feira (23), na corrida pelo título, ao per-
der por 4-3 com o Santa Clara no Está-
dio da Luz, na 28.ª jornada Liga.

Depois de uma vitória suada (2-1) na 
deslocação ao reduto do Rio Ave, 
na jornada anterior, o Benfica tinha 

a oportunidade de colocar pressão sobre o 
rival, que disputava na mesma noite o dér-
bi da Invicta frente ao Boavista, mas uma 
noite recheada de erros individuais e cole-
tivos e um Santa Clara muito competente e 
desinibido ditaram uma noite de pesadelo 
para o conjunto orientado por Bruno Lage, 
confirmando que a má fase ainda não aca-
bou na Luz.

E mais do que evidenciar os (muitos) er-
ros cometidos pelos encarnados, importa 
ressalvar o mérito de um adversário que 
nunca se entregou à sorte do jogo, antes a 
procurou, uma e outra vez, até ser premia-
do com o golo do triunfo nos descontos, 
por Zé Manuel, dando a reviravolta sobre a 
própria reviravolta que os campeões nacio-
nais já tinham conseguido durante o jogo, 
numa segunda parte que concentrou seis 
dos sete tentos da partida.

Do filme da primeira parte ficou na me-
mória a monotonia da exibição encarnada, 
que criou apenas três boas ocasiões na área, 
nunca encontrando o caminho do golo, já 
que o guardião Marco denotou muita aten-
ção e bons reflexos. Em sentido inverso, os 
açorianos evidenciavam uma sólida orga-
nização em campo e na circulação de bola, 
nunca aparentando qualquer desconforto e 
chegando ao golo por Anderson Carvalho.

Aos 44 minutos, quando o Benfica prepa-
rava uma transição rápida na recuperação 
de bola de um pontapé de canto dos aço-
rianos, Nuno Tavares fez uma tentativa de 
passe defeituosa, que bateu no pé direito do 
médio do Santa Clara, deixando a bola à sua 
mercê. Com a defesa ‘encarnada’ apanhada 
em falso, Anderson Carvalho avançou na 
direção de Vlachodimos e atirou para o 0-1 
em cima do intervalo.

Renovado para o regresso, com as entra-
das de Carlos Vinicius e Zivkovic, o Benfi-
ca lançou-se em busca do empate e con-
seguiu-o logo aos 50 minutos, com Rafa a 
finalizar de pé esquerdo e com um remate 
cruzado uma boa jogada de envolvimento 
do ataque ‘encarnado’ pelo flanco direito, 
culminada com a assistência de André Al-
meida.

O Santa Clara não se deixou impressionar 
e precisou de apenas sete minutos para vol-
tar para a frente do marcador, com Zaidu 
Sanusi a subir mais alto do que Rúben Dias 
num pontapé de canto - mais um golo so-
frido pelos encarnados de bola parada - e a 
cabecear para o 2-1, com Vlachodimos im-
potente para evitar o golo.

A velocidade do jogo crescia e os espaços 
começaram a surgir com mais frequência. 
Numa reação intensa, o Benfica aproveitou 
o pressing e alcançou a reviravolta com um 
bis de Vinícius (63 e 65), que saltou do ban-
co para fazer dois golos de cabeça. Com o 
3-2 no marcador, o Benfica parecia repetir 
a façanha da ronda anterior e sair por cima 
de uma partida em que entrou a perder. 
Puro engano.

O técnico João Henriques não deixou de 
fazer as suas mexidas na equipa e o San-
ta Clara voltou a lançar-se no ataque. Um 
novo erro de Rúben Dias, aos 82, num lance 
em que o árbitro João Pinheiro foi primei-
ro alertado pelo videoárbitro e teve ainda 
de ver as imagens, ditou penálti a favor do 
Santa Clara, que Nené não perdoou, fazen-
do o 3-3.

O jogo estava a dar os últimos passos, 
mas ainda havia tempo para mais emo-
ções: alegria açoriana e tristeza encarnada, 
quando uma falha individual de Ferro abriu 
caminho para Zé Manuel, que tinha saltado 
do banco, atirar para o 4-3, com o remate a 
ser ainda desviado por um infeliz Nuno Ta-
vares, enganando Vlachodimos. E, assim, 
o Benfica somou o quarto jogo consecutivo 
na Luz sem ganhar para o campeonato.
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Benfica volta a escorregar na Luz 
e sai derrotado pelo Santa Clara

O Portimonense venceu, esta segunda-
-feira (22), na receção ao Marítimo 3-2, 
em jogo da 28.ª jornada da Liga, e redu-
ziu para quatro pontos a desvantagem 
em relação à primeira equipa acima da 
linha de despromoção.

Os algarvios, que continuam sem 
perder desde que o campeonato 
foi retomado - duas vitórias e dois 

empates -, continuam a recuperar pontos 

e venceram com golos de Tabata (24 mi-
nutos), Aylton Boa Morte (39) e Hackman 
(58), tendo o Marítimo ainda chegado a 
reduzir para 2-1 e 3-2, as duas vezes atra-
vés de Rodrigo Pinho (52 e 90+4).

Com esta vitória, o Portimonense man-
tém a 17.ª e penúltima posição, agora com 
24 pontos, menos quatro do que o Maríti-
mo (16.º), a equipa logo acima da linha de 
despromoção.
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Portimonense vence Marítimo e 
continua na luta pela permanência
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Por força da pandemia, a presente épo-
ca ainda não acabou e deixa antever que 
as grandes emoções estão guardadas 
para o fim, pelo menos no que diz res-
peito à luta pelo título.

Ainda assim, a próxima temporada já 
está a ser alinhavada e a Taça da Liga 
perfila-se como a primeira com-

petição oficial de 2020/21. As sociedades 
desportivas reuniram-se na sede da Liga, 
no Porto, com Pedro Proença, líder do or-
ganismo, e, segundo apurou o JN, o sorteio 
oficial das competições deverá realizar-se 
a 8 de agosto. O campeonato principal terá 
pontapé de saída a meio de setembro, no 
fim de semana de 19 e 20. Essas decisões 
deverão ser ratificadas nas próximas reu-
niões, já a partir desta semana.

À semelhança das épocas anteriores, a 
Taça da Liga irá anteceder os campeonatos, 
tanto da Liga como da LigaPro, e deverá 
disputar-se nos fins-de-semana de 15/16 e 
22/23 de agosto. A presença de público nas 
bancadas irá ser discutida.

Na verdade, este ano o chamado defeso 
será residual, pois do fim da presente tem-
porada, a 1 de agosto, com a realização fi-

nal da Taça de Portugal, entre F. C. Porto e 
Benfica, e o sorteio das novas competições 
haverá apenas o espaço de uma semana. O 
mercado de transferências deverá abrir a 3 
de agosto e prolongar-se até 6 de outubro, 
porque no dia 5 é feriado. Estas datas, po-
rém, terão ainda de ser validadas pela Fe-
deração Portuguesa de Futebol e a UEFA.

Play-off em estudo

os clubes e a Liga também procuram criar 
novas dinâmicas nas competições e um dos 
assuntos que irá merecer mais atenção nos 
próximos dias é a possibilidade de se criar 
um play-off entre equipas da LigaPro e da 
Liga, que poderá determinar a subida de 
mais uma equipa, consoante os resultados 
desse play-off. Para tornar a LigaPro mais 
atrativa, além de subirem os dois primei-
ros classificados, existe agora o cenário do 
terceiro e quarto classificado disputarem 
um play-off. O vencedor dessa eliminató-
ria iria depois disputar um encontro com o 
16.º e antepenúltimo classificado da Liga. 
Quem ganhar, tem acesso garantido ao pri-
meiro escalão.

LigaPro pode começar mais cedo

O início do segundo escalão é uma das 
prioridades e será tema de análise na pró-
xima semana. Os clubes da LigaPro estão 
sem competir desde março e, ao que o JN 
apurou, as administrações manifestaram 
o desejo de regressar o mais rapidamente 
possível à competição. A LigaPro deverá 
assim começar mais cedo que a Liga e o úl-
timo fim de semana de agosto (29 e 30) é a 
data proposta, que será aprovada (ou não) 
em breve.
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O Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) 
do Sporting decidiu, esta quarta-feira 
(24), expulsar de sócio 26 dos envol-
vidos no ataque à Academia do clube 
e suspender quatro, anunciou o órgão 
social, em comunicado.

Bruno Jacinto, antigo Oficial de Li-
gação aos Adeptos (OLA) do clube, 
foi o único dos 31 associados alvos 

de processo disciplinar que escapou à 
sanção, com o arquivamento do proce-
dimento contra si. Além dos 26 expul-
sos, o CFD verde e branco suspendeu um 
sócio por um ano, outro por seis meses 
e dois por três, detalha o mesmo comu-
nicado.

“As infrações disciplinares cometi-
das são especialmente graves, e, para a 
maior parte dos sócios visados, consubs-
tanciam uma quebra da relação de con-
fiança irremediável, absoluta e inultra-
passável, entre o visado e o Clube, pelo 
que não restou alternativa ao CFD do que 
aplicar penas de expulsão a 26 dos 31 só-
cios visados”, justificou o órgão liderado 
por Joaquim Baltazar Pinto.

O CFD acrescenta que “os sócios visa-
dos foram notificados da decisão final, 
tendo sido comunicado que das decisões 
de expulsão e de suspensão cabe recurso 
para a Assembleia-Geral, com efeito sus-

pensivo e devolutivo respetivamente”.
As decisões tomadas pelo CFD decor-

rem da análise ao acórdão do processo da 
invasão à Academia do clube, que data 
de 28 de maio último, salvaguardando 
“que as decisões judiciais condenatórias 
não transitaram ainda em julgado”.

A decisão da primeira instância judi-
cial terminou com nove condenações a 
prisão efetiva, 28 a pena suspensa, quatro 
multas e três absolvições, entre as quais a 
de Bruno de Carvalho, antigo presidente 
do clube, Nuno Mendes “Mustafá”, líder 
da claque Juventude Leonina, e Bruno 
Jacinto.

O coletivo de juízes presidido por Síl-
via Pires aplicou penas máximas de cin-
co anos, suspensas para os arguidos sem 
antecedentes criminais e efetivas para os 
arguidos com cadastro. Além do antigo 
presidente, destituído do cargo em ju-
nho de 2018, foram também absolvidos 
Bruno Jacinto, e Mustáfa, que além da 
autoria moral estava também acusado de 
tráfico de estupefacientes.

Dos 41 arguidos condenados, ape-
nas quatro foram punidos com penas 
de multa. As penas cuja aplicação fica 
suspensa por cinco anos, impostas a 28 
arguidos, variam entre os três anos e 10 
meses e os quatro anos e 10 meses.

JN/MS

O Paços de Ferreira ganhou esta 
quarta-feira (24) no recinto do Tonde-
la, por 3-1, em jogo da 28.ª jornada da 
Liga e deu um passo importante rumo 
à permanência frente a um adversário 
direto.

O avançado brasileiro Douglas Tan-
que bisou na partida, aos 10 e 45 
minutos, com o terceiro do Paços 

de Ferreira a chegar através de um au-

togolo de Yohan Tavares, aos 68. Para o 
Tondela marcou João Pedro, aos 88, de 
grande penalidade.

Com esta vitória, o Paços de Ferrei-
ra soma o segundo triunfo consecutivo 
no campeonato, enquanto o Tondela, 
que vai na segunda derrota consecuti-
va, é 15.º com 29 pontos, cinco acima 
da zona de despromoção.

JN/MS

Sporting expulsa 26 sócios na sequência 
do acórdão do ataque a Alcochete
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O Rio Ave venceu esta terça-feira (23) 
em casa do Vitória de Setúbal por 2-1, 
na 28.ª jornada da Liga, colocando-se no 
sexto lugar do campeonato com 44 pon-
tos, a um do quinto, o Famalicão.

Os sadinos adiantaram-se no mar-
cador aos 25 minutos, por Guedes, 
mas os vilacondenses responde-

ram de imediato e igualaram dois minutos 
depois, por Taremi, na conversão de uma 
grande penalidade, tendo passado para a 
frente aos 80, por Gelson Dala.

JN/MS

Rio Ave  
vira resultado 
e vence  
em casa  
do Vitória  
de Setúbal

Arranque da Liga 2020/21 
apontado para 20 de setembro

C
ré

di
to

s:
 D

R

Paços de Ferreira vence em 
Tondela e sobe na tabela
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Jérémy Mathieu sofreu, esta quarta-
-feira (24), uma lesão grave no joelho 
esquerdo e mais do que não poder 
voltar a jogar na presente tempora-
da, o defesa do Sporting decidiu co-
locar um ponto final na carreira, aos 
36 anos.

Ora, a notícia atravessou as fron-
teiras de Portugal e chegou, por 
exemplo, a Inglaterra. Agora no 

Manchester United, o antigo capitão leo-
nino, Bruno Fernandes, reagiu nas redes 
sociais ao infortúnio do amigo e ex-com-
panheiro de equipa, dirigindo-lhe uma 
mensagem emotiva, na qual confirma 
que o defesa vai mesmo pendurar as 
chuteiras.

“Hoje tive uma notícia que me deixou 
triste e cabisbaixo, soube que o melhor 
central que alguma vez tive como colega 
de equipa se lesionou e assim decidiu dar 
o fim a uma carreira recheada de títulos e 
momentos inesquecíveis”, começou por 
escrever Bruno Fernandes.

O Sporting informou que Mathieu 
“sofreu uma entorse traumática no joe-
lho esquerdo durante o treino desta 
quarta-feira e que, após a realização de 
exames complementares de diagnóstico, 
foi confirmada uma lesão de alto grau do 
ligamento colateral medial”. Bruno Fer-
nandes não se conforma.

“O velhinho como todos o conheciam 
no seio sportinguista teve a infelicidade 
de se lesionar e assim não acabar a car-
reira como tanto merecia. Foram dois 
anos e meio contigo, dois anos e meio de 
aprendizagem, dois anos e meio de eter-
nas apostas nos treinos para ver quem 

fazia mais golos de livre, dois anos e meio 
a ver magia sair dos pés de um central, 
sim de um central. Aquele que normal-
mente se limita a defender pela posição, 
mas ele era mais do que isso. Era um cen-
tral com qualidade de 10 e velocidade de 
um extremo”, elogiou o internacional 
português.

Desta forma, o Sporting-Tondela, que 
sorriu aos leões na pretérita jornada, 
acabou por ser o último de Mathieu na 
alta roda do futebol. Bruno Fernandes já 
está cheio de saudades.

“Tenho pena de não voltar a ver aque-
les sprints de uma ponta do campo até 
à outra, aquele passe no lateral e ser ele 
a passar nas costas com um sprint que 
só terminava na outra ponta do campo. 
Triste por não poder estar no jogo de 
despedida que infelizmente esta lesão 
te tirou, mas que espero que mais tarde 
tenhas a oportunidade de te despedir do 
relvado como mereces”, acrescentou 
o criativo do Manchester United, con-
cluindo, depois, com uma revelação e 
muitos agradecimentos.

“Como falamos pessoalmente, fica o 
nosso jogo de golfe marcado e logo após 
isso um desafio de livres para acabarmos 
praticamente como começou. Obrigado 
pelas lágrimas na final da Taça de Por-
tugal que me demonstraram o que é ter 
amor ao jogo e que todas as conquistas 
contam com se fosse a primeira. Apro-
veita a tua família, os jogos de golfe e 
sobretudo para recuperares! Um abraço 
velhinho”.

JN/MS

Bruno Fernandes confirma fim  
da carreira do “velhinho” Mathieu
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A Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF) oficializou, na passada quinta-feira 
(18), a extensão da época desportiva até 
2 de agosto, seguindo determinação da 
FIFA de 11 de junho, que dava um prazo 
de 10 dias às federações.

A nota lembra que, em 12 de março, a 
FPF determinou a suspensão de to-
das as provas nacionais seniores de 

futebol e futsal, com efeitos a partir do dia 
13 de março, dada a evolução da pandemia 
covid-19 e a necessidade de proteger todos 
os intervenientes em tais competições.

No seguimento, a federação lembra que 
a FIFA determinou a 1 de abril que cada fe-
deração indicasse os clubes participantes 
nas competições europeias até ao dia 3 de 
agosto, tendo, no dia 7 de abril, publicado 
um documento sobre questões regulamen-
tares do futebol devido à pandemia e deter-
minado a necessidade da extensão da época 
desportiva 2019/20.

Neste sentido, a FPF, “com o desidera-
to de prorrogar o período da atual época 
desportiva 2019/20, por forma a acomodar 
a realização das provas desportivas, cuja 
retoma foi autorizada pelo Governo da Re-
pública, da Liga e Taça de Portugal, foi ce-
lebrado, a 4 de maio, o Memorando de En-

tendimento entre a Federação Portuguesa 
de Futebol, a Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional, o Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol e a Associação Na-
cional de Treinadores de Futebol”.

A FIFA, em 11 de junho, veio estabelecer 
o prazo de 10 dias, antes da data do termo 
da época inicialmente prevista, para as fe-
derações nacionais efetuarem a respetiva 
comunicação de extensão da época despor-
tiva em curso.

“Aprovado nas reuniões do Comité de 
Emergência da Federação Portuguesa de 
Futebol, de 29 de junho de 2019 e de 18 de 
junho de 2020”, a FPF oficializa a extensão 
da época, que teve início a 1 de julho de 
2019 e tem agora termo previsto para 2 de 
agosto de 2020, quando antes da pandemia 
estava definido que terminaria a 30 de ju-
nho de 2020.

O órgão federativo acrescenta que, “em 
consonância, e considerando que, em re-
gra, nos termos da lei e dos regulamentos 
em vigor, os registos cessam com o termo 
da época desportiva, os registos desporti-
vos dos jogadores profissionais e amadores, 
efetuados na época desportiva 2019/2020, 
cessam a 2 de agosto de 2020”.

JN/MS

O Gil Vicente ganhou no passado do-
mingo (21) ao Aves, por 3-0, em jogo de 
abertura da 28.ª jornada da Liga, e ocupa 
a 11.ª posição.

Os gilistas adiantaram-se cedo no 
marcador, por Henrique Gomes (10 
m), aumentando para 2-0 ainda an-

tes do intervalo, por Rúben Ribeiro.

O terceiro golo da equipa comandada por 
Vítor Oliveira, que teve de assistir à partida 
da bancada devido a castigo, surgiu já em 
cima dos 90 minutos, por Samuel Lino.

Com este resultado, o Gil Vicente ocupa 
a 11.ª posição, com 33 pontos. O Aves é o 
último, com 14 pontos.

JN/MS

Federação oficializa final da 
época 2019/20 a 2 de agosto

Gil Vicente abre jornada  
com triunfo sobre Aves O Famalicão empatou (1-1) esta quar-

ta-feira (24) em casa do Moreirense, 
em jogo da 28.ª jornada da Liga, e fa-
lhou a oportunidade de igualar o Sp. 
Braga no quarto lugar da prova.

Os cónegos adiantaram-se aos 69 
minutos, pelo angolano Fábio 
Abreu, mas os famalicenses rea-

giram de pronto e igualaram volvidos 

quatro minutos, pelo espanhol Toni Mar-
tinez.

Com este empate, a equipa de Famali-
cão sobe ao quinto posto, com 45 pontos, 
mais um do que o Rio Ave, sexto, en-
quanto o Moreirense ocupa o nono lugar, 
com 35.

JN/MS

Moreirense trava ascensão do Famalicão
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O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes
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A Federação Portuguesa de Futebol e o 
Sindicato de Jogadores anunciaram ter 
chegado a um entendimento para eli-
minar a norma do limite do orçamental 
da proposta final para o regulamento da 
Liga feminina.

“A Federação Portuguesa de Futebol e 
o Sindicato dos Jogadores realizaram 
uma reunião de trabalho na sequência 

da interpretação sobre a norma de ‘limite 
orçamental’ proposto para o regulamen-
to 2020/21 da Liga feminina de futebol de 
11 que está em discussão e recolha de con-
tributos anterior à sua aprovação final”, 
avança o organismo que gere o futebol 
portugueses numa nota publicada no site 
oficial.

E a missiva continua: “Sendo a Federa-
ção e o Sindicato parceiros na promoção e 
desenvolvimento da participação das mu-
lheres no desporto em geral e no futebol 
em particular e face ao clima de intran-
quilidade gerado pelo facto da medida ter 
sido interpretada como uma discriminação 

em função do género - coisa que não é nem 
poderia ser -, a FPF informou o Sindicato 
que essa norma específica não constará do 
regulamento 2020/2021”.

A FPF revela, ainda que “será encontrada 
uma solução alternativa” para que o fute-
bol feminino consiga ter “mais equilíbrio 
competitivo”.

Federação e sindicato avançaram ainda 
estar a trabalhar no sentido de “finalizar 
o acordo coletivo de trabalho com normas 
adequadas ao futebol feminino nacional, 
que traduzam as políticas ativas de discri-
minação positiva”, como tem acontecido 
nos últimos oito anos.

“A FPF informou o Sindicato que mante-
rá o plano de apoio para o setor no valor de 
600 mil euros e que juntos trabalharão na 
melhoria desse programa de discriminação 
positiva que ajudará os clubes e contribuirá 
para o desenvolvimento das jogadoras por-
tuguesas”, finaliza a nota.

JN/MS
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FUTEBOL FEMININO

Federação e sindicato acordam 
eliminar teto salarial  
para o futebol feminino

O estabelecimento de uma bolha para 
cada equipa e uma alargada para o 
pelotão, durante uma prova de ciclis-
mo, é a principal medida do protocolo 
sanitário para a retoma, publicado na 
passada sexta-feira (19) pela União Ci-
clista Internacional.

As medidas definidas pela UCI serão 
obrigatórias, recomendáveis ou 
desejáveis consoante a aceção de 

risco, que depende do número de infe-
ções de um país por cada 100 mil habi-
tantes.

Apesar de parte do protocolo ser de 
obrigatoriedade variável, mediante a si-
tuação epidemiológica de cada país que 
receba uma corrida, é obrigatório que 
cada organização garanta a presença de 
um coordenador ligado à covid-19, bem 
como um médico dedicado na equipa.

A retoma do ciclismo está marcada 
para 01 de agosto, após três meses de 
paragem, e o protocolo que o permite foi 
criado por uma equipa internacional que 
incluiu o português Artur Lopes, estando 
sujeito a adaptação para se articular com 
as autoridades de cada país.

“Um dos princípios gerais para quem 
organiza competições é a criação e ma-
nutenção de bolhas (coortes) protetoras 
em torno das equipas, que, no contexto 
de corridas de estrada, estarão ligadas, 
formando uma “bolha de pelotão”. As 
medidas baseiam-se em controlar a en-
trada nas bolhas de equipa, preservando 
estas coortes e o pelotão de contacto com 
pessoas cujo estado de saúde não foi ve-
rificado”, pode ler-se no documento.

A UCI recomenda ainda “um teste 
serológico antes do período de compe-
tição” para as equipas e, em relação a 
provas maiores, como Volta a França, 
Espanha ou Itália, que têm dias de des-
canso, que sejam levados a cabo novos 
testes à covid-19.

Recomendando a adaptação e criação 
de espaços comuns de forma a minimi-
zar ao máximo os riscos de infeção, o 

plano assenta também numa constante 
monitorização de todos os participantes, 
de corredores a equipas técnicas, e ao 
preenchimento de questionários com os 
principais sintomas de infeção do novo 
coronavírus.

Já depois de avaliado o nível de risco, 
dadas as condições do organizador e dos 
locais, além da situação epidemiológi-
ca num dado país e as medidas tomadas 
pelas autoridades de saúde, o distancia-
mento social, o uso de máscaras e o tra-
tamento imediato e isolado de casos sus-
peitos são recomendações transversais.

“O protocolo é fundamental, espe-
cialmente para equipas e organizadores, 
com vista à retoma de corridas”, afir-
mou, citado em comunicado, o presi-
dente do organismo de cúpula do ciclis-
mo mundial, David Lappartient.

Segundo o dirigente, está estabelecido 
“o quadro que vai permitir aos ciclistas 
voltar a correr” e o plano passa, agora, 
por adaptar o documento para outras 
disciplinas, como o BTT, cuja Taça do 
Mundo arranca em setembro.

“Estas medidas permanecem depen-
dentes das leis e ações tomadas nos di-
ferentes países com provas agendadas, e 
poderão ser adaptadas, mas este proto-
colo é mais um passo para o regresso do 
ciclismo à vida”, alertou.

O plano abrange várias provas em Por-
tugal, depois de a Federação Portuguesa 
de Ciclismo ter anunciado a retoma das 
corridas, incluindo a Volta a Portugal, 
cuja realização a Direção-Geral da Saúde 
confirmou para as datas previstas, entre 
29 de julho e 09 de agosto.

Em 05 de julho, o pelotão volta à es-
trada num contrarrelógio individual 
em Sangalhos, seguindo-se o Challenge 
Memorial Bruno Neves (11 e 12 de julho), 
o Troféu Joaquim Agostinho (18 a 20 de 
julho), antes da Volta e dos Nacionais de 
estrada, que encerram a época de 21 a 23 
de agosto.

JN/MS

CICLISMO

Ciclismo regressa com bolha sanitária 
para cada equipa e uma para o pelotão
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O português Miguel Oliveira (KTM) con-
cluiu o segundo dia de testes privados 
para o Campeonato do Mundo de Moto-
GP, em motociclismo, como o mais rápi-
do no circuito de Misano, em Itália.

O piloto de Almada gastou 1.32,913 
minutos na melhor volta, segundo 
a cronometragem oficiosa do cir-

cuito, tendo sido o único piloto em pista a 
conseguir rodar no segundo 32, num traça-
do com asfalto renovado. O italiano Miche-
le Pirro, numa Ducati, foi o segundo mais 
rápido, mas a duas décimas de segundo do 
português, que em 2019 fez a melhor volta 
de qualificação em 1.34,162.

“Continuámos o progresso tanto nos 
tempos por volta, como no trabalho que 
começámos ontem [terça-feira, 23]. A 
nível de afinações, experimentámos so-
luções diferentes que nos permitissem 

ganhar velocidade. Fechamos estes dois 
dias com sensações muito positivas”, co-
meçou por dizer Miguel Oliveira.

Depois de três meses de paragem, o 
luso admite que estes dois dias de testes 
permitiram aumentar os índices de con-
fiança antes do arranque do Campeonato, 
a 19 de julho, em Jerez de la Frontera, em 
Espanha.

“É um grande privilégio andar em Mi-
sano antes de começar o campeonato, o 
que nos permite entrar na primeira corri-
da com outra confiança. Da minha parte, 
voltei à minha rapidez normal com gran-
de velocidade. A equipa ficou contente, 
eu também”, sublinhou.

Esta bateria de testes continuou na 
quinta-feira (25), mas o piloto português 
já não esteve em pista.

JN/MS

O judoca Jorge Fonseca, campeão mun-
dial dos -100 kg, e Wilsa Gomes tiveram 
testes positivos à covid-19, confirmou o 
presidente da federação, Jorge Fernandes.

O presidente da Federação Portugue-
sa de Judo confirmou serem estes os 
dois judocas os infetados com o co-

ronavírus, já depois de na parte da manhã 

de quarta-feira (24) ter indicado à Lusa a 
existência dos diagnósticos na seleção.

Em Coimbra, a federação preparava-se 
para reunir uma equipa alargada, num 
estágio programado até sábado (27), e os 
testes que todos efetuaram à covid-19 aca-
baram por indicar os casos, com os dois 
atletas a abandonarem a concentração.

JN/MS

O tenista sérvio, que esta terça-feira 
(23) testou positivo à covid-19, reco-
nheceu que “errou” ao organizar “de-
masiado cedo” o Adria Tour, um torneio 
de exibição nos Balcãs, em que outros 
atletas ficaram igualmente infetados.

Através de um comunicado publi-
cado no Twitter, o número um do 
ranking mundial lamentou os danos 

causados, apesar de “acreditar que estava a 
seguir os protocolos de segurança”.

“Lamento muito aquilo que o torneio 
causou. Organizámos o evento de co-
ração e com intenções sinceras. Acre-
ditámos que estávamos a seguir os pro-
tocolos de segurança numa região que 
parecia estar em boas condições”, es-
creveu Nole, acrescentando que “estava 
errado e que era cedo demais” para or-
ganizar o evento, cujas duas derradeiras 
etapas foram canceladas, nos contornos 
em que decorreu.

Djoko mostrou-se “triste” com a situa-
ção e aconselhou todos os que assistiram ao 
torneio a “serem testados e a respeitarem o 
distanciamento”.

Além de Djokovic, também a mulher, 

Jelena, tiveram resultados positivos à co-
vid-19, enquanto os filhos do líder do ténis 
mundial tiveram resultados negativos nos 
testes efetuados em Belgrado. A família 
ficará agora em confinamento durante 14 
dias, repetindo a despistagem à covid-19 
dentro de cinco dias.

Inicialmente, ainda na cidade croata de 
Zadar, Djokovic recusou fazer o teste da 
covid-19, alegando que não tinha quais-
quer sintomas, mas acabou por realizá-lo 
já em Belgrado, assim como os membros 
da família que viajaram com o líder do 
ranking mundial.

A final do Adria Tour, que deveria ter de-
corrido no passado domingo (21), acabou 
por ser cancelada, devido ao caso positivo 
de Grigor Dimitrov, o primeiro a ser reve-
lado.

O croata Borna Coric e o sérvio Viktor 
Troicki (e a sua mulher, que está grávida) 
são os outros tenistas infetados. Kristi-
jan Groh, treinador de Dimitrov, e Marco 
Paniki, preparador físico do número um 
mundial, também acusaram positivo.

Além de jogos de exibição, o torneio 
incluiu também eventos fora dos courts, 
como jogos de futebol e de basquetebol 

com todos os tenistas, incluindo Djokovic, 
e festas em discotecas.

O tenista acabou por ser muito criticado 
pela organização do torneio e os moldes 
em que decorreu, sem qualquer distancia-
mento social e com a presença de vários 
tenistas provenientes de países diferentes, 
em plena pandemia.

Em resultado do torneio e dos casos con-
firmados de infeção, também o Governo 
croata anunciou na segunda-feira (22) que 
o primeiro-ministro Andrej Plenkovic se-
ria submetido a um teste, após ter estado 
nas bancadas a assistir aos jogos em Zadar.

JN/MS

TÉNIS

Djokovic admite que “errou” ao organizar Adria Tour “demasiado cedo”

MOTOCICLISMO

Miguel Oliveira foi o mais rápido no segundo dia de testes privados

JUDO

Judocas Jorge Fonseca  
e Wilsa Gomes testam positivo
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No regresso da NBA, marcado para 31 
de julho, em Orlando, Florida, a seguran-
ça é um dos aspetos mais importantes. 
Neste sentido, a liga norte-americana 
de basquetebol vai implementar o uso 
de um anel chamado “Oura” capaz de 
prever, com 90% de precisão, sintomas 
COVID-19 até três dias antes de se ma-
nifestarem.

Este anel “mágico”, que não será de 
uso obrigatório, é capaz de medir a 
temperatura do corpo, bem como a 

frequência cardíaca e funções respiratórias.

Uma das grandes questões que está a 
ser levantada é o facto de acumular infor-
mações privadas dos jogadores, especial-
mente em termos de saúde. No entanto, 
cada clube só poderá ter acesso às infor-
mações dos seus jogadores.

A NBA regressa a de 31 de julho, num 
modelo que contempla os restantes jo-
gos da fase regular (oito jogos por equipa 
para decidir as posições no play-off), um 
“play-in” para as equipas que estão 

JN/MS

Um total de 193 atletas, todos qualifica-
dos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, 
de 58 países, vão ter acesso ao fundo de 
ajuda criado pela World Athletics e pela 
Fundação Internacional de Atletismo (IAF), 
anunciaram no passado domingo (21) os 
dois organismos.

Cada atleta vai receber um total de 
3000 dólares (cerca de 2600 euros) 
do fundo que foi criado em abril para 

apoiar os desportistas que estavam a passar 
por dificuldades financeiras por causa da 
suspensão das competições, devido à pan-
demia da covid-19.

Inicialmente, World Athletics e IAF ti-
nham disponibilizado 500 mil dólares (460 
mil euros), mas esse número acabou por 
aumentar para os 600 mil (530 mil) após 
várias doações e contribuições.

A IAF avançou que recebeu um total de 
261 inscrições de atletas que cumpriam os 
requisitos necessários para ter acesso ao 
fundo. Além de estar qualificado para os 
próximos Jogos Olímpicos, cada competi-
dor teve de provar a existência de quebra 

de rendimentos em relação a 2019 e nunca 
ter estado envolvido em casos de doping.

O pagamento começará a ser feito du-
rante a próxima semana. Os nomes dos 
atletas não foram divulgados.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram 
adiados para 2021, devido à pandemia de 
covid-19, estando marcados para decorrer 
de 23 de julho a 8 de agosto.

JN/MS

O Benfica anunciou, no passado do-
mingo (21), a contratação do extremo 
norte-americano Scottie Lindsey, de 24 
anos, para reforçar a equipa na época 
2020/2021.

Formado pela Universidade de North-
western, o atleta alinhou como pro-
fissional em duas equipas da NBA G 

League (Grand Rapids Drive e Erie BayHa-
wks), tendo agora a primeira experiência 
na Europa.

“As minhas expectativas para a próxi-
ma temporada são elevadas, conheço o 
talento da equipa e a organização que o 
clube tem, sabendo também o que posso 
trazer para dentro de campo. Penso que 

será um ano emocionante e pleno de su-
cesso para nós. Estou verdadeiramente 
ansioso e espero que seja uma temporada 
memorável”, afirmou em declarações ao 
site oficial das águias.

O jogador norte-americano refere que 
está “orgulhoso” por fazer parte do Ben-
fica e destacou a “cultura vencedora” do 
clube. “Já ouvi tantas coisas boas acerca 
de Lisboa e da cultura em Portugal. Estou 
entusiasmado por aí chegar e ter a pos-
sibilidade de jogar ao meu melhor nível 
para todos vós. Estou pronto para come-
çar esta viagem e começar a trabalhar. 
Tudo pelo Benfica”, salientou.

JN/MS

A sportinguista Auriol Dongmo foi esta 
quarta-feira (24) a estrela do desafio 
“Guerra dos Sexos” do lançamento do 
peso, que decorreu em Leiria, ao bater 
por duas vezes o recorde de Portugal, 
ao atingir a marca de 19,27 metros, o 
melhor registo mundial do ano.

A lançadora abriu o concurso com 18,42 
metros, aquém do recorde obtido há 
dias (18,82), melhorando para 18,90 

ao segundo ensaio. Na ronda seguinte, a dos 
duelos, Eliana Bandeira (Benfica) fez dois 
lançamentos nulos, Auriol fez um nulo e ga-
rantiu a final com um ensaio a 17,90.

No outro duelo, Jessica Inchude (Spor-

ting) passou à final com a marca de 15,97, 
enquanto Francislaine Serra chegava 
apenas aos 15,62, apesar de na ronda an-
terior ter atingido os 16,33.

Na final, Jessica Inchude ainda melho-
rou para 16,66 e 16,77 (a melhor marca 
pessoal), mas Auriol começou por fazer 
18,86 metros e depois os 19,27 metros, 
estabelecendo um novo máximo nacional 
e a melhor marca mundial do ano.

“Estou muito feliz pelo recorde, espe-
cialmente por ter conseguido melhorar 
duas vezes em competição. Foi muito 
bom. Eu trabalho diariamente para ser 
cada vez melhor e foi o que conseguimos 
fazer hoje”, disse-nos a atleta que apesar 

de tudo se mostra humilde. “Ter conse-
guido mais de 19 metros não é nada mais 
que a minha vontade de trabalhar e me-
lhorar”, afirmou Auriol Dongmo.

A prestação feminina foi a suficiente 
para vencer a “Guerra dos Sexos”, pese a 
oposição masculina, que teve em Tsanko 
Arnaudov (Benfica) o melhor do dia, com 
a marca de 20,11 metros no último ensaio. 
Marco Fortes (Sporting), com 17,47 me-
tros, e Daniel Santiago (J. Vidigalense), 
com 16,14 metros foram os outros ele-
mentos da equipa masculina.

JN/MS

BASQUETEBOL

Scottie Lindsey assina contrato pelo Benfica

ATLETISMO

Auriol Dongmo bate recorde nacional de lançamento do peso

Jogadores da NBA vão usar anel especial para detetar a Covid-19

Federação Internacional e World Athletics 
criam fundo para ajudar atletas olímpicos
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As the NHL plans and waits for an oppor-
tunity to carry on the 2019-2020 NHL 
season, and as crazy as it sounds, the 
Toronto Maple Leafs now stand a chance 
at winning the Stanley Cup this year. As 
of March, before the COVID pandemic, 
they did not. So, what changed? We will 
come to that. 

First things first, I am significant-
ly more disappointed in them than 
most of you. Last June I foolishly 

predicted that 2020 would be their year. 
This is a young club, who might have been 
just one Game 7 victory away from mak-
ing the Stanley Cup finals last year, pair 
that with having this team being forced to 
watch the Toronto Raptors, of all teams, 
win a League Championship last season! 
There it was: Motivation. It is the ultimate 
fuel in sports. 

There have been multiple times in pro-
fessional sports history, where a team 
humbled one year, comes back and wins 
their respective championship the next. 
Look no further than the 2019 Kansas City 
Chiefs. They had all the tools, even cru-
cial home field advantage in the 2019 AFC 
championship, but they lost at the hands 
of an equally motivated Tom Brady, hum-
bled a year earlier in the Superbowl loss to 
Philadelphia. Patrick Mahomes and Andy 
Reid did not let that crush them; they used 
it as fuel, and voila, Kansas City is your 
2020 NFL Champion. 

The Toronto Maple Leafs, are as offen-
sively talented as any of 24 NHL teams 
currently slated to play in these years up-
coming wild-wild west playoffs. 

There is another type of fuel that can 
help a team reach its endgame destiny, 
and that is finally beating the bully. The 
Boston Bruins have literally owned the 
Leafs, for a decade now, embarrassing 
them not once, not twice, but three times 
in a first round best of seven series this 
past decade. Every year, of course, we 
drink the Kool-Aid thinking this will be 
the year we finally get them. Two of those 
series losses to the Bad News Bruins, saw 
the Maple Leafs leading that crucial Game 
7 in the third period, only to watch it be 
swept away by a sea of black and yel-
low. Twice those Game 7 winning Boston 
Bruins made the Stanley cup finals after 
eliminating the Maple Leafs.  Always a 
bride’s maid, never a bride. 

I am reminded from history again, 
that, what I call, the hump. The Vancou-
ver Canucks, another always contending 
perennial loser, lost not once, but twice, 
to the Chicago Blackhawks in the Stanley 
Cup Playoffs, a decade or so ago. For them 
three times was a charm; on their third 
playoff match-up Vancouver slayed the 
dragon in the first round, and steamrolled 
the competition all the way to the finals; 

i r o n -
i c a l l y 
enough, they ran 
into the Bad News Bruins as 
well and lost the series in spectacular 
fashion. Still, they at least made the dance 
after beating their bully. Something we all 
know the Toronto Maple Leafs, have not 
accomplished since 1967. 

Fast forward to 2020 - this young and 
talented Toronto Maple Leafs team had 
to be hungry, and under one of hockey’s 
best coaches, would do what all these 
other teams mentioned did. Win! Well at 
least win in some capacity. Nothing short 
of a finals appearance this year, or the 
season is a waste, like most of the last 50 
or so have been.  In what should not be a 
surprise, this team showed for almost the 
entire season that it stood no chance and 

w a s 
basically the 

laughingstock of the 
NHL because expectations were 

so high. This team was so bad, that sud-
denly, local bars were playing Raptors 
games instead of Leaf games on the TV, 
something that would have never hap-
pened until this year. 

They were so bad, that on November 
20th, just 23 games into the 82-game sea-
son, they fired their “hall of fame to be” 
coach. Why? Well, because an ownership, 
that has been criticized for not spending 
in the past, shelled out $81 million dollars 
this season, 5th highest salary cap hit in the 
NHL. It managed to keep Marner in the 
fold after resigning Matthews, Nylander 
and luring John Tavares out of Long Is-
land. Motivation and money spent should 

have been just the antidote to Toronto’s 
woes. For whatever reason this talented 
team just was not winning. Mike Babcock 
was just too soft. 

I passionately believe Bill Belichek and 
his ruling with an iron fist, no loyalty ap-
proach to coaching, with no professional 
hockey coaching experience could have 
done a better job with this group of talent-
ed, undisciplined athletes. 

This team was so bad it lost to a 
Zamboni driver, true story look it up. 
Club president, multiple Stanley Cup 
winning Brendan Shanahan, hoping an-
other type of history would repeat itself, 
decided to drop the hammer on his long-
time friend Coach Babcock. The St. Louis 
Blues, a team who had never won a Stan-
ley cup, fired their coach in November of 
2018, exactly one year before the firing 
of Babcock. As of January 3rd, 2019, they 
were in dead last place. On June 12th, six 
short months later, they beat of all teams 
the Bad News Bruins, in 7 games no less, 
to win their first Stanley Cup.  Shanahan 
was hoping for the exact same thing 
to happen. Lightning can strike twice, 
right? Maybe it would: between Novem-
ber 21st and December 31st rookie coach 
Sheldon Keefe coached the Leafs to a re-
cord of 13-4-1. One of the best stretches 
of hockey played by any Toronto Maple 
Leaf team in history. Like I said, they are 
talented. 

Ever present Dr. Jekyll then reared his 
ugly face and the Maple Leafs descended 
back below mediocrity, if that was pos-
sible. As of mid-March, with a handful 
of games remaining in the season, The 
Leafs were about to limp into the Stan-
ley Cups playoffs, poised to face in the 1st 
round, the equally talented but arguably 
better achieving Tampa Bay Lightning. 
I gave the Leafs an equal shot of defeat-
ing Tampa, who would be forced to play 
without one of their best players, Mark-
ham native Steven Stamkos. Just maybe 
if this squad of undisciplined players 
could win a playoff series of any calibre, 
well then maybe they could win two, 
three or even four. 

The problem was the second round 
series was more than likely to be the NHL 
leading, Leaf crushing, Boston Bruins. 
Again! Really, are you kidding me! 
Showing no signs of slumping, the Bruins 
have had their way yet again this season, 
but not just with the Leafs, but with the 
entire NHL. 

Before the COVID pandemic stopped 
the world, this was it for the Maple Leafs. 
A season full of promise before it began, 
would end no better than a 2nd round de-
feat to the Bruins and a fourth loss playoff 
loss. Yes of course, there was a chance, 
right? No, there was not, the Leafs, who 
would have been banged up to maybe beat 
Tampa, would certainly be even more 
banged up after that series, and Boston, as 
physical and a talented team as any would 
be more than ready.  

If the season had finished normally, 
there would have been no slaying of that 
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metaphorical dragon this year. The Bruins 
at that point were simply better, period. 

Here is the good news, it’s June. Imagine 
how we would have felt in October, as the 
season started, if the Leafs were playing 
Hockey and not hosting their annual Golf 
outings at the beginning of June. This city 
would explode, just like it did last May for 
the Raptors. Unfortunately, here we are, 
self isolating, hoping for some semblance 
of what the world was before all of this 
pandemic madness began. 

The NHL is discussing having some 
type of playoff, where all the teams are 
isolated in one city or two and play a non 
travel, empty arena playoffs. Sounds like 
Olympic Hockey. There have been of-
ficial league agreements of having a 24-
team playoff, 12 teams from each con-
ference, significantly different from the 
usual 16 teams. 

How does this work in favour of Leafs? 
First, they are healthy; sure, so is every-
one else, including I am sure Mr. Stamkos 
by this point. With Players Jake Muzzin 
and Ilya Mikheyev ready to return, the 
Toronto Maple Leafs would be well rested, 
at full strength and with one of the NHL’s 
most prolific offenses, and consistent 
enough Fredrik Andersen in net, (I am 
sure he enjoyed the rest, and not facing 
forty shots daily for the last three months: 
hopefully, his night terrors are over) have 
a snowballs chance in hell of winning the 
Stanley Cup. “So, you’re telling me there’s 
a chance!” 

Second, when the 24-team conference 
style playoff, begins Boston, Washington, 
Tampa Bay and Philadelphia would all 
have a first round bye. You hear that Leaf 
fans? No top tiered team until the second 
round, and if Toronto could win that first 
playoff series, it would be off to the races, 
and they would have a huge advantage 
entering the second round against a team 
that in three months has barely played 
any truly meaningful hockey. 

Don’t take my word for it, recently Bos-
ton forward Brad Marchand had this to 
say “I honestly think that the teams that 
are going to come back and look good are 
the really young teams, like the Toron-
to Maple Leafs or Tampa Bay Lightning. 
Really high-end skill teams.” Momentum 
is a key part of a winning formula, and as 
of now the older Bruins no longer have it. 

Third, the first round series is tech-
nically a home series, if the 24-team for-
mat stands; Toronto, the 8th seed would 
face off against 9th seeded Columbus. Do 
I love this matchup or what? The Blue 
Jackets, the NHL’s version of the Buf-
falo Bills, have no business being in the 
playoffs. They, absolutely know this, 
and they could use this as the motiva-
tional fuel they need, to disrupt the NHL 
playoffs once again as they did a season 
ago. Led by tenacious, but motivation-
al Jon Torterella, a season ago 8th seeded 
Columbus, embarrassed in four straight 
games the Presidents Trophy winning 
Tampa Bay Lightning. It was so ugly and 
unpredictable, that it was like losing a 
Superbowl being up 28 to 3, with seven-
teen and a half minutes to go. That could 
never happen right? 

Offensively, this, for Columbus, would 
be in a David vs Goliath battle. The Leafs, 
that is right, the Leafs being Goliath in this 
situation.  Toronto has the 3rd best offense 
in the NHL. Columbus has almost the 
leagues worst offense, ranked 28th. 

Give Columbus some credit, they 
played well with what little resources 
they had this season up to this point. De-
fensively, Columbus holds an advantage 
and the Leafs defensive unit played few 
games as a core this year, plagued by in-
jury after injury. Thing is, Columbus’ de-
fence does not have anyone like Stevens, 
Niedermeyer or Chara. They do not instill 
fear in an offense, and this is what will 
really give the Leafs their edge. They will 

be there playing young, fun, and nothing 
to lose hockey, a second chance gifted to 
them by a postponed season. 

With goaltending, the edge goes to the 
Leafs, if Freddy’s night terrors are in fact 
over. If the season resumes, the Leafs, for 
the first time since anyone can remember, 
might win a playoff series. 

Fourth, does playing away from To-
ronto, in empty arena’s help or hurt? 
There is a chance Toronto could be a 
host city. Please, NO! The Leafs are a 
decent road team, Columbus is not, and 
since both teams would technically on 
the road this, to me, is another huge 
advantage, not just for the first round, 
but every round after. Columbus, with 
an amazing home record clearly needs 
its fans. Makes sense, smaller market 
teams, in smaller cities, have fans that 
really do get behind their team and 
make a difference. Alternatively, what 
fans do not make as positive a situation 
for their respective home team? The Leaf 
fans of course. They criticize every little 
thing, over analyze, get angry about 
the things they should not. Every Leafs 
fan is a Bonafide know it all coach. To-
ronto fans have created an atmosphere 
whereby many superstar NHLers, have 
stayed away, not wanting to play under 
a magnifying glass every second of every 
day. 

Look no further than the treatment of 
Phil Kessel; Leaf fans gave Kessel a hard 
time, having huge expectations for him 
to be the next Mats Sundin. Was Kessel 
as good in Toronto as Sundin? No.  Still, 
he came to Toronto, played profession-
ally and did an above average job, with a 
mediocre at best, Leaf team. Kessel, left 
Toronto, and with the weight of the hock-
ey world off his shoulders, contributed in 
big ways helping the Pittsburgh Penguins 
win back to back Stanley cups, a year re-
moved from playing in Toronto. I know 
Leaf fans; you are the best.  

Care for the opinion or not, The Leafs, 
whose lower bowl of the stadium is filled 
with corporate suits, that do not really 
focus or care who wins, will benefit great-
ly from playing against smaller market 
clubs, all of them, that have actual die 
hard fans, front and centre at every game, 
who now will not be able to cheer their 
team on. 

The Leafs will be able to play with the 
edge off, and a bit looser. The Raptors 
were able to succeed and thrive with this 
fan base, because no one had any expecta-
tions, but for the Leafs, in the centre of the 
hockey universe, there are expectations 
of monumental proportions, even if the 
team is rubbish. 

So, if the NHL does resume operations, 
and they do play in an isolated city, and 
they go with the 24-team format, the To-
ronto Maple Leafs, who would have had a 
chance of maybe beating Tampa Bay now 
have a much better chance of beating the 
Columbus Blue Jackets. 

The best part for me is that the round 
two opponent of this new playoff for-
mat could again be the Bad News Bruins. 
I welcome that challenge this year. This 
time it will be around July when they 
face-off, and with a playoff series win 
under their belt, all rust worn off, play-
ing an older, albeit well rested Bruins 
team. I predict Boston will still be off to 
a sluggish start, and they just might not 
have enough in the tank to recover this 
time around, against a high-flying Leaf 
team that now has a taste of winning ac-
tual hockey that matters. If they finally 
beat the bully, and get over that hump, 
just maybe they can do it. They now have 
a better chance than they did two months 
ago. The question is - are they hungry 
and do they finally have some heart? 
Here is hoping we at least get a chance to 
find out. 

2ª TEMPORADA

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

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM
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The Ontario government has announced 
a two-phased approach to restarting 
apprenticeship and construction safety 
training in the province with non-college 
training providers allowed to launch in-
-class programs almost a month ahead 
of college programs.

Non-college Training Delivery 
Agents (TDA) such as union trai-
ning centres offering apprenti-

ceship training and pre-apprenticeship 
programs and health and safety training 
providers were allowed to launch as of 
June 12.

Ontario colleges and private career 
colleges, meanwhile, will be required 
to wait until July 2 to provide training 
for apprentices and pre-apprentices fol-
lowing health and safety guidelines for 
post-secondary institutions.

The non-college training follows ru-
les established by the Ministry of La-
bour, Training and Skills Development 
while the colleges adhere to Ministry 
of Colleges and Universities guidelines, 

explained Minister of Labour Monte Mc-
Naughton in a June 19 interview.

“This is a benefit of having the labour 
and training ministry together, we were 
able to listen to our stakeholders and 
move this forward much more quickly 
than possibly it was going to be done,” 
said McNaughton. “We are able to put the 
focus on health and safety training and the 
training of apprentices together when we 
make decisions.”

The Ministry of Labour has calculated 
that about 9,000 apprentices, 300 pre-
-apprentices, 148,000 workers taking 
Working at Heights programs and over 
8,000 workers taking Joint Health and Sa-
fety Committee certification training pro-
grams had training cut short by the CO-
VID-19 emergency orders shutting down 
much of the province in March.

Priority in the training programs will be 
given to students whose training was inter-
rupted by COVID-19.

There are 72 training providers for 
apprenticeship students according to minis-
try statistics. Each year more than 40,000 

apprentices take part in in-class training 
across the province.

Pre-apprenticeship training programs 
are publicly funded, last up to one year, and 
often combine classroom training with an 
eight- to 12-week work placement.

“I am proud I was able to fast-track the 
reopening of union training centres and 
health and safety training centres in the 
province,” said McNaughton.

“I listened to construction employers 
and labour leaders and this just made sen-
se. We know that apprenticeship takes a 
long time to complete and with the dis-
ruption of classes some apprentices in the 
early part of their term may not return.

“I wanted to get them back into the class-
room as safely and as soon as possible.”

McNaughton said recruiting and training 
apprentices in the skilled trades remains a 
major focus of his ministry along with en-
suring adequate sector-by-sector health 
and safety protocols are in place.

“Prior to COVID-19 we knew that in On-
tario 200,000 jobs were going unfilled, in-
cluding thousands in skilled trades. It is my 

commitment to fill the skills gap in Ontario. 
This is going to be a main focus of my mi-
nistry as we move into the recovery phase.”

There are 250 approved training pro-
viders for Working at Heights and Joint 
Health and Safety Committee certification 
training. The ministry said 58,974 workers 
successfully completed Joint Health and 
Safety Committee certification since 2016 
and 821,515 workers were trained in Wor-
king at Heights since 2016.

Asked if he was confident the construc-
tion sector would have sufficient health 
and safety guidelines in place to enable it 
to withstand a second wave of COVID-19, 
McNaughton said he continues to work 
closely with workers and employers in en-
suring workplaces are as safe as possible.

“I am counting on the construction in-
dustry to continue stepping up and make 
improvements on jobsites across the pro-
vince and I am confident they will,” he 
said. “We have to prepare for a possible se-
cond wave and I will continue encouraging 
employers to take every protocol possible 
to ensure health and safety on jobsites.”

Since the pandemic began there have 
been 11,500 workplace investigations by 
the Ministry of Labour, 6,500 work orders 
and 23 workplaces shut down across pro-
vince, almost all, if not all, of them in cons-
truction, McNaughton said. The ministry 
intends to continue bolstering inspection 
staff, he added.

DN/MS

Non-college training agents
get early MOL go-ahead
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Será que somos realmente aquilo que 
comemos? A ciência nutricional tem vin-
do a comprovar algo bastante interes-
sante: quanto maiores as semelhanças 
visuais entre um alimento e um órgão do 
nosso corpo, maior a relação nutricional 
- ou seja, maiores são os benefícios para 
a nossa saúde! 

Querem alguns exemplos?

Tomate e coração

As semelhanças: para além da cor verme-
lha, o tomate possui quatro câmaras, tal e 
qual como o nosso coração! Sabemos ainda 
que este é um fruto rico em dois nutrientes 
indispensáveis à saúde cardíaca - o potás-
sio e o ferro -, sendo também recomenda-
do a pacientes com pressão arterial eleva-
da. Para além disso ainda possui licopeno, 
um antioxidante capaz de reduzir o risco de 
doenças cardíacas, e vitamina B6, que aju-
da a converter o aminoácido homocisteína 
(que danifica as paredes dos vasos de san-
gue) noutras moléculas inofensivas.

Noz e cérebro

É muito fácil associarmos uma noz ao nos-
so cérebro, não acham? O nosso cérebro é 
composto por cerca de 70% de gordura e as 
nozes são ricas em gorduras monossatura-
das e ómega-3, sendo por isso uma ótima 
opção para “alimentar” este órgão. Ricos 
em nutrientes como tiamina, vitamina E 
e magnésio, estes frutos secos atuam nas 
nossas funções cerebrais, evitando depres-
sões e doenças mentais.

Cenoura e olhos

As parecenças entre uma rodela de cenoura 
e a íris do olho são evidentes! Quem é que 
nunca ouviu dizer: “come cenoura, faz-te 

bem aos olhos”? E não, não era apenas um 
truque para nos obrigar a comer vegetais! É 
que a cenoura contém betacaroteno, trans-
formado pelo nosso corpo em vitamina A, 
que é um nutriente importante para a saúde 
dos nossos olhos. Em casos de deficiência de 
vitamina A podem surgir problemas como 
secura nos olhos, inchaço das pálpebras, úl-
ceras da córnea ou até mesmo cegueira.

Cogumelos e ouvidos

O cogumelo, quando cortado a meio, faz 
lembrar o ouvido humano - e não é por 
acaso! Ao consumirmos este alimento que 
é, na realidade, uma frutificação de um 
fungo, podemos melhorar a nossa audição 
já que ele é é rico em vitamina D, essen-
cial para o fortalecimento dos ossos - lem-
brem-se que nos nossos ouvidos existem 
pequenos ossos que ajudam a transmitir o 
som ao nosso cérebro.

Abacate e útero

Boas fontes de gordura são muito impor-
tantes para que as mulheres equilibrem 
as suas hormonas e para que tenham um 
sistema reprodutivo saudável. O abacate, 
por ser uma ótima fonte desse nutriente, 
mantém os níveis de estrogénio controla-
dos, ajuda na perda de peso após a gravi-
dez e ainda tem a capacidade de prevenir 
o cancro nos órgãos femininos. Ainda pos-
sui folato, nutriente importantíssimo para 
um colo do útero e gestação saudáveis. 
Mas as curiosidades não se ficam por aqui: 
o abacate necessita de nove meses para se 
formar, exatamente o mesmo tempo da 
gestação humana.

Laranja e mama

O interior de uma laranja tem parecen-
ças incríveis com as glândulas mamárias. 
Esta fruta ajuda no movimento da linfa 
dentro das mamas, através dos compos-
tos naturais limonóides, que têm a capa-
cidade de inibir o desenvolvimento de 
células cancerígenas. 

Inês Barbosa/MS

Pura coincidência?
SAÚDE & BEM-ESTAR

Outro dia, estava passeando no meu 
Instagram -uma rede social dedica-
da a fotografias e que agrada muito 
a minha faixa-etária dos  30 e poucos 
anos - e nele, tem uma função chama-
da “Stories”, onde há a possibilidade 
de acompanhar a vida dos amigos e 
vero que as pessoas estão fazendo no 
momento. Essa “história” fica guarda-
da por 24 horas, depois ela desapare-
ce da rede social. Nela, você vê seus 
amigos fazendo bolo, em como eles 
estão felizes com as plantas que têm 
em casa, uns registram a evolução dos 
filhos, outros falam sobre autoconhe-
cimento, alguns esbravejam sobre po-
lítica e tem aqueles que apenas pos-
tam coisas fofas ou engraçadas. 

E nessas minhas andanças virtuais, 
tinha uma conhecida que estava 
bem brava! E essa braveza toda era 

direcionada ao público consumidor de 
arte e também àqueles que se “introme-
tem a fazer arte sem estudo pra isso”. E, 
no final, questionou: “o que é arte para 
você”? 

Boa pergunta! Mas na sua fala, ela la-
mentava o fato de algumas pessoas se 
aventurarem em qualquer tipo de arte 
sem ao menos ter um curso sobre o que 
estavam criando. “Não sabem nem so-
bre a história da arte, e querem se me-
ter a fazê-la”! A sua fala me fez refletir 
sobre o assunto. Num primeiro momen-
to, pensei: poxa, isso pode ser verdade! 
Como alguém vai querer realizar uma 
coisa sem ao menos saber sobre como 
essa coisa surgiu, suas técnicas, ou até 
mesmo conhecer outros que a fazem, 
para ter referência? Foi aí que pensei 
no seu Zezinho que vive na periferia e 
faz esculturas de barro e vende na fei-
rinha da sua cidade, transformando sua 
arte em renda. Ou então, a Cristina que 
faz roupa para expor na sua lojinha e as 

adolescentes “arrasam” nas baladinhas 
que vão. Pensei na Mariana, que faz mú-
sica para espantar a tristeza e mesmo 
não tendo faculdade de música, mexe 
positivamente com as pessoas que a es-
cutam. Ou no Tiago, engenheiro elétri-
co, que ama escrever poesia e posta na 
internet. Pensei em todas essas pessoas 
e me incluí nessa, porque na quarentena 
eu tenho explorado demais o meu lado 
criativo. E pelas conversas que tenho 
tido, muita gente está no mesmo cami-
nho. É alívio para alma.

Existem critérios para quem quer pro-
duzir arte? Precisa-se necessariamente 
de estudo, técnica, referência? Longe de 
mim querer diminuir a luta daqueles que 
estudam, se dedicam e se aprofundam 
para ter excelência no que fazem, mas po-
demos, por isso, diminuir o trabalho dos 
outros que não tem um “canudo” na mão?

Fiquei bem reflexiva com tudo isso e 
cheguei a uma conclusão: a arte não é 
limitadora, ela é libertadora! Não pode 
ser uma premissa ter que pagar alguém 
que nos diga que somos pessoas criado-
ras ou não. 

Essa prisão que nos colocam, aquela 
em que para sermos valorizados preci-
samos de alguém que nos habilite e nos 
conceda uma autorização para criar, é 
de uma tristeza sem tamanho. E per-
cebo que essa ideia capitalista vem de 
uma geração mais antiga que a minha e 
que ecoa até hoje em minha geração: a 
de que nós somos medidos pelo que te-
mos e não pelo que somos. Isso gera uma 
falta de autoconfiança tremenda e, ao 
mesmo tempo, medo nas pessoas, o que 
é um impeditivo em criar coisas lindas e 
originais.

Precisamos começar a olhar mais além 
desses papéis assinados por pessoas que 
nem nos conhecem, mas que atestam 
que somos habilitados para criar músi-
ca, poesia, desenhos, esculturas, pin-
turas, objetos, e um mundo inteiro que 
nem cabe na nossa imaginação.  

O que é arte para mim? Respondendo 
a pergunta da minha colega, é a forma 
pela qual eu encontro Deus. Quem é ha-
bilitado para assinar um papel timbrado 
que me proporcione esses momentos tão 
intensos e particulares?

Adriana Marques
Opinião

Quem diz que não podemos criar?
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Shop online at donvalleyhealthfood.ca

10% of all June sales
will go to ForEva Strong

You can win a pair of Maple Leaf tickets for the best coloured cartoon!  

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

Contest

Colouring during the lockdown
You can win a pair of Maple Leaf tickets for the best coloured cartoon!  

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

Contest

Colouring during the lockdown
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À minha profissão de professora, devo 
inolvidáveis memórias de descobertas e 
aprendizagens por esse mundo. O único 
cruzeiro da minha vida fi-lo, por exem-
plo, como formadora num curso de re-
ciclagem de professores de Português 
destinado a docentes do Canadá e Esta-
dos Unidos, a bordo do navio Norwegian 
Princess. 

O navio, com destino às Ilhas Bermu-
das, saiu do porto de Boston, Nova 
Inglaterra, uma das cidades ame-

ricanas com arquitetura, história e des-
tacadas instituições universitárias como 
Harvard e Cambridge que merecem, igual-
mente, uma visita de alguns dias. 

Estava com receio de enjoar, mas não só 
o navio era uma autêntica cidade flutuan-
te, como o mar esteve sempre muito cal-
mo. A bordo, para além das comodidades 
oferecidas nos cruzeiros – piscinas, lojas, 

restaurantes, bares, cinema, biblioteca, sa-
las de jogos – eu estava entretida em apre-
sentações sobre assuntos de meu interesse, 
dialogar e conviver com os participantes 
do curso, a maioria professores como eu. 
Ir conhecer as Ilhas Bermudas, as suas fa-
mosas praias e uma visita ao Clube Vasco da 
Gama, na cidade de Hamilton, faziam parte 
do programa.

O arquipélago das Ilhas Bermudas com-
preende um conjunto de sete ilhas princi-
pais, com o formato de um anzol, que es-
tão ligadas por pontes, e muitas dezenas de 
ilhotas à volta. O arquipélago tem apenas 
40km de comprimento e menos de 2km 
de largura. Devido aos corais e às conchas, 
a areia nas praias tem uma cor rosada e as 
águas transparentes e de temperatura ame-
na atraem grande número de turistas, uma 
das principais fontes de riqueza desta antiga 
colónia britânica. Não há rios, lagos ou fon-
tes naturais de água doce. A chuva cai com 
abundância e achei fascinante observar o 
sistema de recolha das águas da chuva em 
telhados estrategicamente desenhados e 
construídos para o efeito. 

Apesar de terem sido descobertas pelo 
espanhol Juan Bermudez em 1503, as ilhas 

foram ocupadas pelos ingleses em 1609 que 
ali ergueram a fortificação de St. George em 
1612. Desde 1968, as Bermudas têm autono-
mia nos seus assuntos internos mas depen-
dem do Reino Unido na política externa e na 
defesa, e há um governador britânico. 

A cidade mais antiga é St. George, na Ilha 
com o mesmo nome, reconhecida em 2000 
pela UNESCO como património mundial – 
um testemunho por excelência da coloniza-
ção inglesa no Novo Mundo. A capital é Ha-
milton, na Main Island, onde há uma forte 
presença portuguesa - muitos açorianos e 
madeirenses trabalham nestas ilhas desde 
1849. O Clube português Vasco da Gama 
acolheu o nosso grupo de professores e, du-
rante um dia inteiro, foi o nosso anfitrião. 
Que experiência agradável encontrar, no 
meio do Atlântico Norte, uma “casa portu-
guesa” onde um almoço com os sabores da 
nossa comida nos deliciou. 

Ao passear pelas ruas de Hamilton, é im-
possível não notarmos a indumentária ofi-
cial dos habitantes das ilhas – as famosas 
bermudas! Achei engraçado ver todos - des-
de o polícia de trânsito, ao dono da loja e ao 
homem de negócios engravatado – usando 
os internacionais e discretos calções, que 

cobrem a perna até ao joelho. 
Quero assinalar um momento gratifi-

cante desta minha ida às Bermudas: um 
encontro com uma antiga aluna da Univer-
sidade de Toronto que comigo aprendera 
português durante vários anos. Bermuden-
se de origem, sabia que aprender a Língua 
Portuguesa lhe traria vantagens e oportu-
nidades de trabalho num lugar onde 90% 
da população estrangeira que ali vive e tra-
balha é açoriana.

Já no navio, olhei longa e respeitosamente 
para o mar soberano, sabendo-me num dos 
vértices do misterioso “triângulo das Ber-
mudas”, objeto de inúmeros livros, filmes e 
séries televisivas. Deixei a minha imagina-
ção voar e, ao dizer adeus a este arquipélago, 
observei a formação de nuvens que, sobre as 
ilhas, se apresenta de uma beleza surreal, 
justamente merecedora de muitos livros de 
fotografias publicados sobre o assunto.

Gostaria de ajudar um estudante da U of T  
a ir visitar um país de língua portuguesa?  
Pode fazê-lo com um donativo (tax deductible) 
www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

Fortaleza de St. George

Símbolo de soberania inglesaSt George - patrimonio UNESCO

O arquipélago das Bermudas 

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

VIAGENS
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HAPPY CANADA DAY!

As águas termais foram sempre utiliza-
das pelo Homem - as civilizações da an-
tiguidade, como a Grega ou a Romana, 
exploraram quer as temperaturas, quer 
as propriedades químicas dessas águas.

Mas afinal o que são as águas termais 
e como funciona o seu aqueci-
mento e afloramento à superfície 

da Terra?
As águas quentes que provêm do interior 

do nosso planeta têm essencialmente duas 
razões para as suas elevadas temperaturas: 
o vulcanismo e a consequência da pressão 
derivada da profundidade, conhecida por 
gradiente geotérmico.

Consideram-se águas termais aque-
las que jorram de nascentes com tempe-
raturas superiores a 36 graus Celsius. A 
variedade e quantidade no nosso planeta 
é enorme, existindo muitos milhares es-
palhados por todos os continentes, nas 
profundezas dos oceanos e até dentro dos 
círculos polares.

Extraordinários, pelo seu espetáculo 
natural, são os Geiseres, sendo os mais 
ativos localizados nos Estados Unidos da 
América, Islândia, Chile, Rússia e Nova 
Zelândia. A maior concentração facilmen-
te visitável é no Parque Nacional de Yello-
wstone, existindo entre 300 e 500 destes 
repuxos naturais de água a ferver.

Nos Açores, mais propriamente na ilha 
de São Miguel, existem as célebres fu-
marolas, fontes hidrotermais resultantes 
de atividade vulcânica. As fumarolas das 
Furnas são uma área de várias nascentes 
termais e outros fenómenos geotérmicos, 
sendo usadas as águas destas nascentes 
para diversas terapias. É também usado o 
calor da terra e das fumarolas para os míti-
cos cozidos das Furnas, onde os tachos são 

enterrados durante horas, resultando daí 
excecionais e requintados sabores gastro-
nómicos.

Algumas das muito procuradas termas 
em Portugal, com águas sulfúreas alca-
linas, são de um tipo relativamente raro 
mundialmente. 

Existem 38 termas em Portugal Con-
tinental com excelentes estruturas de 
apoio, com alojamento, piscinas e serviços 
de tratamentos acompanhados por equi-
pas dedicadas à saúde através de águas 
termais. Destaca-se o Hospital Termal das 
Caldas da Rainha por ser o mais antigo do 
mundo, tendo sido fundado pela Rainha 
Dona Leonor em 1485. (para saber mais: 
www.termasdeportugal.pt).

As fontes termais, além de serem apro-
veitadas para cozinhar e para a saúde 
humana, são também alvo de aproveita-

mento energético para aquecimento ou 
produção de eletricidade - casos a desta-
car são as duas Centrais Geotérmicas de 
São Miguel, a Central Geotérmica de Ri-
beira Grande com a capacidade de 13MW 
e a Central Geotérmica do Pico Vermelho 
com a capacidade de 10MW, contribuindo 
as duas com cerca de 40% da energia elé-
trica da ilha.

Importante referir também as fumaro-
las marinhas, que no fundo dos oceanos 
permitem a existência de vida a mais de 
3000 metros de profundidade, onde não 
chega a luz do Sol. Fauna e flora depen-
dem da energia calorífica e dos nutrien-
tes expelidos por estas submersas fontes 
termais.

Estas dinâmicas de águas aquecidas por 
fenómenos resultantes da atividade geo-
lógica da Terra comprovam a sua vida, 

por contraposição por exemplo com ou-
tros planetas do sistema solar e até com 
a nossa Lua, onde não se verificam. Mui-
ta da busca pela vida fora da Terra pas-
sa exatamente por verificar a existência 
desta dinâmica geológica acompanhada 
da presença de água.

Inteligentemente, ao longo de milhares 
de anos, aproveitámos este recurso natu-
ral, porém as suas potencialidades estão 
ainda muito subaproveitadas, especial-
mente no que diz respeito ao aproveita-
mento para produção de energia elétrica 
e térmica. 

Aproveitar a energia vital da Terra de 
forma inteligente e com equilíbrio é algo 
que ainda necessitamos desenvolver. 
Aproveitemos o que o nosso planeta nos 
disponibiliza, claro que com sapiência, 
respeito e admiração.

Terra Viva

Fontes Termais

Paulo Gil Cardoso
Opinião
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IMPORTERS OF QUALITY EUROPEAN PRODUCTS FOLLOW US TAVORA FOODS

PREMIUM 
HONEYDEW 

MELONS 299
EA

PREMIUM RED 
AND GREEN 
SEEDLESS GRAPES                                                   169

LB

JUNE 22 - 28JUNE 22 - 28

FRESH SELECT 
STRIPLOIN 1099

LB

get ready for
bbq seasonbbq season!!

SAVE $4 
PER POUND

BEST PRICE IN THE MARKET.  
ONLY AT TÁVORA FOODS.

FRESH ATLANTIC 
SALMON FILET799

LB
TÁVORA SALTED 
COD BITS 1LB599

EA

FASTIO 
WATER799

EA

24 X  
500ML

BAESURISAL  
100% NATURAL 
 SEA SALT 1KG199

EA

CIF CREAM 
TOUGH ON DIRT 
500ML199

EA

TÁVORA WILD 
ARGENTINIAN 
SHRIMP 2LB1599

EA



Local 183 Toronto
1263 Wilson Ave., Ste. 200   
Toronto, ON   M3M 3G3   
Tel: (416) 241-1183 Fax: (416) 241-9845
Business Manager: Jack Oliveira

Local 493
584 Clinton Ave.  
Sudbury, ON   P3B 2T2  
Tel: (705) 674-2515 Fax: (705) 674-6728
Business Manager: Mike Ryan

Local 607
730 Balmoral St.
Thunder Bay, ON   P7C 5V3  
Tel: (807) 622 - 0607 Fax: (807) 622-0454
Business Manager: Terry Varga

Local 1036
395 Korah Road
Sault Ste. Marie, ON   P6C 4H5  
Tel: (705) 942-1036 Fax: (705) 942-1015
Business Manager: Wayne Scott

Local 183 East
560 Dodge St.  
Cobourg, ON   K9A 4K5  
Tel: (905) 372 - 1183 Fax: (905) 372-7488
Business Manager: Jack Oliveira

Local 506
3750 Chesswood Dr.  
Toronto, ON  M3J 2W6  
Tel: (416) 638 - 0506 Fax: (416) 638-1334
Business Manager: Carmen Principato

Local 625
2155 Fasan Dr.  
Oldcastle, ON  N0R 1L0  
Tel:  (519) 737-0373 Fax:  (519) 737-0380
Business Manager: Robert Petroni

Local 1059
56 Firestone Blvd.  
London, ON   N5W 5L4  
Tel: (519) 455 - 8083 Fax: (519) 455-0712
Business Manager: Brandon MacKinnon

Local 183 Kingston
145 Dalton Ave., Unit 1  
Kingston, ON K7K 6C2  
Tel: (613) 542 - 5950 Fax: (613) 542-2781
Business Manager: Jack Oliveira

Local 527
6 Corvus Court  
Ottawa, ON   K2E 7Z4  
Tel: (613) 521 - 6565 Fax: (613) 521-6580
Business Manager: Luigi Carrozzi

Local 837
44 Hughson St. S.  
Hamilton, ON   L8N 2A7  
Tel: (905) 529 - 1116 Fax: (905) 529-2723
Business Manager: Manuel Bastos

Local 1089
1255 Confederation St.  
Sarnia, ON N7S 4M7
Tel: (519) 332 - 1089 Fax: (519) 332-6378
Business Manager: Mike Maitland

LiUNA Ontario Provincial District Council 
1315 North Service Road E., Suite 701 Oakville, ON L6H 1A7

Tel: (289) 291-3678 Fax: (289) 291-1120
www.liunaopdc.ca

Jack Oliveira 
 Business Manager

 

 

to all of our members, their families,
friends and the portuguese community

Happy
Canada Day

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

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

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

Happy Canada Day!

FYI
-Kika

A lula gigante de Britannia Bay

O animal que estava encalhado e, infe-
lizmente, a morrer na praia africana, ti-
nha aproximadamente quatro metros de 
comprimento e pesava entre 200 e 300 
quilos. O tamanho descomunal é quase 
o de um pequeno carro! Quando encon-
trada por um local, a lula ainda estava a 
respirar e o morador tentou empurrá-la 
de volta ao oceano, mas, devido peso, não 
teve sucesso.
A lula, que faleceu, foi para o Iziko Mu-
seum e está a ser estudada pelos biólogos 

marinhos do local. Ela uniu-se a outras 
19 lulas gigantes que estão na institui-
ção, todas submersas em álcool 70%. Os 
investigadores informaram que, mesmo 
com quatro metros de comprimento, o 
animal ainda era jovem e poderia crescer 
mais.
Segundo um dos biólogos marinhos do 
museu, estes tipos de lula vivem em to-
dos os mares do planeta, com exceção dos 
polares. Normalmente, localizam-se em 
regiões profundas do oceano, entre 300 e 
900 metros de profundidade.

Encontrar as ditas lulas gigantes faz par-
te das histórias de muitos marinheiros 
de séculos passados. Relatos de embar-
cações que encontraram os animais de 
tamanho descomunal deixaram popula-
ções aterrorizadas. Entretanto, tem se 
tornado cada vez mais difícil encontrar 
esses seres, que são conhecidos por es-
tarem nos oceanos mais profundos. 

Algumas pessoas que costumam ir à 
praia de Britannia Bay, na África do Sul, 
assustaram-se ao encontrar encalha-
da na areia uma lula gigante, do tama-
nho de um carro! O caso aconteceu no 
dia 7 de junho e, obviamente, o animal 
foi parar por engano à região, já que o 
seu habitat natural são os oceanos mais 
profundos.
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FYI
-Kika

LULA GIGANTE

C
ré

di
to

s:
 D

R

26 de junho a 2 de julho de 202058 www.mileniostadium.comMILÉNIO | ENTRETENIMENTO



João Francisco, o filho mais velho de Pedro 
Lima, usou as redes sociais para partilhar 
um texto dedicado ao pai. Uma mensagem 
publicada um dia depois da mulher do ator, 
Anna Westerlund, ter também quebrado o 
silêncio após a trágica notícia.
“E agora? Onde está a minha dupla do vó-
lei? O meu companheiro da bola? Quem 
me vai ver jogar? Quem vai entrar comi-
go na água? Quem também vai dar “o li-
tro” por vitórias a feijões? De onde virão 
as histórias, as referências? Ensinaste-me 
a desfrutar da viagem. Mal sabia que seria 
tão curta. Trago-te comigo no sorriso, no 
olhar, no jeito, no abraço. Perdi o meu me-
lhor amigo. Agora o estúpido sou só eu…”, 
escreveu o jovem de 21 anos. Além de João 
Francisco, Pedro Lima teve mais quatro 
filhos: Emma, de 15, Mia, de 12, Max, de 
nove, e Clara, de três.
Também a atriz Fernanda Serrano voltou 
a usar as redes sociais para fazer nova 
homenagem a Pedro Lima. A atriz par-
tilhou algumas fotografias tiradas com 
o malogrado ator. As imagens recor-
dam trabalhos que fizeram juntos, assim 
como a amizade que cresceu entre ambos 
ao longo dos últimos anos. “Obrigada 
por tantos e tantos momentos! Vais-nos 
fazer tanta falta!“, escreveu Fernanda 
Serrano, de luto pelo amigo.
Liliana Campos, apresentadora de televi-
são, dedicou a edição desta segunda-feira 
(22)do programa ‘Passadeira Vermelha’ de 
forma diferente do habitual. A apresenta-
dora fez questão de prestar homenagem a 
Pedro Lima, encontrado morto no passa-
do sábado, dia 20, na Praia do Abano. Uma 
morte que chocou o país.

“O dia acordou mais triste, o Pedro Lima, 
partiu aos 49 anos e levou consigo uma 
mão cheia de sonhos por concretizar”, 
ouve-se no vídeo que abriu o programa, 
em que se veem imagens da homenagem 
dos amigos surfistas. “Até sempre meu 
capitão”.
“Seja bem-vindo à ‘Passadeira Verme-
lha’. Hoje é um dia triste para mim. O 
meu diretor disse-me que não precisava 
de estar aqui mas eu quis estar neste pro-
grama para falar com você que está aí do 
outro lado. Devo isto ao Pedro, à Anna 
e à família”, começou por dizer Liliana, 
amiga de Pedro Lima há muitos anos e 
madrinha do seu filho.
“Nos últimos dias muita coisa foi dita e es-
crita e queria que soubesse por mim que 
nem eu nem o Rodrigo recebemos mensa-
gens do Pedro, receberam sim dois gran-
des amigos do Pedro que se aperceberam 
apenas naquela altura do que podia acon-
tecer. A família e os amigos do Pedro tive-
ram sempre lá e é muito injusto os amigos 
e os filhos verem a família acusada. O Pe-
dro não é culpado, os amigos não são cul-
pados, muito menos a Anna e os meninos. 
Portanto, se não tiver nada para dizer, não 
escreva isso porque pode estar a causar 
uma dor enorme a quem está a ler do ou-
tro lado. Já basta o que basta, já basta toda 
esta tragédia, tudo isto que não há palavras 
para descrever”, disse com emoção.
A apresentadora fez ainda uma revelação 
muito grave, ao contar que os filhos do ator 
têm recebido, por parte de colegas de esco-
la, mensagens a dizer que “é bem feita te-
rem perdido o pai”.
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Na terça-feira, dia 23 de junho, Carolina Loureiro soprou 28 velas e, 
mesmo à distância, o artista brasileiro Vítor Kley fez o possível para 
que a namorada esboçasse um sorriso na data especial.
Recentemente, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar com os 
fãs o gesto romântico da cara-metade. Numa nova fotografia, surge 
a segurar um lindo arranjo de flores e um cartão, no qual se pode ler 
que Vítor é o remetente e Carolina a destinatária.
“O meu melhor presente ainda não conseguiu atravessar o oceano, 
mas fez de tudo para eu o ter perto de mim. Obrigada, amor da minha 
vida”, diz a legenda. 
De recordar que Carolina e Vítor assumiram o relacionamento em de-
zembro de 2019, mais especificamente no dia de Natal. Com o atual 
momento que o mundo atravessa, o casal está afastado, dado que a 
atriz se encontra em Portugal e o músico permanece no Brasil.

Kika

Joel Schumacher morreu aos 80 anos esta 
segunda-feira, dia 22, em Nova Iorque, 
EUA. O realizador norte-americano não 
resistiu a um cancro diagnosticado há vá-
rios anos. 
Estudou Design de Moda, mas foi no ci-
nema que vingou. Joel Schumacher dedi-
cou-se à sétima arte a partir dos 35 anos, 
tendo começado pelo departamento de 
guarda-roupa e acabando por se dedicar à 
realização a partir de 1970. 
Entre os seus filmes mais destacados, es-
tão “Batman Para Sempre”, “Batman e 
Robin”, “Um Dia de Raiva”, “O Primeiro 
Ano do Resto das Nossas Vidas”, “Os Ra-
pazes da Noite”. “O Cliente”, “8 mm”, 
“Cabine Telefónica” ou “O Fantasma da 
Ópera de Andrew Loyd Weber”.

Esta quarta-feira, dia 24, Andreia Rodrigues e 
Daniel Oliveira completaram três anos de ca-
samento. O casal não deixou passar a data em 
branco e assinalou-a nas redes sociais. 
O apresentador e Diretor de Programas da SIC 
publicou uma fotografia em que o casal sur-
ge ao pôr-do-sol. Na legenda, apenas a data 
deste dia especial: “❤  24.06.17”.

Esta quarta-feira, dia 24, foi especial para 
Carolina Deslandes. O filho mais velho da 
cantora e de Diogo Clemente fez quatro 
anos. Para assinalar a data, a artista fez 
uma publicação nas redes sociais.
Carolina Deslandes conta que, desde que 
foi mãe, surgiu nela uma grande neces-
sidade de proteção. Recorda ainda um 
episódio que viveu recentemente com 
Santiago, que tem uma perturbação do es-
pectro do autismo, e um comentário que 
recebeu e a deixou magoada. A cantora 
enaltece as muitas qualidades do menino e 
as novidades que todos os dias surgem na 
vida familiar.

Katia Aveiro parece estar a passar por uma 
fase mais introspetiva, ligada às memórias 
do passado. Nas redes sociais, a empresá-
ria partilhou duas fotografias ligadas à casa 
de infância, no Funchal, Madeira. Numa 
das imagens, a irmão de Cristiano Ronal-
do mostra a casa onde passou os primeiros 
anos de vida. E conta: “Nasci numa casa 
velhinha. A minha cama era sustentada 
por tijolos. Fui mordida na cara, era ainda 
uma bebé de meses, por um rato (não tenho 
vergonha nenhuma de dizer isto), graças a 
Deus a minha mãe chegou a tempo, senão 
era mais feia do que sou hoje😂😂. Cresci 
num bairro pobre, desde cedo aprendi a 
valorizar o pouco que tinha. A vida sem-
pre respondeu ao longo do tempo com al-
ternativas, seja por mim seja por quem me 
rodeava. Ajudávamo-nos uns aos outros. 
Aí nasceu a união, porque dividíamos com 
os nossos toda e qualquer conquista. Desde 
pequena que a minha mãe me ensinou a 

partilhar entre nós o que tínhamos. A capa-
cidade de ajudar alguém não tem a ver com 
as posses, todos devem e podem ajudar 
alguém, independentemente da condição 
social. A ajuda é vasta. Já fui ajudada por 
pessoas sem que elas mesmo soubessem… E 
tu ajudas alguém ????”
Uma mensagem de humildade e superação 
que procura sensibilizar os fãs e seguidores 
para a necessidade de dar a mão a quem 
mais precisa. E que também recorda que 
tudo pode melhorar.
Já na segunda imagem, Katia mostra a pai-
sagem que via através da janela de casa: 
“Na minha infância e juventude eu tinha 
esta vista e este lugar”. 
A viver no Gramado, Brasil, a empresária 
parece estar a sentir falta da ilha que a viu 
nascer e crescer.
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JOEL SCHUMACHER 

MAIS UM ANO! 

SANTIAGO  
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PARABÉNS CAROLINA 
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CAMOESTV.com
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686 

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

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
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Caça palavras

Jogo das 10 diferenças

SudokuPalavras cruzadas

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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Horizontais

1. Ciência, arte e prática das relações in-
ternacionais entre Estados;

5. Utensílio de mesa e cozinha, composto 
de um cabo em cuja extremidade se for-
ma uma parte côncava;

8. Instrumento constituído por lâmina 
cortante presa a um cabo;

9. Instrumento bastante antigo, com-
posto de cordas estendidas numa 
moldura aberta;

11. Peça contendo elementos letras, nú-
meros ou figuras em relevo, usada para 
marcar ou autenticar documentos;

12. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir;

Verticais

2. Bebida preparada com limão, açúcar, 
gelo e cachaça;

3. Estudo das sociedades humanas e das 
leis que regem as relações sociais;

4. Cartão de espessura mediana, interme-
diário entre o papel grosso e o papelão;

6. Refeição solene, para um grande número 
de convidados;

7. Veículo que se locomove sobre rodas, para 
transporte de passageiros ou de cargas;

10. Impresso que acompanha medicamen-
to e contém informações sobre ele;

13. Utensílio contendo tinta ou similar 
com que se pode escrever ou desenhar;

14. Comportamento que tende a negar à mu-
lher a extensão de direitos do homem;

15. Traço ou linha divisória entre espaços 
ou propriedades.

REPOLHO

CEBOLA

PEPINO

RABANETE

CENOURA

TOMATE

GENGIBRE

BETERRABA

ASPARGO

ESPINAFRE

FEIJÃO

ABÓBORA

MANDIOCA

ALFACE

LENTILHA

 A A R U O N E C P O A C N V C
 C I G E Q L A Z U B Z Y K A L
 T A F A F C E U O Q B A S K K
 L T L O B X E B R E P O L H O
 B P E P I N O B T O L M I N E
 X E N I L R T F O C D M L E R 
 Q S T A A A I A E L O A O S B
 E L I E A C S V D N A N A P I
 T F L E R P A G A C F D J I G
 A I H U A R T C D A G I I N N
 M N A R O V A N A A R O E A E
 O H G M N I X B Y M R C F F G
 T O G O I S S F A O C A A R J
 O F C H A L R A B A N E T E G
 J A W Y W S E C A F L A H J R

Ingredientes:

• 1 colher (chá) de bicarbonato de 

sódio

• 1 colher (chá) de fermento em pó

• 1 pitada de sal

• 500 g de farinha de trigo

• 700 ml de água quente 

• Óleo para fritar

• Açúcar e canela p/ polvilhar

Modo de preparação:

Levar a água ao lume com uma pitada de sal. 
Assim que levantar fervura, retirar e reservar.
Misturar a farinha com o fermento e o bicar-
bonato. Depois adicionar a água, em fio, me-
xendo com a colher de pau. 
Deixar a massa a descansar durante ½ hora, 
tapar com um pano.
Com a ajuda de uma colher  encher o saco de 
pasteleiro com a boquilha frisada e espremer 
a massa das farturas em óleo bem quente, a 
partir do centro da frigideira, em espiral.
Deslocar as farturas com o apoio de dois gar-
fos. 
Quando estiverem lourinhas, retirar as far-
turas e pô-las a escorrer sobre papel absor-
vente.
Depois de escorridas, cortar pedaços com 
uma tesoura e passar as farturas por açúcar 
e canela.

Culinária por Rosa Bandeira

Farturas
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camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

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

Percebemos como se confeciona o prazer
de ser solidário, com Cristina da Costa

Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade
em mais um Roundtable

Terminamos a visita guiada ao
Museu Cosme Damião

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

Recordamos os  devastadores incêndios
que enegreceram Portugal, com Paulo Fajardo
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SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Uma energia que brota do seu íntimo 
e que vai influenciar a sua forma de 

expressão e comunicação, poderá causar um 
forte impacto nos outros, que não ficarão in-
sensíveis às suas ideias em virtude da sua pro-
funda convicção. Os seus bens, monetários 
ou imobiliários, poderão ocupar uma parte 
do seu tempo neste período.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
É um período ótimo para todos os 

assuntos relacionados com o trabalho espe-
cialmente com vendas e relações públicas. Irá 
compreender melhor as vantagens das boas 
relações entre as pessoas que trabalham jun-
tas. Será um bom momento para testar as suas 
verdadeiras aptidões no mundo do trabalho e 
dos negócios. 

AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Época de grande capacidade mental 
e intelectual. As suas ideias claras e 

concisas, ajudá-lo-ão a organizar um pro-
jeto que tenha em mãos e a ter sucesso no 
campo profissional. Poderá sentir alguma 
ansiedade e nervosismo, tente relaxar prati-
cando exercício físico, inicie uma dieta sadia 
e elimine hábitos nocivos á sua saúde.

PEIXES 20/02 A 20/03
É uma boa altura para passar mais 
tempo em casa, para se dedicar 

mais à sua família e àqueles que lhe são 
queridos. Obterá destes o apoio de que 
necessita. É ainda favorável para redeco-
rar a sua casa, torná-la mais confortável 
e bonita. Tenha cuidado com os excessos 
alimentares que poderão trazer-lhe pro-
blemas digestivos.

LEÃO 22/07 A 22/08
Durante esta fase poderá tender 
para fugir às suas responsabilida-

des. A tentativa de esconder uma situação 
ou um segredo podem levar a uma perda de 
confiança e a comentários menos favoráveis 
em relação a si. Procure ser honesto consigo 
próprio e depois com os outros e verá que se 
sentirá mais apoiado.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Durante esta semana tenha espe-
cial atenção a atitudes ou palavras 

impensadas ou bruscas pois estas poderão 
trazer-lhe alguns dissabores. É, no entan-
to, uma altura propícia para o debate de 
opiniões e ideias com os amigos, estando 
sublinhada a sua capacidade de realização, 
empreendimento e iniciativa sociais. 

BALANÇA 23/09 A 22/10
Neste momento irá provavelmente 
ter a possibilidade de alargar os seus 

horizontes e ver a vida de uma forma mais 
ampla. Tal poderá decorrer do contacto com 
a arte ou através de um encontro amoroso 
com alguém que lhe despertará sentimentos 
muito especiais. Fase de grande abertura de 
espírito a ideias e conceitos novos tanto no 
que diz respeito ao amor como à arte e à es-
tética. 

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Este poderá ser o início de um es-
tilo de vida diferente e mais posi-

tivo. Estabelecerá novos contactos que po-
dem ter como ponto de partida a partilha 
de interesses comuns relativos a filosofia, à 
vida quotidiana ou a análise de ideias abs-
tratas. Se mostrar maior tolerância com os 
outros, verá que eles usarão de maior fran-
queza consigo, o que lhe irá proporcionar 
grande satisfação.

CARNEIRO 21/03 A 20/04 
Esta semana vai ter momentos de 
maior harmonia e de tranquilidade, 

que vão fazer que se sinta mais à vontade no 
contacto com os outros. O seu poder de se-
dução vai passar precisamente pelo dom da 
palavra, conseguindo assim um ambiente 
leve e descontraído à sua volta. Vai ter maior 
facilidade de resolver assuntos do quotidiano 
relativos ao movimento e energia mental.

TOURO 21/04 A 20/05
Este é um bom momento para pôr 

em prática um plano financeiro. Tenha cui-
dado, mas se as suas finanças estão contro-
ladas então será um momento benéfico para 
investir obtendo lucro. Contudo, vigie os 
gastos extravagantes, em especial aqueles 
que tenham que ver com luxo, beleza e con-
forto. Poderá melhorar a sua situação finan-
ceira até através de um sócio ou amigo.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Nesta altura, devido à facilidade que 

tem de comunicar aos outros as suas ideias, 
verá favorecida a concretização de um negó-
cio ou de um projeto para melhorar a sua si-
tuação financeira. Este é um período no qual 
também serão importantes para si tanto os 
valores de ordem material como espiritual.

CARANGUEJO 1/06 A 20/07
Nesta semana vai sentir especial sa-
tisfação a dar livre curso ao seu lado 

sonhador, embora não sinta grande facilida-
de em exprimir os seus sentimentos. Dedi-
que-se a leituras sobre temas filosóficos, ou 
outros assuntos relacionados com os aspetos 
espirituais da vida e aproveite para ajudar al-
guém que necessite do seu apoio.

Soluções

2

3

4

9

6

8

4

5

2

5

1

4

2

6

7

2

5

8

4

7

5

8

1

3

9

3

6

7

7

4

8

7

1

9

6

5

3

5

7

1

8

2

3

7

6

2

9

1

6

9

3

7

8

9

4

1

3

8

5

6

9

3

1

7

4

9

2

6

1

2

5

8

4

8

1

3

6

4

5

2

9

1

2
3

4
5

6

11

8

9

10 12
13 14

15

7

H

N

C

A
T

A

E

A

R

S
I

I
V

D

P

C

I

A

I

H

A

N

C

A

I

I
R

P

R

L

F

T
R

A

A

I

N

L

C

I

O

A

M

O

M

C

U

A

B

L

A

I
A

O

G

S

O

O

L

I

H

O

C

E

I

E

B

T

R

C

E

O

A

U

N

R

Q

A

A

M

C

M

S
I

A

H

O

A

 A A R U O N E C P O A C N V C
 C I G E Q L A Z U B Z Y K A L
 T A F A F C E U O Q B A S K K
 L T L O B X E B R E P O L H O
 B P E P I N O B T O L M I N E
 X E N I L R T F O C D M L E R 
 Q S T A A A I A E L O A O S B
 E L I E A C S V D N A N A P I
 T F L E R P A G A C F D J I G
 A I H U A R T C D A G I I N N
 M N A R O V A N A A R O E A E
 O H G M N I X B Y M R C F F G
 T O G O I S S F A O C A A R J
 O F C H A L R A B A N E T E G
 J A W Y W S E C A F L A H J R



MILÉNIO |  INFORMAÇÃO

Desejamos a toda a comunidade um Feliz

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

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

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

Profissionais de Televisão 
Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.

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

M E D I A  G R O U P  I N C

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

Contact: Carlos 416 220 9514

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

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

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

Profissionais de Televisão 
Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.

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

M E D I A  G R O U P  I N C

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

Contact: Carlos 416 220 9514

Classificados

Este é o momento de nos unirmos. 
De ajudarmos quem mais precisa. 
A MDC Media Group está a promover a recolha de 
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

A nossa tenda está localizada na Camões Square 
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!

26 de junho a 2 de julho de 202062 www.mileniostadium.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.

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



TWO STORY DETACHEDWoodbridgeJUST LISTED!
63 Ennerdale Rd (Dufferin & Rogers)

GILBERT LOPES
soldbygil.com 
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS 
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  1272 Dundas St. W. (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave. W.  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

SOLD
Semi-detached 

Casa separada de um lado. 3 Quartos e 
3 casas de banho.

Pedem $817 000

2 quartos, grande sala, cozinha e sala 
de jantar, 2 casas de banho, varanda, 
maquinas de lavar próprias. 5 electro-
domésticos—tudo novo.

401 – Trafalgar

Linda casa (3.100 pés quadrados), num 
lote de 100 x 400 pés.

4 quartos e 4 casas de banho.

CUSTOM BUILT HOME

Queen e Dovercourt

Three bedroom, 3 bathroom with a large 
yard that’s perfect for entertaining. Three 
years old with many builder upgrades.

Perfect for first time buyers in Alliston.

Asking $1,049,000. Attention investors! 
Well maintained income property with 3 
self contained units. Upper level features 
3 bedroom, kitchen, generous family 
room, extra bath and bedroom in attic! 
Main level, features 2 bedroom, kitchen, 
full bath, dining and large family, lower 
level features updated kitchen , bedroom 
with closet. Fireplace in rec and good ceil-
ing height. Plenty of parking at rear with 2 
car block garage with interlock patio.

Asking $649,000. Perfect for outdoor 
lovers. Nested in a private setting, ap-
proximately 1.8 Acres. Home features 
renovated 4 bedrooms, renovated 3 
baths, open concept vaulted ceilings, 
over sized kitchen with detailed gran-
ite counter, stainless steel appliances 
2018. Beautiful appointed hardwood 
throughout wood burning and gas 
stove, w/o to private deck , sun room, 
beautiful private oasis lot, floor plans. 

JUST LISTED!
7 Juniper Isle Rd, Kawartha Lakes

56 Westbury Cres
Keele & Rogers 

Preço: $929,900. Completamente reno-
vado com 2 quartos, com entrada sepa-
rada para um apartamento de 1 quarto 
no basement. Num lote grande com 5 
lugares de estacionamento. 

Preço: $979,900. Oportunidade de 
Investimento. Propriedade Cuidada. 
Pode arrendar ou habitar e arrendar. 3 
apartamentos com entradas privadas. 
Garagem para dois carros. Driveway 
Privado. Basement com acesso ao 
exterior. Todos os apartamentos têm 
acesso a lavandaria. 

Preço: $599,900. Treviso Condomínios. 
Apartamento com mais de 800 sq ft, com 
2 quartos + den, 2 casas-de-banho com-
pletas e um enorme terraço. Incluído um 
lugar de estacionamento e arrumação. 

721-830 Lawrence Ave W
Dufferin & Lawrence

Rogers & Caledonia

Eglinton and Dufferin

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing.

Scarlett and Eglinton


