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Semanário. Todas as sextas-feiras, bem pertinho de si!

Manuel DaCosta
Editorial
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Com o girar do novo mundo, as seguintes
frases são frequentemente atiradas ao vento
“Vidas Negras Importam/ Black Lives Matter”,
“A Nossa Geração, A Nossa Escolha”, “Desmilitarizar a Polícia”, “Retirar Financiamento
à Polícia”, para criar confusão e dúvida na
forma como o policiamento deve ser feito na
cidade. O Police Service Of Ontario tem um
orçamento anual de $1.2 biliões, no entanto
devido a algumas maçãs podres, a polícia tem
servido de peão no jogo político. Os políticos e
as organizações sociais viram-se numa oportunidade de mudança. A questão das reformas deve focar-se em como implementá-las
sem destruir um sistema que é necessário à
proteção da igualdade de cada cidadão. A culpa das atuais questões racistas é atribuída à
falta de diversidade e inclusão onde, de forma
propositada, não são dadas as mesmas oportunidades de desenvolvimento social aos grupos minoritários.

erá que a culpa no que diz respeito à diversidade e inclusão deve ser atribuída à polícia,
tal como o segmento da sociedade parece sugerir? Certamente que a polícia é parte, mas não o único responsável. Para alcançar resultados positivos a longo prazo, é necessário
o esforço conjunto de soluções que exigem uma implantação que
aborda especificamente problemas dentro de uma comunidade
e, em particular, numa cultura étnica diversa como a de Toronto.
Alguns Councilors defendem que se deve cortar o financiamento
da polícia em 10%, BLM sugerem que seja um corte de 50%, enquanto outro Councilor sugere que se retirem as armas à polícia.
Este tipo de retórica não ajuda na confiança e viabilidade da força
policial que todos os dias enfrenta vários desafios no seu traba-

lho. Se queremos uma força policial sem dentes, despeçam-nos a
todos e utilizem os cidadãos para responder às 387 chamadas de
emergência feitas para a polícia, isto apenas no mês de junho. O
futuro da proteção dos cidadãos requer mudanças no sistema de
policiamento da cidade, no entanto devem ser feitos ajustes com
uma abordagem equilibrada que protege os nossos polícias e os cidadãos que eles protegem. Não vamos a lado nenhum se os grupos
de interesse e políticos gerarem uma força sem meios, para atingir
uma mudança social que serve a eles próprios.
Não existem dúvidas de que existe assédio, exploração, comportamentos racistas e abusos em muitas áreas da sociedade.
As mentalidades mudam quando se apresenta aos residentes
desta cidade uma boa liderança a mostrar-nos o caminho. Infelizmente, não vemos muitos exemplos de gestão e comunicação que resolvam o problema que surgiu e é preciso cabeça fria
para prevalecer uma estratégia prospetiva. Felizmente, no meio
de toda a confusão e todos os apontar de dedos, existem ótimos
polícias que todos os dias vão trabalhar com uma única coisa na
cabeça “Servir e Proteger”. Um desses polícias é Ron Taverner,
superintendente da Divisão 12, 23 e 31, que fez o seu caminho
para o trabalho nos últimos 53 anos a servir as pessoas e continua
porque o seu trabalho ainda não está completo. Numa entrevista que concedeu ao Milénio Stadium, discute o passado e as suas
expectativas para o futuro do policiamento. Por isso, no meio de
tanto negativismo que rodeia as nossas vidas, vamos celebrar os
aspetos positivos da polícia.
Três palavras que mudaram o curso do mundo e que ou vão
iniciar a mudança ou providenciar uma desculpa para os abusos
continuarem. “Não consigo respirar” está relacionado com muitas mortes que decorreram ao longo dos anos, mas devemos todos
respirar fundo e garantir que desta vez fazemos o que está certo. A
Câmara Municipal e o Conselho de Serviços Policiais precisam de
uma liderança forte e não podem ser divididos devido a ambições
e interesses, o que pode arruinar o processo de diversidade e inclusão. A reforma não é fácil, mas com vontade tudo se faz.
Queremos uma cidade segura. Você não?
E se os direitos civis forem desafiados, “a quem é que vai ligar”?
Versão em inglês
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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.
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In a message published in The Star, Chief Mark Saunders, Toronto Police Service, said:

Toronto police moving quickly
to combat anti-Black racism
The tragic incidents of the past few
weeks, and too many similar incidents
in the past, should make all of us angry.
I am angry, as a Black man, a father, a
husband, a brother, a son and police
chief. There are no words to describe
the anguish of the lived experiences of
some members of our Black, racialized
and vulnerable communities. I have experienced it myself.

P

olice services and politicians talk
in abstract about the importance of
public trust. It is not possible for police to function without trust. We have a
duty not just to serve and protect without
bias, but to care, to strive for excellence,
and to change when needed.
We must move to action. It’s a reality that
many are grasping with new urgency. The
people of Toronto need to know that their
police service has been working for years to
prepare for this moment.
I rarely make comparisons to other entities, but these are different times, so let me
say the following: we are the fourth largest
municipal policing service in North America and we are leaders in officer training and
service delivery. Policing in Canada is different than in the United States, in civilian
oversight, recruitment, training and transparency, and we are fortunate as citizens in

a large, growing urban city, for that.
The Toronto Police Service has implemented an enormous change agenda in
modernizing service delivery. The 2017
Transformational Task Force was a gamechanger. Civilians and officers debated
and decided what policing should look like
in Toronto. We came away with a singular
focus: our communities. They are at the
core of everything we do. I believe passionately that our Service gets it right most of
the time. We choose guardians, not warriors. Good policing starts with hiring the
right people, but that’s not enough.
We invest in training excellence that is
holistic and never ends. Toronto Police
Service officers undergo annual training
throughout their careers. We do this to ensure they are equipped — mentally, emotionally and physically — to de-escalate, to
help, and yes, to serve and protect. I would
stack our training against any service in
North America.
The Toronto Police Service receives almost 2 million calls for service annually.
Are we right every time? No. But we do hold
ourselves accountable. Our members want
to do right by our city, by our colleagues,
and by our families.
We are open to continued change and
growth. With regards to anti-Black racism,

I want to share four areas we are already investing in:
First, the creation of an Equity, Inclusion
and Human Rights Unit. In 2019, we created a new unit to help us to evolve, to strive
for bias-free services, and to offer all members guidance to learn and practice diversity and inclusion.
We hired subject matter experts who
bring deep expertise in equity, inclusion,
human rights, research and community
engagement. They have advanced education and professional and lived experience.
They are guiding the implementation of best
practices and informing the work that we
do in our communities, and the supports
and training we deliver to our members.
Second, our Race-Based Data Strategy.
This strategy doesn’t have a policing comparator in North American and will fundamentally change how we deliver policing.
We are collecting and analyzing racebased data and information, including
about our public interactions and our members’ perceptions of those interactions. We
will analyze it to identify systemic racism
and trends and to develop mitigation strategies and evolve training.
Third, our Race Base-Based Data In-Person Training. Dr. Grace-Edward Galabuzi,
an internationally recognized expert, is

helping us develop a multi-modal training
curriculum informed by community members and stakeholders, and includes input
from the Anti-Racism Directorate, the
Ontario Human Rights Commission, the
Ministry of the Attorney General and the
Wellesley Institute. Every member will take
this training. It will cover historic and systemic racialization, systemic racial profiling
and will inform our members and further
protect our communities.
And fourth, our Anti-Black Racism Training. We are in year two of a best-in-class
training program that goes beyond what
most public sector organizations have offered. It was developed with academics, external experts, community partners, and our
own members. We are learning what anti-Black racism is, about implicit and explicit
bias, and about the experiences that affect the
Black community in relation to systemic discrimination and policing. Implicit bias training is mandatory for our officers.
Will we stop here? No.
The Black community is telling us who
they are, and who we are. We are committed to listening and working together with
the public and governments for change.
Mark Saunders
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“OFFICERS STILL
HAVE TO SERVE
THE COMMUNITY”
- Ron Taverner

in all aspects of societal issues, including
mental illness but dealing with mental
health is very complex. When calls are received, we try to assign officers who are
familiar in dealing with domestic situations
but it’s dependent on the nature of the call.
If there are weapons or violence involved,
the type of response may change. The safety of the citizen is a priority, but we never
know what will confront us when we arrive at the location.

lenging but we are making good progress.
Law enforcement is often frustrating because after arrests are made, bail is granted almost immediately, and this has far
reaching effects in controlling crime. Toronto is a diverse city with cultural issues
in each community and many come from
societies where cultural insensitivity, hate
crimes and racism is a way of life.

RT: The Police Service has had a policy of
Ron Taverner: I have no plans to retire as issues. Are police trained to deal with these hiring officers that represent the communretiring is stopping doing something you types of situations?
ity and continue to prioritize the hiring of
love. There’s a lot of work to be done and RT: Police are continually being trained officers to address deficiencies. lt’s chal-

we have hired more women and minorities. We need to do more community and
neighbourhood based policing to build a
dialogue with the communities. Officers

The on-going controversy surrounding
policing in Toronto and most democracies in the world, prompted Milénio Stadium to approach one of the most celebrated and controversial police officers
in the Toronto Police Service to provide
an overview into the current state of law
enforcement in the GTA and his hopes for
the future of peace enforcement despite
the constant barrage of recent criticism.

I plan to continue being part of the process
of making this city better.
Milénio Stadium: How have you seen policing change over the years as your career
has evolved in this city?

RT: There have been some negatives and
positives in the changes on how police
work is done. Changes in laws and reforms
on how we deal with the public, particularly in domestic situations have become
on Taverner is superintendent of 12, complex and challenging. There was a time
23 and 31 Divisions of the City of To- when one policeman would go alone, talk
ronto. He joined the police service to the people, work things out and leave.
in 1967 and has been providing protection Today if there any signs of violence or
to this city for the last 53 years in various abuse, police are obligated to arrest and
positions. Mr. Taverner Is 73 years of age charge individuals. There is no choice.
and Milénio Stadium asked him if he was MS: Recent deaths at the hands of poready to retire.
lice appear to be related to mental health

R

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

MS: The face of police officers today is different than when I arrived in Canada in
MS: Policing in Toronto with all its ethnic 1970. Most officers were white, and mostpockets and requirements based on cul- ly men of a certain stature. Much different
tural needs must present specific demands. today.
Are there sufficient officers of different RT: Changes are the result of the complexethnic backgrounds that will attend to calls ities within this city and how it evolved.
from specific ethnicities?
To represent the composition of this city
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are required to spend the first four years af- ations with a police officer to de-escalate MS: What do police officers need to do to the City of Toronto as he will have a better
ter graduation in neighbourhood policing situations is a good start in the process.

provide a more effective service?

to get an understanding of how people live MS: ln view of the current conditions
within those communities and have direct with criticisms of police officers and
interaction with the citizens.
their work, are officers performing their

RT: Continuous training, body cameras ity. He has to have a vision and understand
and the provision of funding to deal with the make-up and progression of change.

MS: There are many who are calling for

jobs with fear?

defunding and reforming the police ser-

RT: Officers still have to serve the com-

vice and i structure. How do you see the
approaches being proposed?
RT: I am open to reform and we can’t bury

munity. They have been trained to deal
with every situation and will have to use the
training to deal with issues. If officers have

our heads in the sand that problems don’t the feeling that they are not supported by
exist. We have to correct mistakes by of- the community, they start second guessing
ficers with better training and understand themselves but at the end of the day they
the vision to truly want to serve. To get have to be effective and compassionate in
there, changes are required on the way

order to protect the community. Discipline

services are delivered. l’ m against de- and oversight are very important, because
funding because it will reduce the number the SIU, which is an independent investi-

understanding of the feel of this commun-

the modern social issues. Officers are not Embracing technology and how to deal
against cameras and videos always tell with people and training is important.
a story. Officers need to be professional The best person for the job should have a
in their approach to their job. Bad apples vision and the support of the community
within the police force have to be weeded

and politicians to make this city a place to
out and it’s disgusting any time they are be enjoyed so we can move forward with
charged with a crime and found guilty. Bad our lives.
behaviour by an officer tarnishes the image
of every officer.

MS: Final words...

MS: The City of Toronto is looking for a new RT: No plans to change or retire. I enjoy
Chief. What qualifications does he need to my job and serving the people of this City.
address current and future requirements, I plan to stay as long as I can make things
and should it be someone from the City of better.

of officers on the street. Perhaps training

gative body, will investigate allegations of

Toronto?

nurses or social workers to send into situ-

any complaints against the police.

RT: I think a new Chief should be from

MS: Thank you Mr. Taverner.
Manuel DaCosta
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A morte de George Floyd desencadeou
protestos e reflexões em todo o mundo
sobre o papel da polícia e o abuso de
poder. A discussão sobre o racismo sistémico, nomeadamente o “anti-black”,
tem incitado tanto os agentes da autoridade quanto os políticos a encontrarem
o caminho que leva a uma maior credibilização do papel da polícia e que permita
que as suas funções sejam exercidas em
pleno e aceites pela comunidade como
justas.

E

sta semana, o conselho municipal
da cidade de Toronto aprovou uma
moção que pretende reforçar a confiança da cidade na sua polícia, dotando-a de alguns meios que possam contribuir
para o cumprimento do seu lema: servir
e proteger.
Ana Bailão, vice-presidente da Câmara
Municipal de Toronto, aceitou falar sobre
este assunto com o jornal Milénio Stadium,
transmitindo-nos a sua opinião sobre este
tema que está na ordem do dia.
Milénio Stadium: O conselho da cidade de
Toronto aprovou esta semana uma moção
com vista à melhoria da prestação de serviço da polícia. De uma forma resumida
pode dizer-nos quais são as principais medidas que serão agora implementadas?
Ana Bailão: O que nós estamos a trabalhar
é para criar uma força para responder a casos em que não haja uso de armas e em casos, por exemplo, onde haja a necessidade
de resposta em situações de saúde mental.
O que pensamos é que, como muita gente
diz, nós quando temos um ataque cardíaco
não chamamos a polícia, por isso porque
é que chamamos a polícia quando alguém
está a ter, por exemplo, um ataque de esquizofrenia? Temos que criar uma equipa
– porque hoje em dia não a temos – que
tenha pessoas especializadas para, apropriadamente, responder a estas situações,
que hoje em dia são uma resposta da polícia. Está estimado que a polícia recebe

cerca de 30 mil chamadas que se referem a
situações que têm a ver mais com a saúde
mental. Portanto esse foi um passo tomado. Foram também tomadas várias medidas para combater o racismo e aumentar
a diversidade dentro da polícia - também
temos várias iniciativas pela cidade, temos
um plano para combater o racismo na cidade de Toronto.
É preciso notar que a polícia não tem
controlo no seu orçamento – essa verba
é entregue ao board deles e o board deles
depois tem controlo total. Nós não podemos dizer onde é que eles podem gastar
o dinheiro ou não – aliás, se nós não lhes
dermos o dinheiro que eles consideram
suficiente, ele têm o direito de fazer um
apelo à província para ter esses fundos e,
portanto, uma coisa que pedimos à província (que aprovámos esta semana) foi
um pedido para que tenhamos controlo
no orçamento da polícia. Uma vez que é a
Câmara que financia – porque são os moradores da cidade que através do seu imposto das casas que financiam – nós pensamos ser importante ter mais controlo e
pedimos, por isso, à província para mudarem a legislação para que a Câmara Municipal possa ter mais controlo em relação ao
orçamento da polícia.
MS: A questão do “Defund The Police” em
10% no orçamento está agora completamente posta de parte? Fica feliz com essa
decisão do conselho?
AB: O conceito de reduzir o orçamento da polícia, fazendo uma análise ao que
eles fazem hoje, e se calhar tirar algumas
dessas responsabilidades para pessoas
mais apropriadas, foi o que aprovámos.
Em relação a essa moção que falava num
corte a 10%, o que muitas pessoas diziam é
que esse é um número arbitrário – porquê
10%? Nós não sabemos se essa restruturação terá esse impacto. Poderá sim ser 10%!
Mas poderá ser 8%, poderá ser 12%! Nós
temos que fazer esse trabalho primeiro
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e, portanto, essa questão de automaticamente dizer assim “ok vamos cortar 10%
este ano, agora” - porque até outubro tinham que apresentar um orçamento com
uma redução de 10% - não passou. Mas foi
feito um pedido para se fazer uma restruturação e esse sim passou.

“Eu acho que há, como em todas as profissões, extraordinários profissionais e há aqueles
que a sua conduta não tem sido
adequada...”
MS: Ultimamente, por razões óbvias, fala-se muito do lado mais negativo da atuação
policial. Acha que é preciso fazer algo no
sentido de, sem esquecer as ações erradas,
enaltecer o que a polícia faz de bem para a
comunidade? Do seu conhecimento o que
destacaria?

mas eles têm que fazer parte dela.
Temos que lhes dar valor pelo trabalho que eles desempenham e que devem
continuar a fazer, e se calhar outras coisas podem ser dirigidas para pessoas mais
apropriadas para fazer determinados trabalhos. Porque também não é justo, realmente, um polícia responder a algumas
destas chamadas, porque eles não têm
treino, formação, eles não são profissionais nessas áreas e o que tem acontecido é
que tem havido uma falta de investimento
nessas áreas – na educação, na saúde pública, na saúde mental – e depois acabamos por ter que pedir à policia para ir resolver esses assuntos e isso não está certo.
MS: Se lhe pedisse para, como cidadã e
vice-presidente da Câmara Municipal,
avaliar a Toronto Police Service o que me
diria?

AB: Eu diria que temos muitos assuntos
que precisamos de trabalhar, eles têm as
AB: Nós temos a polícia com várias fun- dificuldades deles, mas que também têm
ções – trânsito, criminalidade e investiga- feito um trabalho em muitas áreas que tem
ção, violência, etc -, há várias unidades. Eu que ser reconhecido.
acho que há, como em todas as profissões, MS:Alguma vez lhe chegou alguma queixa
extraordinários profissionais e há aqueles
objetiva de discriminação ou tratamento
que a sua conduta não tem sido adequada
racista por parte da polícia de Toronto?
– e acho que essas coisas têm de ser combatidas. Agora, devido ao orçamento, porque é AB: Já. Constituintes que nos contactam e
a maior pressão no nosso orçamento (já está que realmente se queixam.
em um mil milhão de dólares que a Câma- MS: De que forma é que se pode evitar que
ra Municipal de Toronto dá para a polícia), isto aconteça na nossa cidade?
temos que pensar se estará na altura de fazermos uma avaliação. Temos que entender AB: É treino, é cultura, é aumentar a diqual é a maneira de mantermos as nossas versidade, é combater o racismo, não só
comunidades seguras e eu acho que não é na polícia, mas na sociedade em geral –
uma questão de se estar contra ou a favor da que temos que nos empenhar para compolícia, e infelizmente muita gente tem le- bater que isso aconteça.
Há pessoas que não se sentem protegivado esta discussão para esse lado. O mais
importante é percebermos como é que nós das... E nós temos que ouvir. Aliás, os núvamos providenciar segurança pública para meros dizem isso e, portanto, nós temos
a nossa cidade e essa é uma conversa que es- que ter atenção às evidências e ao que as
tamos a ter e que até o chefe da polícia disse pessoas nos dizem, e agir perante isso.
que é, de facto, uma conversa importante,
Catarina Balça/MS
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Com o despertar dos protestos contra a discriminação racial a que temos assistido nos últimos tempos,
cada vez mais agentes da polícia estão a ser identificados em atos de abuso de poder. As estatísticas de
inúmeros países dizem que a maior percentagem de vítimas de violência policial são pessoas de comunidades negras ou indígenas, o que levanta grandes dúvidas sobre os princípios éticos destes profissionais. Esta semana o jornal Milénio Stadium abordou a comunidade para saber mais sobre os seus pontos
de vista relativamente a este tópico, desde o abuso de poder a iniciativas como a “defund the police”, que
compreende propostas de cortes nos financiamentos das autoridades.
Telma Pinguelo/MS

VOXPOP
Rui Moreno, 27

números sendo altos em minorias pode depender muito da classe em que essas minorias
estão incluídas e de outros fatores. Não se pode tirar conclusões apenas de números.

Milénio Stadium: Conhece ou já assistiu a algum caso de abuso de poder policial?
Rui Moreno: Nunca assisti pessoalmente mas conheço várias pessoas que foram víMS: O que pensa sobre o movimento “defund the police” (cortar no financiamento à polícia)?
timas de abuso policial. Não tem que ver com racismo, mas são pessoas que conheço.
RM: A iniciativa é contraditória em muitos dos discursos dos apoiantes, principalmente daqueles que dizem que a polícia precisa de formação e de educação e que se deMS: Sente confiança nas autoridades? Porquê?
RM: Pessoalmente nunca tive nenhuma razão de queixa, mas de modo geral sinto-me vem cortar os financiamentos para apoiar outras entidades que precisam mais. Não sou
confiante e sinto-me protegido. Normalmente não existem crimes significativos a que nós contra o “defunding”, até porque a polícia tem muitos fundos que são perdidos antes
estejamos expostos, que estejam visíveis. Relativamente aos grupos minoritários, eu nunca de chegarem a algum lado, como qualquer outra entidade pública, mas acredito que o
vi desigualdade, talvez por eu ser branco, nunca vi essa desigualdade de tratamento. Os “defunding” não é a resposta àquilo que as pessoas querem.

Jennifer Fernandes, 39

MS: O que teria que mudar para conciliar a autoridade com o respeito pelos cidadãos?
JF: Fazer uma reforma seria um bom ponto de partida para chegar onde queremos. TreiMilénio Stadium: Conhece ou já assistiu a algum caso de abuso de poder policial?
nar a polícia, mudar os critérios de admissão para poder entrar nas forças policiais. Há
Jennifer Fernandes: Sim, eu conheço alguém que teve um problema doméstico, teve que outros países onde existem outros requerimentos e acho que devíamos olhar para outros
ir a tribunal e o polícia quando estava a falar com o juiz disse coisas que nunca acontece- sistemas, ver o que funciona e ver se podemos incorporar algo assim. Também acho que
ram. Ou seja, ele literalmente mentiu perante a justiça para ter a certeza que não era mais a polícia tem muito nas suas mãos. Eles lidam com casos de doenças mentais, problemas
incomodado por aquela pessoa.
que as pessoas não conseguem controlar… e nesses casos não era a polícia que devia ser
chamada. Devia ser um profissional específico.
MS: Sente confiança nas autoridades? Porquê?
JF: Nas autoridades da minha área sim, até porque nunca houve problemas a esse nível. MS: O que pensa sobre o movimento “defund the police” (cortar no financiamento à polícia)?
Mas em geral e quando se trata de minorias eu não me sinto segura por eles ou por mim JF: Nós estamos sempre a pôr mais dinheiro na polícia para nossa proteção, mas não acho
mesma. Existem injustiças sim, só que não são suficientemente divulgadas.
que seja necessário militarizar o sistema. Por isso eu defendo que se deve redirecionar
parte dos fundos para outras áreas.

Paulo Lopes, 33
Milénio Stadium: Conhece ou já assistiu a algum caso de abuso de poder policial?
Paulo Lopes: No meu caso conheço mais assédio, mas já testemunhei com amigos,
já ouvi histórias de amigos… e depois conheço as histórias que vemos pela televisão.
Alguns casos têm que ver com racismo e outros não. São ambos.
MS: Sente confiança nas autoridades? Porquê?
PL: Sim e não. Muitas das vezes aquela farda azul que os policiais usam dá-lhes um
superpoder. Abusam do poder que têm e abusam do cidadão, independentemente de
serem negros ou brancos. Nem todos os policiais são maus, há policiais bons. Então
sim, sinto alguma confiança, mas também acho que o sistema judicial não trabalha a
favor das minorias.

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

MS: O que teria que mudar para conciliar a autoridade com o respeito pelos cidadãos?
PL: O sistema judicial precisaria de uma reforma. As minorias não têm dinheiro muitas
vezes para se defender. Precisas de ter um bom advogado, o teu caso tem de ser convincente. Contam-se os casos em que os policiais foram responsabilizados por abuso
de poder e brutalidade. Também é preciso educação, e não é só académica. Os policiais
têm que saber lidar com as minorias, com as pessoas que vivem nas áreas suburbanas.
MS: O que pensa sobre o movimento “defund the police” (cortar no financiamento à polícia)?
PL: Algumas pessoas acreditam até que a polícia deve ser abolida completamente.
Eu não concordo. Concordo na questão que do dinheiro que está a ser alocado para a
polícia, milhões e milhões, podia-se cortar uma fatia e investir em pessoas especializadas em saúde mental, trabalhadores sociais. “Defund the police” não quer dizer que
têm que acabar com a polícia. Apenas significa alocar partes de dinheiro que podem ir
para áreas mais importantes.
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Carla Teixeira, 27

de tudo, respeitar qualquer pessoa, da mesma forma que exigem respeito.

Milénio Stadium: Conhece ou já assistiu a algum caso de abuso de poder policial?
Carla Teixeira: Nunca assisti, nunca aconteceu com pessoas próximas, mas sei que
existe e agora, mais do que nunca, tenho obviamente estado muito atenta ao que se
passa no mundo e percebo que acontece com demasiada frequência.

MS: O que teria que mudar para conciliar a autoridade com o respeito pelos cidadãos?
CT: Eu acredito que a autoridade pode ser exercida com respeito. Educação, princípios,
valores - tudo isso pode ser aliado à autoridade. O cidadão tem que saber respeitar a autoridade, mas a polícia tem que saber respeitar o cidadão para conquistar autoridade de
forma pacífica. Claro que nem sempre será assim tão linear, não vivemos num mundo
cor-de-rosa, mas esta é a minha opinião de uma forma geral.

MS: Sente confiança nas autoridades? Porquê?
CT: Sinto confiança no profissionalismo deles em relação a mim porque sou caucasiana,
sinceramente se fosse de outra raça acho que ia estar sempre de pé atrás ou com medo
que algo acontecesse a um filho meu. Acho que, independentemente de qualquer coisa,
a polícia devia ser vista com respeito e não com medo. Devia transmitir segurança e não
medo. Devia ser capaz de controlar situações pacíficas de forma pacífica - e isso nem
sempre acontece. Sei que é difícil controlar alguns casos de desacato à autoridade, sei
que casos de violência são difíceis de controlar, mas por isso é que são polícias a controlar e não um cidadão comum - deviam ter treino especifico para cada situação e, acima

Carolina Barros, 31

MS: O que pensa sobre o movimento “defund the police” (cortar no financiamento à polícia)?
CT: Acho que o orçamento deve ser analisado, muito bem avaliado, não sei se o ideal
será 10% como se fala, pode ser menos ou até mais, mas é um assunto sério e que deve
ser tratado com a seriedade que exige pela Câmara Municipal de Toronto - porque somos nós, contribuintes daqui, que pagamos esses mil milhões que são atribuídos à polícia, portanto acho que o Governo Provincial devia deixar esse assunto da gestão do
orçamento nas mãos da cidade de Toronto para uma análise mais próxima.
abaixo, aqui o Canadá é perfeito. Por isso qualquer país que é de primeiro mundo vai com
certeza me despertar essa sensação de segurança.

Milénio Stadium: Conhece ou já assistiu a algum caso de abuso de poder policial?
Carolina Barros: Nunca conheci alguém próximo que tivesse sofrido qualquer tipo de MS: O que teria de mudar para conciliar a autoridade com o respeito pelos cidadãos?
acao violência policial. Eu ainda sou nova aqui no país (Canadá) e por isso talvez ainda CB: Deveria haver mais informação. Quanto mais conhecimento e diálogo existir entre
não tenha presenciado.
essas duas polariades, maior é a chance de haver uma harmonia e conciliação. Deve haver mais informação, diálogo e conhecimento sobre os direitos e deveres das duas partes.
MS: Sente confiança nas autoridades? Porquê?
CB: Eu sinto confiança porque vim de um país com uma estrutura política muito mais MS: O que pensa sobre o movimento “defund the police” (cortar no financiamento à polícia)?
fraca, com uma estrutura policial muito mais fraca. Então a minha base e o meu padrão de CB: Eu sinceramente não tenho muito conhecimento sobre esta iniciativa e não sei exasistema policial ainda é muito pobre e tem muita corrupção. Como o meu padrão é muito tamente do que se trata para poder responder.

Silvino Pinto, 52

MS: O que teria que mudar para conciliar a autoridade com o respeito pelos cidadãos?
SP: Penso que o cidadão deveria ter uma lei ou uma instituição a quem pudesse recorrer quando estes casos acontecem.

Milénio Stadium: Conhece ou já assistiu a algum caso de abuso de poder policial?
Silvino Pinto: Nunca presenciei abuso de poder que tivesse que ver com racismo mas já
aconteceu comigo e outras pessoas que conheço situações injustas e em que policiais foram MS: O que pensa sobre o movimento “defund the police” (cortar no financiamento à
provocadores. Usaram a autoridade simplesmente para mostrarem que são superiores.
polícia)?
SP: Todos os anos ouvimos falar que a polícia precisa de mais financiamento para comMS: Sente confiança nas autoridades? Porquê?
SP: Depende das situações. Muitos polícias são bons profissionais mas também sabemos bater a criminalidade e o aumento da violência com uso de armas, que é outro problema.
que outros se aproveitam da farda para abusar do seu poder. E nós cidadãos não temos o É preciso combater estes problemas mas acho que o dinheiro deveria ser para financiar
que fazer perante policias agressivos, até porque qualquer reação contra a agressão pode programas sociais, dar melhores condições de habitação, saúde, educação e sociais para
ser motivo para eles alegarem desacato e, quem sabe, te prenderem ou pior.
construirmos uma sociedade melhor em vez de financiar mais as autoridades.

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

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

CAMOESTV.com
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Para muitos de nós ser polícia é: combater o crime; fazer investigações para
prender criminosos e controlar o trânsito, com o lado pouco simpático de passar multas quando há infrações na condução. Tudo isto é verdade, mas é muito
redutor daquilo que é hoje a função das
forças policiais. Há todo um trabalho desenvolvido no dia a dia de apoio à comunidade que, por vezes, nos passa ao
lado. É um trabalho humano e de apoio
ao desenvolvimento de valores de respeito pelo próximo que todos devemos
reconhecer e valorizar.

N

esta edição do Milénio Stadium em
que refletimos sobre a polícia e a importância que tem para a sociedade,
pareceu-nos fundamental apresentar-vos
o exemplo de alguns dos programas de
apoio ou interligação com a comunidade,
desenvolvidos pela Toronto Police Service.

ComKids – Kids, Cops & Computers
Desde 1998, o programa ComKids trabalha com os Toronto District e Toronto
Catholic District School Boards, bem como
com a Toronto Police Service, para alavancar exclusivamente o poder da tecnologia
para o bem social. Em 2015, o Programa
conseguiu expandir-se para fora da cidade
de Toronto através de uma nova parceria
formada com a Fundação RCMP.
O fornecimento de laptops novos e acesso
à Internet é uma grande parte da capacitação dos jovens para atingir seu potencial. O
apoio de educadores e polícias através de
sessões mensais de Lead & Learn fornece orientação aos alunos que estabelecem
relacionamentos saudáveis com figuras de
autoridade e os incentivam a impactar positivamente suas comunidades.
Até o momento, mais de 7.000 estudantes ficaram marcados pelo envolvimento no
programa ComKids.
https://comkids.ca/

trói um respeito e entendimento mútuos
que fortalecem a nossa comunidade hoje e
no futuro. O lado de desenvolvimento de
habilidades de muitos programas ProAction
geralmente leva a oportunidades educacionais e de carreira para os jovens participantes. Muitos participantes até se interessam
em seguir uma carreira na área da aplicação
da lei devido à orientação dos polícias que
lideram os programas.
A ProAction Cops & Kids é uma organização de caridade criada em Toronto em 1991
pelo líder empresarial John Bitove, que queria criar uma organização que permitisse aos
polícias fazer uma conexão positiva e impactante com os jovens. Para conseguir isso,
o ProAction apoia programas baseados na
comunidade, desenvolvidos por polícias que
envolvem especificamente jovens em risco.
O sucesso e o impacto destes programas
levaram a um aumento na demanda dos
parceiros da polícia de Toronto e de outros
serviços policiais. Para atender a essa demanda, o ProAction expandiu-se para a região de Durham (2007), Hamilton (2008) e
Halton (2018).
Desde o início (1991), o ProAction alcançou mais de 420.000 jovens através de mais
de 2.200 programas entregues em parceria
com mais de 19.800 polícias.
https://www.copsandkids.ca/about-us/

Neighbourhood Community
Officer Program

O NCOP (Community Community Officer Program) foi introduzido pela primeira
vez em 2013, em toda a cidade. Os Oficiais
da Comunidade de Vizinhança (NCOs), trabalham em parceria com residentes locais
e organizações comunitárias para tratar de
questões de segurança e qualidade de vida
da comunidade. Com um mandato que inclui a construção de relacionamentos e a
solução de problemas nos seus bairros, os
suboficiais prestam contas à comunidade a
que servem.
O NCOP evoluiu através de feedback formativo, incluindo consultas à comunidade
ProAction Cops & Kids
e uma avaliação académica independente
A ProAction Cops & Kids reúne polícias conduzida pelo Humber College. Os resule crianças em programas de capacitação e tados desta pesquisa ajudaram a moldar o
orientação para criar confiança, respeito e NCOP, garantindo uma abordagem consistente e eficaz ao policiamento comunitário
comunidades mais seguras.
Acredita que o envolvimento de polícias e da vizinhança.
Os suboficiais são os embaixadores da
crianças em atividades saudáveis e pro-sociais cria relacionamentos positivos e cons- Toronto Police Service e os bairros que
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servem. Os Suboficiais asseguram que as
preocupações dos vizinhos sejam atendidas
prontamente, trabalhando em colaboração
com os residentes e as agências comunitárias para criar soluções sustentáveis.
Atualmente, existem oficiais da comunidade local em 34 bairros da cidade de Toronto em todas as 16 divisões policiais.
http://www.torontopolice.on.ca/community/ncop/

Volunteers
The Toronto Police Service
working with the Community
A Toronto Police Service homenageia as
contribuições feitas por voluntários e reconhece o serviço de voluntários como parte fundamental de toda comunidade. Cada
voluntário presta um serviço inestimável
à Toronto Police Service e aos cidadãos de
Toronto.
Os esforços dos voluntários continuam a
impactar tanto o indivíduo quanto a comunidade, e ajudam a Toronto Police Service a
construir um relacionamento com a comunidade com base na confiança e compreensão mútuas.
Seja para oferecer o seu tempo como Polícia Auxiliar e dar uma mão extra para examinar um bairro, quer seja trabalhando ao
lado do pessoal do Serviço de Vítimas para
fazer uma ligação telefónica de apoio a uma
vítima de crime ou simplesmente oferecer
um sorriso a um membro da comunidade
num evento promovido pela Toronto Police
Service, os voluntários fazem a diferença.
Existem seis Programas de Voluntariado
no Serviço de Polícia de Toronto:
1. Programa Auxiliar
2. Programa de Voluntariado para Adultos e
Jovens
3. Programa de Voluntariado ao Serviço da
Vítima
4. Rovers *
5. Voluntários do Comitê Consultivo
6. Capelães
* O Programa Rover é restrito aos Alunos da Humber College Police Foundations.
Para obter mais informações, entre em
contato com a Unidade de Resposta Comunitária da 22 Divisão em 416-808-2200.
http://www.torontopolice.on.ca/community/volunteer.php

Youth In Policing Initiative (YIPI)
A 14 de fevereiro de 2006, o Ministério da
Infância, Serviços Comunitários e Sociais
anunciou que o Governo de Ontário financiaria várias iniciativas de oportunidades
para jovens, como parte da nova estratégia
do Governo para atender às crescentes necessidades dos jovens. Parte dessa estratégia foi e é uma parceria com a Toronto Police
Service e o Ministério da Criança, Comunidade e Serviços Sociais para contratar 150
jovens para o verão.
Em 2012, o programa Pós-Escola da Iniciativa Juventude em Policiamento foi criado em reconhecimento à importância de
oferecer apoio e oportunidades de emprego
para jovens durante todo o ano.
Esta iniciativa de emprego concentra-se
em diversos jovens entre 15 e 18 anos, que
residem nos bairros prioritários identificados na cidade de Toronto.
O objetivo da Iniciativa Juventude no Policiamento é promover a participação e a
exposição dos jovens no ambiente de trabalho por meio de tarefas diversas, educacionais e produtivas.
Esse programa também aprimora o vínculo entre a polícia e os bairros que a Toronto Police Service serve. Essa iniciativa
oferece aos jovens a oportunidade de desenvolver habilidades profissionais, promovendo parcerias positivas com o Serviço
de Polícia de Toronto.
O objetivo da Iniciativa Juventude em Policiamento é:
Promover a participação dos jovens e
a exposição ao ambiente de trabalho por
meio de diversas tarefas educacionais e
produtivas;
Melhorar o vínculo entre a polícia e os
bairros que a Toronto Police Service serve,
selecionando jovens que refletem a nossa
cidade culturalmente diversa;
Proporcionar uma oportunidade de emprego segura e positiva; e Promover a Toronto
Police Service como empregador.
Para se qualificar para o programa, os jovens:
Devem ser estudantes entre 15 e 18 anos;
Não devem ter nenhuma acusação criminal
pendente no tribunal;
Devem ser legalmente qualificados para
trabalhar no Canadá;
Devem estar a frequentar a escola; e Não
devem ter participado anteriormente em
nenhum programa YIPI.http://www.torontopolice.on.ca/yipi/
Catarina Balça/MS
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E

sta semana vamos tocar num tópico
que também nos diz respeito - a todos
nós.
Vou-vos falar sobre o que acho dos corCristina Da Costa
tes propostos ao policiamento em Toronto.
Opinião
Cortes esses que, entretanto, foram vetados esta semana em conselho de vereadoCaro leitor? Como está?
res na Câmara Municipal.
Mais uma semana volvida e já com o
Bem, com toda esta insurgência de violência,
com muito racismo à mistura (hisSolstício de verão por entre nós... ano
tórias antigas) que estão, novamente, na
estranho e rápido... sem sombra de dúmoda. Vamos analisar. As grandes massas
opinam que existem polícias a mais... que
vida.

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT
SOBRE A DOENÇA

DO CORONAVÍRUS

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

são corruptos e não defendem a ordem
como se propõe no seu Código Deontológico “To serve & protect”. No entanto, quando há atritos e conflitos - “Call the cops“- é
a frase da ordem...
Será mesmo que temos polícia em demasia? Não creio que cortes nesse campo
sejam a melhor resposta. Existem e sempre
irão existir policias maus - “Good Cop, Bad
cop”, no entanto, não deixemos que pague
o justo pelo pecador.
Os políticos também tem de se afastar

SINTOMAS

A MELHOR FORMA DE PREVENIR A
TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

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

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

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

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

e deixar que este departamento analise e
efetue os seus deveres com todo o respeito
que se deve. Creio que muitas forças policiais a nível mundial, neste momento, pensam ter escolhido a profissão errada por se
sentirem de “honra manchada” por certas
atitudes menos nobres por parte de alguns
colegas.
Com tudo isto… Ainda sigo a pensar que
sim - vale a pena continuar a apoiar esta
força que nos defende e protege quando assim é necessário.

PREVENÇÃO

o

416 654 8048
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To Police or not to Police?

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

11

FEBRE

DIFICULDADE
RESPIRATÓRIA

TOSSE

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

Faça um plano agora que inclui:

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

Soluções alternativas caso fique
doente ou se precisar de cuidar de um
familiar doente. Por exemplo:
• Se tratar de crianças ou pessoas dependentes, tenha um prestador de
cuidados de reserva.
• Fale com a sua entidade patronal
sobre trabalhar a partir de casa, se
possível.
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Redes Sociais

Madalena Balça
Opinião

Dos tempos em que as praças representavam o centro de toda a vida das cidades – o local de todas as decisões; do
tempo em que junto aos Pelourinhos se
faziam julgamentos sumários onde sem
apelo, nem agravo, ou seja sem possibilidade de defesa, se condenavam os que
eram considerados criminosos, vem a
expressão “fazer julgamentos na praça
pública”. Horroriza qualquer ser humano
dos dias de hoje a ideia de que alguém
pudesse ser condenado assim – perante uma horda de ódio e preconceito e
onde a força dos mais bem colocados
na sociedade determinava a sua vida ou
morte.

T

odos nós nos afirmamos defensores
do chamado Estado de Direito que,
pelo menos nas civilizações ocidentais, foi instituído para tornar a sociedade
mais justa, e igualitária. Insurgimo-nos
aliás, com as falhas dos sistemas que permitem, por vezes, injustiças processuais
que resultam em anos de privação da liberdade ou até condenações à morte de
inocentes. Felizmente a sociedade evoluiu
e não permite, nem participa nesse tipo de
justiça próprio da antiguidade greco-romana ou dos tempos medievais. Ou… não?

Ganhou uma outra dimensão (infinitamente maior), tornou o papel de juiz acessível a todos (os informados, os ignorantes,
os que nada sabem, mas que pensam que
sabem tudo), e assumiu um outro nome
(a praça pública de outros tempos designa-se agora “rede social”), mas herdou a
missão ignóbil de julgar e condenar, sem
que o “réu” tenha hipótese de defesa. Este
é o lado mais negro de uma extraordinária
ferramenta que este século trouxe à humanidade – as redes sociais que nos ligam,
nos informam, nos alertam são também
e demasiadas vezes a praça pública onde
os discursos de ódio se instalam e perpetuam. No entanto, não podemos esquecer
que é também nesta “praça pública” que,
não raras vezes, são denunciadas situações
intoleráveis para a convivência humana e
que alertam a sociedade para realidades
que o mundo parece não ver ou não querer
reconhecer a existência. Através das redes
sociais acompanhamos realidades políticas
e sociedades distantes que oprimem liberdades e direitos, sabemos de populações
migrantes a viver em condições deploráveis, acompanhamos lutas pela liberdade,
assistimos ao surgimento de movimentos
pro-democracia. E percebemos que, associando à capacidade amplificadora da rede
social as funções de gravação de imagem
e som dos smartphones, conseguimos ser
cidadãos mais ativos e contribuir para a
denúncia ou divulgação do que nos impressiona quer seja algo positivo ou negativo.
Quando nas redes sociais surgiram as
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A praça pública de hoje

imagens da detenção e morte de George
Floyd o mundo acordou para uma realidade
que há muito se conhecia, mas todos pareciam querer ignorar – o racismo existe e a
violência policial também e, muitas (demasiadas) vezes, andam de mãos dadas. Este
é sem margem para dúvidas um dos lados
bons das redes sociais, mas as consequências do impacto dessas imagens e de outras
semelhantes que se seguiram, trouxeram
à tona uma realidade que se torna preocupante – a facilidade com que, de repente,
toda uma classe profissional é condenada
e, pior ainda, condicionada na ação de controlo e defesa da sociedade civil. Hoje acredito que seja difícil para muitos polícias sair
para as ruas e exercer a sua função. Acredi-

to que o receio de serem mal interpretados
e julgados em praça pública, graças a um
qualquer telemóvel que grave e retire de
contexto tudo o que fazem, exista e por isso
condicione o seu desempenho profissional.
É necessário que reconheçamos que não
somos todos iguais e que não podemos julgar todos pelas ações de alguns. A esmagadora maioria dos agentes da autoridade são
bons profissionais. Precisamos que todos se
sintam confiantes na sua ação enquanto defensores da paz e bem-estar públicos. Não
podemos ser muito avançados tecnologicamente e medievais nos julgamentos precipitados feitos nesta imensa praça pública
que quase todos nós frequentamos diariamente.

H a p p y

Canada Day
451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
Toll Free: 1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com
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As the new world turns, catch phrases such as “Black Lives Matter”, “Our Generation, Our Choice”, “demilitarize the Police”, “Defund the Police” and “Reform The Police” are continually being thrown to the wind to create doubt and
confusion on how policing should be conducted in this city. The Police Service
of Toronto with a yearly budget of about $1.2B has become political football because of a few bad apples within the force. Politicians and socially driven organizations have seized on an opportunity for change. The question of reforms is
how do you implement without destroying a system, which is needed to protect
every citizen equally?

S

hould the question on diversity and inclusion be blamed on the police as the
segment of society appears to suggest? Police are certainly part of it but not exclusively. To achieve positive long-term results, a concerted effort of solutions
require implementation which specifically address problems within a community
and in particular a diverse ethic culture as Toronto is. Some councilors are advocating defunding the police by 10%, BLM are suggesting 50%, while one councilor is
suggesting taking police guns away. This type of rhetoric doesn’t help the viability
or the confidence of a police force which is challenged on the job every day. If we
want a police force without teeth, fire them all and use citizens to answer the 387
emergency calls reported to police in the month of June alone. The future of citizen
protection will require changes to the City’s policing system, but adjustments should
be done with a balanced approach that protects our police and the citizens they protect. If special interest groups and politicians are going to make the force a toothless
tool for self-serving social change, we will get nowhere.
There is no question that harassment, exploitation, racist behaviours and abuses
exist in many areas of society. Mindsets are changed by showing the residents of
our city that we have good leadership to show the way. Unfortunately, we don’t
see many examples of management and communication to deflate the issues that
have arisen, and cool heads are required if a forward-looking strategy is to prevail.
Fortunately, in the middle of all finger pointing and confusion, there are great cops
who go to work each day with the only thing in mind “To Serve and Protect”. One of

COVID-19
Novel Coronavirus

those cops in Ron Taverner, superintendent at Division 12, 23 and 31, who has made
his way to work the last 53 years as a servant of the people and continues because the
work is not completed. In an interview with Milénio Stadium, he discussed the past
and the future hopes of policing so let’s also celebrate the positive aspects of policing
in the middle of all negativism that permeates our lives today.
Three words have forever changed the course of the world and will either initiate
change or provide an excuse to continue the abuses. “I can’t breathe” is attached to
many deaths over the years but we all should take a deep breath to ensure we get
things right this time. City council and Police Services Board need strong leadership
and cannot be divided by political ambitions and interests which may derail the process of diversity and inclusion. Reform is not easy but with goodwill it will happen.
We want a safe city. Don’t you?
And if your civil rights are challenged, “who are you going to call?”
Manuel DaCosta/MS

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

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

Visit toronto.ca/covid19

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

Feliz Dia do Canadá!
@liuna183 | www.liuna183.ca

Wishing our members and
their families a Happy Canada Day!
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A TIME FOR CHANGE AND PROGRESS
Mario Silva
Opinion

Typically, as the United States of America prepares each year to celebrate the
anniversary of its independence, it typically extends attention to the “founding
fathers” but also the legacy of slavery
and racism that has permeated so much
of American history.

A

s in previous years, but perhaps with
a commitment not seen since the
1960s, across the United States and
an in Canada there have been calls for reform to policing and an end to the disturbing historical cycles of violence that are all
too familiar.
The current activism of the progressive
civil rights movement was sparked by
the killing of George Floyd at the hands
of Minneapolis police officers. The protests have taken place across the world.
This includes within Canada where these
issues have moved to the forefront of our
political, social and economic discourse.
Canada and the United States share
the longest international border on earth
and its bilateral relationship is one of the
world’s closest and most extensive. Before
the Coronavirus pandemic, the volume of
trade was nearly $2 billion a day in goods
and services. ln addition, about 400,000
people cross between the two countries
every day. Both Canada and the United
States celebrate their national holidays of
inception in July, with only 3 days apart,
however the history of the United States

and Canada vary greatly.
As noted in my last article, Canada’s
birth was one of evolution in contrast to
the United States which was a nation born
out of a revolution. On July 4, 1776, the 13
colonies claimed their independence from
Great Britain, an event which eventually
led to the formation of the United States.
Before 1776, the United States was like
Canada a colony of Great Britain, but on
September 9, 1776, the Continental Congress formally declared the name of the
new nation to be the United States of
America. Native Americans and First Nations people had named this part of North
America Turtle Island.
The name America derives from the
Italian explorer who mapped South America’s east coast and the Caribbean Sea in
the early 16th century, Amerigo Vespucci
(1454-1512). Amerigo set forth the then
revolutionary concept that the lands that
Christopher Columbus sailed to in 1492
were part of a separate continent.
This new nation founded in the Age of
Enlightenment, had individual thinkers
that had remarkable ideas concerning liberty and equality and built an impressive
system of government that still endures
today. However, this new nation was also
began as a slave society and it has taken
centuries for the scars that were left on the
legacy of black Americans to begin to heal.
Slavery in the United States existed
from the beginning of the nation until
passage of the Thirteenth Amendment in
1865 that abolished the hideous practice.
Incomprehensibly, under the law, a black
enslaved person was treated as property
and could be bought, sold, or given away.
Slavery was unfortunately common in

many parts of the world at that time.
The infamous Atlantic slave trade or
transatlantic slave trade involved the
transportation by slave traders of enslaved
African people to the Americas. The major
Atlantic slave trading nations, ordered
by trade volume, were the Portuguese,
the British, the Spanish, the French, the
Dutch Empire, as well as the Danish who
brought millions of slaves to the Americas
in the most horrific conditions.
The institution of slavery was felt
throughout the Americas and there were
a series of revolts against this oppressive
system. One of the most noted was that
on August 22nd, 1791, when Haitians revolted and had a successful insurrection
by self-liberated slaves against French
colonial rule in Saint-Domingue, now
the sovereign state of Haiti. Unfortunately, Haiti’s legacy of debt began
shortly after gaining independence from
France in 1804. ln 1825, France, with
warships at the ready, demanded Haiti
compensate France for its loss of slaves
and its slave colony. ln exchange for
French recognition of Haiti as a sovereign republic, France demanded payments in the millions.
The issues of race founded in slavery
and the treatment of the First Peoples of
the Americas is still affecting our political, social, and economic discourse up to
this day. ln the United States, there is a
widening rift between blacks Americans
and white Americans over the legacy of
race issues which has impeded the attainment of commonly shared values of
civic ideals that could serve to unite the
nation across racial lines and finally lead
to a true resolution and to fairness.

There is no question that both in Canada and the United States there is need
to better deal with races issues across the
board with government and policing institutions developing and implementing
action plans to better address wrongs. 1
am strong believer in the advancing civil
rights through nonviolence and civil disobedience as inspired by Dr. Martin Luther King Jr. and Mahatma Gandhi. As
Martin Luther King stated “Peace cannot
be kept by force; it can only be achieved
by understanding. Darkness cannot drive
out darkness; only light can do that. Hate
cannot drive out hate; only love can do
that.” These inspirational words of Dr.
King should still resonate today.
ln an age when the discussion of race
has become mired in politics once again,
this may be the right lime for the United
States to set up a Truth commission to deal
with some of these painful past histories
of injustice. Perhaps the most recognized
example was South Africa’s Truth and
Reconciliation Commission, established
in 1995 at the end of apartheid. Canada
had similar processes aimed at righting wrongs and documented the legacy
of physical and sexual abuse inflicted on
thousands of Indigenous Canadians in a
program of forced assimilation and education. Truth commissions promote reconciliation when they help victims heal
from the wounds of the past by publicly
acknowledging those wrongs.
To our friends and neighbours, Happy
Fourth of July.
Mario Silva, PhD(law), Distinguished
Fellow, Ryerson University
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Luís Barreira
Opinião

Voltar a falar sobre a pandemia da Covid-19 pode parecer abusivo, um incentivo ao pânico ou meramente inconveniente, perante as diversas preocupações
económicas atuais. Mas, o facto de ela
continuar a progredir em todas as latitudes mundiais, tendo já atingido mais
de 10 milhões de infetados e um número
superior a 500 mil mortos, não pode deixar de ser comentada a atenção que devemos ter em relação à sua prevenção.

E

m Portugal, os efeitos da propagação
deste vírus não param de crescer.
Apenas com duas semanas após o início do nosso desconfinamento, com médias
diárias de 300 a 400 infetados e mortos a
rondar os dois dígitos e reconhecendo que
os estratos da população mais atingidos são
grupos de migrantes, minorias étnicas e
pessoas que vivem em situação socioeconómica mais precária, a Covid-19 não desapareceu, antes pelo contrário.
Se bem que a disseminação da pandemia
percorre todo o território nacional, com
especial incidência na região de Lisboa
e Vale do Tejo que, entre 7 e 21 de junho,
representava 83,1% de novos contágios,
outras regiões como o Alentejo, que até
há pouco tempo apenas tinha alguns casos
isolados ou o Algarve, apresentam hoje
números significativos de infeção pelo vírus. E num momento em que o setor do turismo nacional (representando 12% do PIB
português) está a braços com a competição entre vários países pelo destino dos

turistas, o aumento dos casos de infeção
em Portugal não augura nada de bom para
o nosso ano turístico.
Em consequência deste alastramento
infecioso, o Governo e as autoridades nacionais de saúde, independentemente das
pressões do setor turístico e de outras atividades económicas correlacionadas, afetadas com fortes perdas nos seus rendimentos decretaram, a partir de 1 de julho, que o
país vai manter-se em “Estado de Alerta”,
Lisboa em “Estado de Contingência” e 19
das suas freguesias em “Estado de Calamidade”, com dever cívico de recolhimento.
Além disso, decidiu aumentar em 90% a
oferta de transportes públicos, na área metropolitana de Lisboa (medida que já tardava…) e passar a aplicar coimas de 100 a
500 euros e de 1000 a cinco mil euros, para
pessoas coletivas, a todos aqueles que não
cumpram as normas exigidas à situação em
que se encontram as várias parcelas do território nacional.
Especialistas de todos os géneros e, por
vezes, de género nenhum (!!!), justificam
o agravamento da situação epidémica argumentando: desconfinámos muito cedo;
estamos a fazer muitos mais testes às pessoas; com o recomeço de muitas atividades económicas, os transportes públicos
não oferecem condições de segurança, em
relação ao distanciamento social exigido
aos passageiros; uma parte considerável
da nossa população não utiliza máscaras
de proteção; estamos no início de uma segunda vaga de infeção viral, ou ainda que
muitos extratos da população mais jovem
não acatam as normas de protecção, organizando e participando em ajuntamentos
com centenas de pessoas que acabam por
ser infetadas.
Eu diria que todos têm alguma razão,
mas acrescento mais uma que desafia o
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CRIME E CASTIGO!

vulgar discurso considerado “politicamente correto”!...
O facto de a esmagadora maioria do
povo português se “ter portado bem”, na
primeira fase do combate a esta epidemia,
levando os responsáveis nacionais e internacionais a elogiarem o seu comportamento, não se deveu a um ato de consciência
coletiva de compreensão e aceitação das
medidas e da perigosidade da doença. Fizeram-no por medo! Medo por algo que lhes
era inteiramente desconhecido, enquanto enfermidade e medo por represálias ao
seu mau comportamento, perante as regras
que se estabeleceram.
Assim: face a um risco (mal) calculado de
que a doença “só acontece aos outros”; que
o comportamento “apenas” persuasivo das
autoridades, destinadas a fazer cumprir as
regras preventivas, não tinha consequências particulares; perante a confusão gerada por uma certa dose de ignorância científica dos responsáveis sanitários, acerca
das medidas a adotar e, por fim, a urgente
necessidade económica de muita gente em
ter de voltar ao trabalho, o “povo” regressou à sua “normalidade indisciplinada”,
com especial referência para os grupos etários mais jovens e desafiadores das normas
que se lhes imponham sem que, de vez em
quando, alguém “lhes puxe as orelhas”, a

situação das infeções provocadas pela Covid-19 deteriorou-se.
Nas atuais circunstâncias, em que “parece” que agora as autoridades passam
a dispor de mais meios para penalizar os
infratores às medidas de segurança coletiva e pelo que assistimos quando por vezes
intervêm para dissuadir os faltosos (recebidos “à pedrada!...”), julgo que coimas
(multas), uma ida à esquadra e um apontamento no cadastro, é pouco!
Colocar em risco a sua própria vida, a das
suas famílias e a vida da comunidade é crime e um crime desta natureza merece um
forte castigo que sirva de exemplo para todos os outros que se julguem imunes a ele.
Por isso penso, sem querer fazer apelo
à aplicação indiscriminada de quaisquer
medidas ditatoriais, mas presumindo que
em democracia não vale tudo, um castigo
exemplar aos infratores teria evitado a repetição destes atos de indisciplina e provocação a que vimos continuamente assistindo.
Se estamos a viver um “estado de exceção” que piora diariamente e a saúde da
nossa gente, associada à economia da qual
também dependemos, são os elementos essenciais à nossa sobrevivência como povo e
país, deixemo-nos de pruridos e acabemos
com esta bagunça de forma clara!

Job sites from Oshawa all the way to London
We are looking for hard working, skilled restoration workers
with experience in any of these categories

CONCRETE RESTORATION
WATER PROOFING
BALCONY RESTORATION
SWING STAGE
WINDOW INSTALLATION
MASONRY REPAIRS
CAULKING
UNDERGROUND GARAGE RESTORATION
SEND RESUME TO careers@brookrestoration.ca

|

brookrestoration.ca

|
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Aproveitar
o tempo

Aida Batista
Opinião

O cheiro dos meus avós chegou à cozinha
primeiro do que eles.
Tina Vallès, A Memória da Árvore
A pandemia, experiência que todos nós
estamos a viver pela primeira vez, independentemente da faixa etária a que
pertencemos, ditou um confinamento
forçado cujas sequelas se começam
agora a fazer sentir. Mas, como sou otimista por natureza, não é delas que vou
agora falar, mas antes privilegiar as iniciativas de carácter positivo que o isolamento proporcionou e fez frutificar.

N

o meu caso, nos últimos dois meses, mercê de um projeto em que
me envolvi com duas colegas - por
sugestão de uma delas -, tenho andado a

ler textos de autores de diferentes origens,
ocupações, idades e países, unidos por um
fio condutor – as memórias de seus avós. A
ideia nasceu de uma reflexão sobre o momento presente que, ao considerar os idosos um grupo de risco, afastou avós de netos e netos de avós, cortando pela raiz este
secular convívio intergeracional. É certo
que vivemos tempos em que as tecnologias
se esforçam por preencher as lacunas das
ausências, colocando à nossa disposição
as mais variadas aplicações que nos atiram
para os ecrãs dos telemóveis ou dos computadores. Contudo, nada ainda substitui o
toque físico em que, para além do conchego dos corpos, nos chega também o cheiro
que é, na maior parte das vezes, pessoal e
inconfundível.
A televisão não se cansou de nos mostrar
comoventes imagens de reencontros em
que, numa primeira fase, estes se faziam
através do vidro de uma janela da casa ou
mesmo de um carro. Mãos acenavam, sorrisos rasgavam os rostos que disfarçavam
lágrimas mal contidas, mas os tão aguardados abraços e beijos haviam de ficar para

bem mais tarde, quando o desconfinamento fosse autorizado.
A prontidão com que aqueles que receberam o convite anuíram ao desafio, bem
como a rapidez das respostas dentro do
prazo estipulado, dizem bem de como o
universo dos avós é um campo fértil, onde
cada um de nós gosta de lavrar o torrão
das suas memórias. Para alguns foi um
exercício de catarse, uma prática dolorosa
que trouxe ao de cima vidas duras, erguidas com muita luta e sacrifício. Houve até
quem confessasse ter chorado de saudades
ao recordar tempos que, felizmente, não se
voltarão a repetir. Mas a maioria manifestou-se grata por ter sido motivada a fazer
algo num período em que se sentira afastada de muitas das rotinas que lhe preenchiam os quotidianos.
E chegaram-nos vidas de várias partes
de Portugal Continental, das Ilhas, da diáspora canadiana e americana, de França, do
Reino Unido, de Chipre, do Brasil, cujos
relatos, pelo seu conteúdo, nos aproximam
de outras geografias, tradições locais e regionais, e épocas que nos descrevem for-

mas de ser e de estar de tempos remotos.
Dominam os retratos das avós porque,
ontem como hoje, a passagem do testemunho continua a ser matrilinear, ou seja, são
as avós quem passa mais tempo com os netos e, por conseguinte, são elas quem deixa as marcas mais fortes. Não se estranhe,
portanto, que muitas dessas memórias estejam ligadas ao vestuário - em que o lenço
na cabeça, atado das mais diversas formas,
assume a função de marca identitária -, à
cozinha e aos cheiros das iguarias aí confecionadas, que funcionam como campainhas da memória de cada vez que se quer
entrar no universo das avós, dado que a
maior parte das suas vidas era aí passada.
Estes textos, num total de 58, estão prestes a ser publicados. Quem organizou esta
coletânea antecede desde já a expetativa
do prazer de os partilhar, com a certeza de
que esta foi a melhor forma de homenagear
todos aqueles que, durante a pandemia –
avós e netos - se viram privados de um ancestral convívio intergeracional.

Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com

1325 St. Clair Avenue West,
Toronto, ON M6E 1C2
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New
Philanthropist…
Opinion

Philanthropic organizations have long
been a crucial partner in responding to
the needs of the most vulnerable segments of our society. Philanthropy seeks
to assess and respond in real-time to
areas which demand more attention,
whether it is the environment, human
rights or even up holding democratic values.
Working alongside governments
and the private sector, these organizations provide resources for public good
– harnessing the capabilities, scale, and
benefits of philanthropic investment to
effect positive change.

W

e are in many respects entering
a golden age of philanthropy.
Inspired by peers, colleagues,
friends and family, new philanthropists
are emerging in records numbers. They
have different interests and passions, but
they all want to make an impact with
their unique gifts. This is an open letter to
emerging philanthropists about the journey to impact – to long-term sustainable
change – a journey beginning with the
heart, moving to the head and ultimately,
achieving results on the ground.
There are so many challenges in our
world: poverty, disease, war, poor edu-

Kindness in words creates confidence.
Kindness in thinking creates profoundness.
Kindness in giving creates love.
- Lao Tzu
Créditos: DR

Sara Isabel Dias

cation, human trafficking, child abuse,
discrimination, hunger, homelessness,
mental illness – the list goes on. As a philanthropist, when you begin the journey
of impact, first look into your heart and
find the issues that are most meaningful to you. What problems are you most
passionate about solving? There is no one
right beginning, no one root cause for humanity’s ills.
When you focus on what matters most to
you, those issues for which you have deep
commitment and conviction, a cause becomes a part of who you are. It is something
you take on, with desire to make a difference. You are more likely to persevere and
to achieve results with your donation or
volunteer experience. New philanthropists have the power to bring a fresh perspective and energy needed to address intricate problems. To do so, one must seek
to educate themselves extensively, so as to
fully understand an issue. What is known
about it? Who is most affected? What are
others doing? Is there evidence about what
has succeeded in the past and what has
failed and why? What are the opportunities to make a difference and what is the
best leverage for doing so? Intention is one
thing, but make a concrete difference requires devout investment.
As you develop an approach to funding
and/or volunteering with an organization,
consider the role that you are preparing
to play. Do you want to be an outspoken

leader or play more of a quiet, behind-the-scenes role? Do you want to be an advocate, funding a certain point of view on a
set of issues, or maintain a neutral posture?
Do you want to be a generator of knowledge that others can use to make better
decisions? These roles are not necessarily
mutually exclusive. But, in your journey
to impact, be mindful that it will require
adaptation. Realistically, you will need to
make adjustments and it can be at times, a
difficult pill to swallow.
Pay attention to other factors of an organization’s performance: transparency, governance, leadership and results.
For years, many organizations have been
working to increase the depth and breadth of the information provided to donors
and/or volunteers in these areas. In doing
so, they provide a detailed picture of their
charities’ performance.
Ask communities for insight, so as to understand the importance of these organizational programs and services. Are they

providing integral support, which can be
seen in the people they seek to support?
Do you volunteer or donate to an organization without understanding the platform
and how they serve people, in exchange for
a quick win in the image department?
A donation is more than the dollars,
think of what you choose to support and
the difference it can make. As you decide,
realize their influence, with full knowledge that they will serve their community and its people with 110% of its ability.
Otherwise, who are you really helping?
Take some time. Listen to the communities
you wish to stand for, and you will make
good decisions.
In sum… My worry is that you and I (having never met or spoken!) both turn around years later and reflect upon how the
time and money we donated was used or
spent rather poorly. In the end, the journey to impact is indeed a journey. It is most
fruitful when pursued with a warm heart
and informed head.
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A incessante
generosidade das
comunidades portuguesas
em tempo de coronavírus

COMUNIDADES

Daniel Bastos
Opinião

Nestes tempos difíceis que todos atravessamos, devido aos efeitos da pandemia de coronavírus que gerou num curto
espaço de tempo uma crise socioeconómica mundial sem precedentes, a generosidade das comunidades portuguesas
tem sido a todos os títulos notável e inspiradora.
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ma generosidade que perpassa a
geografia universal das várias comunidades lusas, e que se revela
fundamental para mitigar o espectro de
desemprego, as perdas de rendimento e as
grandes dificuldades de vida que bateram à
porta de muitos compatriotas.
Os exemplos deste sentimento coletivo de
solidariedade são muitos e variados. Na semana passada, por exemplo, a comunidade
portuguesa em Paris, seguramente a maior
comunidade lusa no estrangeiro, recolheu
através da iniciativa “Todos juntos” da Rádio Alfa, a emissora mais popular dos portugueses na capital francesa, 10 toneladas de
alimentos, 50 caixotes de roupa e mais de 10
mil euros em donativos para ajudar compatriotas que neste momento sofrem os efeitos

da covid-19 na região de Paris.
Por esta altura, mas em Toronto, a maior
cidade do Canadá, onde reside uma das
mais dinâmicas comunidades portuguesas
da América do Norte, uma outra relevante plataforma de comunicação social lusa.
Designadamente, a MDC Media Group,
presidida pelo comendador Manuel da Costa, um dos mais ativos e beneméritos empresários luso-canadianos, que incorpora
órgãos de informação como o jornal Milénio Stadium, as revistas Amar e Luso Life,
e a Camões Rádio e TV, encontra-se a promover a recolha de alimentos para entregar
no Food Bank of Canada.
Ainda na América do Norte, mais concretamente em Newark, Nova Jérsia, onde
vive uma das maiores comunidades portuguesas nos Estados Unidos, o Sport Club
Português de Newark, um dos mais antigos
e dinâmicos dos EUA, tem presentemente
através dos seus dirigentes colaborado regularmente na distribuição de cabazes por
várias famílias luso-americanas.
Estes exemplos de generosidade, e muitos outros que estão atualmente a ser dinamizados no seio das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, provam
que a pandemia de coronavírus não impede
a solidariedade, antes pelo contrário, e que
todos nós podemos contribuir, na medida
das nossas possibilidades e disponibilidade,
para o bem comum.

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PROIBIR

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

PROIBIR

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

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

bilhetes à venda em liveacasinha.pt e bol.pt

201 Pellatt Ave, Toronto
$1,049,000

33 Queen St S, Mississauga
$1,249,900

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com
Sónia Ávila

Sales Representative

647.274.4809
*Maximum commission is 3.5%. Listing commission 1%, co-operating brokerage 2.5%.
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Toronto: Máscara passa a ser obrigatória
em espaços públicos fechados
O Governo de Ontário vai criar uma equipa para melhorar a supervisão do setor
de reboques na província. A equipa vai
ajudar a criar regulamentação e penalizações mais severas para os infratores.
O Premier Doug Ford explicou segunda-feira (29) que a resposta do Governo surge depois da polícia ter feito 11
detenções, inclusive de um polícia, que
estavam envolvidos em atividades criminosas e que estavam a contribuir para a
violência no setor dos reboques.

A

equipa vai analisar vários tópicos
relacionados com o setor dos reboques, que podem incluir supervisão
provincial de segurança, proteção ao consumidor, melhoria dos padrões do setor,
treino e verificação de antecedentes. A
equipa é constituída por elementos da OPP
e membros em representação de vários ministérios, nomeadamente os Ministérios
dos Transportes, Trabalho e Finanças. Em
Ontário operam quase 1,600 empresas no
setor de reboques e quando a equipa terminar o trabalho vai apresentá-lo à indústria,
aos municípios e aos especialistas de segurança pública.

Polícia de Toronto vai ser equipada com câmaras até janeiro
de 2021
O conselho da cidade de Toronto aprovou segunda-feira (29) uma moção que vai
permitir introduzir reformas no departamento de polícia da cidade, mas rejeitou
cortar 10% do seu orçamento. A moção
foi apresentada pelo autarca John Tory que
propôs mudanças como a implementação
de câmaras no corpo dos agentes da polícia,
treino anti-racista para lidar com diferentes
grupos étnicos e uma alteração que prevê
que no futuro as autoridades de segurança
pública não tenham de responder a chamadas de pessoas com crises de saúde mental.
Todos os polícias vão ser equipados com

câmaras até janeiro de 2021, uma medida
que vai custar $5 milhões por ano aos contribuintes. A polícia vai reencaminhar as
chamadas relacionadas com crises de saúde
mental para unidades de crise. Atualmente
existem oito equipas móveis de intervenção
em crises que envolvem um polícia e uma
enfermeira treinados para lidar com aqueles
que estão a passar por uma crise de saúde
mental e que estão disponíveis 24 horas por
dia. A polícia responde a mais de 30.000
chamadas de saúde mental por ano, cerca
de 82 chamadas por dia.
O Governo de Ontário comemorou o Dia
do Canadá com a entrada gratuita durante
três dias em todos os parques provinciais e
pesca gratuita a partir de 4 de julho. O Premier de Ontário disse no briefing diário de
terça-feira (30) que esta é a forma da província agradecer a todas as pessoas que seguiram os conselhos de saúde pública para
impedir a propagação da COVID-19. O ministro do Ambiente e a ministra do Turismo
recordaram que é importante apoiar o setor que emprega muitas famílias e disseram
que em Ontário é possível ver o mundo em
apenas uma província. O Premier voltou a
sublinhar que cabe a cada município decidir se quer ou não tornar a máscara obrigatória e a ministra da Saúde explicou que
precisam de recolher mais informação para
perceber quando é que a maioria da província pode passar para a terceira fase de reabertura económica.

Bares e restaurantes recebem luz
verde para ampliar esplanadas
O conselho da cidade de Toronto aprovou
um plano para permitir que restaurantes e
bares ampliem as suas esplanadas para tentar ajudar a salvar as empresas que foram
afetadas pela pandemia. O Conselho aprovou segunda-feira (29) por unanimidade o
plano conhecido como CaféTO. A autarquia
explica que o plano vai permitir que restau-

rantes e bares locais possam criar espaços
adicionais para refeições ao ar livre com
segurança e sem sacrificar a acessibilidade.
Desde quarta-feira passada (24) que os
bares e os restaurantes de Toronto estão autorizados a servir refeições no próprio espaço, mas as novas regras de distância física
estão a obrigar os empresários a reduzir a
capacidade das esplanadas. A autarquia de
Toronto autorizou o aumento do espaço das
esplanadas para tentar reduzir o prejuízo
dos bares e dos restaurantes que tiveram
que encerrar durante a pandemia de COVID-19.

fazê-lo. A região de Peel também tornou a
máscara obrigatória em espaços interiores
públicos e o autarca de Brampton informou
que a medida entra em vigor a 6 de julho.
Os crown attorneys de Ontário querem
adiar o regresso aos tribunais na próxima
semana devido à COVID-19, informou o
sindicato dos advogados. A Ontario Crown
Attorneys Association está a tentar adiar
os planos da província para reabrir 44 tribunais a partir da próxima semana. A associação alega que o procurador-geral da
província e o conselho de administração
que representa as Crowns nas relações de
Ontario Crown Attorneys Associ- trabalho não tomaram todas as precauções
proteger os trabalhadores nos tribuation preocupada com reabertu- para
nais durante a pandemia. Em comunicado
ra de tribunais
o Tribunal Superior de Justiça diz que “as
O conselho da cidade de Toronto apro- precauções incluem o uso obrigatório de
vou terça-feira (30) um estatuto que torna máscaras e outras medidas administrativas
a máscara obrigatória em espaços públi- para proteger os funcionários e outras pescos fechados. A recomendação partiu da soas contra a transmissão do vírus”.
principal autoridade de saúde pública de
Toronto e segundo a médica Eileen de Vil- Provedor de Ontário recebeu
la existem evidências científicas de que a mais de 800 reclamações sobre
utilização da máscara ou de uma cobertura COVID-19
facial reduz a transmissão da COVID-19. Os
A pandemia da COVID-19 manteve o eshabitantes de Toronto são agora obrigados,
a partir da próxima terça-feira (7), a utilizar critório do Provedor de Ontário ocupado
a máscara sempre que frequentem um es- com reclamações sobre pessoas que não
paço público interno. A lei mantém-se em conseguiram ter acesso a escritórios do
vigor durante julho, agosto e setembro. As Governo, críticas com o ensino à distânexceções são crianças com menos de dois cia e problemas na reclamação de prémios
anos e pessoas com problemas de saúde que de lotaria. Ao todo o Provedor de Ontário
os impeçam de usar máscara. A autarquia recebeu mais de 800 reclamações relaciotem recebido nas últimas semanas muitos nadas com a COVID-19. Uma das reclapedidos para tornar a máscara obrigatória mações que o seu escritório investigou foi a
nos espaços públicos fechados. Os mayors e supervisão provincial de cerca de 630 lares
os presidentes dos municípios da Área Me- de idosos de Ontário onde morreram mais
tropolitana de Toronto e Hamilton escreve- de 1,809 utentes que foram infetados com a
ram na segunda-feira (29) uma carta aberta COVID-19.
Paul Dubé diz que “se há uma lição que poà província a solicitar que emitisse uma ordem geral que tornasse as máscaras obriga- demos tirar dessa pandemia, é o quanto os citórias em grandes municípios, mas a minis- dadãos dependem de seus serviços públicos”.
tra da Saúde Christine Elliott recusou-se a
Joana Leal/MS
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Momento oportuno
para agir

Peter Ferreira
Opinião

Enquanto escrevo esta crónica no Dia
do Canadá, a área da Grande Toronto
juntou-se ao resto da província na fase 2
da reabertura. Agora podemos desfrutar
de uma refeição num pátio de um restaurante, cortar o cabelo e até encontrar-nos em grupos maiores. Mas ainda
estamos longe de qualquer tipo de normal. Muitos em Ontário ainda estão desempregados. Para eles, entrar na fase
2 não traz muito alívio - se houver. As
pessoas ainda estão a lutar para pagar
o aluguer e não sabem o que acontecerá
quando o CERB chegar ao fim e verificarem que os seus locais de trabalho não
reabriram, as suas horas foram drasticamente reduzidas ou seu trabalho não
existe mais.

A

pandemia deu-nos uma oportunidade para ver e focar as profundas desigualdades, de longa data, na nossa
sociedade. E aqueles que são mais impactados pela pandemia da COVID-19 e também
têm maior probabilidade de serem afetados
por outra pandemia - o racismo sistémico.
No último mês, vimos protestos nas ruas das
cidades canadianas, com exemplos de racismo anti-preto e anti-indígena em todo o
país. Todos nós precisamos garantir que este
momento seja um catalisador para mudanças estruturais amplas e duradouras.
Embora a pandemia da COVID-19 possa parecer uma força fora de nosso controlo, como reagimos a ela não é. A pandemia
destacou algumas profundas desigualdades
na nossa sociedade. O número de infeções e
mortes tem sido muito maior em bairros pobres e onde as pessoas já estão a lutar. Aqueles que são mais impactados pela pandemia
económica e da COVID-19 também são mais
propensos a serem afetados por outra pandemia - racismo anti-preto e anti-indígena. Ao
contrário da COVID-19, no entanto, como o
racismo sistémico persistiu e moldou a nossa
sociedade sempre esteve sob nosso controlo.
Muitas vidas foram perdidas, uma vez que
a busca pela justiça racial foi muitas vezes
abordada superficialmente. Embora estabe-

lecidas com a melhor das intenções, algumas
comissões, consultas especiais e declarações
corporativas de preocupação ainda não foram
cumpridas. Esses esforços não trouxeram a
mudança pela qual as pessoas lutam. Para
mudar os sistemas que criam e perpetuam
o racismo, precisamos determinar a melhor
maneira de traduzir esses apelos em mudanças políticas, legislativas e culturais, para que
as estruturas que governam a nossa sociedade
sejam antirracistas em si mesmas.
Muitos trabalham contra a pobreza e o racismo sistémico há anos, décadas e gerações.
Mas esses esforços muitas vezes resultaram
em ajustes nas bordas. As partes interessadas investidas no status quo impediram uma
transformação mais profunda e mudanças
sérias. Governos, empregadores, sindicatos
e interesses privados, incluindo fundações
privadas, são forças poderosas que podem
limitar - ou provocar - mudanças sérias. Estamos num momento em que as pessoas em
posições de poder e influência estão cada vez
mais abertas a conversas muito antigas e difíceis. Também devemos estar abertos à autorreflexão - sobre nossas próprias organizações,
liderança e atitudes pessoais em relação ao
poder e privilégio. Precisamos refletir sobre
nossas ações e quanto elas contribuem para e quanto impedem - mudar.
Embora os direitos civis e políticos estejam consagrados na legislação e política
canadiana, sabemos que eles só podem ser
realizados quando os direitos económicos e
sociais são cumpridos. Vamos continuar a
concentrar-nos no fortalecimento da proteção dos direitos sociais e económicos, e isso
significa olhar para onde estão as lacunas
nos sistemas, onde elas demonstraram ser
profundas e particularmente precipitadas e
quem é deixado para trás.
O que acontecerá após o término do Benefício de Resposta de Emergência do Canadá (CERB) e como podemos construir uma
rede de segurança forte e que funcione bem?
Décadas de mudanças no nosso mercado de
trabalho e uma redução paralela da nossa infraestrutura de políticas sociais impactaram
desproporcionalmente e deixaram para trás
muitos dos nossos cidadãos vulneráveis.
Este momento pode ser um catalisador
para mudanças estruturais amplas e duradouras. Ou poderia levar a mais ajustes sem
abordar problemas reais. Temos um longo caminho pela frente. À medida que as janelas de
oportunidade se abrem, precisamos garantir
que elas não fecham.

Carlos Teixeira
Managing Partner

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

416-535-8846

Pickering/ Ajax
Coming soon

416-535-8846

Brampton/ Halton
Coming soon

416-535-8846

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

COVID-19 Canadá
Novas projeções são otimistas
O PM Justin Trudeau informou segunda-feira (30) que as novas projeções revelam que o país está a conseguir combater a COVID-19 porque o número de
novos casos, mortes e hospitalizações
tem vindo a diminuir em todas a as províncias e territórios. Trudeau disse, no
entanto, que ainda existem áreas críticas e que os esforços e a vigilância dos
canadianos têm de continuar para garantir que o país não coloca em causa
todo o trabalho que foi desenvolvido nos
últimos meses com sucesso.

O

PM explicou ainda que os briefings
diários das autoridades de saúde e
do Governo Federal vão ser reduzidos, mas assegurou que a informação sobre a evolução da COVID-19 no Canadá vai
continuar a ser publicada online todos os
dias. Trudeau fez ainda referência ao novo
NAFTA que entrou em vigor na quarta-feira (1) e reiterou que o acordo comercial é
bom para todos os países, inclusive o Canadá.

Testes a anticorpos avançam
Os Canadian Blood Services vão começar
a testar os anticorpos COVID-19 nas próximas semanas, o que vai contribuir para um
grande estudo em todo o país para determinar quantas pessoas foram infetadas com o
novo coronavírus. Os testes de anticorpos
mostram se alguém já teve o novo coronavírus e se, entretanto, já recuperou. O objetivo dos Canadian Blood Services é testar
pelo menos 1 milhão de amostras. Um estudo semelhante realizado nos EUA descobriu
que o número de pessoas infetadas com o
coronavírus é 10 vezes maior do que se pensava, cerca de 23 milhões de pessoas, o que
representa entre 5% a 8% da população.

Air Canada e Westjet mudam
regras de transporte de passageiros

As duas maiores transportadoras aéreas
do país vão passar a transportar passageiros sem assentos vazios para assegurar o
cumprimento da regra da distância física
durante os voos a partir de quarta-feira (1).
A decisão da Air Canada e da WestJet está
a levantar preocupações com a transmissão
de COVID-19 que devastou o setor das viagens durante a primeira vaga no país e no
mundo. As transportadoras aéreas decidiram começar a vender bilhetes em assentos próximos depois da agência de aviação
das Nações Unidas e do grupo comercial
da Associação Internacional de Transporte
Aéreo Internacional (IATA) terem revertido
as recomendações de saúde. Alguns especialistas em saúde estão preocupados com
a decisão das transportadoras canadianas e alertam para os perigos de contágio,
mas por outro lado, o diretor do programa
Healthy Buildings da escola de saúde pública de Harvard defende que os filtros de ar
usados na maioria dos aviões controlam as
bactérias e os vírus transportados pelo ar.
De acordo com as diretrizes federais, a Air
Canada e a WestJet verificam a temperatura
dos passageiros antes do embarque e exigem máscaras a bordo.

The Weeknd doa meio milhão
para combater COVID-19 em
Scarborough
O cantor The Weeknd doou $500.000 para
a Rede de Saúde de Scarborough para apoiar
no combate à COVID-19. Num comunicado
de imprensa divulgado segunda-feira (29) o
cantor que cresceu em Scarborough explicou que sentiu que era importante retribuir
à comunidade num momento particularmente difícil. A rede de Saúde de Scarborough agradeceu e informou que o fundo
de emergência de COVID-19 tem agora $2,7
milhões graças a 3,500 doadores.

Novo NAFTA entrou em vigor

a pandemia da COVID-19 alterou as cerimónias para formato virtual. Na cerimónia
As últimas projeções da COVID-19 basea- deste ano o país recordou o papel crucial
das em possíveis cenários foram divulgadas que os imigrantes desempenham na equipa
segunda-feira (30) pela principal médica do sistema de saúde nacional e no grupo de
de saúde pública do Canadá, a Dra. The- 19 novos canadianos estavam enfermeiros e
resa Tam. O Canadá está atualmente com trabalhadores essenciais que dizem que os
10.250 casos e segundo Tam até 12 de julho seus empregos são uma forma de retribuir
os casos cumulativos de COVID-19 podem ao país.
variar de 103.940 a 108.130. Até agora 8.522
pessoas morreram devido à COVID-19 no Canadianos podem viajar para a UE
Canadá, um número que até 12 de julho
A União Europeia reabriu quarta-feira (1)
pode variar de 8.545 a 8.865. Os números as suas fronteiras a um conjunto de 15 paídivulgados pela Agência de Saúde Pública ses e o Canadá faz parte da lista. Viajantes
do Canadá mostram que algumas áreas fo- de países com casos elevados de COVID-19,
ram mais afetadas pela COVID-19 do que como a Rússia, o Brasil e a Índia continuam
outras, sobretudo o Quebec e Ontário. As a estar proibidos de entrar na UE. Os cidaáreas críticas incluem partes de Saskat- dãos americanos também ainda não podem
chewan, Montreal no Quebec e Toronto e viajar para a UE, pelo menos durante mais
Windsor em Ontário. Tam avança ainda que duas semanas. Mas apesar da UE abrir as
a transmissão do novo coronavírus parece fronteiras ao Canadá, o Canadá ainda não
estar sob controle nacional, mas reitera que abriu as suas fronteiras à EU e, entretanto,
a população precisa de continuar a seguir as Otava estendeu as restrições na fronteira do
recomendações públicas de saúde para evi- Canadá com os EUA até 31 de julho. Quem
tar uma segunda fase.
entrar no país continua a ser obrigado a faVárias empresas canadianas estão a jun- zer quarentena pelo menos até ao final de
tar-se a uma lista crescente das princi- agosto. Em declarações à CBC News, um
pais marcas internacionais que prometem epidemiologista da Universidade de Toparar de fazer publicidade no Facebook ronto disse acreditar que a fronteira entre
em julho devido à recusa da empresa em os dois países poderá permanecer fechada
acabar com a divulgação de conteúdo que mais 12 meses.
incita ao ódio na sua plataforma. As emRestrições na fronteira contipresas de roupa desportiva de Vancouver,
a Lululemon, a MEC e a Arc’teryx anun- nuam até 30 de julho
ciaram que vão suspender a publicidade no
Depois de anos de planeamento e meFacebook em julho.
ses de atrasos causados pela pandemia da
19 pessoas de 13 países diferentes adqui- COVID-19, o Cliffs of Fundy da Nova Scoriram a cidadania canadiana no Dia do Ca- tia deve entrar para a lista de geoparques
nadá que se celebrou quarta-feira (1) numa mundiais reconhecidos pela UNESCO a 10
cerimónia especial. A cerimónia virtual re- de julho. O reconhecimento do património
uniu pessoas com idades entre os seis e os natural canadiano pela UNESCO deve atrair
66 anos que prestaram juramento e ouviram mais turistas para a região e impulsionar a
o primeiro-ministro e outros dignitários. economia local. O Canadá já tinha três geoAs cerimónias de cidadania do Dia do Cana- parques reconhecidos pela UNESCO.
Joana Leal/MS
dá são um dos pontos altos do feriado, mas
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Supreme Court will not hear
First Nations’ challenge
against Trans Mountain pipeline

NDP wants United Conservative MLAs
to reject idea of Alberta separation

The Supreme Court of Canada will not
allow an appeal from a group of First
Nations in B.C. looking to challenge the
federal government’s second approval
of the Trans Mountain pipeline expansion project.

O
Créditos: DR

T

he country’s top court dismissed the
nations’ application for leave to appeal on Thursday (2). It did not release reasons for its decision, as is custom.
The Squamish Nation, Tsleil-Waututh
Nation, Ts’elxweyeqw Tribes and Coldwater Indian Band were seeking leave to
appeal a February decision by the Federal
Court of Appeal that found cabinet’s approval of the pipeline project in June 2019
was reasonable under the law.
As there is no higher court in Canada, the
decision Thursday (2) brings an end to the
groups’ legal challenge.
In a video news conference in April, Tsleil-Waututh and Squamish leaders said
they were challenging the adequacy of Indigenous consultation leading up to the
second approval of the project.
George-Wilson said the Appeal Court’s
decision earlier this year represented a setback for reconciliation.
“If unchallenged, it could change the way
consultation and consultation cases happen in Canada, making it less meaningful
for protecting our inherent constitutionally
protected Aboriginal rights,’’ George-Wilson said.
The decision relied on a finding that cabinet’s determination of its own consultation
process was adequate, and the First Nations
argue the decision should have been made
at arm’s length, she said.

“Cabinet is not an expert in consultation
and as owners of the project, they were unable to objectively assess the adequacy of
their own consultation,’’ George-Wilson
said. The Federal Court of Appeal overturned cabinet’s first approval of the pipeline expansion in 2018, citing insufficient
consultation with Indigenous people and
a failure to take into account the affect on
marine animals.
After another round of consultations and
a second look at how marine life would be
affected, cabinet gave the project a green
light. In March, the Supreme Court of Canada decided not to hear five challenges
from environment and Indigenous groups
from British Columbia, which included
the Tsleil-Waututh and the Squamish First
Nations. Some of those groups challenged
a Federal Court of Appeal decision in February not to hear their request to consider
whether there had been sufficient consultation.
CBC/MS

All 87 Alberta MLAs should declare government, Albertans should have an
that they reject the notion of separat- opportunity to vote on independence
ing from Canada, the NDP says.
from Canada.
Also last month, Red Deer-South
pposition house leader Heather
Sweet said the government’s MLA Jason Stephan told the legislature
Fair Deal panel report and com- Alberta should “liberate” itself from the
ments from United Conservative Party “mess” of equalization.
“In the real world a partnership
MLAs are prompting her to push for an
emergency debate in the legislature on agreement providing structural welfare
loyalty to Canada.
payments to hostile, parasitic partners
She’ll ask for MLAs to debate a motion would never survive,” Stephan said on
on Monday (6) to reject the idea of Al- June 8. “That is equalization.”
berta separation.
“What we would like to hear from the Proposals are scaring Alberpremier, and his cabinet, as well as his tans, NDP charges
members, is that there is a commitment
In a Wednesday (1) statement, Kenfrom this government to stop playing
ney’s press secretary, Christine Myatt,
games with the idea of Alberta separating
said the premier has spoken frequently
from Canada,” Sweet said on Wednesday
about his patriotism and desire to im(1).
prove Alberta’s plight within Canada.
The Fair Deal panel, struck by the
Kenney told reporters last month
provincial government to study ways
Alberta could assert itself within Con- that empty threats about separation
federation, recommended the govern- are unhelpful to improving Alberta’s
ment study an independent provincial economy.
“I completely understand and sympolice force and consider withdrawing
pathize
with the profound frustration
from the Canada Pension Plan (CPP),
that
so
many
Albertans have with the
among other proposals.
Premier Jason Kenney has said the way Canada has worked — particularly
government will study those options. in recent years,” Kenney said on June
He has also pledged to hold referendums 19. “I understand the frustration that
on Alberta’s participation in CPP and has driven a not insignificant number of
withdrawal from equalization. Alberta Albertans to talk about separation. But
could not do either of these things uni- I fundamentally believe that that’s the
wrong path for Alberta.”
laterally.
Although he disagrees with some of
Panel member and Cypress-Medicine
Hat MLA Drew Barnes issued a dissent- them, backbenchers in his government
ing opinion after the report’s release last are free to speak their minds, he said at
month. He said if Alberta failed to get the time.
fairer treatment soon from the federal
CBC/MS
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Azores Youth Hostels

é a nova marca
das Pousadas de
Juventude dos
Açores

Créditos: DR

As Pousadas de Juventude dos
Açores apresentam o resultado de
um processo de rebranding que
aporta um novo conceito à marca,
ao produto e reflete uma visão inovadora e de futuro.

Açores prolongam situação de
calamidade pública em cinco ilhas
O Governo dos Açores decidiu prorrogar a
situação de calamidade pública nas ilhas
de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico
e Faial até às 00h00 de 15 de julho.

A

medida consta de uma resolução do
Conselho do Governo, publicada
esta quarta-feira (1) em Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, e que
prorroga, também, a declaração da situação de alerta nas ilhas Graciosa, São Jorge,
Flores e Corvo, até às 00h00 de 15 de julho.
Apesar da “eficácia dos procedimentos
aprovados” na “contenção da disseminação do vírus SARS-COV-2 na Região”,
bem como “a adesão, comprometimento e
responsabilidade” dos açorianos às medidas implementadas, o Governo dos Açores
salienta que “perante a evolução da situação da pandemia a nível global, e tendo em
conta a abertura das ligações aéreas do exterior às ilhas de Santa Maria, São Miguel,
Terceira, Pico e Faial, justifica-se a manutenção da declaração da situação de calamidade pública nessas ilhas, bem como a
prorrogação da situação de alerta nas ilhas
Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo”.
Após audição da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores e da
Delegação Regional dos Açores da Associa-

ção Nacional de Freguesias, o Conselho do
Governo decidiu também determinar que,
“após a reabertura do espaço marítimo nacional a navios de cruzeiros e iates, provenientes de portos internacionais, deve ser
promovida a normalização da atracagem
desses navios, nos portos e marinas”, desde que os passageiros “façam teste à chegada, salvo se a autoridade de saúde regional
assim o dispensar atendendo ao tempo de
viagem sem escalas e à ausência de sintomatologia”.
Determinou ainda para o arquipélago,
até às 00h00 de 15 de julho, a manutenção da suspensão da realização de eventos
públicos pelo Governo Regional e uma recomendação dirigida a todas as entidades
públicas, nomeadamente autarquias locais
e privadas, para a não realização de eventos
abertos ao público.
Para as ilhas de São Miguel, Terceira,
Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, a manutenção, até às 00h00 horas de 15 de julho,
da suspensão de atividades e do encerramento das seguintes infraestruturas e estabelecimentos: atividades em piscinas cobertas, salvo as destinadas à atividade dos
praticantes desportivos profissionais e de
alto rendimento ou federados, em contex-

to de treino ou ensino, assim como termas,
‘spas’ ou estabelecimentos afins.
O executivo açoriano socialista determinou manter, até às 00h00 horas de 15
de julho, a suspensão de todas as deslocações em serviço de trabalhadores da Administração Regional, incluindo institutos
públicos e empresas públicas, para fora do
arquipélago.
Segundo a resolução, assinada pelo presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, vigora também a suspensão de todas
as deslocações ao arquipélago de entidades
externas solicitadas pela Administração
Regional, incluindo institutos públicos e
empresas públicas, salvo se absolutamente imprescindíveis, desde que autorizadas
pela Autoridade de Saúde Regional.
Por outro lado, recomenda a outras entidades públicas e privadas do arquipélago
que adotem igual procedimento quanto à
deslocação dos seus trabalhadores para o
exterior da Região.
O Governo Regional diz que as medidas
previstas na resolução “podem ser revertidas ou anuladas, a qualquer momento,
tendo em conta a evolução da situação” da
pandemia da covid-19 na região.
AO/MS

A

nova marca espelha um novo
posicionamento nos Açores
– Azores Youth Hostels, um
conceito de hostels com forte caráter,
com três infraestruturas em edifícios
históricos, modernos, sofisticados e
com serviço direcionado às necessidades atuais de um mix de segmentos
de clientes – o target mais jovem, mas
também os solo travellers, nómadas
digitais, casais e famílias.
Segundo nota, a Azores Youth Hostels posicionar-se-á como Hub dos
Açores para viajantes do mundo global
que viajam do mesmo modo e com os
mesmos objetivos e necessidades, cuja
intenção principal é a partilha de experiências e conhecimento entre estes
e com a comunidade local.
Com oferta de estadias numa rede
de cinco pousadas, presentes nas ilhas
de Santa Maria, São Miguel, Terceira,
São Jorge e Pico, promove experiências distintas e únicas em cada uma.
Rosa Costa, diretora executiva da
Azores Youth Hostels refere, citada na
mesma nota, que “para a nova equipa
de gestão o rebranding, não só em termos de marca, mas também de serviço e produto que queremos oferecer,
era claramente prioritário e estratégico. A reestruturação da imagem e
da marca foi pensada para posicionar
a Azores Youth Hostels num patamar
diferenciador e inovador, e com vista
à comercialização no mercado internacional, nacional e local. Tal como
os Açores são diferentes e exclusivos,
a Azores Youth Hostels acompanhará
todos os eixos que nos distinguem enquanto destino sustentável e único”.
AO/MS

Aberto inquérito sobre assistência prestada
a utente da ilha açoriana da Graciosa
A secretária regional da Saúde determinou a abertura de um processo de inquérito relativo à assistência prestada a
uma utente da ilha Graciosa, nos Açores,
devido “a complicações pós-parto”, foi
anunciado.

seguintes aspetos: a adequação da assistência durante e pós-parto realizada no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta
Delgada, a alegada inexistência de medicamento adequado ao tratamento imediato
da utente no Centro de Saúde da Graciosa, a
e acordo com uma nota divulgada alegada inexistência de sangue para evenpelo Governo açoriano, o inquérito tual transfusão necessária e, por último, a
deverá averiguar “se foram adota- adequação dos termos em que foi ativado e
dos os procedimentos adequados para a em que se efetivou o processo de evacuaassistência a uma utente que terá recorrido ção”, lê-se na nota.
à Unidade de Saúde da Ilha Graciosa pelas
A utente foi transferida da Graciosa para
23h00 do dia 26 de junho devido a compli- o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira
cações pós-parto”.
a 27 de junho.
A instrução do processo de inquérito será
A titular pela pasta da Saúde nos Açores,
Teresa Luciano, “determinou que o inqué- realizada pela Inspeção Regional da Saúde.
AO/MS
rito deve esclarecer de forma particular os
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Cafôfo quer o fim de um modelo
de desenvolvimento gasto
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Bandeira azul hasteada
no Caniçal e Machico
Na manhã de terça-feira (30), a Câmara Municipal de Machico procedeu ao
hastear da Bandeira Azul na Praia da
Ribeira do Natal e, posteriormente,
na Praia da Banda d’Além.

dio Nóbrega e ainda com representantes
da Capitania do Funchal, do IASAÚDE,
da DRAAC e ainda das Ondas Calmas.
Como recorda a autarquia, “a Bandeira Azul é um galardão internacional, ale acordo com a autarquia, o mo- cançado após o cumprimento de 33 crimento contou com a presença térios e traduz-se no reconhecimento
dos vereadores da Câmara Muni- da qualidade da água da praia em quescipal de Machico, Alexandre Marques e tão, bem como as instalações colocadas
Nuno Moreira, com o engenheiro Cláu- no recinto”.
JM/MS

U

Conheça as regras para viajar
para a Madeira e Porto Santo
“Ao programar a sua viagem para a
Madeira e Porto Santo, é importante
conhecer as normas em vigor nesta Região, no âmbito da prevenção e
contenção da covid-19”, aconselha o
Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

seguem para o seu destino. Mas têm
que apresentar o respetivo relatório que
pode, também, ser submetido, antecipadamente, em conjunto com o registo
do viajante. Já os passageiros que não
tenham realizado o teste, fá-lo-ão no
respetivo aeroporto, à chegada.
ssim, é recordado que é obrigatóApós a realização do teste, o passario o preenchimento do inquérito
geiro seguirá para o seu destino e será
epidemiológico. Para sua comoinformado do resultado num período
didade, poderá fazê-lo em www.madeirasafe.com nas 12 a 48 horas prévias estimado de 12 horas. Como medidas
complementares de prevenção da doenao embarque.
A partir do dia 1 de julho, todos os ça, na Madeira e no Porto Santo, são repassageiros provenientes do exterior, comendados: uso de máscara, em espeque sejam portadores de teste negativo cial, em espaços fechados e transportes
para a doença covid-19, efetuado nas 72 públicos (obrigatório), distanciamento
horas prévias ao embarque, em labo- social (dois metros entre as pessoas e
ratórios certificados pelas autoridades evitar aglomerados), higienização frenacionais ou internacionais, ao desem- quente das mãos e etiqueta respiratória.
barcar na Madeira ou no Porto Santo,
JM/MS
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Madeira registou aumento da
criminalidade geral (5,1%) em 2019
Bragança, Viseu, Portalegre e Vila Real
são os distritos que mais registaram um
aumento da criminalidade violenta e grave em 2019, revela o Relatório Anual de
Segurança Interna do ano passado entregue na terça-feira (30) na Assembleia
da República. No que toca à criminalidade geral, Madeira também se destaca
com um aumento de 5,1 por cento.

S

egundo o RASI, em 2019 registou-se
um aumento de 0,7% da criminalidade geral em relação a 2018 (mais 2.391
participações), passando das 333.223 para
335.614, enquanto a criminalidade violenta e grave registou mais 417 participações
(13.981 para 14.398), o que corresponde um
aumento de 3%.
Segundo o RASI, Bragança registou um
aumento de 38,1% da criminalidade violenta e grave, passando de 42 crimes em 2018
para 58 em 2019, Viseu subiu 31,5% (127
para 167), Portalegre aumentou 30,1% (83
para 108), enquanto que em Vila Real se verificou uma subida de 29,4% (102 para 162).
Os distritos de Lisboa, Porto, Setúbal e
Faro concentram 75% da criminalidade
violenta e grave registada.
O RASI indica que em Lisboa registou-se
um aumento de 3%, passando de 5.924 crimes violentos e graves em 2018 para 6.101

em 2019, no Porto verificou-se uma subida
de 3,2% (2.185 para 2.256) e Setúbal aumentou 3% (1,506 para 1.551).
Segundo o RASI, em 2019 registou-se um
aumento de 0,7% da criminalidade geral em
relação a 2018 (mais 2.391 participações),
passando das 333.223 para 335.614, enquanto a criminalidade violenta e grave registou
mais 417 participações (13.981 para 14.398),
o que corresponde um aumento de 3%.
Por sua vez, no distrito de Faro registou-se uma diminuição de 2,4% da criminalidade violenta e grave em 2019 face a 2018
(921 para 899).
O RASI dá também conta que a criminalidade violenta e grave desceu mais nos distritos de Évora (-21,3%), Açores (-14,8%),
Leiria (-14,3%) e Viana do Castelo (-14%).
No âmbito da criminalidade geral, o RASI
destaca que se registaram aumentos em Castelo Branco (20%), Portalegre (10,5%) Faro
(8,3%), Aveiro (5,9%) e Madeira (5,1%).
Em sentido oposto, os distritos de Bragança registaram uma descida de 10,1%,
Vila Real (-7,6%) e Lisboa (-3,6%).
Os distritos de Lisboa, Porto, Setúbal,
Faro, Braga e Aveiro registaram em 2019 a
maior incidência das participações feitas às
forças e serviços de segurança, representando 70,3% de toda a criminalidade geral.
JM/MS
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No Dia da Região, o deputado do PS- dos os cidadãos, resolver as listas de espera,
-Madeira quis lembrar a Diáspora e os garantir serviços de urgência em todos os
emigrantes na Venezuela.
concelhos e mais médicos de família.
A Região deve aproveitar a experiência
ma das maiores conquistas destes
600 anos de história foi a Autono- ganha com a pandemia para reformular
mia, frisou Paulo Cafôfo, conside- o sistema de Saúde, acrescentou Cafôfo,
rando que esta é a resposta mais eficaz ao lembrando os atrasos no processo de construção do novo hospital.
combate da insularidade.
“A Saúde não precisa de mais promessas,
O conflito do Estado tem que ser resolvido com um órgão de concertação onde a mas de soluções”, observou o deputado.
Na economia, Cafôfo considera que é
Região se faça ouvir, defendeu.
Cafôfo pediu ainda uma maior coopera- preciso uma “vacina” para curar os erros
ção entre as regiões autónomas para refor- do passado e acabar com
um modelo de desenvolvimento gasto e
çar a Autonomia.
- [ ] Os preconceitos autonomistas que ineficaz.
A ampliação da produção regional, a reexistem no continente e os preconceitos
nacionais existentes na Madeira fragilizam vitalização do Turismo, a promoção do ina Autonomia e a coesão nacional, alertou o vestimento com a redução de impostos, a
socialista, considerando que não basta pe- implementação de um fundo de captação
dir dinheiro a Lisboa, é preciso atuar na re- de novas rotas aéreas, um novo pacote ledução das desigualdades, na Educação, no gislativo e fiscal para o setor agrícola rural
foram algumas das sugestões deixadas, esta
Ambiente e na Saúde.
Para Cafôfo, é evidente que o Serviço Re- quarta-feira (1), no Parlamento da Madeigional de Saúde precisa de uma nova estra- ra, por Paulo Cafôfo.
tégia para garantir um acesso “digno” a toJM/MS
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Lojas de produtos turísticos
à beira do desespero
No Porto e em Lisboa, espaços que vendem artesanato português, ímanes para
frigoríficos, postais e outros produtos
tradicionalmente só procurados por visitantes estrangeiros passam dias a fio
sem fazer uma única venda. Muitos já fecharam portas, outros admitem fazê-lo
muito em breve.

C

resceram como cogumelos nos últimos anos e rapidamente tomaram
conta das ruas. Artesanato, ímanes
para os frigoríficos e produtos regionais
tornaram-se nos símbolos maiores do
boom turístico que fez das lojas de recordações presença maioritária nas zonas mais

visitadas por estrangeiros. Com a pandemia, o panorama mudou e hoje são muitas
as que já fecharam e outras que, sem retoma do turismo à vista, se preparam para o
fazer, conforme o “JN Urbano” constatou
no Porto e em Lisboa.
É com um sorriso tímido que Ajit Lakhani, gerente da Porto Lovers, na Rua das
Flores, na Invicta, confessa que “às vezes,
passam 10 ou 15 dias sem se vender quase
nada”. Ali, todos os produtos são “100%
portugueses” e Ajit partilha, com orgulho,
a qualidade dos azulejos pintados à mão,
mas lamenta que faltem os clientes para
conquistar.

“Estamos habituados a trabalhar seis
meses para poupar nos outros seis em que
não há tanto turismo. Mas agora está difícil”, diz, explicando que numa rua habituada ao corrupio dos estrangeiros, fazem falta
atrações para os consumidores nacionais.
“Aqui, praticamente só há lojas viradas para
o turismo, alojamentos locais e restaurantes. Se houvesse mais lojas de roupa e calçado, talvez passassem por aqui mais portugueses”, aponta.
Desce-se a Lisboa e o retrato traçado é
igual. No Largo de Santo António da Sé, em
Alfama, a loja de souvenirs Gaivota Citadina por esta altura já deveria estar a abarrotar de turistas, mas está vazia. Os tuk-tuk
começam a regressar aos poucos a um dos
bairros da capital que atrai mais visitantes,
mas nas ruas poucos passam. “Alfama está
irreconhecível. No verão, entravam centenas de pessoas diariamente na loja. Agora,
há dias mesmo sem ninguém”, lamenta
Inês Sousa.
Voltando ao Porto, o cenário de desânimo também toca Paresh Prabhudas, o proprietário da Bijusol, que veio para Portugal
após a independência de Moçambique.
Com a mulher, Nila Harilal, começou por
trabalhar no ramo dos acessórios de moda e
“decidiu mudar” quando se deu o boom do
turismo. Agora, o cenário “é assustador”.
“Em 70% dos dias nem sequer abrimos a
caixa. Em relação ao ano passado, é uma
queda de 98%”, lamenta, adiantando que
“mesmo que os portugueses comprem um
ou dois postais, não chega para o negócio”.
Resta “acreditar que as coisas vão melhorar
quando reabrirem as fronteiras”. Até lá, o
casal tenta atrair os clientes nacionais.
“Trouxemos alguns acessórios de moda,
para ver se ajuda e a minha mulher, que é
a rainha da bijutaria, vai fazendo fitas para
os óculos”, diz Paresh, confessando que não
sabe como seria “se tivesse de pagar uma
renda”.
A Rua das Flores está de tal forma diferente que, num dia de semana, há pelo menos três lojas de souvenirs de portas fecha-
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das. É o retrato de uma artéria agora “quase
vazia”, como descreve Hemendra Balu, o
português de origem indiana à frente da
Casa Nunes, que em tempos foi uma queijaria e agora vende lembranças. “Não conseguimos vender este tipo de artigos para as
pessoas do Porto e já passaram dias em que
não entrou um cliente”.
O toque de esperança chega por Inês
Sousa, a funcionária da Gaivota Citadina,
em Lisboa, que acredita que “não vai ser
sempre assim e que em agosto vai melhorar”. Usa o otimismo para combater a solidão dos dias que se repetem sem clientes na
loja. Na Rua Augusta, vazia de turistas, impera um sentimento mais negativo. “Quando não aguentar, fecho a porta”, diz Carlos
Vaz, que vende souvenirs naquela artéria da
Baixa Pombalina há 15 anos.
“Houve dias que atendia 10 ou 15 pessoas.
Durante a pandemia, cheguei a ser o único
aberto na rua, mas pelo menos estava ocupado”, recorda. Agora, vende “um postal
ou outro”. “Por este andar, os postais vão
virar peças de museu”, lamenta. Recentemente, começou a vender máscaras, de
várias cores e desenhos, algumas com símbolos de Portugal, uma espécie de souvenir
adaptado à pandemia. “Temos de nos readaptar e vender o que as pessoas precisam,
porque se isto continuar assim poucos vão
aguentar”, lamenta.
Mamon Or-Rashed, também dono de
uma loja de souvenirs, já só abre duas horas
por dia. “Agora, não vendo nada. Pondero fechar temporariamente, até os turistas
voltarem”, lamenta.
A presidente da União de Associações do
Comércio e Serviços de Lisboa, Maria de
Lourdes Fonseca, alerta que “na Baixa havia muitas lojas que dependiam 90% do turismo e que estão em sérias dificuldades”.
“Além das lojas de souvenirs há outras que
só eram visitadas por turistas. Há quem
chegue ao fim do dia sem nada na caixa registadora”, assegura.
JN/MS
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Infarmed garante que Remdesivir
não vai faltar em Portugal
O Remdesivir, o primeiro medicamento
apontado como eficaz no tratamento da
covid-19, vai continuar a estar disponível
em Portugal, mesmo depois de os EUA
terem adquirido grande parte do stock
mundial. A garantia foi dada pelo Infarmed, após ter contactado o laboratório
Gilead, responsável pela produção.

“

Podemos informar que existe stock
disponível do medicamento Remdesivir, de acordo com as alocações que
têm vindo a ser feitas ao nosso país, constituindo uma primeira reserva que garante o
acesso imediato ao medicamento”, revelou
o Infarmed.
A autoridade nacional do medicamento
lembrou que o Remdesivir sempre esteve
disponível em Portugal, inclusive antes de
ter a autorização condicional para ser administrado.
O Infarmed recordou também que o
Remdesivir esteve disponível para os doentes através de pedidos de Autorização de
Utilização Excecional, “assim os médicos

assistentes o entendessem”.
Ainda de acordo com o Infarmed, o laboratório titular do medicamento “confirma
que antecipa que não venha a existir qualquer constrangimento no acesso ao tratamento por parte dos doentes portugueses,
tendo a garantia de acompanhamento conjunto da situação”.
A imprensa internacional deu conta, esta
terça-feira (30), de que o Governo dos EUA
comprou cerca de 500 mil doses de Remdesivir, quantidade correspondente à quase
totalidade da produção concebida até setembro.
Este foi, para já, o único fármaco aprovado pelas autoridades de saúde norte-americanas para o tratamento da covid-19.
A garantia do Infarmed surge depois de,
esta quarta-feira (1), o assunto ter sido levantado na habitual conferência de imprensa conjunta entre a DGS e o Governo,
tendo sido dito que a autoridade nacional
do medicamento estava em contacto com o
fabricante.
JN/MS

Barómetro

Governo vai monitorizar discurso
de ódio na Internet
O Governo vai monitorizar o discurso de
ódio nas plataformas ‘online’, estando
“em vias” de dar início à contratação pública de um projeto que deverá traduzir-se num barómetro mensal de acompanhamento e identificação de ‘sites’.

S

egundo a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, o
objetivo é perceber aspetos como a
forma de propagação deste discurso nas
plataformas ‘online’, as mensagens que
contém, identificar autores, monitorizar
processos de queixas, entre outros aspetos.
A informação foi avançada esta quarta-feira (1) no parlamento, onde a ministra
e a sua equipa governativa estiveram esta
manhã a ser ouvidos pela comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, numa audição
regimental.
Mariana Vieira da Silva respondia à deputada Joacine Katar Moreira, que colocou
a questão sobre o que estava o Governo a
fazer em relação ao crescimento do discurso de ódio, tendo a ministra referido ainda
que o que se pretende retirar do projeto são
dados que fundamentem linhas de ação política e formação a todos os atores que tenham que lidar com a matéria.
Sobre discriminação e racismo, disse
que a Comissão para a Igualdade e Contra
a Discriminação Racial (CICDR) tem registado “um aumento muito significativo de
queixas, dos mais variados tipos, de atores
políticos também”, havendo casos reencaminhados para o Ministério Público.
Abordou ainda o programa Bairros Saudáveis, recentemente lançado, que pretende ajudar a resolver problemas sociais em
bairros com piores condições socioeconómicas numa perspetiva de integração, incluindo moradores, associações, autarquias
e também forças policiais.
A propósito desse programa, mas referindo-se ao contexto da pandemia de covid-19, que deixou várias freguesias da
grande Lisboa em situação de calamidade

num altura em que o restante país já evoluiu
para uma situação de alerta, a deputada do
BE Beatriz Gomes Dias questionou a ministra sobre notícias que dão conta de “atitudes intimidatórias e repressivas” por parte
das forças policiais em bairros da periferia,
questionando como está a ser implementado o policiamento nesses locais e pedindo
regras para a intervenção policial.
Na resposta a ministra disse que as perguntas sobre a dimensão policial devem ser
respondidas pelo ministro da Administração Interna.
O Governo foi ainda questionado sobre o
inquérito à origem etnicorracial dos portugueses que o Instituto Nacional de Estatística (INE) pretende desenvolver, um tema
polémico depois de ter sido recusada a inclusão de uma pergunta nesse sentido nos
censos de 2021, tendo a ministra referido
que o INE está agora a trabalhar na identificação dos recursos necessários para que o
inquérito possa avançar em 2021 ou 2022.
A secretária de Estado para a Integração
e as Migrações, Cláudia Pereira, respondeu
ainda a questões da deputada socialista Catarina Marcelino sobre a comunidade cigana, adiantando que o Alto Comissariado
para as Migrações irá “em breve” celebrar
um protocolo com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) com
o objetivo de pôr fim a situações de “habitação indigna” e que está a ser revista a lei
dos mediadores culturais, estando prevista
a abertura de um concurso para breve para
a contratação de mediadores pelos municípios, para permitir uma maior aproximação
às populações.
Isabel Moreira, também do PS, quis saber
o que fez o Governo na área LGBTI durante
este período de pandemia, tendo a secretária
de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa
Monteiro, referido que foi mantido todo o financiamento e fluxo financeiro para as associações desta área de intervenção, evitando
com isso quebras de tesouraria.
JN/MS
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Apresentador: Manuel DaCostao
Convidados: Mario Silva, Madalena Balça
Análise do editorial do Milénio Stadium;
Ponto da situação da pandemia;
Polícias - a contestação, a proteção e a
segurança da sociedade.

Miguel Ângelo, nasceu em Cascais, no dia 3
de abril de 1966.Vocalista dos Delfins, uma
das bandas mais importantes de Portugal dos
anos 90, fala do seu percurso até aos dias de
hoje e ainda do seu mais recente trabalho,
“Nova(pop)”, um álbum colaborativo.

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

Sex 18h

Dom 17h

Dom 18h30

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

Desde as últimas notícias aos destaques
do entretenimento, passando pela ciência,
tecnologia, cinema e estilo de vida.

Sab 16h

Seg-Sex 11h

SÁBADO, 4 DE JULHO
06h00 Musicbox
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Musicbox
11h00 It´s Showtime
11h30 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Glitter Show
14h30 Portugal À Vista
15h00 It´s Showtime
15h30 Caminhos da história
16h00 Nós Por Cá
16h30 Caminhos Da Energia
17h00 Estação de Serviço
17h30 Musicbox
18h00 Timeline
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 Portugal À Vista
20h00 Musicbox
21h00 Here’s The Thing

21h30 Musicbox
22h00 We Need To Talk
23h00
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
04h00
05h00

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

DOMINGO, 5 DE JULHO
06h00 Musicbox
08h00 Caminhos Da História
08h30 Estação de Serviço
09h00 Portugal à vista
09h30 Missa Dominical
10h30 It´s Showtime
11h00 Nós Por Cá
11h30 Musicbox
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00

Here’s the Thing
Imperdíveis
Estação de Serviço
Caminhos Da História
Camões TV Magazine

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

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

SEGUNDA, 6 DE JULHO
06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Nós Por Cá
08h30 Espaço Comunidade
09h00 Caminhos Da História
09h30 Body & Soul

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

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

Conneting You
Musicbox
Por Tudo e Por Nada
Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
Musicbox
Mundo Mix
Caminhos Da História
Estação de Serviço
Espaço Mwangolé
Glitter Show
Portugal À Vista
Musicbox
Pegado a Si
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
It’s Showtime
Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing
22h00 Camões TV Notícias
22h30
23h30
00h30
01h00

We Need To Talk
Timeline
Stella’s Studio
Forgotten Treasures

01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

TERÇA, 7 DE JULHO
06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Conneting You
10h30 Musicbox
11h00 Por Tudo e Por Nada
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Musicbox
14h00 Mundo Mix
15h00 Caminhos Da História
15h30 Nós Por Cá
16h00 Espaço Comunidade
16h30 Portugal À Vista
17h00 Espaço Mwangolé
17h30 Musicbox
18h00 Pegado a Si

24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

Destaques do dia, notícias de Portugal, dos
países da lusofonia e ainda economia,negócios,
finanças e curiosidades interessantes.

Um programa voltado para aqueles que
curtem a boa música, com os clássicos dos
anos 80, 90 e 2000, e os hits do momento.

Muita animação, juntando a melhor música
para o seu regresso a casa e uma variedade
de informações que não pode perder.

Seg-Sex 7h

Seg-Sex 14h

Seg-Sex 18h

Os palheiros da Tocha, antigas casas de pescadores, têm a madeira como matéria-prima
dominante e são típicas da região da Gândara.
No início do século 19 eram um mero conjunto
de “barracos” nas dunas de areia, localizados
em frente ao mar, mas acabaram também por
servir de habitação a pescadores vindos do
norte de Portugal. Este é mais um documentário de Paulo César Fajardo.

José Dias é social worker. Há muitos anos que
conhece uma realidade que a muitos de nós
passa despercebida – as necessidades que
existem na sociedade canadiana. Numa altura
em que todos estamos a viver tempos desafiadores, esta conversa conduzida por Manuel
DaCosta obriga-nos a pormos os pés na terra.

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 14h30

Sat 9pm

Sab 18h

Esta semana vamos descobrir a terapia
do som, conhecida como “sound healing”.
Visitamos o estúdio de Darren Austin Hall,
terapeuta do som e educador espiritual.
Depois iremos até Portugal onde vamos
conhecer mais sobre a terapia com taças
tibetanas.

MR.KOA & TOPB0Y provide unfiltered discussions and debates for all things relationship based each week.

Dom 16h

Sat 10pm

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

QUARTA, 8 DE JUlHO
06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Body & Soul
08h30 Portugal À Vista
09h00 Espaço Mwangolé
09h30 Espaço Comunidade
10h00 Conneting You

10h30 Musicbox
11h00 Por Tudo e Por Nada
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Musicbox
14h00 Mundo Mix
15h00 Here’s The Thing
15h30 Wisdom of Wealth
16h00 Roundtable
17h00 Stella’s Studio
17h30 Musicbox
18h00 Pegado a Si
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais
20h30 Portugalà Vista
21h00 Caminhos Da História
21h30 It´s Showtime
22h00 Camões TV Notícias
22h30 Timeline
23h00 Portugal À Vista
23h30 Body & Soul
00h00 Camões TV Magazine
02h00 We Need To Talk
03h00 Musicbox

Subscreva hoje!

Ligue e peça o canal WIN TV

04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show
QUINTA, 9 DE JUlHO
06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Nós Por Cá
08h30 Caminhos da Energia
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Conneting You
10h30 Musicbox
11h00 Por Tudo e Por Nada
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Musicbox
14h00 Mundo Mix
15h00 Caminhos Da História
15h30 Espaço Mwangolé
16h00 Timeline
17h00 Forgotten Treasures
17h30 Musicbox
18h00 Pegado a Si
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais
20h30 Espaço Comunidade

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

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

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

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

SEXTA, 3 DE JUlHO
06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Body & Soul
08h30 Portugal À Vista
09h00 Gente Com História
10h00 Conneting You
10h30 Musicbox
11h00 Por Tudo e Por Nada
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis

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

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

Musicbox
Mundo Mix
Here’s The Thing
Espaço Comunidade
Nós Por Cá
Forgotten Treasures
Body & Soul
Musicbox
Roundtable
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
Wisdom of Wealth
Caminhos Da História
It´s Showtime
Camões TV Notícias
Timeline
Forgotten Treasures
Here’s The Thing
Wisdom of Wealth
Stella’s Studio
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show
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Cabo Verde perde
536 mil turistas e recua
para nível de 2009

Créditos: DR

A procura turística em Cabo Verde
deverá recuar este ano a níveis de
2009, devido à pandemia de covid-19,
com a perda de 536 mil turistas face à
previsão inicial do Governo.

Presidente de Angola defende
política de combate à corrupção
e ataca críticos no MPLA
O presidente de Angola e do MPLA, João
Lourenço, destacou os esforços dos últimos dois anos no combate à corrupção em Angola e sublinhou que o partido
“está proibido de passar mensagens erradas” sobre este assunto.

“

Alguns consideram apenas bons resultados o maior ou menor número de
pessoas arroladas, detidas ou condenadas ou que o Estado já devia ter recuperado todos os ativos, o que a todos os títulos
não é realista, uma vez que o dinheiro criou
em alguns a ilusão e falsa sensação de impunidade, não fazendo voluntariamente a
devolução dos ativos que ao povo angolano
pertencem”, sublinhou João Lourenço.
O Presidente angolano mencionou “as
vozes que se levantam no sentido de que a
luta contra a corrupção está a ser mal gerida e que a melhor saída seria organizar
um debate no seio do MPLA para resolver
o problema” dentro da formação política,
mas realçou que este não é só um problema
do MPLA.
“É um problema dos angolanos e da sociedade no seu todo, nenhuma força política pode se arrogar o direito de a monopolizar, sob pena de ser entendido como uma
tentativa de branqueamento dos seus”,
disse o chefe de Estado.

Dirigentes da oposição, mas também setores próximos do MPLA e analistas acusam
o Governo angolano de fazer uma luta seletiva contra a corrupção, visando sobretudo
a família do ex-Presidente angolano José
Eduardo dos Santos e em particular a sua
filha mais velha, Isabel dos Santos, mostrando-se alguns deles favoráveis ao fim
dos processos judiciais contra a empresária
em troco de uma negociação para devolver
dinheiro ao Estado angolano.
No discurso da manhã de quarta-feira
(1), João Lourenço disse ter feito mais pelo
combate à corrupção nos seus dois anos de
mandato do que os seus antecessores nos
43 anos anteriores, salientando que esta
luta saiu pela primeira vez do discurso político para o terreno.
O Presidente focou ainda a luta contra a pandemia de covid-19, sublinhando
que mesmo no atual contexto a prioridade
continua a ser a economia nacional e a necessidade da sua diversificação, o aumento da produção local de bens e serviços, o
aumento das exportações e o aumento do
emprego.
João Lourenço prometeu que o executivo
vai continuar a investir na saúde e anunciou que pretende inaugurar novas unidades hospitalares este ano e no próximo.
AD/MS
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previsão consta de um documento de suporte à proposta do Orçamento Retificativo para 2020
apresentada na terça-feira (30) à Assembleia Nacional pelo Governo cabo-verdiano, que aponta para uma quebra
de 58,8% na procura turística, face aos
819 mil turistas que o arquipélago recebeu em 2019.
No Orçamento do Estado para 2020,
aprovado em dezembro, o Governo estimava um crescimento da procura turística de 6,6%, aproximando-se da meta
anual de um milhão de turistas, depois
de um crescimento de 7% em 2019.
Contudo, na previsão do Governo que
consta do documento de suporte orçamental, Cabo Verde deverá receber este
ano apenas 337.555 turistas. Deste total,
170.778 são turistas que já visitaram o
país no primeiro trimestre de 2020, pelo
que até final do ano o país deverá receber pouco mais de 165.000 turistas.
Desde 19 de março que todas as ligações aéreas internacionais a Cabo Verde
estão suspensas por decisão do Governo,
para travar a propagação da covid-19 no
arquipélago, restrição que só deverá ser
levantada a partir de agosto.
O turismo representa praticamente
25% do Produto Interno Bruto de Cabo
Verde e esta revisão em forte baixa das
previsões para 2020 reflete-se desde
logo numa quebra de 66,1% nas receitas
com o setor. As receitas com o turismo
renderam em 2019 um máximo histórico de 43.103 milhões de escudos (389
milhões de euros), mas segundo a previsão do Governo deverão cair este ano
para 15.086 milhões de escudos (136 milhões de euros).

A crise económica e sanitária provocada pela pandemia de covid-19 em
Cabo Verde vai obrigar o Governo a aumentar a dotação do Orçamento do Estado (Retificativo) deste ano em 2,7%,
para 75 mil milhões de escudos (680
milhões de euros), mas com o Governo a
garantir que não haverá cortes salariais
ou aumentos de impostos.
A dotação orçamental para 2020 prevê assim um aumento de 2.000 milhões
de escudos (18,1 milhões de euros) face
ao Orçamento do Estado em vigor. O
Governo estima ainda perder 20 mil milhões de escudos (181 milhões de euros)
com receitas fiscais, devido à crise económica. A proposta de orçamento prevê o recurso ao endividamento público,
com um ‘stock’ estimado equivalente a
150% do PIB até 2021.
O Orçamento do Estado em vigor previa
um crescimento económico de 4,8 a 5,8%
do PIB em 2020, na linha dos anos anteriores, uma inflação de 1,3%, um défice orçamental de 1,7% e uma taxa de desemprego
de 11,4%, além de um nível de endividamento equivalente a 118,5% do PIB.
Previsões drasticamente afetadas pela
crise económica e sanitária decorrente
da pandemia de covid-19 e refletidas
nesta nova proposta orçamental para
2020: Uma recessão económica que poderá oscilar entre os 6,8% e os 8,5% e
um défice das contas públicas de até
11,4% do PIB.
“Esses dados tendem a piorar em
função dos riscos que temos, em função dos riscos que temos no que tange
ao desconfinamento, ao ‘timing’ para a
descoberta da vacina ou da cura e para
a retoma da atividade económica normal, sobretudo na perspetiva da conectividade de Cabo Verde com o mundo”,
alertou Olavo Correia.
AD/MS

Cabo Verde, Angola e Moçambique entre os cinco países
com maior dívida pública na África subsaariana
A agência de notação financeira Fitch
Ratings divulgou na quarta-feira (01) que
entre os cinco países com um maior rácio da dívida sobre o PIB na África subsaariana estão Angola, Cabo Verde e
Moçambique, todos acima de 100%.

res, os analistas da Fitch Ratings dizem que
a subida deste rácio desde 2012 foi mais
elevado na Zâmbia, onde subiu 86 pontos
percentuais, seguido da Angola, com 82
pontos, e Moçambique, com 73 pontos percentuais.
“O peso da dívida para os governos da
A Fitch estima que o rácio da dívida
África
subsaariana está a subir a um ritmo
pública face ao PIB seja mais elevada no final deste ano em Cabo Verde, mais rápido e para níveis mais elevados que
com 157% do PIB, seguida da República outros mercados emergentes, evidenciando Congo, com 115%, Moçambique, com do o risco de mais descidas no ‘rating’ e
113%, Zâmbia com 110% e Angola com incumprimentos financeiros [‘defaults’, no
108%”, lê-se num relatório sobre as eco- original em inglês]”, lê-se na análise.
nomias da África subsaariana.
Os efeitos da propagação da pandemia de
No documento, enviado aos investido- covid-19 e o choque petrolífero “estão a ter

“

um impacto severo na região”, escreve a
Fitch, apontando que “o PIB real deve cair
2,1%, em média, este ano, e os défices orçamentais deverão alargar-se de 4,9%, no
ano passado, para 7,4% este ano”.
A degradação das condições económicas
destes países, entre os quais se contam os
lusófonos Angola, Cabo Verde e Moçambique, não começou com a pandemia, diz a
Fitch Ratings, notando que o agravamento
das condições macroeconómicas está em
curso há uma década e vai ser difícil de reverter.
Desde o início de março, a Fitch desceu
o ‘rating’ de sete dos 19 países a que atribui

uma opinião sobre a qualidade do crédito
soberano, “refletindo quer a severidade do
impacto do novo coronavírus, quer a limitada margem de resiliência dos países depois da rápida subida da dívida, e devido a
outras vulnerabilidades de crédito”.
A tendência, concluem, deverá manter-se: “O aumento do peso da dívida, o
impacto do novo coronavírus e o choque
petrolífero apontam para mais pressão descendente nos ‘ratings’ dos países da África
subsaariana”.
AD/MS
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Fiat Chrysler terá mulher
a comandar fábrica pela
primeira vez na América Latina
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BRASIL

Pela primeira vez, uma fábrica da Fiat
Chrysler na América Latina será comandada por uma mulher. A engenheira Juliana Coelho, de 31 anos, assumirá
o posto máximo na unidade de Goiana
(PE), onde atualmente são produzidos os
Jeep Renegade e Compass e a Fiat Toro.

pecialista de Processo de Pintura, Supervisora e Gerente da Pintura e Gerente da
Montagem na Jeep, além de, mais recentemente, ter chefiado a área de novos desenvolvimentos na manufatura da América
Latina na fábrica da Fiat em Betim (MG).
Antes dela, o posto era ocupado pelo itala trabalha na empresa desde 2013, liano Pierluigi Astorino, que se torna Diretor
e faz parte do primeiro time de fun- de Manufatura da Fiat Chrysler Automóveis
cionários da unidade pernambucana, para a América Latina. Ele sucederá o tamaberta em 2015 e considerada uma das mais bém italiano Francesco Ciancia, que retorna
à Itália com a missão de liderar a manufatura
modernas da FCA em todo o mundo.
Antes de assumir o cargo de gerente da das marcas Maserati e Alfa Romeo.
fábrica, Juliana Coelho trabalhou como EsG1/MS
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Multa para quem desrespeita uso
obrigatório de máscara passa a
valer no estado de São Paulo

A

medida anunciada pelo governo
de São Paulo no início desta semana estabelece que a pessoa que for
vista sem máscara em espaços públicos e
particulares de uso comum deve ser multada em R$ 524. Já os estabelecimentos
comercias vão pagar R$ 5.025 para cada
pessoa que estiver no local sem a proteção. Há ainda a previsão de uma multa
de R$ 1.380,50 se o estabelecimento não
afixar placas que informam sobre a obrigatoriedade da máscara.
A nova resolução não prevê punição
para quem está em carro particular. O

O ministro da Educação brasileiro, Carlos Decotelli, pediu, esta terça-feira
(30), demissão do Governo, uma semana após ser nomeado e antes de tomar
posse, devido a várias polémicas com o
seu currículo, como suspeitas de falsos
títulos académicos e de plágio.

D
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O estado de São Paulo começou a multar nesta quinta-feira (2) as pessoas e
os estabelecimentos comerciais que
desrespeitarem o uso obrigatório de
máscaras de proteção contra o novo
coronavírus. A nova regra passou a
valer na quarta-feira (1) em caráter
educativo, mas a partir desta quinta
(2) a punição que varia entre R$ 524 e
R$ 5 mil começou a ser aplicada.

Ministro da Educação brasileiro
demite-se ainda antes de o ser

uso de máscaras no transporte público e
de aplicativos já era obrigatório no estado desde o início de maio.
Também em maio, o governo do estado já havia publicado decreto que determinava o uso geral e obrigatório de
máscaras nas 645 cidades paulistas para
o combate à pandemia do coronavírus.
Segundo o decreto, os infratores poderiam receber multa de R$ 276 a R$ 276
mil, ou até serem punidos com pena de
um a quatro anos de detenção. No entanto, nenhum estabelecimento foi multado. Desde então, os locais receberam
apenas orientações.
Fiscalização
O governo publicou no Diário Oficial
desta quarta-feira (1) uma portaria que
estabelece como vai ser a fiscalização
pela Vigilância Sanitária. O texto aponta
que os agentes podem solicitar apoio da
Polícia Militar em “casos extremos”.
G1/MS

ecotelli confirmou ao canal televisivo CNN Brasil e ao jornal Folha de S.
Paulo que apresentou a sua demissão.
Até ao momento, o executivo brasileiro,
liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro,
ainda não anunciou oficialmente a saída
do governante, cuja nomeação foi publicada em Diário Oficial da União na semana passada. O pedido de saída do Governo
brasileiro surge após terem vindo a público várias suspeitas em relação à formação
académica de Decotelli, nomeado na passada quinta-feira (25), sucedendo no cargo
a Abraham Weintraub.
Ao anunciar a nomeação, Jair Bolsonaro
citou na rede social Twitter os principais títulos académicos do governante, incluindo
“um mestrado na Fundação Getulio Vargas, um doutoramento na Universidade de
Rosário, da Argentina, e um pós-doutoramento na Universidade de Wuppertal, da
Alemanha”.
Contudo, esse currículo foi manchado
com alegadas irregularidades: denúncia de
plágio na dissertação de mestrado da Fundação Getúlio Vargas (FGV), falso título de
doutoramento pela universidade argentina
e o pós-doutoramento que não foi realizado.
Na sexta-feira (26), após Decotelli ser
nomeado ministro, o reitor da Universidade Nacional de Rosario afirmou que o novo
governante brasileiro não obteve o título de
doutor naquela instituição, contrariamente
ao que constava no seu currículo.
“O senhor Decotelli cursou o doutoramento em Administração da Faculdade de
Ciências Económicas e Estatísticas da Universidade Nacional de Rosário, mas não o
concluiu. Não completou todos os requisi-

tos que são exigidos pela nossa regulamentação, que exige a aprovação de uma tese
final para obter o título de doutor. Portanto, não é doutor pela Universidade Nacional de Rosário”, declarou o reitor Franco
Bartolacci à rede Globo.
Posteriormente, surgiu a suspeita de plágio em partes da tese de mestrado entregue
por Decotelli à Fundação Getulio Vargas,
no Rio de Janeiro, situação que o governante negou, alegando “distrações”.
Em comunicado, a FGV indicou que o
orientador da dissertação foi procurado e
que, caso seja confirmado um “procedimento inadequado”, serão tomadas medidas administrativas e judiciais contra Carlos Decotelli.
Além disso, a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, informou na segunda-feira (29) que o novo ministro não possui
nenhum título pela instituição, ao contrário do que constava no seu currículo, que
mencionava um curso de pós-doutoramento.
À CNN Brasil, Decotelli disse esta terça-feira (30) que a “gota de água” foi o facto
de a FGV, uma das mais importantes instituições académicas brasileiras, ter negado
que fez parte de seu corpo de professores.
Em comunicado, a FGV frisou que Decotelli “atuou apenas nos cursos de educação
continuada, nos programas de formação de
executivos e não como professor de qualquer das escolas da Fundação”, sendo que,
“da mesma forma, não foi pesquisador da
FGV, tampouco teve pesquisa financiada
pela instituição”.
Oficial da reserva da Marinha, Carlos
Decotelli foi o primeiro ministro negro do
Governo de Bolsonaro e o mais recente militar a integrar o atual executivo do Brasil.
Foi, também, o terceiro ministro da Educação do atual executivo, depois de Abraham
Weintraub e de Ricardo Vélez.
JN/MS
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Colômbia

Autarca entrega filho à Polícia
por quebrar quarentena
O autarca de uma cidade na Colômbia
entregou o filho à Polícia depois de este
ter violado a regra de recolher obrigatório aplicada para conter a propagação
da covid-19.

“

Os meus familiares são os primeiros a
ser chamados a respeitar as medidas,
não permitirei que ao desfrutar de algumas bebidas ponha em risco a vida dos
habitantes da nossa cidade”, escreveu o
autarca Carlos Higgins Villanueva no Twitter, com fotos da detenção do filho.
Há mais de 95 mil casos de covid-19 confirmados na Colômbia e mais de 3300 pessoas morreram.
Atlántico, estado do norte do país onde
Higgins Villanueva é presidente da Câmara
da pequena cidade de Juan de Acosta, tem
o segundo maior número de infeções, nota
a BBC. O autarca publicou fotos em que
aparece a levar o filho, um sobrinho e um
homem que descreveu como “um grande
amigo” para a esquadra, onde pediu aos
polícias “que lidassem com os infratores da
maneira que entenderem”.

Os três foram apanhados através de um
vídeo em que aparecem a comemorar o
Dia do Pai. Além de a festa ter sido realizada durante o horário de recolher obrigatório, também houve venda de álcool,
contrariando uma proibição temporária
em todo o estado em vigor durante aquele
fim de semana. “Tenho outros filhos mais
novos e ele [o filho detido] poderia levar o
vírus para casa se fosse infetado. Quis dar
o exemplo para que o resto da comunidade respeite as regras”, acrescentou Higgins
Villanueva no Twitter.
Os infratores foram ordenados a prestar
serviço comunitário. As autoridades municipais adotaram a abordagem do autarca e
lançaram uma campanha com o lema: “Se
te vir numa festa a beber, fora de casa, a visitar ou a receber visitas ou a jogar futebol,
vou gritar contigo e vais para a Polícia”.
A atitude do autarca foi muito elogiada,
com moradores a afirmar que ele havia
posto em prática o ditado “a lei começa em
casa”.
JN/MS

O Presidente norte-americano, que
nunca foi visto em público com uma
máscara, garantiu que a colocação
deste objeto de prevenção de infeções com o novo coronavírus não lhe
colocaria “qualquer problema” se as
condições o exigissem.

“

Isso não me colocaria qualquer problema (...). Se estivesse em uma
situação de proximidade com as
pessoas, fá-lo-ia”, afirmou o republicano Donald Trump na estação de televisão
Fox, quando várias zonas dos EUA registam uma subida acentuada do número de
infeções com o novo coronavírus.
Com a máscara, “pareço o Lone Ranger”, disse o Presidente norte-americano, referindo-se à personagem ficcional
que em Portugal se tornou conhecido
como “Mascarilha”.
“Na maior parte do tempo, não estou
nessa situação”, adiantou, sublinhando que todas as pessoas com quem fala
são testadas antes. Trump declarou-se
“completamente a favor das máscaras”.
“Penso que as máscaras são uma boa
coisa”, disse também, mas mostrou-se
duvidoso quanto à ideia de as tornar
obrigatórias ao nível nacional. “Há muitos locais no país onde as pessoas estão
muito afastadas” umas das outras, referiu. Numerosos republicanos, entre os
quais o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, encorajam cada vez mais
os norte-americanos a usarem másca-
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Trump já apoia o uso de máscaras:
“Pareço o Mascarilha”

ras. O próprio vice-presidente, Mike
Pence, já se apresentou em público com
máscara por várias vezes, mas Trump
nunca foi visto em público com a cara
coberta. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 512 mil mortos e infetou
mais de 10,56 milhões de pessoas em 196
países e territórios, segundo um balanço
feito pela agência francesa AFP.
Os Estados Unidos são o país com
mais mortos e mais casos de infeção
confirmados.
JN/MS
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Saúde

OMS desvaloriza nova estirpe de vírus de gripe suína
A Organização Mundial de Saúde (OMS)
desvalorizou, esta quarta-feira (1), informações sobre uma estirpe de vírus
da gripe suína, afirmando que a mesma
está em vigilância desde 2011 e que não
é um novo vírus.

U

m estudo divulgado na segunda-feira (29) indicava a possibilidade de
uma nova pandemia a partir de uma
estirpe do vírus da gripe suína descoberto
na China, mas especialistas da OMS relativizaram a situação durante uma conferência
de imprensa ‘online’, a partir da sede da organização em Genebra, sobre a covid-19, a
pandemia que já infetou mais de 10 milhões
de pessoas em todo o mundo. A China também já o tinha feito.
Questionados pelos jornalistas, quer
Mike Ryan, do programa de emergências
em saúde da OMS, quer Maria Van Kerkho-

ve, epidemiologista e diretora técnica para
a covid-19 na organização, disseram que o
vírus, como outros, está em vigilância há
quase uma década.
O estudo sobre o vírus relata a evolução
deste e demonstra a importância da vigilância, disse Mike Ryan, acrescentando
que o mesmo vírus já tinha sido relatado
noutros estudos, palavras que foram corroboradas por Maria Van Kerkhove.
Mike Ryan aproveitou para dizer que o
trabalho de vigilância de vírus que a OMS
faz pode ter “um retrocesso” por falta de
financiamento.
Os dois especialistas alertaram também
para o aumento de infeções em países que
começaram o desconfinamento e para a
facilidade de propagação da covid-19 em
bares e discotecas. “As pessoas precisam de
analisar o seu próprio risco e tomar as medidas adequadas”, disse Mike Ryan.

Em conferência de imprensa, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou ainda que 60% de todos
os casos de covid-19 foram reportados no
último mês, acrescentando que não se pode
“descansar” e que mesmo os países com
mais casos podem reverter a situação, dando o exemplo de Espanha e Itália, que em
março tinham por dia 10.000 e 6.500 casos
diários, respetivamente, e que conseguiram controlar a epidemia.
Ahmed Al-Mandhari, diretor regional da
OMS para a região do mediterrâneo oriental, que também participou na conferência,
disse que na região há um milhão de infeções e que os países mais afetados são o
Irão, Arábia Saudita e Paquistão, havendo
também aumentos recente de casos no Iraque, Líbia, Marrocos, Palestina e Omã.
JN/MS

A Azores Airlines, do grupo SATA,
retomou esta quarta-feira (1) as ligações aéreas internacionais com
quatro destinos, operação interrompida desde 22 de março na sequência da pandemia de covid-19, revela
fonte da companhia aérea.

E

m comunicado, a empresa
adianta que retoma, “a partir
desta quarta-feira, dia 1 de julho” os voos com destino a Boston, nos
Estados Unidos da América - onde reside um grande número de emigrantes
açorianos -, a Toronto, no Canadá, a
Frankfurt, na Alemanha e, mais tarde,
em agosto, a Cabo Verde”.
JN/MS
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SATA retoma
ligações com
EUA, Canadá,
Alemanha e
Cabo Verde
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O bailinho das ilhas
Inês Barbosa

Opinião

Não se pode dizer que já não estivéssemos à espera, mas acabamos sempre
por levar as mãos à cabeça e perguntar
“como é que é possível?”, benfiquistas
ou não! Já há bastante tempo que não
víamos um Benfica tão perdido que já
nem consegue ter ginga para acompanhar o “bailinho” das ilhas…

D

epois da pesada derrota da jornada
passada frente ao Santa Clara, por
3-4, o Benfica voltou a perder, desta
vez frente ao Marítimo.
Na pérola do Atlântico, os encarnados até
entraram bem, tocando bem a bola e construindo boas oportunidades mas, como
sabemos, tudo o que é bom dura pouco - e
aqui não foi exceção. Depois da meia hora
de jogo os erros começaram a surgir. E com
os erros cresceu o nervosismo, que levou a
ainda mais e mais graves erros.
Aos 60’, ainda com o nulo no marcador,
Lage deu início às substituições - o exemplo perfeito de “mais valia estar quieto”.
Fez sair Vinícius e Samaris para lançar Rafa
e Seferovic e, mais tarde, trocou Pizzi por
Zivkovic, e Cervi deu lugar a mais um ponta de lança, Dyego Sousa.
E foi aqui que se abriram portas para a
“pista de atletismo” de Nanu. O internacional guineense esteve na construção dos
dois golos marcados pelos verde-rubros,

em pouco mais de cinco minutos. Primeiro,
depois de deixar toda a gente para trás entregou o primeiro golo da partida a Correa
e, quatro minutos depois, serviu Rodrigo
Pinho para o 2-0.
O melhor que o Benfica conseguiu foi um
lance em que Dyego Sousa só não marcou,
de cabeça, porque Amir - que esteve em
grande plano nesta partida, sendo decisivo
em muitos momentos do jogo - estava lá
para a terceira grande defesa da noite.
Quem não desperdiçou este novo deslize das águias foi o F.C. Porto. No Estádio da
Mata Real os dragões foram, sem dúvida,
eficazes - na primeira grande oportunidade que tiveram, marcaram. E foi assim que
aconteceu: após canto à direita, Ricardo
Ribeiro faz defesa incompleta, a bola sobra
para Mbemba que, de frente para a baliza,
não vacilou e inaugurou o marcador - isto
aos sete minutos de jogo.
A partir daqui o jogo que calmo era, calmo continuou, ainda que com algumas
oportunidades de parte a parte: Hélder
ainda fez um remate à baliza azul e branca
aos 34’, mas Marchesin agarrou, ainda que
a dois tempos. No início da segunda parte
Luiz Carlos cabeceou, com muito perigo,
à baliza de Marchesín. Aos 66’ o guardião
dos dragões seria chamado a mostrar novamente serviço, ao defender um grande
remate acrobático do médio brasileiro.
Aos 76’ foi a vez da equipa de Sérgio
Conceição ficar perto de ampliar o resultado, quando Luis Díaz fica frente a frente
com Ricardo Ribeiro, mas o guarda-redes
natural de Moreira de Cónegos negou-lhe

o golo. Dez minutos depois foi Jorge Silva
quem obrigou Marchesín a uma grande
defesa.
Uma exibição que não deslumbrou mas
que cumpriu o objetivo: somar três pontos
e isolar-se ainda mais na liderança da Liga.
O F.C. Porto está agora a seis pontos de distância do segundo classificado, o Benfica somam 70 e 64 pontos, respetivamente.
O Boavista venceu o Santa Clara, com um
golo solitário do central Lucas Tagliapietra,
que não jogava desde fevereiro, aos 14’. Já o
lanterna-vermelha, o Desportivo das Aves,
saiu derrotado da receção ao Moreirense.
Os cónegos venceram pela margem mínima, graças a um golo apontado por Fábio
Abreu, aos 52’, confirmando a despromoção virtual do emblema de Vila das Aves à
Liga Pro. A fama da equipa de Famalicão
já teve melhores dias… É que somou a terceira jornada consecutiva sem vencer. Na
receção ao Portimonense, os famalicenses
viram Ricardo Vaz Tê marcar, aos 17 minutos, o golo da vitória algarvia.
No duelo de “Vitórias” ganharam os da
casa - os vimaranenses. Num jogo em que
houve mais expulsões (Leandrinho, aos
70’, Guedes, aos 90+3’ e Sílvio, aos 90+5’)
que golos (Marcus Edwards, aos 29’ e Ouattara, aos 83’), o Vitória SC conseguiu os
três pontos que voltam a lançar a equipa na
luta pela Europa.
Num jogo com sete golos, os vilacondenses impuseram-se aos Guerreiros do Minho
- Taremi bisou aos 34’ e 90+6’ (o segundo
por marcação de grande penalidade), e
Nuno Santos (35’) e Gelson Dala (41’) fe-

charam as contas para a equipa de Vila do
Conde. Os arsenalistas ainda reduziram por
intermédio de um bis de Paulinho (21’ e 81’)
e um golo de Ricardo Horta (27’), mas não
conseguiram evitar a derrota.
Belenenses e Tondela dividiram pontos
depois de empatarem a uma bola. Os beirões inauguraram o marcador (Ronan, aos
9’) mas Cassierra restabeleceu a igualdade
aos 39’. No jogo de encerramento da jornada, o Sporting somou a sua quarta vitória
consecutiva, desta vez batendo o Gil Vicente por 2-1.
O melhor presente que os leões poderiam
oferecer aos seus adeptos no dia em que
celebraram o 114.º aniversário do clube, já
que com estes três pontos se aproximaram
do segundo classificado, o Benfica (estão
agora a nove pontos), e se distanciaram do
Braga, quarto, que tem menos cinco pontos. Depois de terem sido derrotados, na
primeira volta, pelos gilistas (3-1) e sem
poderem contar com Jovane Cabral, lesionado, os leões tinham diante de si um grande desafio - pode até dizer-se que foi um
jogo equilibrado, com boas oportunidades
de parte a parte e com um Sandro Lima em
destaque, criando dificuldades do lado direito. Valeu Max, sempre atento.
O primeiro tento surgiu aos 21’, por
Wendel, e o segundo já na segunda parte,
aos 49’, por Plata, já depois de Wendel ter
falhado um golo certo.
Os barcelenses não desmoralizaram e
Rúben Ribeiro, ex-sporting, ainda reduziu a desvantagem através da marcação de
uma grande penalidade aos 90’.
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Belenenses SAD e Tondela anulam-se
na luta pela permanência
O Belenenses SAD e o Tondela empataram (1-1), esta quarta-feira (1), em
jogo da 29.ª jornada da Liga, num duelo entre duas equipas que lutam pela
permanência.

minutos, por Ronan, com Cassierra a
igualar aos 39.
Com este empate, o Belenenses SAD,
que somou o quarto jogo sem vencer, está
em 14.º, com 31 pontos, enquanto o Tona partida disputada na Cidade dela, que vai em três jogos sem ganhar, é
do Futebol, em Oeiras, casa dos 15.º, com 30. O Portimonense, primeira
azuis até ao final da época, foi o equipa em zona de despromoção, soma
Tondela a inaugurar o marcador, aos 9 27 pontos.
JN/MS

A

primeira parte foi muito equilibrada,
com os leões a aproveitarem a única
ocasião de perigo que criaram para
se colocarem na frente do marcador. Aos
21 minutos, numa arrancada rápida para
o ataque, Wendel acompanhou a jogada e
surgiu solto à entrada da área, rematando
potente para o 1-0.
Pouco depois, o avançado gilista Sandro
Lima surgiu entre os centrais leoninos e finalizou perto da pequena área, mas o lance
foi anulado por fora de jogo do brasileiro.
Os minhotos não desistiram de tentar res-

ponder ao golo sofrido, tiveram dois remates à baliza, mas Luís Maximiano esteve
atento e segurou o 1-0 até ao intervalo.
O Sporting entrou melhor no segundo
tempo e rapidamente aumentou a vantagem, pelo avançado Gonzalo Plata (49),
controlou o desenrolar do encontro a partir
daí e poderia ter voltado a faturar.
Contudo, em cima dos 90, os minhotos
reduziram, de penálti, por Rúben Ribeiro,
procuraram chegar ao empate, mas faltaram forças e os leões souberam gerir os instantes finais.
Com este resultado, os leões continuam
firmes no terceiro lugar, agora a nove pontos do segundo, o Benfica, e a 15 do líder F.
C. Porto, e com mais cinco do que o Braga,
quinto. Já o Gil Vicente manteve a 11.ª posição, com 33 pontos.
JN/MS

Créditos: DR

F. C. Porto vence Paços de Ferreira
e aumenta distância na liderança

O F. C. Porto venceu (0-1) o Paços de
Ferreira, na deslocação ao Estádio Capital do Móvel, em jogo da 29.ª jornada da
Liga. Mbemba marcou o golo que permitiu à equipa azul e branca aumentar
para seis pontos a distância para o rival
Benfica, segundo classificado.

Na segunda parte, os dragões geriram a
vantagem frente a uns castores mais atrevidos que procuraram inverter o resultado.
Com este triunfo, o F. C. Porto soma agora
70 pontos, mais seis que o Benfica (64 pontos) e respira com mais tranquilidade no
topo do pódio..
Na Liga, a última vitória do F. C. Porto
F. C. Porto entrou a todo o gás e chegou ao golo aos sete minutos. Alex no Estádio Capital do Móvel tinha sido em
Telles bateu o canto, Ricardo Ribei- 2014/15, quando um golo de Jackson Martinez
ro afastou de forma defeituosa e Mbemba, à permitiu à equipa então orientada por Lopeentrada da pequena área, abriu a contagem tegui uma vitória pela margem mínima (0-1).
JN/MS
com um remate forte.

O

António Salvador anuncia saída
de Custódio e ataca arbitragem
Custódio está de saída do comando técnico do S. C. Braga. Artur Jorge, treinador dos juniores do clube, assume agora
a equipa principal.

O

presidente do clube minhoto, António Salvador, emitiu um comunicado onde anuncia a saída de Custódio
Castro da liderança técnica da equipa de
futebol e deixa um forte ataque aos árbitros
portugueses e ainda ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, liderado por José Fontelas Gomes.
Custódio Castro aguentou-se apenas seis
jornadas e, ao demitir-se, vai promover
o quarto treinador do Sporting de Braga
na edição 2019/20 da I Liga portuguesa de
futebol. Depois de Ricardo Sá Pinto, despedido à 14.ª jornada, e Rúben Amorim,
que rumou ao Sporting após a 23.ª, o ex-futebolista dos ‘arsenalistas’ foi o eleito de
António Salvador, mas ‘desistiu’ após duas
vitórias, um empate e três derrotas.
Custódio, de 37 anos, recebeu os guerreiros na terceira posição, quatro pontos acima
do Sporting e deixa-os na quarta, pressionados pelo Rio Ave, quinto, que na terça-feira (300) bateu precisamente os bracarenses, por 4-3, em Vila do Conde.

Créditos: DR

O Sporting alcançou, na noite de quarta-feira (1), a quarta vitória consecutiva,
naquela que é a melhor série da época,
ao bater o Gil Vicente, por 2-1, em Alvalade, no encerramento da 29.ª jornada
da Liga.

Créditos: DR
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N

O jovem técnico protagonizou a 15.ª “chicotada” da época, em 11 equipas, resistindo
apenas Sérgio Conceição (FC Porto), Carlos
Carvalhal (Rio Ave), João Pedro Sousa (Famalicão), Ivo Vieira (Vitória de Guimarães),
João Henriques (Santa Clara), Vítor Oliveira
(Gil Vicente) e Natxo González (Tondela).
JN/MS

Rio Ave derrota Braga
e sobe ao quinto lugar
O Rio Ave ascendeu esta terça-feira
(30) ao quinto lugar da Liga após vencer, em Vila do Conde, o Sp. Braga
por 4-3, com um golo de penálti nos
descontos, em jogo da 29.ª jornada, e
ao beneficiar da derrota do Famalicão
frente ao Portimonense.

golos de Mehdi Taremi (34), Nuno Santos
(35) e Gelson Dala (41).
Aos 81 minutos, Paulinho bisou e igualou, mas Taremi, aos 90+6, de grande
penalidade a castigar corte de Rolando
com o braço na área, garantiu o triunfo
do Rio Ave.
Com esta vitória, a equipa comandada
s minhotos inauguraram o marcador aos 21 minutos, por Pau- por Carlos Carvalhal ascende à quinta
linho, com Ricardo Horta a posição, com 47 pontos, ultrapassando o
aumentar a vantagem aos 27, mas os Famalicão, enquanto o Sp. Braga contivilacondenses reagiram e deram a volta nua em quarto, com 50 pontos.
ao marcador ainda antes da pausa, com
JN/MS
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UEFA reafirma Lisboa como palco
da final 8 da Liga dos Campeões
N

esta reunião sobre a fase final da Liga
dos Campeões de futebol, que se
realizará na capital portuguesa, em
agosto, participaram também o presidente
da Federação Portuguesa de Futebol (FPF),
Fernando Gomes, e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
No comunicado final da reunião, refere-se que as diferentes partes “salientaram
que estão totalmente empenhadas no sentido de trabalhar em conjunto para realizar
com sucesso esse evento em Lisboa”.
De acordo com o mesmo comunicado,
Governo português, UEFA e FPF observaram que este será um torneio inédito e que
“apresenta grandes desafios, mas reforçaram sua convicção de que as condições

necessárias estarão presentes em Portugal para receber os jogos da UEFA Champions League agendados para a temporada
2019/20”.
Durante a reunião, o presidente da UEFA,
Aleksander Ceferin, agradeceu a dedicação
de António Costa em relação a este projeto desportivo e afirmou-se confiante que o
quadro de “colaboração constante” entre
as partes vai manter-se”, tendo em vista “concluir de forma positiva” a Liga dos
Campeões em Lisboa.
“Não há necessidade de qualquer plano
B”, acentuou o presidente da UEFA.
Já o primeiro-ministro congratulou-se
por a UEFA reiterar o total empenho de realizar a fase final da Liga dos Campeões em
Lisboa. Na reunião, António Costa também
partilhou “uma atualização detalhada sobre
a situação da covid-19 em Portugal” e salientou que “todas as medidas estão sendo
tomadas para garantir que o país receberá o
torneiro com condições de segurança”.
JN/MS
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O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, reafirmou esta terça-feira (30),
após reunião por videoconferência com
o primeiro-ministro, António Costa, que
Lisboa reúne as condições necessárias
para receber a fase final da Liga dos
Campeões e afastou “um plano B”.

Antigo diretor financeiro da FIFA suspenso 10 anos
de todas as atividades ligadas ao futebol
O alemão Markus Kattner, antigo diretor
financeiro e antigo vice-secretário geral
da FIFA durante a presidência de Joseph Blatter, foi suspenso esta terça-feira
(30) pelo comité de ética da entidade de
todas as atividades relacionadas com o
futebol durante 10 anos.

Créditos: DR

O

dirigente foi também multado em
um milhão de francos suíços (940
mil euros), devido às acusações de
abuso de posição e conflito de interesses
na investigação aberta em setembro de
2016, que também visa Blatter, antigo
presidente da FIFA, e o braço-direito na
organização, Jérôme Valcke.
O comité de ética indicou, num comunicado divulgado no site da FIFA, que,
enquanto exerceu cargos na entidade que

rege o futebol mundial, Kattner recebeu
bónus avultados, à margem do contrato de trabalho, mas cujos termos foram
mantidos em sigilo e não foram autorizados pelos órgãos necessários.
O suíço Blatter, 84 anos, que presidiu a
FIFA entre 1998 e 2015, o francês Valcke,
e o alemão Kattner são acusados de terem
compartilhado bónus no valor de 80 milhões de dólares (71 milhões de euros) entre 2011 e 2015.
Blatter e Valcke já estão suspensos de
todas as funções ligadas ao futebol, tendo o primeiro declarado, em 2016, que
“nunca conheceu um homem mais honesto” do que Kattner, de 49 anos, que
ingressou na FIFA em 2003 e foi demitido
em maio de 2016.
JN/MS

O Inter Movistar sagrou-se esta terça-feira (30)
campeão espanhol de futsal, numa final em
que empatou com o Valdepenas 3-3, com o
português Ricardinho fora da fase final, mas a
conquistar o sexto título em Espanha.

O

empate foi suficiente devido ao critério
que definia que, em caso de empate, o Inter Movistar conquistaria o título, por ser a
equipa que na fase regular estava em melhor posição, no primeiro lugar.
Desde a retoma da competição - num play-off
com os oito primeiros quando a Liga foi suspensa,
devido à pandemia da covid-19, e a um único jogo
nos quartos de final, meias-finais e final -, o internacional luso não foi opção nos três jogos.
Nos "quartos", quando questionado sobre a ausência de Ricardinho, o treinador Tino Pérez referiu que a questão era mais para o português do
que para ele: "essa é quase mais uma questão para
ele do que para mim. Prefiro, sinceramente, não
comentar".

Esta terça-feira (30), na final em Málaga, cidade
que recebeu o play-off, Ricardinho esteve, uma vez
mais, de fora, num jogo em que Inter Movistar saiu
para o intervalo com uma vantagem de 3-1, após
golos de Pito (02 e 20 minutos), e Borja (19). Na segunda parte, o Valdepenas reduziu por Cainan para
3-2, de livre aos 28 minutos, e procurou inverter o
rumo da situação, depois de as duas equipas ainda
atirarem bolas ao poste, embora o Inter fosse inferior
neste período.
A equipa de Ricardinho terminou em sofrimento,
fazendo a quinta falta ainda antes dos cinco minutos finais, ainda viu a bola na barra, e sofreu o empate a um minuto do final, por Dani Santos, quando
o Valdepenas tinha guarda-redes avançado.
Ricardinho, que termina contrato com o clube
e já anunciou a saída para o ACCS Paris, somou o
sexto título de campeão espanhol em sete épocas
no Inter, num percurso interrompido pela conquista do Barcelona em 2018/19.
JN/MS
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Inter Movistar é campeão de futsal e Ricardinho
chega ao sexto título em Espanha
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Platini passa a ter estatuto de acusado
em investigação a Blatter

D

e acordo com as agências norte-americana e francesa, que
citam um documento do procurador Thomas Hildbrand, Platini
passou a ter o estatuto de acusado e
deverá ser ouvido pela justiça suíça
em 31 de agosto. No centro da investigação, iniciada em 2015, está o pagamento de uma verba de 1,8 milhões
de euros, que Blatter, enquanto presidente da FIFA, terá feito a Platini.

O pagamento, efetuado em 2011, seria relativo a trabalhos de consultadoria
efetuados sem qualquer contrato escrito. O caso já foi julgado nas instâncias
desportivas, tendo Blatter, que renunciou à presidência da FIFA em 2015, sido
suspenso por seis anos de qualquer atividade ligada ao futebol, por “abuso de
posição”, “conflito de interesses” e “má
gestão”, e Platini recebido uma punição
de quatro anos.
A sanção imposta pelo Tribunal Arbitral do Desporto a Platini já terminou e o
antigo internacional gaulês assumiu em
janeiro passado o cargo de conselheiro
pessoal de Philippe Piat, presidente da
FIFPro (Associação Internacional de
Futebolistas Profissionais).
JN/MS
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Estádio do Dragão recebe
primeiro jogo de qualificação
da Liga das Nações

Créditos: DR

A justiça suíça incluiu o antigo presidente da UEFA Michel Platini na
investigação iniciada em 2015 a Joseph Blatter, ex-líder da FIFA, por
suspeitas de “gestão danosa e peculato”, indicam as agências noticiosas
AP e AFP.

O Estádio do Dragão, no Porto, vai acolher a estreia de Portugal no grupo 3 da
Liga das Nações A, diante da Croácia,
anunciou esta quarta-feira (1) a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Créditos: DR
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P

ortugal vai iniciar a defesa do título
conquistado na primeira edição diante dos vice-campeões mundiais, a 5
de setembro, a partir das 19.45 horas (hora
de Portugal Continental).
Três dias depois, a 8 de setembro, a equi-

pa comandada por Fernando Santos desloca-se à Suécia, para o segundo embate do
grupo 3, do qual também faz parte a campeã mundial, França.
A seleção nacional conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em junho do
ano passado, depois de vencer na final a
Holanda, por 1-0, com um golo de Gonçalo
Guedes.
JN/MS
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CAN adiada
para janeiro de 2022

Federação cancela
Supertaça Cândido Oliveira
A Federação Portuguesa de Futebol
(FPF) anunciou esta quarta-feira (1) o
cancelamento da Supertaça Cândido
de Oliveira que seria disputada por F.
C. Porto e Benfica e que marcaria a
abertura da época 2020/21.

vez que em setembro haverá jogos
referentes às competições europeias
(Liga dos Campeões e Liga Europa).
Aliviar o calendário das equipas portuguesas nessa fase da época é um dos
objetivos da decisão tomada em defesa
da posição de Portugal no ranking da
FPF e os clubes chegaram a um UEFA”, esclarece o órgão que gere o
entendimento e acordaram na futebol português numa nota publicasuspensão do jogo em nome dos da no site oficial.
JN/MS
interesses do futebol português uma
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“

competição destinada apenas a jogadores
residentes em África e que foi adiada em
abril passado, se vai disputar em janeiro
de 2021.
“A saúde é a nossa prioridade absoluta. Devemos continuar vigilantes”, afirmou o prepós uma reunião realizada por sidente da CAF, Ahmad Ahmad, após o anúnvideoconferência, o organismo cio das datas das duas competições, que irão
anunciou também que o Campeo- decorrer nos Camarões.
nato Africano das Nações (CHAN), uma
JN/MS

A

Liga norte-americana com 24 casos de
covid-19 a uma semana do regresso

Créditos: DR

Final da Taça de Portugal a
1 de agosto já tem local e hora

A Taça das Nações Africanas (CAN),
agendada para janeiro de 2021, foi adiada para janeiro de 2022, devido à pandemia de covid-19, anunciou esta terça-feira (30) a Confederação Africana de
Futebol (CAF).

Créditos: DR

A Liga Norte-Americana de Futebol
(MLS) anunciou esta quarta-feira (1)
que mais quatro jogadores testaram
positivo à covid-19, quando falta uma
semana para o regresso da competição após a paragem devido à pandemia.

A final da Taça de Portugal, marcada
para 1 de agosto, terá como palco o Estádio Cidade de Coimbra e o pontapé de
saída marcado para as 20.45 horas (hora
de Portugal Continental), soube esta
quarta-feira (1) o Jornal de Notícias.

mas faltava ainda a Federação Portuguesa
de Futebol anunciar o local e a hora, agora
conhecidos.
O estádio Cidade Coimbra será o sexto a
receber uma final em 80 edições. As sete
primeiras edições, de 1939 a 1945, realidata do encontro que determinará zaram-se nos campos das Salésias (5) e do
o novo detentor do troféu da prova Lumiar (2). O estádio das Antas recebeu
rainha do futebol português, entre quatro finais, e o de Alvalade uma. As resF. C. Porto e Benfica, já estava definida tantes 67 edições tiveram o jogo decisivo no
há alguns dias - sábado, dia 1 de agosto -, Estádio Nacional, em Oeiras.
JN/MS

A

ca o regresso da competição, com início
marcado para 8 de julho.
Desta forma, subiu para 24 o número de casos positivos entre as equipas da
MLS, que na segunda-feira (29) já tinha
anunciado outros 20 jogadores infetados
com o coronavírus.
Interrompido desde 12 de março, o
Nos últimos dois dias, foram tescampeonato da MLS está sujeito a um
tadas 392 pessoas, entre jogadorigoroso protocolo sanitário desde que
res, treinadores, árbitros, staff dos
foram retomados os treinos coletivos, a
clubes e da MLS. Deste grupo, quatro 4 de junho. Quatro portugueses atuam
elementos testaram positivo, todos eles atualmente na MLS, com destaque para
jogadores”, informou a MLS, através de Nani, que joga no Orlando City, tal como
comunicado, sem revelar a identidade o defesa João Moutinho, estando ainda
dos futebolistas.
em prova Luís Martins (Sporting Kansas
Os testes foram realizados à chegada a City), Pedro Santos (Columbus Crew) e
Orlando, na Florida, onde deverá decor- Jânio Bikel (Vancouver Whitecaps).
JN/MS
rer, à porta fechada, o torneio que mar-
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ESPANHA

Messi vira costas
a treinador adjunto

Pjanic deixa Juventus
e reforça Barcelona
O Barcelona anunciou, esta segunda-feira (29), que o internacional bósnio Miralem Pjanic assinou contrato por quatro
temporadas, num negócio concretizado
por 60 milhões de euros.

Pjanic, de 30 anos, que vai ficar com uma
cláusula de rescisão de 400 milhões de euros, continua ao serviço da Juventus até final desta época, que foi prolongada devido
à pandemia de covid-19, e só depois deixará o clube em que alinha o internacional
penas algumas horas depois de ter português Cristiano Ronaldo para rumar à
confirmado a saída do brasilei- Catalunha.
ro Arthur para a Juventus, por 72
Além dos 60 milhões de euros fixos que
milhões de euros, o Barcelona informou, vai pagar aos italianos, o Barça anunciou
em comunicado, que o médio bósnio vai que o negócio inclui igualmente cinco mifazer o caminho inverso, assinando con- lhões de euros em variáveis.
JN/MS
trato até 2024 .
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Na sequência do empate do Barcelona em casa do Celta de Vigo no passado sábado (27), Messi e o treinador
adjunto do Barcelona Eder Sarabia
protagonizaram um episódio que
está a causar polémica em Espanha.

N
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um vídeo retirado de um programa do canal televisivo “El
Chiringuito”, durante a paragem
para hidratação, Sarabia aborda Messi
para lhe dar alguma instrução e este parece virar-lhe as costas.
Momentos depois, o argentino vai
pousar a garrafa de água e o treinador

Barcelona volta a tropeçar
no clássico com o At. Madrid
O Barcelona somou, esta terça-feira
(30), frente ao Atlético de Madrid, em
jogo da 33.ª jornada, o terceiro empate
(2-2) após a retoma da Liga espanhol a
11 de junho, e complicou ainda mais as
contas.

U

m autogolo de Diego Costa colocou
os catalães em vantagem logo aos
11 minutos, mas ainda antes dos 20
Saul Niguez empatou de penálti.
No segundo tempo, Messi, de grande
penalidade, aos 50 minutos, devolveu os

blaugrana na liderança do marcador, mas
a vantagem durou pouco, pois, novamente de castigo máximo, aos 62 minutos, Saul
Niguez igualou.
O internacional português João Félix foi
suplente na partida, tento entrado aos 69
minutos para o lugar de Llorente.
No outro encontro, e na luta pela permanência entre 17.º e 18.º, o Maiorca goleou o
Celta de Vigo, por 5-1, e diminuiu para cinco pontos a desvantagem em relação ao adversário da jornada.
JN/MS

INGLATERRA

Liverpool foi a equipa que
menos gastou para ser campeã
O Liverpool tornou-se na equipa inglesa
que menos dinheiro gastou no mercado de transferências no ano em que foi
campeã desde a época 2010/2011. Os
comandados de Jürgen Klopp apenas
são superados pelo Manchester United
de Alex Ferguson.

O

Liverpool gastou apenas 8,6 milhões de libras (cerca de 10 milhões
de euros) em transferências na presente temporada, tornando-se na segunda
equipa que menos dinheiro gastou para se
sagrar campeã de Inglaterra. As transferências que motivaram estes valores foram
as de Van der Berg, que custou cerca de 1,5
milhões de euros, e de Minamino, que custou aos cofres da equipa cerca de 8 milhões
de euros.

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

adjunto tenta novamente falar com ele e
Messi ignora, abandonando o local.
No final da partida Gerard Piqué utilizou o Twitter para referir que estão
“destinados a fingir”, deixando assim
uma mensagem enigmática após o mau
resultado.
As emoções estavam em alta, num
jogo que era importante nas contas do
título da Liga espanhola para o Barcelona. Com o empate, os catalães permitiram que o Real Madrid se tornasse líder
isolado do campeonato.
JN/MS
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A única equipa a precisar de dispensar
menos dinheiro no espaço de um ano para
conquistar o título da Premier League foi o
Manchester United de 2010/2011. Na altura, Alex Ferguson comprou Chris Smalling
e Javier Hernández, gastando cerca de sete
milhões de euros.
Os números do Liverpool mostram uma
boa gestão do mercado de transferências,
principalmente quando comparados com
os números dos últimos campeões.
O Manchester City, que venceu a Liga
quatro vezes neste período, gastou no total
cerca de 560 milhões de euros. Manchester
United e Chelsea, que foram campeões duas
vezes cada um, gastaram cerca de 420 e 265
milhões de euros, respetivamente.
JN/MS
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Portugueses podem encontrar-se
na final da Taça de Inglaterra
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GRÉCIA

Pedro Martins é campeão na Grécia
O Olympiacos confirmou a conquista do título com um triunfo no dérbi
com o AEK. Aos 49 anos, o treinador
português ganha o primeiro troféu na
carreira.

Atenas (1-2), em jogo decidido com
golos de El Arabi e Camará.
Ao segundo ano à frente da equipa, Pedro Martins é campeão pela primeira vez
na carreira, sendo que o Olympiacos ainOlympiacos sagrou-se no passa- da vai disputar a final da Taça e está nos
do domingo (28) campeão grego oitavos de final da Liga Europa.
Os jogadores portugueses José Sá,
pela 45.ª ocasião, desta vez conduzido por Pedro Martins. Depois de dois Rúben Semedo, Bruno Gaspar, Cafú e
anos sem títulos, o clube de Atenas volta Daniel Podence, que se transferiu para o
Wolverhampton em janeiro, também são
ao topo.
O primeiro lugar foi confirmado campeões.
JN/MS
com uma vitória sobre o rival AEK
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Chelsea, Arsenal e Manchester City (1-2), enquanto o Chelsea bateu o Leicester
juntaram-se ao Manchester United nas (0-1). Já o Manchester City derrotou o Newmeias-finais. Sorteio ficou definido ainda castle (0-2).
os “cityzens” defrontavam o Newcastle.
As meias-finais colocarão frente a frente
Manchester
United e Chelsea, ao passo que
s meias-finais da FA Cup ficaram
definidas no passado domingo (28), o Arsenal defrontará o Manchester City.
Quer isto dizer que Diogo Dalot e Bruno
depois de Arsenal, Chelsea e Manchester City terem confirmado o apura- Fernandes, ambos do Man. United, podem
mento, tal como o Manchester United fez discutir o troféu frente a João Cancelo e
Bernardo Silva, que atuam no rival City.
na véspera.
JN/MS
O Arsenal eliminou o Sheffield United

Cédric Soares marca
na estreia pelo Arsenal
O português Cédric Soares anotou
esta quarta-feira (1) o quarto golo do
Arsenal, na vitória (4-0) sobre Norwich, no encontro de estreia pelos “gunners” na Liga inglesa.

O

lateral direito ex-Southampton
começou o jogo da 32.ª jornada
no banco de suplentes, mas foi
lançado por Mikel Arteta aos 77 minutos, para instantes depois (81) rematar
de fora de área de pé esquerdo e fechar
o resultado com contornos de goleada.
Antes, Pierre-Emerick Aubameyang
colocou os “gunners” na frente, aos 33
minutos, graças a uma oferta do guarda-redes Tim Krul, que foi passivo ao tentar aliviar a bola e permitiu a interceção
ao avançado. Quatro minutos depois, o
gabonês ofereceu o tento ao suíço Granit Xhaka (37) e, já depois do intervalo,
bisou (67) no Emirates, igualando Jamie
Vardy, do Leicester, no topo dos melhores marcadores, ambos com 19.
Sem vencer há três partidas, o Leicester, sem o lesionado Ricardo Pereira, saiu
derrotado de Goodisson Park, por 2-1,

num encontro em que o melhor que conseguiu foi reduzir pelos pés do nigeriano
Iheanacho (51), depois do brasileiro Richarlison (10) e do islandês Sigurdsson,
de penálti, terem marcado para os “toffees”.
O Everton, que teve André Gomes a titular, ao contrário do guarda-redes João
Virgínia, que não saiu do banco de suplentes, soma 44 pontos, na 11.ª posição.
Já o Leicester, com 55, ocupa o último
lugar do pódio.
O Newcastle continua a dar sequência aos bons resultados na Premier League e, desta vez, foi ao terreno do aflito
Bournemouth, 19.º, com 27, alcançar um
triunfo (4-1) fácil.
Os britânicos Dwight Gayle (cinco) e
Sean Longstaff (30), o paraguaio Miguel
Almiron (57) e o austríaco Valentino Lazaro anotaram os tentos dos visitantes no Vitality Stadium, que permitiram aos “magpies” subir ao 13.º posto, agora com 42.
O médio Dan Gosling (90+4) fez o tento de honra dos “cherries” já em tempo
de compensação.
JN/MS
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UCRÂNIA

Shakhtar Donetsk empata no
primeiro jogo como campeão
O Shakhtar Donetsk empatou, no passado sábado (27), para a Liga ucraniana,
naquele que foi o primeiro jogo da equipa treinada pelo português Luís Castro
após se ter sagrado virtualmente campeã, na jornada anterior.

E

m Kiev, o agora tetracampeão recebeu, em casa emprestada, o Zorya
Luhansk e cedeu uma igualdade sem
golos, na sexta de 10 jornadas da fase de
apuramento de campeão.

Luís Castro mudou muito a equipa face ao
jogo anterior, dando oportunidade a vários
elementos menos usados, como o brasileiro
Fernando, antigo jogador do Sporting, que
alinhou a ponta de lança.
Este empate do Shakhtar segue-se a um
ciclo de quatro vitórias seguidas e coloca a
equipa com 72 pontos, mais 17 do que o Dínamo Kiev. O Zorya ainda luta pelo segundo lugar - é terceiro, com 53 pontos.
JN/MS

ARÁBIA SAUDITA

André Carrillo com teste positivo à covid-19
O futebolista peruano André Carrillo,
que já representou Benfica e Sporting,
foi diagnosticado com covid-19, avançou a imprensa da Arábia Saudita, onde
joga ao serviço do Al Hilal.

dos’ e ‘leões’ apelou também àqueles que
manifestaram a sua preocupação pela saúde de Carrillo “para não serem negligentes
e continuarem a tomar todos os cuidados:
máscara, lavagem das mãos e distanciaem confirmar explicitamente a situa- mento social”.
Segundo a imprensa saudita, o internação, o empresário do extremo de 29
anos, Elio Casareto, agradeceu atra- cional peruano teve um teste positivo para
vés da rede social Twitter “as mensagens e o SARS-CoV-2 há cerca de duas semanas e
chamadas a perguntar sobre a saúde de An- desde então tem estado confinado em casa,
dré” e frisou que só podia “comentar que em conformidade com os protocolos de
saúde.
ele está de boa saúde”.
O agente do antigo jogador de ‘encarnaJN/MS
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Campeonato de Portugal de Ralis volta
à estrada com recorde de inscrições
O Campeonato de Portugal de Ralis regressa este fim de semana à estrada,
sem público, com um recorde de inscritos para a prova a realizar pela Escuderia de Castelo Branco, no sábado(4) e
domingo (5).

organização viu-se forçada a efetuar algumas alterações no esquema tradicional. “O
parque de assistência volta a instalar-se em
Castelo Branco, mas não vai estar acessível
ao público, dadas as atuais circunstâncias,
tal como não existirão zonas onde os espectadores poderão assistir à passagem dos
s 85 pedidos recebidos levaram a carros. Também ao contrário do que é habiorganização a fechar antecipada- tual, não haverá lugar à tradicional e semmente as inscrições para uma prova pre espetacular super-especial em Castelo
que terá sete troços, com 99 quilómetros Branco”, explicou a organização, em cocronometrados de um total de 256,17 qui- municado.
lómetros de extensão.
Outra das inovações será a transmissão
Devido à pandemia do coronavírus, a em direto, pelas redes sociais, da primeira

O

especial da prova, no sábado (4) à tarde.
Para o diretor de prova, Luís Dias, o desafio de concretizar a realização do Rali de
Castelo Branco nestas condições é “muito
grande”. “Tivemos de mudar uma série de
procedimentos e criar condições mais restritivas para poder realizar a edição deste
ano do Rali de Castelo Branco. Procurámos,
juntamente com todas as entidades envolvidas, cumprir, de forma escrupulosa, os
requisitos e acreditamos que, com o contributo de todos, vamos ter, certamente, um
excelente e emocionante rali”, explicou.
Recorde-se que o campeonato foi sus-

penso depois da primeira prova disputada,
o Rali Serras de Fafe, vencido pelo antigo
campeão nacional, Armindo Araújo (Skoda
Fabia). O piloto de Santo Tirso lidera, por
isso, a competição, com 36,9 pontos.
O Rali de Castelo Branco estava inicialmente inscrito no calendário como a sexta
prova da temporada, mas devido aos cancelamentos e adiamento das provas anteriores, nomeadamente do Rali de Portugal,
será a segunda prova a ser disputada.
JN/MS

Tiago Monteiro segundo em prova de resistência na Alemanha
teiro o arranque, mas a chuva estragou os
planos do piloto luso.
“No início da corrida a chuva voltou a
marcar presença e tive de ter cautelas redobradas. Perdi e ganhei posições e, à medida que a corrida decorria, os meus temportuense aproveitou para ganhar pos melhoravam. Fiquei contente com o
ritmo a pensar no início da Taça
do Mundo de Carros de Turismo andamento e com o resultado final, resul(WTCR), marcado para setembro, parti- tado de um excelente trabalho de equipa”,
lhando o Honda Civic Type R TCR com os começou por explicar o piloto português,
que ficou “muito satisfeito por voltar à
alemães Dominik Fugel e Mike Halder.
Saindo do primeiro lugar da grelha de competição”.
partida entre os TCR, coube a Tiago MonJN/MS

O

available at:

Viveiros Group

1325 St. Clair Ave W
Toronto

CalourA Bar & Grill Alves Meats
468 Rogers Rd
York

157 MacNab St N
Hamilton
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O piloto Tiago Monteiro (Honda) terminou, no passado sábado (27), na segunda posição da categoria TCR nas
4 Horas de Resistência de Nurburgring
Langstrecken Serie, na Alemanha, 34.º
lugar da geral.
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Miguel Oliveira sobe à equipa principal
da KTM no MotoGP em 2021
O piloto português Miguel Oliveira vai representar a equipa oficial do construtor
KTM na categoria de MotoGP do Mundial de velocidade de motociclismo de
2021.

A

pesar de o campeonato de 2020 ainda não ter começado - o arranque
está previsto para 19 de julho, em
Espanha -, devido à pandemia, a movimentação no mercado foi criada pela saída
do espanhol Pol Espargaró da equipa oficial
da KTM para a Honda, no final desta temporada.
“A KTM tem o prazer de anunciar que vai
confiar nas capacidades do [sul-africano]
Brad Binder e de Miguel Oliveira para representarem a Red Bull KTM Factory Racing
em 2021”, anunciou a marca austríaca, em
comunicado. Os dois pilotos foram companheiros de equipa nas categorias inferiores,
de Moto2 e Moto3, voltando agora a encontrar-se na categoria rainha do motociclismo de velocidade.
No mesmo comunicado, é confirmada, ainda, a contratação do italiano Danilo
Petrucci, que deixará a Ducati no final do
ano e será integrado na estrutura satélite

da KTM, a equipa Tech3, onde milita atualmente Miguel Oliveira.
“Oliveira impressionou com as nove corridas em que amealhou pontos e com um
resultado dentro dos oito primeiros no GP
da Áustria, na época de estreia em MotoGP,
em 2019”, explica a KTM.
O piloto português manifestou-se “verdadeiramente feliz com esta oportunidade
que a KTM” lhe proporcionou para os próximos dois anos: “Sinto que confiam em
mim para mostrar o meu valor enquanto
piloto”, observou Miguel Oliveira.
“Desde o primeiro dia dei o meu melhor
para o desenvolvimento da mota e acreditei
no seu potencial para alcançar bons resultados e é isso que queremos conseguir no
futuro”, disse ainda o piloto luso, que considera esta promoção “uma grande oportunidade”.
No entanto, Miguel Oliveira lembrou que
ainda é preciso concentrar-se “na temporada de 2020”. O piloto português vai cumprir este ano a segunda época em MotoGP,
depois de ter sido 17.º classificado em 2019,
com um total de 33 pontos.
JN/MS

Troféu Joaquim Agostinho confirmado
de 18 a 20 de julho
A União Desportiva do Oeste (UDO)
confirmou, na passada sexta-feira
(26), que o 43.º Troféu Joaquim Agostinho, em bicicleta, se vai realizar de
18 a 20 de julho, um dia depois de a
Volta a Portugal ter sido adiada.

N

o início do mês, a UDO, entidade organizadora da prova, tinha
anunciado a nova calendarização,
embora ressalvando que a mesma estava ainda dependente da autorização das
autoridades sanitárias nacionais, face à
pandemia de covid-19.
Esta confirmação surge depois de, na
passada quinta-feira (25), a Volta a Portugal, que estava previsto disputar-se
entre 29 de julho e 9 de agosto, ter sido
adiada para data a determinar, devido
à crise de saúde pública provocada pela

pandemia.
O Grande Prémio Internacional de
Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho é a prova portuguesa há mais anos
inscrita no calendário internacional de
ciclismo.
A prova vai ter este ano menos um
dia, correndo-se em três, ao invés dos
habituais quatro. As três etapas somam
331,6 quilómetros, distribuídos entre um
contrarrelógio individual, uma etapa em
linha, com possibilidade de chegada ao
sprint, e uma etapa com final em montanha.
O calendário velocipédico está suspenso desde meados de março, devido à
pandemia de covid-19, e deverá ser retomado a 5 de julho, com uma prova de
reabertura, em Anadia.
JN/MS

Irina Rodrigues melhora lançamento
do disco para 62,93 metros
Irina Rodrigues esteve em destaque na
segunda edição da “Guerra dos Sexos”,
que decorreu no passado sábado (27)
em Leiria, ao atingir a marca de 62,93
metros, o que a coloca como a oitava
melhor mundial do ano.

A

atleta do Sporting ainda não chegou
aos mínimos de qualificação direta
para Tóquio2020, 63,50 metros, mas
através do ranking da especialidade continua em posição muito confortável de apuramento olímpico, a exemplo de Liliana Cá.
A atleta do Novas Luzes mostrou agora
estar num momento de forma menos bom
e ficou-se pelos 58,23 no Centro Nacional
de Lançamentos, em Leiria. Ambas foram
decisivas para o triunfo da equipa feminina,
que somou 120,54 metros, com mais de 15
metros de vantagem sobre a equipa masculina, que não foi além dos 105,28.
Ainda estiveram em competição, pelas
mulheres, Jessica Inchude (Sporting), que

lançou a 45,83 metros, e a júnior Eva Gonçalves (Cucujães), que lançou a 44,81 metros, o que é recorde pessoal.
Com alguma surpresa, o melhor entre
os homens na final foi Marco Pons, atleta irlandês da Juventude Vidigalense, que
conseguiu 50,75 metros, ficando à frente
dos 49,53 do recordista nacional, Francisco
Belo (Benfica).
Antes, o benfiquista já tinha obtido o melhor registo da tarde, com a marca de 56,46,
e Edujose Lima (Sporting) atingira os 55,21,
enquanto que Mykyta Sudashov (Sporting)
se ficou pelos 46,96.
As provas designadas por “Guerra dos
Sexos” são promovidas pela Federação Portuguesa de Atletismo, tendo começado com
o lançamento do peso. Depois do lançamento do disco, seguiu-se o salto com vara,
na segunda-feira (29).
JN/MS

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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O Executivo da CCWU
Canadian Construction Workers Union
deseja a todos os seus membros e
Comunidade Portuguesa um Feliz Dia do Canadá!

Canadian Construction Workers Union
Proud representative of the hard working men and women
in the Canadian Construction Industry
Presidente: Joel Filipe
Financial Secretary: João Dias
Vice-Presidente: Victor Ferreira
Recording Secretary: Luis Torres
Trustee: Ana Aguiar
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Pandemic Impacts
on Construction Costing

A with most things pandemic-related,
it’s hard to know where the cost of construction will land six months, or a year,
or two years from now. Set out below are
ten ways in which costing in the sector is
likely to be impacted in the period ahead.

10 Pandemic Impacts on
Construction Costing Graphic

(1) Commodities are the basic building
blocks of everything, including materials
used in construction. As an asset class, they
will stay undervalued until the global economy picks up a great deal more steam than
it is currently exhibiting. Over the past two
decades, China has embarked on several
massive infrastructure spending programs
that have drawn in nearly half of world copper, nickel, iron ore (for steel), aluminum
and cement/concrete supplies.
To kick-start its economy again, after a
coronavirus-induced shutdown early this
year, China has announced it will initiate
another round of infrastructure spending.
This time, though, most of the focus won’t
be on building roads, transit projects, railways and airports. Instead, majority funding will go towards boosting the high-tech sectors expected to lead future gross
domestic product growth. The emphasis
will be on data centers, biotechnology and
medical labs, etc. The uplift in demand for
and pricing of commodities from old-style
infrastructure projects is well known. New-style infrastructure spending will shift the
balance towards other inputs (e.g., lithium,
cobalt, etc.), blunting ‘normal’ commodity
price movements.

Créditos: DR

A Commodities Dependency for
Materials:

(4) Helping to keep costs down presently,
however, is the low international price for
crude oil, which has flow-through benefits
throughout the construction sector due to
widespread consumption of gasoline and
diesel fuel.

costs, a significant trend underway has the
lowering of costs as its specific goal ‒ i.e.,
what’s known as modular or prefab or tilt-up construction. A previous failing of
‘modular’ has been largely overcome. ‘Modular’ used to imply a limited number of
‘cookie cutter’ designs. Laser cutting tools
A Demography Dependency for
and other high-tech advances now facilitaLabor:
te a degree of customization not seen befo(5) Many older workers, advised to ‘shel- re. Turning construction into a manufactuter at home’ during the pandemic, must ring activity expands the hiring base. Being
presently be pondering if they should ‘take employed at a fixed job site indoors rather
a hint’ and retire. If there are retirements than having to travel somewhere that is ou(2) A U.S. economic upturn, especially if ‘en masse’, the younger workers hired as tdoors, possibly in the cold of winter or the
residential construction is a primary driver, replacements will come onboard at a lower heat of summer, is viewed as preferable by
many potential workers.
will have a significant impact in a couple of wage scale.
Modular construction also opens the way
commodity pricing areas, primarily lumber
for
wider usage of robotics, sidelining the
(6) Of course, there may be an opposiand gypsum.
te effect. To retain the expertise of older need for some labor functions altogether.
(3) Also, the administration in Washing- workers, who have acquired skills and New Layer of Compliance and
ton has been speaking of imposing restric- accreditations not yet achieved by ‘new
Tax Costs:
tive trade measures against some countries blood’, incentives in the form of bonus pay
in a couple of areas, aluminum and steel. and/or other perks may be required.
(8) To keep their jobsites clean, healthy
Quotas on imports, or new tariffs, will add
and secure, general and specialty contracTechnology Savings:
to costs.
tors are faced with an additional layer of
(7) With respect to overall construction costs for personal protection equipment,

LOCAL 183

Training Centre

‘deep cleaning’, sanitizing stations, ongoing compliance inspections and drone
surveillance.
(9) The extreme buildup of government
debt taken on to combat the negative economic consequences (e.g., in terms of job
and income losses) of the current health
crisis guarantees extra expenses tied to tax
increases. Government at all levels must
eventually try to reclaim portions of their
financing shortfalls through hikes in sales,
property and income taxes, and by means
of licensing and permitting fee increases.

The Profit Margin Factor:
(10) Bankruptcies prevail up and down
the construction supply chain. At least initially, there will be cutthroat bidding in aid
of survival. Longer term, with fewer firms
in the sector, but a return nearer previous
volumes of work, opportunities will arise to
be pickier about what jobs to take on, with
those judged likely to yield higher profitability having precedence.
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um neologismo que designa o medo fora
do normal de verbalizar de forma errada
palavras longas ou muito complicadas. Um
bocado irónico, não?

Créditos: DR

Nomofobia
Numa época em que quase não vivemos
sem os nossos smartphones, esta fobia
tem vindo a afetar um crescente número
de pessoas. Um estudo publicado pela City
University de Hong Kong concluiu que os
estudantes universitários entrevistados,
com idades entre os 18 e 37 anos, veem
os seus smartphones, tablets e notebooks
como uma extensão dos seus corpos. Assim, quando privados de os usar, manifestam desconforto, angústia e ansiedade –
alguns dos sintomas da nomofobia.
Pediofobia

Com certeza já deram de caras com bonecos bem assustadores - principalmente em
casa das nossas avós (até me arrepio!). Por
outro lado, existem outras bonecas bastante bonitas e que nos fazem relembrar a nossa infância... Mas há quem não consiga tolerar estar perto ou sequer olhar para elas,
independentemente do seu aspeto! Quem
sofre de pediofobia tem medo de tudo que
é humanóide ou que tem leves característimórbido do céu e de toda a mística associa- cas humanas, tais como manequins, fantoda. Esta fobia está relacionada também ao ches ou bonecos de ventríloquos.
medo de morrer e/ou de não ter feito o suficiente para merecer ascender ao céu.
Eisoptrofobia

Medos para todos os gostos
Há quem diga que não os tem e outros
que receiam coisas um pouco fora do
comum! Há, realmente, medos para todos os gostos mas apesar de para nós
parecerem não fazer sentido, não devemos desvalorizar as fobias de outras
pessoas. Esta perturbação psicológica,
que se caracteriza por um medo “exagerado” ou a impossibilidade de tolerar
algo, pode inclusivamente provocar sintomas físicos e prejudicar a vida pessoal
e profissional, devendo ser estudada
e tratada por um médico da especialidade. Se não forem tratadas a tempo,
há tendência para que estas fobias se
agravem, condicionando cada vez mais
a vida de quem delas sofre.

Dito isto, há, de facto, alguns medos que
são um pouco mais bizarros que outros.
Querem conhecer alguns?
Penterofobia
As piadas sobre sogras ou sogros são intermináveis, como bem sabemos. Mas há
quem realmente não se consiga aproximar
destes familiares, por conta de uma aversão
ou de um medo “exagerado” e irracional.
Uranofobia
Se para alguns olhar para o céu é quase um
ritual de relaxamento, para outros é exatamente o contrário: a uranofobia é um medo

Os espelhos têm muitas superstições associadas - como os sete anos de azar em caso
Só a palavra já mete medo, não? Mas, ape- de os partirmos, por exemplo. Esta e outras
sar de longa, é muito fácil de explicar: é a crenças - entre elas as ligações sobrenatusíndrome que afeta quem tem pavor a sex- rais ou até mesmo o facto de não atender
tas-feiras 13, comummente associadas a aos padrões de beleza impostos pela sociedade -, podem facilmente resultar num
um dia de azar.
medo incontrolável de espelhos em pessoas
ansiosas - a eisoptrofobia, também conheHipopotomonstrosesquipedaliofobia
cida como catoptrofobia e espectrofobia.
Por falar em palavras grandes… também
Inês Barbosa/MS
há uma fobia para isso! Este “palavrão” é
Paraskavedekatriafobia
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Kuala Lumpur,
moderna e exótica
Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Não ser capaz de decifrar as palavras escritas, apesar do uso do mesmo alfabeto,
é a lembrança mais marcante que guardo
da minha viagem a Kuala Lumpur, a capital da Malásia. Tirando a Praça da Independência, que em malaio se diz Merdeka,
não me lembro de conseguir ler mais
nada! Para quem, como eu, que gosta de
falar com as pessoas do país que visita,
orientar-se nos transportes, ler os cartazes e outra informação, é frustrante ficar
dependente de encontrar alguém que saiba inglês ou outra língua comum.

F

oi na histórica Praça da Independência que se hasteou pela primeira vez a
bandeira malaia, assinalando o fim do
colonialismo. Antigo campo relvado de críquete britânico, continua a ser o local das
manifestações cívicas do país, nela se destacando o Sultan Abdul Samada, um edifício do Governo em estilo mourisco.
A cidade oferece uma mistura de influências coloniais britânicas, indianas, árabes,
chinesas e malaias. Surpreende a arquitetura moderna de edifícios, praças e estátuas
numa simbiose de elementos árabes que lhe
conferem um exotismo atraente aos olhos
ocidentais.
A Malásia é oficialmente um país islâmico
e, maravilhou-me ver as mulheres caminhando em suas longas vestes coloridas,
lembrando borboletas esvoaçantes. Muitas envergam saris em tecidos leves com
bordados delicados, outros com padrões
desenhados em cores harmoniosas, que as
envolvem em seus passos curtos. Lenços ou
véus a cobrir a cabeça conferem-lhes um ar
enigmático, secreto, misterioso. Na cidade,
sobressai a presença de mulheres em grupo.
As famosas Torres Gémeas Petronas,
nome da companhia petrolífera nacional,
obra do arquiteto argentino Cesar Pelli, são
a principal atração da cidade. Inauguradas

em 1999, continuam a ocupar o primeiro
lugar do mundo em altura – 370 metros.
Pode visitar-se a torre de observação no
octogésimo sexto andar e, para os menos
aventureiros, caminhar apenas na SkyBridge, a 170 metros de altura, nos quadragésimo primeiro e segundo andares. Integrada num complexo chamado KLCC (Kuala
Lumpur City Centre), é espantoso detetar
o luxo das marcas internacionais neste gigantesco centro comercial onde o gosto
ocidental predomina.
Em Kuala Lumpur, visitei o Museu de
Arte islâmica e o Museu Têxtil. Este último dá-nos a conhecer a cultura da Malásia através dos trajes típicos dos povos que
contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento do país ao longo dos séculos.
É curioso encontrar trajes típicos portugueses pois a nossa relevante presença em Malaca, no início do século XVI, não é esquecida pelos malaios.
No Museu de Arte Islâmica, apreciar a arquitetura do prédio vale por si só uma visita. As cúpulas e jardins em estilo árabe são
de beleza ímpar. As preciosidades que nele
se podem observar, todavia, deixam o visitante deslumbrado: versões antigas do Alcorão, indumentária de cerimónias religiosas, tapeçarias, joias preciosas e um acervo
riquíssimo sobre a arquitetura das mesquitas e cidades islâmicas de todo o mundo.
Fazer uma visita a um templo hindu,
dos muitos que há na cidade, foi algo que
me despertou interesse. Junto às portas
de acesso ao interior, vendem-se colares
de flores de cores garridas e apelativas que
muitos devotos adquirem antes de entrar.
Ao deambular pelo templo - onde não se
observa o silêncio que normalmente associo a um lugar de culto -, e ver pessoas
sentadas pelo chão, conversando em grupo,
fez-me refletir nos modos diferentes como
cada cultura pratica a sua religião.
De Kuala Lumpur vou guardar memórias
da modernidade da cidade, dos verdejantes
jardins com flores exóticas, das cúpulas dos
templos, dos mercados com frutas frescas
apetitosas – mas em particular nunca es-

quecerei um momento de surpresa e emo- um momento inesperado de cultura portução. Num espetáculo de música e dança ao guesa na longínqua capital da Malásia.
ar livre a que estava, por puro acaso, a asGostaria de ajudar um estudante da U of T
sistir com a amiga com quem viajei, reconhecemos de repente uma melodia popular
a ir visitar um país de língua portuguesa?
algarvia – “Tia Anica do Loulé”, dançada no
Pode fazê-lo com um donativo (tax deductible)
palco por jovens malaios. Não resistimos a
www.donate.utoronto.ca/Marujo
abrir caminho para perto do palco, atrapalhando as pessoas à nossa frente, e registar
Imagens cedidas por Manuela Marujo
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AMBIENTE
Paulo Gil Cardoso
Opinião

O eucalipto é uma árvore originária da
Austrália. A sua massiva plantação no
resto do mundo deu-se a partir do século XIX. Devido ao seu crescimento rápido e múltiplas utilizações, a sua exploração revela-se uma das mais rentáveis
para quem explora - mas será rentável
para a Terra e para o seu futuro?

Terra Viva

Eucaliptos
lémica em torno desta espécie prende-se
com os fogos florestais, um flagelo recorrente em Portugal na época de verão. De
facto, os eucaliptos encontram-se entre as
espécies que mais iniciam e propagam fogos
florestais, e, simultaneamente, fazem parte
das espécies mais resistentes ao fogo.
É possível que em Portugal muitos dos
fogos florestais suspeitos de serem originados por queimadas ou incêndios criminosos
sejam na realidade resultado da autocombustão dos óleos voláteis libertados pelo
eucalipto, especialmente nos dias de calor
mais intenso e nos locais com maior concentração de eucaliptos.
A vegetação original de Portugal, ou seja
autóctone, era maioritariamente constituída
por espécies resistentes ao fogo, o seu crescimento era lento, e por tal facto, o impacto

Oxford

GLASS & ALUMINIUM

nos solos e nas fontes de água era reduzido
simultaneamente protegendo-os, sendo
uma vegetação natural e favorável à existência da biodiversidade de fauna e flora.
Apenas por curiosidade… Existe a ideia
de que as caravelas dos Descobrimentos
foram construídas com árvores retiradas
do Pinhal de Leiria, no entanto essa ideia é
incorreta, tendo sido produzidas a partir da
madeira de carvalhos essencialmente recolhidos na Serra de Aire e Candeeiros e na
Serra de Sicó.
A simplicidade biológica própria da monocultura quando comparada à diversidade
e riqueza de uma floresta nativa é absolutamente inferior.
Isso sugere que a substituição de florestas nativas por plantações florestais a título
de reflorestação seja um contrassenso, em
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onforme dados do ano 1999, as maiores produções de eucalipto situam-se
na Brasil (3 milhões ha), Índia (1 milhão ha), China(0,6 milhão ha), Portugal
(0,55 milhão ha), África do Sul (0,477 milhão ha), Espanha (0,396 milhão ha), Etiópia (0,25 milhão ha), Marrocos (0,2 milhão
ha), Chile (0,17 milhão ha) Australia (0,125
milhão ha) e Tailândia (0,1 milhão ha).
Foi introduzido, por exemplo, na Califórnia em meados do século XIX, estando
presente em muitos dos parques da cidade de San Francisco e noutras cidades do
litoral daquele estado. A partir do seu uso
ornamental, espalhou-se, sendo hoje considerada uma espécie invasora devido à sua
capacidade para se implantar rapidamente
nos habitats de clima mediterrânico, substituindo a vegetação original. Nesse sentido, tem-se vindo a proceder na Califórnia à
sua completa erradicação do solo.
Também em Portugal esta árvore se comporta como uma espécie invasora embora
nenhuma medida de erradicação tenha sido
levada a cabo sobretudo devido ao valor
económico da espécie. Contudo, dado que o
eucalipto consegue absorver grandes quantidades de água no verão, apresenta vantagem competitiva sobre as demais espécies
vegetais, com consequências nefastas para
a biodiversidade das florestas. Outra po-

termos ambientais, sociais e até económicos, dos diversos bens materiais e imateriais
(paisagem, fármacos, potencial genético,
contacto com a natureza, lazer) fornecidos
pelas matas naturais.
As nossas árvores continuam a desaparecer e o eucalipto a avançar. O resultado
financeiro imediato não justifica o prejuízo
económico a médio/longo prazo, nem o colapso ambiental.
Devemos tentar plantar e semear árvores
que sejam próprias da nossa zona - até os
animais precisam delas, não conheço nenhum animal típico do Continente Europeu
ou do Continente Americano que se alimente de qualquer parte do eucalipto.
A ambição produtiva do Homem colide
com a saúde da Terra, e como se costuma
dizer… “Cá se fazem, cá se pagam”!

HAPPY CANADA DAY!
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416-679-0635
info@oxfordglass.com
oxfordglass.com

1325 St Clair Ave W, Toronto | 416-535-1924 | flightstoportugal.ca
50024263

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 08h00 às 09h30

domingo das 09h30 às 10h30

sexta das 18h00 às 19h00

domingo das 11h00 às 12h00

domingo
quinta das
das19h00
09h30àsàs21h00
10h30

domingo das 12h00 às 13h00

domingo das 17h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda
segunda aa sexta
sexta
das
21h00
à
01h00
das 21h00 às 5h00

sábado das 19h00 às 20h00

sábado das 20h00 às 21h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

terça das 17h00 às 18h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

sábado e domingo
das 13h00 às 17h00

A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

Happy
Canada Day

To all of our members, their families,
friends and The portuguese community
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Robert Petroni
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Joseph S. Mancinelli
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Brandon MacKinnon
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Carmen Principato
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Mike Maitland
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LiUNA Ontario Provincial District Council
1315 North Service Road East, Suite 701 Oakville | 289-291-3678
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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 183 East
560 Dodge St.
Cobourg, ON K9A 4K5
Tel: (905) 372 - 1183 Fax: (905) 372-7488
Business Manager: Jack Oliveira

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 493
584 Clinton Ave.
Sudbury, ON P3B 2T2
Tel: (705) 674-2515 Fax: (705) 674-6728
Business Manager: Mike Ryan

Local 506
3750 Chesswood Dr.
Toronto, ON M3J 2W6
Tel: (416) 638 - 0506 Fax: (416) 638-1334
Business Manager: Carmen Principato

Local 527
6 Corvus Court
Ottawa, ON K2E 7Z4
Tel: (613) 521 - 6565 Fax: (613) 521-6580
Business Manager: Luigi Carrozzi

Local 607
730 Balmoral St.
Thunder Bay, ON P7C 5V3
Tel: (807) 622 - 0607 Fax: (807) 622-0454
Business Manager: Terry Varga

Local 625
2155 Fasan Dr.
Oldcastle, ON N0R 1L0
Tel: (519) 737-0373 Fax: (519) 737-0380
Business Manager: Robert Petroni

Local 837
44 Hughson St. S.
Hamilton, ON L8N 2A7
Tel: (905) 529 - 1116 Fax: (905) 529-2723
Business Manager: Manuel Bastos

Local 1036
395 Korah Road
Sault Ste. Marie, ON P6C 4H5
Tel: (705) 942-1036 Fax: (705) 942-1015
Business Manager: Wayne Scott

Local 1059
56 Firestone Blvd.
London, ON N5W 5L4
Tel: (519) 455 - 8083 Fax: (519) 455-0712
Business Manager: Brandon MacKinnon

Local 1089
1255 Confederation St.
Sarnia, ON N7S 4M7
Tel: (519) 332 - 1089 Fax: (519) 332-6378
Business Manager: Mike Maitland
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podem dedicar-se tranquilamente a tarefas a de redes adversárias generativas e a de
que envolvam a construção de instalações. algoritmos genéticos.
Por isso, todo e qualquer detalhe deve ser
Enquanto que a primeira tem dois algoritcuidadosamente avaliado.
mos de machine learning que competem
Para trazer o xEMU à luz, centenas de entre si para ver qual atinge o melhor reengenheiros trabalharam no desenvolvi- sultado, a segunda aplica uma espécie de
mento da solução, focados, principalmen- seleção natural com aprimoramento conste, na definição de prioridades. Era preci- tante. “O processo iterativo das máquinas
so que o sistema fosse seguro, leve e forte chega a ser de 100 a mil vezes mais rápido
o suficiente para enfrentar as condições do do que o humano, chegando ao resultado
lançamento e, claro, do espaço. “Trata-se ideal a partir dos padrões definidos”, dede um desafio realmente grande”, afir- talhou Craft.
mou Jesse Craft, designer sénior da Jacobs
(empresa responsável pela construção do
sistema).
Corrida contra o tempo
Profissionais que atuam no segmento espacial têm de descobrir a melhor maneira
de colocar mais equipamentos em espaços
menores, mas atingir essa otimização é
algo bem complexo. Para complicar a situação, a NASA, tendo o objetivo de realizar a viagem em tão pouco tempo, acabou
por apresentar um período curto para tais
discussões. Por isso, a equipa de Craft optou por utilizar um software de IA nos processos que é capaz de criar componentes
com agilidade.

NOVAS ROUPAS ESPACIAIS
Há alguns meses, a NASA apresentou uma
nova geração de roupas espaciais, que serão utilizadas por astronautas durante a
missão de retorno à Lua em 2024. Uma vez
que os planos da agência incluem a presença permanente de humanos no satélite
natural da Terra, é preciso que os seus trajes contem com a mais alta tecnologia disponível atualmente. Afinal, passar muito
tempo num ambiente completamente diferente de nossa superfície exigirá facilidade nas ações — e a inteligência artificial
fará parte desse processo.
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40 anos. Com a novidade, será possível que
os astronautas se movimentem, toquem em
componentes e até mesmo se vistam de forma mais simples. O tempo para aplicar reparos é outro aspeto a destacar: com intervalo
de meses. Entretanto, as maiores implementações aconteceram no sistema portátil de
suporte à vida do xEMU, uma espécie de mochila que transforma o traje numa verdadeira nave espacial pessoal desenvolvida com a
ajuda de Inteligência Artificial (IA).

Jesse Coors-Blankenship, vice-presidente
de tecnologia da PTC, criadora do programa, explicou: “Na nossa conceção, a inteligência artificial é capaz de fazer as coisas
de maneira mais rápida e eficaz do que um
humano treinado. Algumas dessas inovações já fazem parte do quotidiano de engenheiros, como simulação estrutural e otimização. Com a IA, podemos fazer mais”.
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Apenas o começo

O projeto está na sua fase inicial, envolvendo componentes mais básicos, logo
não se trata, ainda, de algo que pudesse
causar qualquer falha catastrófica. Dentro
do nosso planeta, algumas tecnologias do
tipo já são utilizadas para chassis de carros
e cadeiras, poupando recursos e qualquer
Este tipo de abordagem é conhecido como
peso que possa ser eliminado. Agora, elas
design generativo. Basicamente, é precivão ao espaço.
so alimentar o software com um conjunto
de requisitos — como o tamanho máximo A parte humana, claro, é fundamental:
de um componente, o peso que ele deve “Utilizamos IA para nos inspirarmos. Temos
O equipamento é responsável pela gestão de suportar e as temperaturas a que será ex- bases para ângulos retos, superfícies planas
energia, comunicação, suprimento de oxi- posto — para permitir aos algoritmos des- e dimensões redondas, mas ela desafia preDiversos ajustes foram realizados naquela génio e regulação da temperatura da roupa. cobrirem o restante. No caso da PTC, di- conceitos e permite-nos ver soluções inédique foi considerada a maior atualização em Com essas funcionalidades, os astronautas versas explorações são realizadas, como tas”, finalizou o designer.

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

Apenas algumas semanas após ter revelado que adotou dois jovens no ano passado,
que têm agora 19 anos, a cantora Sia voltou
aumentar a família. A artista revelou no podcast de Zane Lowe, da Apple Music, que
já é avó. O filho mais novo de Sia foi pai de
gémeos no passado fim de semana. “O meu
filho mais novo teve dois bebés. Eu sou avó!
Fiquei imediatamente horrorizada. Não, eu
estou bem!”, brincou, ao falar sobre o facto
de já ter netos.
De lembrar que Sia anunciou no passado
mês de maio ter adotado dois jovens, porque eles “estavam a envelhecer no sistema
de assistência social”, deixando brevemente de ser abrangidos por este.

ROMANCE?
August Alsina afirma que teve um romance com
Jada Pinkett Smith e que Will Smith sempre soube
de tudo. O cantor de 27 anos falou sobre este assunto no programa “The Breakfast Club’s Angela Yee”.
“Sentei-me com o Will e tivemos uma conversa sobre o que estava a acontecer no casamento dele. Ele
aceitou o que se estava a passar”, assegura o jovem,
explicando que o caso era do conhecimento do ator
e que foi intenso. “Amo-a profundamente”, continua, explicando que a ligação já terminou, mas que
“durou anos”. Sabe-se que os dois conheceram-se
em agosto de 2015, mas não quando a alegada relação
terá começado. “Entreguei-me por completo a esta
relação durante alguns anos da minha vida. E amo-a
mesmo, mesmo profundamente. Tenho muito amor
por ela”, continua, explicando que esta foi a relação
mais forte que teve com uma mulher.
Um representante de Jada Pinkett Smith já surgiu a
público para dizer que estas afirmações “não são verdade de todo”. Recorde-se que Jada Pinkket Smith
e Will Smith casaram-se em 1997. Têm surgido rumores de que a relação está a passar por dificuldades,
havendo mesmo vozes que falam de divórcio. Os dois
têm negado estas notícias.t
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AVÓ!
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ALERGIAS

O ator Mark Wahlberg, de 49 anos, submeteu-se recentemente a um teste às alergias
e descobriu que é alérgico a diversas substâncias.

Reconhecido por ter criado a série de comédia “The Dick Van Dyke Show”, exibida
nos anos 1960 na CBS, ganhou vários prémios Emmy com este trabalho. Esteve ainda
em musicais na Broadway e participou em
filmes, como “Alguém lá em cima gosta de
mim” e “Tonto”, tendo, mais recentemente,
participado em “Ocean’s Eleven” e nas duas
sequelas deste projeto.

Na sexta-feira passada (27) Khloé Kardashian fez 36 anos. de proteção cor-de-rosa e com o seu rosto, assim como spray
Para celebrar a data, a socialite organizou uma festa especial desinfetante personalizado. Havia ainda um grande cartaz de
durante o fim de semana.
Khloé com o qual os convidados podiam tirar fotografias. Tudo
isto ligado a uma decoração cor-de-rosa onde não faltaram
Familiares e alguns amigos mais próximos foram convidados,
balões, flores e muitos doces.
o que resultou numa reunião de pessoas mais limitada, devido
à atual pandemia. E as preocupações com a segurança de to- Kendall Jenner e Rob Kardashian não faltaram à festa da irmã.
dos não ficaram por aqui! Khloé tinha à disposição máscaras Também Kris Jenner celebrou com a filha.

ANATOMIA DE GREY
Patrick Dempsey recordou um dos papéis mais marcantes que interpretou para promover o uso de máscaras de proteção individual.
O ator publicou no Instagram em que surge a usar máscara com padrão aos quadrados azuis e brancos e escreveu na legenda: “It’s a
Beautiful Day to Save Lives”.
A frase, que pode ser traduzida literalmente para “Está um belo dia
para salvar vidas”, era proferida por Derek Shepherd, neurologista da série Anatomia de Grey. Palavras ditas pelo médico antes de
começar uma cirurgia, e já completamente equipado para esse momento.
A frase não passou despercebida aos fãs da série, que rapidamente
fizeram a associação.
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Carl Reiner morreu esta segunda-feira (29)
aos 98 anos em Los Angeles, EUA. O ator e
realizador norte-americano teve uma carreira de 70 anos ao serviço da representação, tendo sido considerado um pioneiro no
que toca a comédia em televisão nos Estados Unidos.

FESTA!

Créditos: DR

CARL REINER

Ilustração: Sr Fato

Ilustração: Sr Fato

Apesar de ficar comprovado que o ator é
alérgico a bastantes substâncias, este não
especificou quais. “Só demorou 49 anos
para eu descobrir que sou alérgico a quase
tudo”, escreveu Wahlberg na legenda da
fotografia.

Ilustração: Sr Fato

Numa fotografia partilhada na sua conta no
Instagram esta terça-feira, dia 30 de junho,
o ator mostrou as suas costas, onde se podem ver bastantes manchas avermelhadas,
revelando o resultado do teste. Trata-se de
um tipo de exame em são testadas diversas
substâncias com o objetivo de comprovar
se a pele da pessoa reage a alguma delas.
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Palavras cruzadas

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

3

7

1

5

9

4
7

1

Culinária por Rosa Bandeira

11

Tarte de cereja canadiana

13
Dicas
1. Exprimir por meio de palavras
2. Espécie de saco estofado para encosto,
assento etc.
3. Qualquer material (natural ou artificial)
inserido ou enxertado no organismo
4. Belo, bonito; prazeroso de se contemplar, de se apreciar
5. Que é próprio e particular de cada pessoa
6. Relativo a planta; procedente de planta
7. Tornar(-se) seco, retirar de ou perder a
umidade; enxugar(-se)
8. Objeto de madeira, papelão, metal
etc., destinado a guardar ou transportar objetos

Ingredientes: Massa

9. Veste que vai até os tornozelos, com
mangas compridas e colarinho sem
gola, geralmente preta
10. De pouca idade; moço
11. Passado no nome de alguém (cheque,
título de crédito etc)
12. Indivíduo do sexo masculino
13. Sinônimo de vocábulo; unidade da língua escrita;
14. Embarcação de grande porte (mercante
ou de guerra)
15. Fazer chegar, passar às mãos de; dar

Caça palavras
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HÓQUEI
NEVE
CASTOR
INVERNO
VERMELHO
DIVERSO
QUEBEC
GANSOS
OTTAWA
RCMP
PETRÓLEO
LAGOS
MONTANHAS
FLORESTAS
NEWFOUNDLAND
COTTAGE
INGLÊS
FRANCÊS

•
•
•
•

350 g de farinha de trigo
½ colher de chá de sal fino
150 g de manteiga sem sal
110 ml de água fria

Ingredientes: Recheio
•
•
•
•
•

250 g de açúcar
50 g de amido de milho
1 kg de cerejas
½ colher de chá de canela em pó
¼ colher de chá de extrato de amêndoa

Num tacho misturar o açúcar com a Maizena e envolver o sumo de cereja, pouco
a pouco. Mexer para garantir que não fica
com grumos.
Levar ao lume, durante uns quatro minutos, para engrossar o molho.
Retirar do lume. Envolver imediatamente
a canela, o extrato de amêndoa e as cerejas
inteiras descaroçadas. Reservar para arrefecer.
Dividir a massa em dois, tendo uma das
metades um pouco mais do que a outra.

Estender a massa maior em círculo, polvilhar com farinha e forrar uma tarteira de
Colocar a farinha, o sal e a manteiga em
fundo amovível.
pedaços numa batedeira até ficar com um
aspeto de areia grossa.
Verter o recheio frio e alisar.
Modo de preparação: Massa

Juntar a água, pouco a pouco, trabalhar a
massa com as mãos, fazer uma bola, envolver em película aderente e levar ao
frigorífico para repousar enquanto faz o
recheio.
Modo de preparação: Recheio
Triturar muito bem 200 g das cerejas descaroçadas, para as reduzir a sumo.

Estender a outra metade da massa em círculo e cortar em tiras de largura idêntica.
Colocar cinco tiras em sentido vertical e
outras cinco tiras em sentido horizontal
para dar um efeito de grade.
Levar a forno pré-aquecido a 200º durante
45 minutos.
Retirar e servir morna com uma bola de
gelado de baunilha.

Créditos: DR

Jogo das 10 diferenças

www.mileniostadium.com
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LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04

Soluções

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Estará focado/a em defender as suas
conquistas profissionais ou materiais. Deverá rever com algum pragmatismo
e honestidade o estado das suas finanças.

A influência de Júpiter e Plutão
fará com que tenha de fazer face a
adversidades e alguns contratempos. Evite passar por processos importantes.

Irá sentir-se tentado/a a fazer
uma mudança na sua vida. Aproveite esta oportunidade, pois será o momento perfeito!

As suas relações serão intensas e apaixonantes. Deverá no entanto, ter cuidado e
não avançar muito rápido se realmente
quiser conquistar um coração.

A influência de Marte fará com que se sinta Fará de tudo para defender e lutar pelo seu
bastante entusiasmado/a. No entanto, po- núcleo familiar. Nunca se esqueça que eles
derá surgir uma notícia que o/a deixará um são o seu porto de abrigo.
pouco desanimado/a. Tente manter a calma e ser paciente.
VIRGEM 23/08 A 22/09

TOURO 21/04 A 20/05
Sentir-se-á um pouco perdido/a
mas, com a ajuda da Lua Cheia, o seu
Signo sairá beneficiado. Esta vai trazer-lhe
muita lucidez para as escolhas que irá fazer.
Estará focado/a em consolidar as suas relações, objetivos e projetos em comum
com o/a seu/sua parceiro/a. Tente manter
essa harmonia.

BALANÇA 23/09 A 22/10

A influência de Júpiter Retrógrado
Deverá confiar mais no trabalho
fará com que, a nível profissional,
das pessoas que tem à sua volta
pois, dessa forma, será mais fácil combater tudo esteja um pouco parado e complicado.
Confie em si para resolver os problemas.
a concorrência feroz que poderá surgir.

A influência de Vénus, Úrano e Saturno
fará com que as suas capacidades de escuta, disponibilidade e adaptação estejam no
auge. Se estiver solteiro/a será presenteado/a com um encontro emocionante.

Apesar do momento não ser favorável a
nível laboral, não deverá levar esses problemas para casa para não criar mau ambiente. Tente manter uma boa atmosfera
familiar.
ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A influência de Marte fará com
Não comece nenhum projeto imque o seu talento e senso político
portante pois a influência de Plutão e Júpiter fará com que sinta que está estejam em alta. Aproveite para acabar
com algum mal-entendido que poderá
tudo contra si.
estar a aguardar resolução.
Proteja as suas amizades verdadeiras e expresse os seus sentimentos. Poderá depa- Notará alguma ansiedade e insatisfação
rar-se com algum acontecimento infeliz sentimental. Quererá saber se o sentie, por isso, deverá afastar-se de pessoas mento que tem por alguém é recíproco…
Procure obter essa resposta!
ciumentas.
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AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Uma situação financeira complicada será esclarecida. Mantenha-se cauteloso/a nos negócios e verifique
as suas contas.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07
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CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Sentir-se-á cansado/a e a precisar
Verá resolvida uma situação que
de energia mas conseguirá imporlhe trazia alguma preocupação. A
influência da Lua Cheia ajudará a fazer um -se e realizar os seus projetos com sucesso.
balanço claro da sua vida.
A influência da Lua Cheia fará com que sinta
Aposte na comunicação fluída e sem men- uma grande lucidez e praticidade. Ser-lhe-á
tiras piedosas pois esta atitude irá ajudá- útil para se conciliar de forma tranquila com
-lo/a a resolver algum mal-entendido os seus.
pendente.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

14
15 E N T R
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Será o momento ideal para reforçar, com
paciência, laços emocionais. Se estiver
solteiro/a aproveite o momento para se
exprimir!
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PEIXES 20/02 A 20/03
Terá tudo o que precisa para derrubar os obstáculos que poderão
aparecer no seu caminho e, por isso, não
deverá ter medo quando as coisas parecem demasiado complexas.
A influência de Mercúrio fará com que seja
mais severo/a consigo e com os outros.
Aproveite a Lua Cheia para se acalmar um
pouco, para respirar!

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

Recordamos a história de vida de

Miguel Ângelo, vocalista dos Delfins
Partimos do Ponto de Partida para a conversa
com André Sardet
Admiramos a beleza e a história dos palheiros
da Tocha num documentário de Paulo Fajardo
Analisamos os temas da atualidade
em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de

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

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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Classificados

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.

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão

Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.
Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com

A nossa tenda está localizada na Camões Square
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!

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

TravelD’Ouro
Leão
Agency
Restaurante
Travel
agent needed
português
wholocalizado
speaks English
no 920A
and
Portuguese
Dundas
Street
andWest
has TICO
em Mississauga
Certificate. procura
Resume: fatima@holidayseasonstravel.com
empregados
de mesa com experiência.
For further information: (416) 588-8001
Established Portuguese restaurant located at
Precisamos
920A
Dundas
deStreet
agente
West
de viagens
in Mississauga
que fale
is
inglês e for
looking
português
experienced
e quewaiters
tenha &
o certificado
waitresses.
do TICO.
Currículo:
JULIO
SANTOS
fatima@holidayseasonstravel.com
(905) 566-5326
Para mais informações: (416) 588-8001

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

DIA DO CANADÁ

acapo.ca

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

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

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

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 Dufferin)
remaxultimate.com

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS

ruiramos.ca
416-616-5484

FERNANDO FERREIRA

JUST LISTED!
640 Sauve St - 201

Eglinton and Dufferin

Keele and Hwy 401

Woodbridge

TWO STORY DETACHED

soldbygil.com
416-427-7645

danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

Asking $568,000. Great location! Corner unit with 1107 sq ft of living space.
Best value in town, 2 bedroom with 2 full
baths. Over sized locker located next to
the parking spot, well maintained with
laminate throughout, oversize kitchen
with floating island and an open concept
design. Master has en suite with triple
door closet. Private balcony with views of
green space and pond. Close to all amenities, parks, schools, transit and go train.
Pleasure to show.
JUST LISTED!
7 Juniper Isle Rd, Kawartha Lakes

Semi-detached

D
L
O
S

Casa separada de um lado. 3 Quartos e
3 casas de banho.
Pedem $817 000
CUSTOM BUILT HOME

Quer uma habitação mais pequena?
401 – Trafalgar
Linda casa (3.100 pés quadrados), num
lote de 100 x 400 pés.
4 quartos e 4 casas de banho.

Asking $649,000. Perfect for outdoor
lovers. Nested in a private setting, approximately 1.8 Acres. Home features
renovated 4 bedrooms, renovated 3
baths, open concept vaulted ceilings,
over sized kitchen with detailed granite 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.

Queen e Dovercourt

63 Ennerdale Rd

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 1185 The Queensway Ave
that is fully renovated from top to bottom.
Condomínio na Queensway. ApartamenThree bedrooms with a basement apartto em open-concept com um quarto, uma
1
Well maintained
income
property
with
3
5
ment and a detached double car garage.
1
casa-de-banho. Com muita luz natural e
self $
contained units. Upper level features
3 bedroom, kitchen, generous family Please call me for more info or to schedule melhoramentos impressionantes! Aproa private viewing.
veite e explore as várias amenidades.
room, extra bath and bedroom in attic!

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.

Detached bungalow on a 25 foot lot, Lote 50 x 120 Feet
great for investment or to renovate.
Lote enorme. Imagine todas as possiTwo bedrooms on a premium lot.
bilidades. 3 quartos renovados, duas
Please call me for more info or to schedule casas-de-banho, entrada separada
a private viewing.
para o basement e uma garagem separada de 2.5 carros.
Scarlett and Eglinton

D sking
SOL
ra
ove
0
0
,0

fernandoferreira.ca
416-528-4724

2 quartos, grande sala, cozinha e sala
de jantar, 2 casas de banho, varanda,
maquinas de lavar próprias. 5 electrodomésticos—tudo novo.

