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EDITORIAL

Ao visualizarmos o processo lento de completa liberdade das 
nossas vidas durante a pandemia, não podemos ignorar o pa-
pel que os animais tiveram na saúde mental de muitas pes-
soas, já que foram eles que nos distraiam do impacto negativo 
da Covid. 

Não vou fingir que sou um grande amante de animais, mas 
também não vou desvalorizar a união que muitas vezes 
existe e a partilha de amor. No final, somos todos animais 

a fingir que não o somos e as conexões profundas que desenvol-
vemos trazem-nos muito amor, felicidade, afeto e humor, o que 
muitas vezes não se pode esperar de seres humanos que enfrentam 
os desafios das atividades do dia a dia. 

Os animais desempenham uma função importante na vida das 
pessoas. Os cães de apoio a pessoas cegas e cães que podem ser 
treinados para farejar drogas e pessoas têm, durante séculos, de-
sempenhado um papel fundamental e solidificado um lugar essen-
cial que tem influenciado a relação das pessoas e a sua visão do 
reino animal, mas e os gatos? Para alguns, os animais de estimação 
são tão importantes como qualquer outro membro da família, e 
por vezes até mais. A redução dos níveis de stress, solidão, a aju-
da a aumentar as nossas atividades sociais e o desenvolvimento 
emocional positivo tornou-se vital num mundo que se tem tor-
nado tão isolado. A escolha dos animais que elegemos como com-

panheiros são uma reflexão das nossas personalidades. Muitos de 
nós pensamos nos animais quando estão nos pratos do nosso jan-
tar, enquanto outros não toleram a ideia de comer carne. E outros 
acreditam que os humanos não são intrinsecamente mais impor-
tantes que os animais, e por isso, têm o dever de valorizar todas as 
criaturas como seres recetivos capazes de consciência e capazes de 
ter vidas boas ou más. Para muitas pessoas, humanizar os animais 
desta forma pode ser um problema moral, onde a separação de hu-
manos e inteligência animal pode ser uma abordagem radical de 
como vemos os nossos animais de estimação. Sendo assim, quais 
são as nossas obrigações para com os outros animais? Deixando as 
visões culturais de parte relativamente à forma como os animais 
devem ser usados, é essencial um tratamento adequado a todas as 
criaturas para a sobrevivência da espécie humana. A ligação entre 
humanos e animais é uma relação dinâmica e de benefício mútuo. 
Durante milhares de anos, os humanos têm beneficiado com esta 
ligação única e não poderiam ter sobrevivido sem eles. A radicali-
zação de como alguns veem o parentesco humano-animal será um 
desafio no futuro uma vez que muitos consideram os animais com 
uma ligação ao nosso bem-estar e por isso o seu papel é sustentar 
as nossas almas e não os nossos estômagos. 

Precisamos de tratar os animais com simpatia e amor, tal como 
faríamos com outro ser humano, mas não podemos esquecer que 
são animais e não seres humanos. 

Por isso, vá, pode rugir, rosnar, latir, miar, piar ou fazer hee-
-haw. Qual é o seu? Eu, irei apenas assobiar quando me servirem 
um bife pouco saboroso. 

É uma vida de cão – Os Animais de Estimação e Você

Manuel DaCosta
Editorial

Versão em inglês P. 15
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FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong

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

PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the 
most expensive drug in the world. We are begging our community and 
anyone willing to help donate. Any donation makes a di�erence and will get 
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication. 
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Pets are now treated as family members. 
Beside the amount of affection and love, 
these animals get a very good amount 
of attention, including health and beauty 
care services. 

Unfortunately, during confinement 
times, pets were deprived of these 
types of care. For this week’s edi-

tion, Milénio Stadium wanted to under-
stand how these animals were affected by 
this period without welfare services and 
also how the professionals themselves - 
those taking care of these pets for a living 
- are dealing with this pandemic. Jessica 
Rodrigues, from The Pet S-Paw & Lounge, 
gave us a very interesting insight of their 
reality.

Milénio Stadium: Can you tell us about 
what your company does? What kind of 
services do you provide?

Jessica Rodrigues: We are an all-breed 
grooming salon, established in 2014. We 
have a wide range of different dog breeds. 
We also provide cat grooming for those 
that allow us to groom them. Services in-
clude bathing, brushing and clipping their 
hair to specific breed standards or simply 
what a client would prefer. We have a 
small retail section that includes different 
products which clients or staff have used 
and find helpful such as leashes, collars, 
dental hygiene, treats, toys and clothing 
to name a few. 

MS: We know your services make the pet 
owners very happy, but other than that, 
what does your house represent to the 
animal?

JR: It also prevents and removes mat-
ted fur, which when severe can be quite 
uncomfortable, and helps remove sur-
face contaminants and allergens which 
can contribute to skin conditions in some 
animals. Grooming does not only involve 
regular brushing, but also includes bath-
ing, fur trimming and nail clipping which 
all contributes to routine care for a pet. 
Also, many pet owners find it difficult to 
groom their pets - we have the know-
ledge, skill and background in which we 
are able to handle and groom a pet when 
they may not allow their owners to do at 
home. 

MS: A lot of animals were very used to 
your services and care – what did these 
strange and difficult times of pandemic 
and confinement mean to them?

JR: These times prevented from our pets 
to be groomed on their regular 6-8 week 
schedule. As a result, there were many 
who were overgrown, matted and in need 
of grooming way past their scheduled 
time. A big situation that arose was their 
nails not being able to be done. Many pet 
owners are unable to do nails on their own, 
it is a tremendous service that they rely on 

groomers for and one that we were unable 
to provide. All this leads to long nails, mat-
ted, dirty and overgrown coats which can 
become quite uncomfortable and at times 
cause skin issues for a pet. 
 
MS: Knowing that a lot of families are deal-
ing with a lot of difficulties due to the pan-
demic, do you fear your services will end up 
being considered dispensable? What conse-
quences could this have for the pets?
 
JR: In all honesty this is something I am 
not concerned about. Grooming is not an 
easy task and if you ask any groomer I am 
sure they would agree. I have found that 
due to this pandemic, clients have found 
an appreciation for what groomers do and 
the skill behind what is needed to groom 
a pet. Most pet owners found a way to 
help their pet as much as possible during 
the closure, but were thrilled the minute 
we could reschedule their appointments 
upon our return. All businesses took a hit 
with this pandemic, this is true, but I do 
not think that our service is dispensable 
at all. I also believe there is an increase 
demand for our service since we were 
able to return. 

MS: Our premier has announced that 
groomers are able to open again while 
maintaining necessary precautions - 
What’s the process now for the re-open-
ing? Are there a lot of changes?

 JR: Our reopening protocols are very 
specific and set in place in order to pro-
tect both our clients and staff. We have 
specific guidelines set in order to continue 
to provide the quality service we have al-
ways provided. All our dogs are dropped 
off in staggered times to keep foot traffic 
to a minimum to allow for social distan-
cing. Staff member greets all clients at the 
door where we proceed to transfer from 
their leads to one of our own. We are able 
to clean and disinfect all our leads to keep 
from cross contamination. Staff wears 
masks and gloves for everyone’s protec-
tion as well. Payments are all done via 
wireless payment out of the salon as well. 
All the while we maintain necessary dis-
infection protocols within the salon. Dis-
infecting equipment, door handles, pay-
ment machine, tables, tubs, you name it 
and it’s getting cleaned and disinfected. 
We have always been very regular in 
keeping our Salon clean and disinfected, 
but now it is just ingrained in our daily 
routine. One big thing is a pet comes in 
and goes straight to the bath, that way we 
can get the coat clean right away before 
being touched by any of the equipment. 
All these precautions are necessary, but 
they do impact the speed on which we are 
able to work, a bit of a price we must pay 
for safety! This protocol will be set in place 
until we feel safe as a team to allow anyone 
into our salon. 

Catarina Balça/MS
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During the pandemic, some people decid-
ed to bring home a pet. Some were now 
working from home, while others lost their 
jobs and thought that an animal would be 
the perfect companion to help them face 
the struggles ahead. The animals enjoy 
having people at home to feed them, and to 
give them attention and care, but now that 
Ontario’s economy is reopening, it looks 
like pets will once again have to get used to 
spending less time with their owners. With 
34 local public health unit regions moving 
forward to Stage 3, nearly all businesses, 
including gyms, movie theatres and in-
door dining, can reopen this Friday (17). Al-
though COVID-19 didn’t disappear people 
now have more things to do with their time. 
The question is: with this new change will 
people keep the pets in their lives or will 
they realize that they don’t have the time or 
the budget to have a pet?

Every year, the Toronto Humane Soci-
ety (THS) takes care over 3,000 ani-
mals but all of them need a home and 

a family. The institution survives thanks 
to donations, and staff and volunteers do 
their best to try to make sure that animals 
are protected and free of suffering. THS 
was created in 1886 and, since then, the 
main goal is to make sure that animals can 
be adopted by a responsible family that will 
be able to take care of the pet for its entire 
life. Unfortunately, the pandemic is creat-
ing challenges to families, companies and 
animals. Some Canadians lost their jobs 
and are worried about their future, but is 
this the time to have a pet?  THS believes 
so and this week the organization told 
Milénio Stadium that they have seen a huge 
increase in adoption program interest. 

Milénio Stadium: In 2019, over 1,000 ani-
mals were surrendered to the Toronto 
Humane Society (THS). Did animal aban-
donment increase during the pandemic? 
Are financial problems the main reason? 

Toronto Humane Society (THS): Toronto 
Humane Society takes in over 3,000 ani-
mals every year. Although, we have not 
seen an increase in the number of adop-
tions, due to the fact that we have had 

fewer animals, we have seen a huge in-
crease of interest! We have placed almost 
all of our animals in foster homes and have 
been successfully rehoming animals on a 
remote basis through our “virtual adop-
tions program”.

MS: After an animal arrives at THS, what 
are its first days like? How do you keep 
the animal happy?

THS: Toronto Humane Society is dedicat-
ed to providing each and every animal, the 
proper environment (living space and so-
cial interaction) to ensure their health and 
well-being.  The dogs specifically, have at 
least three to four walks a day thanks to 
our dedicated volunteers and staff! All of 
our animals from bunnies, kittens, to tur-
tles, get world-class enrichment, 365 days 
a year. Every animal receives whatever 
necessary veterinary care is required, by 
our incredible in-house medical experts. 
They also receive training and obedience 
classes from our in-house trainers. Each 
animal’s experience and adjustment time 
varies greatly. Some are slower to warm 
up to the new environment while others 
adjust very quickly to these changes. With 
the support from our incredible staff and 
teams, we are able to attend to the needs 
of every animal in our care and go above 
and beyond to ensure that each animal is 
comfortable. 

MS: How can people adopt one of these 
pets? How many pets have been adopted 
this year?

THS: Adoption is a very important de-

A pet for life
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cision. Owning a pet means providing 
essentials such as a balanced diet, litter, 
socialization and vaccinations. We urge 
the public to be mindful that providing 
a home and care for a pet is a lifetime 
commitment. Our expert adoption staff 
will work through digital means to con-
duct the adoption process and ensure the 
health and safety of everyone involved, 
from start to finish. In these recent times, 
the entirety of our adoption process lives 
online until pick up! In this current en-
vironment, a prospective adopter would 
submit an application for the animal they 
are interested in, go through a virtual 
interview & meet and greet and pick up 
their animal at the shelter, using social 
distancing measures! It has been wonder-
ful to see our ability to place animals on a 
remote basis.  

MS: With the economic crises, many or-
ganizations have lost donations or have 
gone totally online. How has this affected 
THS?

THS: Paws in the Park® is Toronto Hu-
mane Societies’ largest, annual fundrais-
er. For years now, Paws in the Park has 
provided us a significant portion of our 
annual operating costs and helps us keep 
our doors open for the next animals in 
desperate need of our assistance. With a 
fundraising goal of $150,000, this year’s 
event is moving onto a digital platform: 
Virtual Paws In the Park! Now, with the 
click of a button, animal lovers can join 
this year’s event happening on August 8th 
and 9th 2020. People can raise money by 

setting up their own fundraisers online, 
on behalf of Toronto Humane Society! 
You can adopt animals digitally from our 
virtual adoptions tent, nab some items 
at a silent auction or shop at our virtual 
vendor village. Now EVERYONE can be at 
Paws in the Park, even if you live across 
the globe! 

MS: Although some of the services are 
now starting to open, THS is still closed for 
animal viewing at this time. What are the 
options?

THS: Although we are still closed for 
viewing at this time, you can view all of 
our animals online at torontohumaneso-
ciety.com! Our new process includes the 
very same information and resources; 
the only difference is that it lives online! 
You get the very same, compassionate, 
process and still have the opportunity to 
bring a forever friend into your home!

MS: How can we donate to THS? Is there 
any minimal amount? 

THS: The Toronto Humane Society takes 
in over 3,000 animals every year. As a 
non-profit organization, it’s thanks to 
support from the public that each of these 
animals, who have been through so much, 
can now find a warm, safe place to rest 
and receive the unconditional love and 
aid from our caring staff and volunteers. 
There is no minimum amount to dona-
tions because every cent counts and is put 
towards bettering the life of an animal. 

MS: What is a Summer Play Pass?

THS: When you purchase one, an animal 
will get a fun day in the sun with their 
caregiver. And in the weeks following, 
you’ll get a thank you message; along 
with photos from the animal you helped 
enjoying their summer pass! For animals 
without a family, Summer is just another 
season. While other animals are enjoying 
summertime with their forever families, 
our animals are waiting for that spe-
cial day when they will have a family of 
their own. We wanted to do something 
for them in the meantime to make their 
summer a little more sunny! We wanted 
to give them a Summer Play Pass! So what 
is a Summer Play Pass? It’s a dance with 
the sprinkler. A car ride with the window 
down. It’s a dip in the pool, a nap in the 
shade. It’s curling up in a sun spot and 
watching birds from the window. It’s a 
mini vacation. It’s enjoying the moment 
with those around you. All proceeds not 
only go towards our community servi-
ces, but also our amazing Foster Program, 
which, during a nationwide lockdown, 
has become more important to our ani-
mals than ever before. Rain or shine, let’s 
give all animals summertime! 

MS: Some pets can become famous. Tell us 
about Pet-Parazzi. How can we apply?

THS: As we continue to connect with our 
community on a virtual platform, Toronto 
Humane Society partnered with Majestic 
for a Pet Photo Contest! 
You can apply right now at:
https:\\torontohumanesocietyphotocontest.com

With an opportunity to win $1000 from 
Majestic- $500 to you and $500 to Toronto 
Humane Society, it’s a win-win for every-
one! You will also get the opportunity to 
star in our 2021 calendar with your pet!

MS: If we can’t have an animal at home, 
we can sponsor a kennel. How does this 
program work? 

THS: Here at the Toronto Humane Soci-
ety we find homes for over 3,000 aban-
doned dogs and cats each and every year. 
By signing up as a Kennel Sponsor today, 
you’re ensuring that all our animals re-
ceive medical attention, food, shelter, 
enrichment and love. For many of our 
animals, this may be the first time in their 
life they’ve been truly loved and cared for. 
Becoming a sponsor is easy... just choose 
the kind of animal you’d like to support 
and click away! For more information on 
how you can sign up now, just visit our 
webpage.

There are a number of benefits to be-
coming a sponsor! You will receive a spe-
cial sponsor kit which includes a digital 
personalized sponsorship certificate and 
sponsorship guide which you can print. 
You will receive email updates with 
photos and stories of the animals that 
have stayed in your kennel every month! 
You get a FREE subscription to Animal 
Talk which is Toronto Humane Societies 
bi-annual magazine. And you will feel 
great, knowing you are saving lives and 
helping animals!

Joana Leal/MS
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Canadians have been experiencing 
some health problems, such as stress 
and anxiety since the beginning of the 
pandemic. To deal with that, some de-
cided to bring home a pet—fulfilling that 
old dream they never had the time to put 
into practice. Working from home with 
kids and pets can be hard but returning 
to the old office can bring a bittersweet 
feeling to owners and pets. 

Alyssa Lima is a veterinarian at 
Beattie Animal Hospital in Brant-
ford who believes that with these 

new changes, animals may suffer from 
separation anxiety because they got used 
to having a constant human companion at 
home during the pandemic. However, on 
the other side, the owners can experience 

the same problem. With the pandemic 
some people stopped walking their dogs 
because they were afraid that the ani-
mal could get sick and infect the family 
at home. The World Health Organization 
underlines that pets can’t transmit the 
COVID-19 to humans -  despite this, some 
pet owners around the world have start-
ed putting masks on their furry friends. 
Milénio Stadium asked Alyssa Lima for her 
opinion on this and she said that it would 
be hard for a pet to tolerate wearing a 
mask if use became mandatory. 

Beattie Animal Hospital in Brantford 
never closed during pandemic but like 
most of the businesses in Ontario, they 
are operating under new guidelines. The 
wait times can be longer than usual but 

it’s all for a good reason—to ensure that 
pets and owners stay safe and healthy. 
Alyssa recommends booking vaccines 
and health appointments in advance, but 
pet emergencies are accepted anytime 
the clinic is open. 

Milénio Stadium: During the pandemic, 
some people working at home decided to 
get a pet but now economy is reopening, 
and many workers have returned to of-
fice. What are the advantages of having 
an animal at home during this unpreced-
ent time? How will the animals feel now 
when the owners don’t spend so much 
time at home? 

Alyssa Lima: The benefits of having a pet as 
part of a household have long been studied 

and shown a strong positive influence on 
owners. Having a pet increases the owners 
exercise, their feelings of comfort due to 
routine of taking care of a pet and provides 
excellent human animal bond which has 
health benefits especially with teaching 
empathy to children and helping in de-
mentia with elderly owners. There will 
certainly be a shift when people start going 
back to work and that disruption in routine 
will have a short-term effect on animals, 
specifically dogs. Dogs may suffer from 
separation anxiety while they adjust to no 
longer having a constant human compan-
ion at home. Owners in turn may worry 
more that their animals are left home un-
supervised for longer periods of time and 
this may cause anxiety in a human. 

Animals may suffer
from separation anxiety
when people return to work
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MS: Some people stopped walking their 
dogs. What are the risks if the animals 
stop going outside and interact with other 
animals?

AL: The physical benefits of walking a dog 
are not only healthy for the animal but for 
the owners too. Walking a dog ensures 
that both the owner and animal are exer-
cising, keeping a healthy body condition 
and studies have shown that exercise in-
creases endorphins in humans which pro-
mote overall good mental health. When 
these walks are reduced, we can find an 
increase in depression among people, and 
an increase in behaviour issues in the dog. 
If there are less walks, there is more built 
up energy in the dog, and they may turn 
that behaviour into destructive habits in 
an attempt to entertain themselves. Addi-
tionally, if an animal is not being socialized 
anymore, as it was when it was on its walk, 
it may start to become anxious around new 
people, loud noises or other dogs. 

MS: Obesity in humans became a problem 
with the pandemic. How about animals? 

AL: Obesity in dogs can definitely be a 
result of reduced exercise, especially if 
the food intake is not modified accord-
ingly. Cats can also show a rise in obesity 
if their owners are no longer home during 
the pandemic to play with them and keep 
them active.

MS: Did your clinic close during pan-
demic? What are the new guidelines to 
veterinary clinics operate? 

AL: We were fortunate enough at our clin-

ic to still be able to safely provide essential 
care to pets. We made the decision to stay 
open because regardless of a pandemic, 
animals still need care, and owners need 
to have peace of mind in these uncertain 
times, that their furry family members 
will be taken care of. We do however 
have additional precautions in place that 
myself, the clinic owner, and our general 
manager put into place to keep our staff 
and our clients safe. These precautions 
include limiting only one owner to come 
into the exam room for the appointment, 
everyone must be wearing a mask, owners 
are taken directly into a cleaned room 
instead of waiting around in the recep-
tion area , and a lot of our payments are 
done online or with the use of credit card 
over the phone. These extra precautions 
do take extra time, so wait times may be 
longer than normal. Because people are 
finally starting to get back into work, 
they are also coming into the clinic more 
regularly and our days are very full. We 
highly recommend booking vaccines and 
healthy appointments well in advance, 
but we do always leave room in our day to 
see sick pets or emergency appointments. 

MS: According to the World Health Or-
ganization, several dogs and cats in con-
tact with infected humans have tested 
positive for COVID-19. However, the 
WHO says that there is no evidence that 
these animals can transmit the disease to 
humans and spread COVID-19. As a vet-
erinarian, do you answer to these types of 
questions daily? Are people still scared? 

AL: These are excellent questions that the 

public has been asking veterinarians, es-
pecially since there is new information 
coming out every day. We find that at the 
start of the pandemic, we were answering 
these questions a lot, but in the last few 
weeks there seems to be less worry and 
less people seem scared. The animals that 
were tested positive for COVID-19 came 
from households where a human was 
actively infected, therefore the virus was 
present in high numbers. The virus par-
ticles are present in the environment and 
they land on the pet. Animals themselves 
cannot get sick from COVID-19, and they 
are not considered transmitters of the dis-
ease to humans.

MS: Are the COVID-19 symptoms the same 
in humans and animals?

AL: While dogs do carry a strain of “Corona-
virus”, it is a completely different illness. 
The canine coronavirus effects the gastro-
intestinal tract, not the respiratory system 
the way that COVID -19 does. 

MS: Does it make sense for a pet to wear 
a mask? Are they already available in 
Canada? 

AL: Currently there is no evidence that a 
pet would benefit from a mask. I also do not 
think it would be practical for an animal to 
wear one. I would also be interested in see-
ing any cat tolerate a mask on their face.

MS: Some people like to take their pets on 
vacations. Is there any specific advice for 
traveling with pets? 

AL: Most travel has been extremely limited 
and thus I do not think that animals will be 

traveling much. In order to enter into the 
USA, dogs and cats still just require their 
rabies vaccination to cross the border. I do 
not foresee an animal COVID-19 vaccine 
being needed for travel in the future. 

MS: A lack of resources during the pan-
demic forced hospitals to cancel some 
surgeries and exams. No country was 
prepared to deal with a pandemic—we’ve 
heard this sentence many times. How 
prepared were the veterinary clinics? 

AL: Veterinary medicine is unique in the 
sense that we are used to dealing with 
many infectious diseases, so extra pre-
cautions to protect ourselves from trans-
mission is not a new concept to us. We 
certainly had a reduction in the personal 
protection equipment as many of those 
resources were being allocated to human 
health system, however, we have been 
able to get enough supplies to keep us safe. 
One of the major changes veterinary clin-
ics are adopting is a process called “curb 
side” appointments, where the owners 
stay in their cars and our veterinary staff 
brings the pet into the clinic and all exam-
inations and vaccinations are performed 
in our treatment rooms without the 
owners presence. A veterinarian will then 
phone the owner and discuss the exam 
and concerns. This is to limit the number 
of people in a clinic at a time. Due to all 
the extra steps involved, an appointment 
may take longer than usual, therefore, we 
are all asking that everyone have patience 
with their veterinary staff while we re-
main open to helping your pet. 

Joana Leal/MS
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The pandemic phenomenon we have 
been witnessing for the past months 
certainly brought plenty of challenges to 
the surface. Many people faced stress, 
anxiety or even more concerning men-
tal health issues. Staying permanent-
ly at home made some of them realize 
they might want to bring a furry friend 
home. In other perspective, people who 
already owned pets had the chance to 
connect and establish a stronger bond 
with them. 

The benefits of having a pet in the 
family are many and well known. 
So, did this make people adopt 

more animals during the pandemic? How 
are the city’s rescue organizations going 
through this historical episode? To have 
a clearer look on the matters around this 
topic, we got in touch with Lisa Krawiec, 
adoption coordinator and member of the 
AVA Board of Directors. AVA (Action 
Volunteers for Animals) is an all-volun-
teer run charitable animal rescue dedi-
cated to improving the lives of stray and 
feral animals. It is running since 1981 and 
has now several locations predominantly 
in the GTA.

Milénio Stadium: During quarantine 

people spent most of their time at home 
and many felt the need of welcoming a 
pet to their family. Working with AVA, 
how would you say the pandemic affect-
ed the adoption numbers? 

Lisa Krawiec: During COVID-19, AVA’s 
adoption numbers have been steady and 
consistent with previous years. We have 
been very grateful that many people have 
chosen to adopt rescued cats. AVA firmly 
believes that cats and other companion 
animals are family members for life: in-
door cats can live 15 to 20 years, so any 
adopters should be prepared for a life-
time commitment to their pets.

MS: AVA has volunteers and animals to 
adopt in several pet stores across town. 
Since the pandemic we haven’t seen them 
as usual, so can you tell us what solutions 
AVA found to adapt to COVID-19? How 
are the adoptions currently being pro-
cessed and how are your animals being 
taken care of?

LK: At the beginning of the pandemic, 
all of AVA’s cats that were in our partner 
adoption centres were moved into fos-
ter homes. AVA moved very quickly to 
a virtual adoption process to help keep 

our volunteers, foster parents and adopt-
ers safe. Our work rescuing vulnerable 
animals did not stop because of the pan-
demic, so we had to find ways to continue 
to rescue, get medical attention for, and 
eventually adopt out cats and kittens. 
While our physical adoption centres 
were closed, we encouraged people to 
view our cats on our website (avacats.
org/adopt) and through other channels 
like our Facebook and Instagram pages 
and Petfinder. They would then complete 
an adoption application online and par-
ticipate in a one-hour adoption interview 
over the telephone. If there was a match, 
we then set up virtual/video meet-and-
greets for potential adopters and the cats 
with their foster families. They were able 
to see the cats in a home environment 
and watch them interact with their fos-
ter families, and also ask more detailed 
questions about the cats or kittens. 
We would then make special arrange-
ments to transfer the cats to their forever 
homes using as much physical distancing 
as possible and have adopters complete 
an electronic adoption agreement. 
When the province moved into Phase 
Two of reopening our adoption centres 
slowly and carefully started to re-open 

under strict health protocols. 

MS: Managing an animal shelter is a chal-
lenge for itself, but are you finding new 
challenges emerging with the pandemic?

LK: One of our biggest challenges relates 
to Trap-Neuter-Return-Monitor (TNRM 
or TNR) programs. These programs help 
to keep the feral cat population down in 
our communities and reduce the amount 
of homelessness – or worse – that these 
animals experience. With the pandemic, 
many TNR programs were closed for 
many months, so AVA dedicated its own 
resources to TNR cats in order to keep 
this critical work going. 
With the reduction in these services 
overall, we are now seeing a spike in the 
number of cats and especially kittens be-
ing born outdoors. It has been challen-
ging to keep up with the amount of calls 
for help we receive. Our biggest chal-
lenge remains securing temporary foster 
homes for these rescued cats, pregnant 
moms and kittens. We are always seek-
ing new foster homes and people are en-
couraged to apply online if they are able 
to open their hearts and homes to some of 
these beautiful creatures: www.avacats.
org/volunteer/form-foster

Pets are “part” of our life, 

but we are their 
“whole” life 

17 a 23 de julho de 2020 www.mileniostadium.com8



MILÉNIO | CAPA

CAMOESTV.com
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686 

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

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.

For our adoption centres, we are grate-
ful to be slowly returning to our adoption 
work onsite under strict health and safe-
ty precautions. The return to semi-nor-
mal operations is going well so far – we 
could not be here without the amazing 
support and dedication of our volunteers. 

MS: What are the benefits of having a pet 
as part of the family, especially in this 
difficult time?

LK: As the saying goes, pets are “part” 
of our life, but we are their “whole” life. 
Companion animals can reduce loneli-
ness and alleviate depression and anxiety 
for many people. Now more than ever, 
people are relying on their pets for love 
and companionship. For many people, 
they have found extra joy in helping res-
cued animals who may be shy or skittish 
come out of their shells – it can be a mu-
tually rewarding experience to love, care 
and provide for a rescued animal, and to 
have them, in return, show you love and 
trust. Companion animals are not just 
here to get us through this pandemic, but 
through all the ups and downs of life. 

MS: Many pets suddenly got the opportun-
ity of having the company of their owners 

24 hours a day. And now most people are 
going back to their routines. How can 
these transitions impact their pets?

LK: We know there are many memes on 
the internet that cats especially are not 
happy that their human guardians are 
home 24/7! However, many people have 
reported that their cats are developing an 
even closer bond with their humans and 
seeking out more attention. Indeed, it 
may be hard on pets when their humans 
return to work or school. It’s important to 
maintain a daily routine for ourselves, as 
well as with our animals, especially when 
we are quarantined. We encourage people 
to keep to their cat’s schedule for playtime 
and feeding. When you are starting to re-
turn to work and normal activities, you 
can ease your cat into your increased ab-
sence by going for a longer walk each day, 
for example. When you return to work/
leave for longer periods, you can consider 
leaving on the radio with soothing music 
or nature videos on the computer to give 
them some extra stimulation and enter-
tainment. Our cats wait for us to come 
home, so make sure to give them extra 
attention when you are home – be present 
in the moment with them! 

MS: The pandemic is also affecting many 
organizations financially. As an all-vol-
unteer run charitable rescue, how have 
been these past months? What kind of 
help are you in need for at the moment 
and how can people help?

LK: AVA is very grateful for our amazing 
volunteers who have taken cats into foster 
care, for people who have donated food 
and litter, and donated money online to 
support our work. We have not been able 
to undertake our usual spring fundraising 
activities, even though our rescue season 
has been busier than normal. As with most 
charities, cash donations help the most 
since the majority of our expenses include 
veterinary care for our animals, as well 
as food costs. Donors can make a contri-
bution through AVA’s Canada Helps page 
(donations of $20 or more are eligible for 
an automatic tax receipt). 
We also accept donations of unopened wet 
and dry food, litter, gently used cat carri-
ers, new scratching posts and other sup-
plies that help support our foster parents 
and our cats and kittens in our adoption 
centres. These can be dropped off at one of 
our adoption centre locations.  

MS: What advice would you give to people 

who are struggling to take care of their 
pets during these times of uncertainty?

LK: We know these are challenging times 
for many people emotionally as well as fi-
nancially and our hearts go out to them. 
Food banks often accept donations for 
food and litter, so we encourage any-
one struggling to provide for their pets 
to contact their nearest food bank, such 
as Woodgreen in downtown Toronto. 
The City of Toronto has partnered with 
PetSmart Charities of Canada to assist 
guardians who may be struggling; sim-
ilarly the Toronto Humane Society has 
food bank locations to help.

MS: COVID-19 can be transmitted to our 
pets too. How can we keep them safe 
from the virus?

LK: While there is low risk of transmis-
sion of COVID-19 from humans to com-
panion animals, there have been cases 
reported globally. The US Centres for 
Disease Control advises that if anyone in 
the household becomes sick, they should 
isolate away from their pets as a pre-
caution and not allow those pets to inter-
act with others outside the home.

Telma Pinguelo/MS
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Way more than guiders
There’s a constant search for independ-
ence and autonomy in each and every hu-
man being, but especially in the daily life of 
a person with a disability.

In the case of a blind person, there is a very 
special canine friend who comes to guide 
them - figuratively and literally speak-

ing. Taking on an extremely important role, 
these guide dogs turn into the eyes of those 
who do not see, establishing a connection 
of both complicity and mutual dependence 
between the dog and its owner.

During pandemic times, we wanted to 
understand how these special animals are 
facing the new rules of social behaviour, so 
we had the opportunity to speak with Vic-
toria Nolan, the Head, Stakeholder Relations 
and Community Engagement for the Guide 
Dog program at CNIB, a non-profit organiz-
ation dedicated to blind people.

Milénio Stadium: I would like to start by 
asking you to give us an insight of the type of 
the type of work you do at your institution 
– and maybe tell us how a blind person can 
qualify to get a guide dog?

Victoria Nolan: My role is to be the link be-
tween the program and the community 
and the face of the program. I have a guide 
dog myself. A lot of my work involves ad-
vocacy to ensure the public is aware of the 

laws around access for guide dogs and their 
owners - they are allowed anywhere the 
public can go.

MS: How can a blind person qualify to get a 
guide dog? What is the process? What phas-
es do people go through until they could 
have a guide dog?

VN: In order to be able to apply for a guide 
dog, a person needs to be diagnosed with vi-
sion loss and needs to demonstrate that hav-
ing a guide dog would improve their quality 
of life. An important first step is that they 
are able to use a mobility cane (white cane) 
to travel independently around their com-
munity including the ability to cross streets 
by listening to the traffic. 
The process involves a series of interviews 
including an in-person visit so that instruct-
ors can assess the client’s needs as well as 
the qualities they need in their dog.  When 
the instructor has found a suitable match, 
the client will train with their new dogs for 
about three weeks so they can learn to work 
together.

MS: How long does it take to prepare a dog 
to guide a blind person?

VN: It takes 18-24 months to prepare a dog 
to be a guide dog. Approximately the first 
year is spent with puppy raisers where the 

dogs learn basic obedience and how to han-
dle many different experiences like being 
in restaurants, on buses etc. Following that 
period, they are specifically trained with 
a harness and learn how to guide for ap-
proximately six months, then they are ready 
to be matched!

MS: Does the choice of giving a specific dog 
to a certain person has anything to do with 
an analysis of both - the dog and the future 
owner - personalities? 

VN: The instructors use a lot of different in-
formation to determine the best match for a 
client. They consider the person’s size, the 
speed that they walk, their personalities, 
where they work, who they live with, etc. 
All these factors help determine the right 
partnership. 

MS: A guide dog is much more than a path 
guider for a blind person – it is a compan-
ion in permanent service. In these times of 
so much uncertainty when it comes to the 
future, is the guide dog also a kind of haven?

VN: There is comfort in continuing to have 
that support and companionship, however 
the changes affect the guide dogs work as 
well, which worries us. Guide dogs do not 
understand the new procedures like lining 

up outside a store, they think they can go 
straight to the door like usual. There are lots 
of new things to learn which is challenging.

MS: How does a blind person deal with the 
responsibility to feed and care for their ani-
mal, at a time when unemployment or a sharp 
decrease in income is more than a threat?

VN: At CNIB we want to make sure that fi-
nances are not a barrier to getting a guide 
dog. We provide food for all our guide dogs 
and pay for all their veterinary costs. There 
is no cost to obtain a dog as is the case with 
most guide dog schools. 

MS: Now, back to your institution - how 
have you been handling things since the 
pandemic started?

VN: It has been challenging but we have 
put the safety of our staff and clients first. 
Initially, all offices closed and all work 
with our dogs and clients ended as we 
self-isolated. We are slowly starting to 
open things up again and have been able 
to work with clients either virtually or in 
ways that comply with social distancing 
policies. We are concerned about the de-
lay this poses for our clients who are wait-
ing for dogs and are working to remedy 
this as soon as it is safe to do so.

Catarina Balça/MS
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Milénio Stadium: Tem animais de estima-
ção? Se sim, há quanto tempo?

Camila Koda: Sempre tive animais de es-
timação. Quando morava com minha mãe 
tivemos dois cachorros que faleceram de 
velhice e atualmente minha mãe tem três 
gatos todos entre nove/10 anos. Depois que 
me mudei pro Canadá foi muito difícil não 
ter animais e, desta forma, adotei minha 
gatinha em Toronto em dezembro de 2017 
e meu cachorro em fevereiro de 2019. Meu 
cachorro foi resgatado das ruas no Brasil 

e quando soube da história dele assumi os 
custos até chegar em abril 2019, quando foi 
possível ir até lá buscá-lo. 

MS: Os seus animais ajudaram a passar a 
quarentena de forma mais positiva? Porquê?

CK: Totalmente. Eles são a alegria da casa 
e da minha vida. O amor de um animal é 
genuíno e aprendo com eles diariamente. 
Sem eles, sem dúvida teria sido muito mais 
difícil. 

MS: Como está a ser o regresso à norma-
lidade?

CK: Eu trabalho de casa, o que é muito bom 

para ter o dia todo junto deles. Porém, per-
cebo que quando saímos para fazer alguma 
coisa na rua, meu cachorro principalmen-
te, acha estranho e fica chateado. Mesmo 
eu trabalhando de casa, costumava preci-
sar ir mais na rua resolver algumas ques-
tões e agora vou muito menos. Então quan-
do saio sem ele percebo que se sente mais 
ansioso. Já a minha gatinha fica mais tran-
quila, mas se passarmos um fim de semana 
fora, por exemplo, quando chegamos ela já 
pede muito mais atenção também.

MS: Sente que o impacto económico da 
pandemia também afetou os seus animais 
de alguma forma? (foi difícil manter os 

cuidados, idas ao veterinário, alimenta-
ção, etc?)

CK: Para os meus animais não, pois eles são 
minha prioridade. Certamente diminuiria 
os meus gastos para manter a qualidade de 
vida deles. Porém, tivemos que nos adap-
tar em ir aí veterinário e o animal precisar 
ser atendido sozinho e aguardar do lado de 
fora (falando com veterinário por telefo-
ne), o Groowing ficou fechado um tempo 
e precisamos tentar tosar meu cachorro 
em casa e cortar suas unhas (o que não deu 
certo),etc. Foi mais difícil, mas esperamos 
que logo seja possível normalizar total-
mente estes serviços.

Camila Koda

Milénio Stadium: Tem animais de estima-
ção? Se sim, há quanto tempo?

Rafael Marques: Sim, tenho animais de 
estimação neste momento e sempre tive 
desde criança. Agora tenho dois cães.

MS: Os seus animais ajudaram a passar a 
quarentena de forma mais positiva? Porquê?

RM: Sim porque eles são sempre uma com-
panhia e os animais trazem-nos um senti-
mento de bem-estar e de felicidade. Passei 
mais tempo com eles e foi muito bom. No 
dia a dia normal não temos esse tempo para 
conviver e dar-lhes tanta atenção como 
quando estivemos em quarentena.

MS: Como está a ser o regresso à normali-
dade?

RM: Como eles não estao sozinhos e fa-
zem companhia um ao outro eu fico me-
nos preocupado com essa parte. Então é 
mais simples e natural. Mas claro, eles 
sentem sempre a diferença quando saí-
mos de manhã e só voltamos no fim do 
dia.

MS: Sente que o impacto económico 
da pandemia também afetou os seus 
animais de alguma forma? (foi difícil 
manter os cuidados, idas ao veteriná-
rio, alimentação, etc?)

RM: Para mim não, até porque o meu 
emprego não foi afetado e tive a possi-
bilidade de continuar a dar-lhes tudo 
como habitual.

Rafael Marques

Milénio Stadium: Tem animais de estima-
ção? Se sim, há quanto tempo?

Mariana Vidal: Tenho dois gatos há cerca de 
dois anos, mas também tive outros animais  
antes - cães e gatos.

MS: Os seus animais ajudaram a passar a 
quarentena de forma mais positiva? Porquê?
MV: Ajudaram muito não só na quarentena 
mas desde sempre. Eles mostram amor in-

condicional e influenciam muito nos meus 
níveis de ansiedade. Houve um tempo em 
que não tive animais porque tinha falecido 
o meu anterior gato e mais tarde o cão. E 
eu andei mais focada nos problemas e no 
stress durante esses dois anos. Um dia de-
cidi que queria voltar a dar casa a um ani-
mal e adotei os meus atuais gatos em fases 
diferentes. Agora posso ver que alegrou 
muito mais os meus dias, que chego a casa 
e foco em cuidar deles… Quem tem animais 
entende.

MS: Como está a ser o regresso à norma-

lidade?

MV: Foi um pouco difícil nos primeiros 
dias de volta à rotina normal, talvez mais 
para mim do que para eles. Senti que eles se 
acostumaram ao conforto de ter os donos 
sempre por perto e custou um bocadinho 
deixá-los. Para eles talvez é apenas mais 
aborrecido pois não têm movimento em 
casa a toda a hora. Apesar disso tento com-
pensar sempre que posso.

MS: Sente que o impacto económico da 
pandemia também afetou os seus animais de 
alguma forma? (foi difícil manter os cuida-

dos, idas ao veterinário, alimentação, etc?)

MV: Não, não tive dificuldade em dar os cui-
dados de sempre. No geral o que vi foi que os 
veterinários tentaram limitar as consultas a si-
tuaçōes mais essenciais. Na alimentação passei 
a encomendar pela internet porque a loja onde 
costumo ir fechou e as encomendas atrasavam 
um bocado, mas também me socorri dos su-
permercados e convenience stores quando 
acabava alguma coisa e não dava para espe-
rar, ou seja, havia sempre alguma loja aberta.

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

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

Temos o nosso pátio aberto!

A história da Lucy Lu

Por mais tolerante que seja, não consigo 
gostar de quem não gosta de animais.  
Sempre fui assim e sempre fui sensível 
ao mundo que nos rodeia em que nós, 
como animais que somos, também nos 
integramos.  De facto, hoje em dia sa-
bemos bem que os animais são funda-
mentais para o nosso bem-estar social 
e emocional.  São imensos os estudos 
que se debruçam sobre o assunto assim 
como a existência de vários programas 
em que esses nossos companheiros 
são-nos fundamentais.  Tenho especial 
apreciação por cães, criaturas que des-
de sempre me intrigam e por quem te-
nho uma devoção religiosa.  

Esta é a história da Lucy Lu. 
Foi numa viagem aos Açores que 

nos conhecemos.  Bem, eu soube dela 
antes de nos conhecermos; soube que ela 
e quatro irmãos tinham sido enfiados num 
saco plástico e abandonados no mato para 
morrer.  Soube também que uma alma ca-
ridosa ouviu uns fracos latidos e quando 
procurou a fonte encontrou o terrível saco 
com cinco cachorros quase moribundos, e 
que imediatamente os levou ao canil muni-
cipal da ilha do Faial.  Nessa noite quase não 
dormi e chorei imenso com pena deles, mas, 
e especialmente, com pena e muita vergo-
nha daqueles que cometem tais crueldades.  
A tragédia é que o abandono e crueldade de 
animais é problema ainda muito grave nos 
Açores, e que, apesar do excelente trabalho 
de uma minoria de ativistas, ainda há muito 

a fazer.  Mas regressemos à história da Lucy 
Lu, que naquelas breves duas semanas an-
tes de vir comigo para o Canadá, teve o 
nome de Mary Lu.  Escolhi a então Mary Lu 
por ser a mais pequenita e por ser cadela; 
isto porque o tratamento das fêmeas ten-
de a ser mais cruel, sendo elas geralmente 
abatidas como “controle de natalidade.”  

Estivemos juntas uma única vez, sendo a 
próxima vez que nos vimos quando viajámos 
juntas para o Canadá.  No dia em que ela saiu 
do canil, chorávamos ambas por diferentes 
motivos, sem dúvida.  Ela, pelo trauma de 
não compreender o que se passava e eu, por 
ter a alma cheia de dor e mágoa e por ver no 
espelho retrovisor do carro aquele canil que 
se tornava cada vez mais pequeno e onde eu 
deixava atrás dezenas de cães necessitados.  
A verdade é que chorámos muito sem nos 
importarmos com aqueles que nos obser-
vavam.   A chegada a Toronto não careceu 
de emoção, das lágrimas que me saltavam 
dos olhos quando outros viajantes curiosos 
reparavam na excessiva magreza da minha 
esfarrapada companheira.  Foi no aeropor-
to que a Mary Lu recebeu o nome de Lucy 
Lu porque a pessoa que a examinou – e com 
quem concordei – achou que ela tinha cara 
de Lucy Lu e não de Mary Lu. 

Há mais de dois anos que a Lucy Lu ocupa 
a minha casa e a minha alma.  Não a con-
sidero animal de estimação, nem me consi-
dero “dona” dela, nem uso a palavra “pet.”  
Não.  Considero-a parte da minha família, 
uma menina canina, uma companheira que 
contribui para o bem-estar do lar e nos pro-
tege dos esquilos, coelhos e outras criaturas 
que tentam invadir o nosso espaço.  Todas as 
noites sentamo-nos juntas no sofá, atentas 
uma a outra.  Ela, ciente de que eu, em tem-
pos de confinamento, estou mais carente e 
eu, simplesmente grata por a ter comigo. 
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Maria João Dodman
Opinião
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A Cidade de Brampton promulga uma Lei Municipal 
(City By-Law) para aplicar o distanciamento físico em 
resposta à COVID19:

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

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

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

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

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO 
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
• Contractors  Liability, Auto-fleet policy, Gen.  Contractors,  Commercial,  Industrial and Apartment 
 Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body,  Manufacturing, Professional Buildings 

CASA e CONDOMÍNIO
• Casas novas e equipadas com alarme - 30% de DESCONTO 
• Casas residencias de uma só família, renovadas e actualizadas - 20% de DESCONTO 
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SUSHI, o herói

É uma tarde de sol no início de mais um 
verão. Mais uma grande superfície co-
mercial é inaugurada, as pessoas bro-
tam de todos os lados e clientes entram 
e saem. No primeiro andar do prédio em 
frente, na sua almofada está, confortavel-
mente instalado, um gato. O seu nome é 
Sushi, tem quatro anos de ronrons e de 
muita energia.

Muito independente e carinhoso, o 
Sushi cedo despertou fascínio por 
quem o adotou, chegando mesmo a 

tornar-se rapidamente membro da família.
No final de um dia cheio, ele é um verda-

deiro filtro, que limpa as energias negativas, 
tristeza e angústia que trazemos para casa. 
Basta um miar de mimo e uma brincadeira 
para se tornar o super-herói da casa. Tenho a 
convicção que ele vive melhor do que eu:  não 
paga qualquer imposto, come, dorme quan-
do quer e tem liberdade de estar em todas as 
divisões da casa. Quando abrimos a porta do 
frigorífico lá vem ele com toda a pressa e a 
todo o vapor, percebe quando é a altura dos 
donos se levantarem e até quando por des-
cuido nos esquecermos do despertador... mia 
por inúmeras razões. Mas quando ele se porta 
mal, já sabe. Castigo.

Certo dia, e depois de ter destruído um 
pacote das minhas bolachas preferidas, 
foi chamado diversas vezes; estranhou-
-se a sua ausência. Depois de uma procura 
exaustiva por toda a casa, encontramo-lo 
imóvel e a soltar “miaus” sofridos como 
que a pedir ajuda. 

Passaram-se alguns dias e o nosso herói 

amigo não queria comer e movimentava-se 
com dificuldade.

Fomos ao veterinário. Ao sair de casa 
dentro da sua gateira, revelaram-se os do-
tes de “tenor” do Sushi e a enorme paciên-
cia de quem o levava para um sítio estranho 
como é o hospital veterinário. O Sushi nun-
ca foi um gato agressivo e jamais danificou 
algo, mas aquela gateira sofreu muito. 

Foi a uma consulta, onde lhe receitaram 
medicamentos que precisou tomar, que o 
deixaram sonolento e enjoado, e a nós com 
os braços completamente arranhados. Dar 
comprimidos a alguns gatos, muitas das vezes 
é uma tarefa muito árdua, não é aconselhável 
a menores e requer roupa de segurança.

No hospital, e feitos vários exames, o 
prognóstico não foi nada animador: algo está 
a danificar os intestinos do bichano. Nós, os 
donos, assumimos assim a responsabilidade 
por todos os tratamentos e cuidados que o 
amigo iria necessitar. Sushi tem uma doen-
ça grave nos intestinos. Já foi operado – ti-
raram-lhe 12cm de intestino e o pior é que 
lhe diagnosticaram um tumor. Já vai para a 
terceira sessão de quimioterapia. 

A fraca frequência do uso da sua caixa de 
areia foi um dos sinais que indicou que esta-
va doente.  O facto de não comer como sem-
pre, com o mesmo apetite, os seus bombons 
preferidos também foi um sinal claro de que 
alguma coisa não estava bem. Nem o brin-
car e o beber água da torneira acontecia. 
As mudanças de peso foram significativas, 
mas… pelo menos foi diagnosticado a tem-
po. A probabilidade de cura é grande e está 
a ser pouco agressivo o tratamento.

 Temos o desafio de curá-lo. Sushi está a 
superar o seu medo, está mais carinhoso, 
brincalhão e companheiro a cada dia que 
passa. Observo que todos nós em casa pre-
cisamos do seu ronronar.
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Paulo Perdiz
Opinião
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A quarentena e vivendo como gatos

Nessa quarentena comecei a prestar mais 
atenção na movimentação doméstica: afinal, 
esse será o nosso único universo por bas-
tante tempo ainda. E,  há alguns dias, parei 
para observar os meus dois gatos. Aliás, um 
gato e uma gata: Sean e Sophie. Ele, um gato 
com um pouco mais de um ano e meio, de-
licado, reservado, com ápices de carências,  
introvertido, come pouco (inclusive plástico, 
às vezes) e brinca em raros momentos, nada 
previsível; ela, filhotona, 10 meses, brinca-
lhona, arteira, meio “demônio da tasmânia”, 
come todos os grãos de ração que vê pela 
frente como se estivesse respirando. Perso-
nalidades opostas mas que, por incrível que 
pareça, se completam.

Os gatos são um tipo de “pet” que têm 
todo um mistério viciante em torno da 
sua figura peluda e fofa. Não sei se é o 

olhar ou o fato deles não se renderem à voz bo-
binha falando o quanto eles são “cute” – conti-
nuo fazendo isso mesmo assim – mas de certo, 
mesmo os que dizem não gostar de gatos, reco-
nhecem o seu fascinante jeito de ser.

Digo isso porque eu já fui dessas que dizia não 
gostar da personalidade de “pouco caso” dos 
gatos. Está sendo a primeira vez que convivo 
com esses felinos e, desde então, mudei com-
pletamente a minha opinião.

Eles se tornam uma espécie de “filho”, prin-
cipalmente para os casais que ainda não os 
têm. Se tornam uma companhia e tanto, além 
de serem a alegria da casa, principalmente 
para os imigrantes que aqui chegam e se obri-
gam a ficar mais em casa por conta do inverno 
rigoroso. São criaturas que nos apoiam quan-

do estamos tristes.  Quantas vezes eu cheguei 
em casa com a energia lá nos pés e os dois se 
aprochegaram pedindo carinho e, enquan-
to os acarinhava, sentia como se estivesse me 
equilibrando de novo! E agora, esse momento 
mundialmente difícil que nos pede isolamen-
to social. É uma fase inédita para muita gente, 
essa convivência forçada e que nos aproxima 
ainda mais dos nossos pets. Estamos experi-
mentando um pouco do comportamento deles 
já que vivem em quarentena desde sempre.

Desde que essa medida foi determinada pelos 
líderes, através das recomendações da OMS, 
meus gatos me olham como se estivessem per-
guntando “Você não vai embora, não?”. Ago-
ra, quase um mês sem sair de casa, eles já co-
meçam a se acostumar com a minha presença 
constante. E sinto que estão gostando.

Finalmente, tenho matado a minha curiosi-
dade de saber o que eles fazem o dia inteiro. E 
o que tenho visto é que eles dormem, dormem 
muito. Agora entendo porque dizem que ga-
tos têm sete vidas e porque vivem tantos anos. 
Talvez  eles resguardem (ou conservem) mui-
to da sua energia através do sono. Ás vezes, eu 
acho que eles estão meditando. Começo a ver 
neles a figura de um monge, um guru, talvez! 
É engraçado, porque tenho aprendido muito 
com meus gatos, em como agir nesses tem-
pos sombrios. Em alguns momentos do meu 
dia, eu fecho os olhos e apenas presto atenção 
em minha respiração; e barulhos externos, 
como a descarga de um banheiro ou um bater 
de martelo no andar de cima, só me ajudam a 
perceber o momento presente. Se isso não for 
meditação, eu não sei o que é. E precisamos 
disso, caro leitor(a), precisamos desses mo-
mentos de desligamento, para que assim pos-
samos lidar melhor com essa fase, com menos 
ansiedade sobre o que será o amanhã. Temos 
muito a aprender com esses animaizinhos e es-
tamos fazendo isso, mesmo que forçadamente. 
Estamos nos comportando, inteligentemente, 
como gatos.

Adriana Marques/MS C
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Caro leitor,

Espero o bem e com mais ânimo.  Se-
mana após semana, de mãos dadas, 
ainda que virtualmente.

Cá vamos fazendo o nosso melhor. 
Cada qual da forma como sabe e 
pode.

Neste tom, vou entrar com um tema 
que me toca muito e a muitos de vós - 
animais de estimação em tempos de mui-
ta dificuldade.

Muitos de vós recordam-se, ou talvez 
não, dos meus tempos de rádio na Chin e 
de eu falar muito frequentemente do meu 

cachorro, o Lucky, que acredite era mais 
um filho do que um cachorro.

Daí eu sentir imensamente a sua falta 
todos os dias e ainda conto várias peripé-
cias do Lucky aos meus amigos. Difícil vi-
ver sem ele. Foram 18 anos de alegria que 
ele me proporcionou sem nunca ou jamais 
me pedir fosse o que fosse em troca. Quem 
beneficiava desse prazer era eu. Por ele me 
fazer feliz também em dias e tempos me-
nos fáceis.

Agora em tempos difíceis, serão os “pi-
quenos” empecilhos?

Porque é que muitas pessoas abando-
nam os pobres bichos que são inofensivos 
e, ao fim ao cabo, nem precisam assim de 

tanto para sobreviver. Precisam sim do 
nosso carinho e compaixão. Jamais e fos-
se a que altura fosse utilizando assim esta 
expressão em “grosso modo” pensaria eu 
em abandonar ou deixar fora do “meu 
barco” em sentido figurado, o meu lindo 
Lucky.

Família são eles. Só nos querem bem. 
Amam-nos incondicionalmente.  Pense e 
não deixe que a aflição o faça tomar uma 
decisão tão drástica.

Fique bem. Com calma e fé. Levaremos 
os nossos barquitos a “Bom Porto”.

Até para a semana. Se Deus quiser e os 
homens deixarem.

Fique bem.

Cristina Da Costa
Opinião
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Adriana Marques
Opinião
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COVID-19
Novel Coronavirus

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

Visit toronto.ca/covid19

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

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

A melhor maneira de evitar a propagação de infeção é ficar em casa o máximo possível e limitar 
interações sociais com outras pessoas. A melhor maneira de se proteger contra o vírus COVID-19
é com medidas de precaução, as quais incluem:
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Editorial English version

It’s a 
Dog’s Life 
– Pets and You
Visualizing the slow process to achieve 
complete freedom of our lives dur-
ing this pandemic, we can’t ignore the 
role animals have played in the mental 
health of many people as they assisted 
in the provision of diversions from the 
negative impact of Covid on our beings.

I won’t pretend that I’m an animal lover 
but won’t dismiss the attachment of 
many to their creatures and the love 

they share.  In the end, we are all animals 
pretending not to be and the deep connec-
tions we develop bring much love, joy, af-
fection and humour, which often cannot 
be expected from human beings as they 
battle the challenges of everyday activities.

Animals play an important role in 

people’s lives.  Seeing-eye dogs and dogs 
that can be trained to search for drugs 
and people have for centuries played an 
important role and solidified a crucial 
place which have influenced people’s re-
lationships and their view of the animal 
kingdom but cats?  To some, pets are as 
important as any other member of their 
family and sometimes even more.  The 
reduction of stress levels, loneliness, the 
help to increase our social activities and 
positive emotional development have be-
come vital in a world which has lately be-
come isolated.  The choices of animals we 
choose as companions are a reflection of 
our personalities.  Many of us think of ani-
mals when they are on our dinner plates 
while others cannot fathom the thought 

of eating meat.  Many make the case that 
humans are not intrinsically more im-
portant than animals and therefore we 
have a duty to value our fellow creatures 
as receptive beings capable of conscious-
ness and able to have lives that may be 
good or bad for them.  Humanizing ani-
mals in this manner can be a moral issue 
for many where the separation of human 
and animal intelligence can be a radical 
approach to how we view our pets.  So 
what are our obligations to other animals?  
Putting aside cultural views of what ani-
mals should be used for, proper treat-
ment of all creatures is essential to the 
survivability of human species.  The hu-
man-animal bond is a mutual beneficial 
and dynamic relationship.  Humans have 

benefited from this unique connection for 
thousands of years and humans would not 
have been able to survive without them.  
The radicalization of how some view the 
human-animal kinship will be challen-
ging in the future as many see animals as 
a connection to our well-being and there-
fore to be used for sustenance of our soul 
and not our stomachs.

We need to treat animals with sympa-
thy and love just like we would another 
human being, but we can’t forget that 
they are animals not humans.

So go ahead and roar, growl, bark, 
meow, chirp or…hee-haw.  Which one 
is yours?  Me, I will just hiss when I’m 
served a bad steak.

Manuel DaCosta/MS
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Em 26 de Julho próximo, dia de Santa 
Ana, celebra-se em Portugal o Dia dos 
Avós. Do CLDS 4G (Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social Quarta Gera-
ção) do Sardoal, recebi um convite para 
participar numa iniciativa intitulada “No 
Nosso Tempo”, que consiste em fazer 
um vídeo/filme sobre um tema que “os 
netos gostariam de ouvir acerca de um 
assunto que hoje é visto de forma dife-
rente”.

Considerando que 24 anos me separam 
do dia em que pela primeira vez fui 
avó, foi-me fácil descobrir um episó-

dio que nenhum dos meus netos terá opor-
tunidade de vivenciar. E de que me lembrei 
eu? Da forma como tive de escrever a mi-
nha tese de licenciatura.

Durante o tempo em que frequentei a 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, a máquina de escrever era a mi-
nha ferramenta principal, testemunha de 
tantos trabalhos batidos noites dentro, 
enquanto meus filhos dormiam. Metida na 
caixa de origem, ainda a guardo, muito leve 
e fácil de transportar, sempre que as exi-
gências do calendário letivo ditavam uma 
mudança de poiso. Sem teclas de corrigir, 
nem apagar, sem recurso a copiar e colar, 
os trabalhos eram todos cuidadosamente 
escritos à mão, na versão definitiva, para 
depois serem datilografados. Eu, que nun-
ca fizera um curso de datilografia, passei da 
fase de galinha a picar milho ao uso de mais 
dois ou três dedos, consoante a destreza 
que fui ganhando com a prática. 

Fazer um trabalho entre 20 a 30 páginas 
era uma tarefa exequível para os parâme-
tros que eu já conhecia; escrever uma tese 
de 300 páginas, em que grande parte delas 
eram compostas de colunas e quadrículas 
- previamente traçadas à mão com régua 
e esquadro - depois preenchidas com os 
dados que eu havia recolhido e sitemati-

zado, já se apresentava com outros níveis 
de exigência. O que me limitava não era 
a incapacidade de cumprir a tarefa, mas a 
exiguidade de tempo que teria para a cum-
prir, dado que os prazos de entrega não se 
compadeciam com a lentidão da minha 
resposta.

Além de precisar de alguém que per-
corresse as teclas a uma velocidade que eu 
não dominava, também precisava de uma 
máquina de escrever mais moderna e de 
outro tamanho. Pus-me à procura de am-
bos – datilógrafo e máquina – que me fo-
ram sugeridos por aquele que, mais tarde, 
viria a ser o meu segundo marido. Havia 
uma empresa, conhecida como Lagar dos 
Paulinos, em cujo escritório existia uma 
máquina elétrica das mais modernas para a 
época. Na Câmara Municipal, trabalhava o 
senhor Fernando Rosa - hoje com 81 anos 
– que, além de competente datilógrafo, era 
tão rápido a escrever que nem precisava de 
olhar para o teclado. O escritório da em-
presa fechava às 17.30, hora a que também 
o Sr. Fernando Rosa, funcionário público, 
concluía o seu dia de trabalho.  

Após algumas negociações, ficou com-
binado o seguinte: assim que a empresa 
fechasse, eu iria buscar a máquina empres-
tada, levando-a para minha casa; entre-
tanto, o Sr. Fernando Rosa iria lá ter para 
trabalharmos até à hora do jantar. Eu tinha 
as folhas preparadas, ele metia-as na má-
quina, eu ditava e ele escrevia, tarefa em 
que nos ocupámos seguramente mais de 
um mês. No dia seguinte, eu teria de, bem 
cedo, ir religiosamente devolver a máqui-
na, para que tudo estivesse pronto antes de 
a empresa abrir ao público. 

Nunca contei aos meus netos que foi de-
vido à disponibilidade de uma empresa e à 
generosidade de um homem bom que con-
segui entregar a minha tese a tempo. Eles 
também nunca a viram, mas, depois deste 
exercício de memória que lhes é dedicado, 
é com grande satisfação que dou por con-
cluída a travessia de dois tempos - o meu e 
o deles - que nos permitem estarmos ago-
ra todos sintonizados neste que é “O Nosso 
Tempo”.

Aida Batista
Opinião

Se não tivéssemos memória,
seríamos eternamente crianças acabadas de nascer.

Cícero

O NOSSO TEMPO
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Fundada no dia 2 de maio de 1980 na 
cidade de Frankfurt, uma das maio-
res cidades da Alemanha, pela ação 
visionária do português nascido em 
Moçambique, Teo Ferrer de Mesqui-
ta, a livraria TFM - Centro do Livro e 
do Disco de Língua Portuguesa, per-
manece ao longo das últimas quatro 
décadas como um espaço emblemá-
tico da cultura lusófona no coração 
da Europa.

A viver no território germânico há 
mais de meio século, o provecto 
livreiro além de responsável pela 

criação da primeira livraria lusa na Ale-
manha, tem sido ao longo dos anos um 
prodigioso dinamizador e mobilizador 
cultural. Ativismo expresso, por exem-
plo, no seu trabalho durante mais de 20 
anos com a Alte Oper de Frankfurt, que 
permitiu levar ao público alemão gran-
des nomes da música portuguesa, entre 
eles, Amália Rodrigues, Carlos Paredes 
e José Mário Branco. 

Assim como na presença lusa na Fei-
ra do Livro de Frankfurt, o maior en-
contro mundial do setor editorial, con-
texto que levou a que em 1998 estivesse 
no certame ao lado de José Saramago, 
quando este recebeu a notícia do Pré-

mio Nobel da Literatura, e tenha esta-
do a convite do mesmo na cerimónia de 
entrega do galardão em Estocolmo.

Este dinamismo impulsionou a TFM 
na organização de várias leituras com 
escritores de referência da língua por-
tuguesa, como José Saramago, António 
Lobo Antunes ou José Cardoso Pires. 
Mas também a assumir inclusive uma 
vertente editorial no seio do espaço 
lusófono, que esteve já na base de edi-
ções bilingues, português e alemão, de 
consagrados autores brasileiros, como 
Manoel de Barros ou João Ubaldo Ri-
beiro.

Atualmente gerida por Petra Noack, 
colaboradora de longa data de Teo Fer-
rer de Mesquita, a TFM prossegue como 
um espaço de referência da cultura lu-

sófona na Alemanha, colaborando por 
exemplo, regularmente com o Camões 
– Centro Cultural Português em Berlim 
na organização de leituras com auto-
res como Patrícia Portela, Rui Cardoso 
Martins, Kalaf Epalanga, Isabela Fi-
gueiredo ou João Paulo Cuenca. 

O papel de relevo e promoção cultu-
ral desempenhado pela Livraria TFM 
ao longo das últimas quatro décadas 
na Alemanha concorreu para que em 
2015, este verdadeiro baluarte da lín-
gua portuguesa no coração da Europa, 
fosse distinguido com o Prémio Alemão 
das Livrarias, que distingue pequenas 
livrarias germânicas  com uma oferta 
literária selecionada e uma programa-
ção cultural especial.

Livraria TFM – um espaço emblemático 
da cultura lusófona na Alemanha

Daniel Bastos
Opinião
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Portugal 2020. O verão possível!...

Bem sei que andamos todos (ou qua-
se todos…) muito preocupados com as 
consequências desta pandemia que nos 
afeta, para imaginarmos umas férias de 
verão pelo menos idênticas às do ano 
passado. 

A nossa saúde é demasiado valiosa 
para a colocarmos em causa inad-
vertidamente, exceto para aqueles 

que, gozando irresponsavelmente com a 
situação, continuam a assumir o compor-
tamento criminoso de não respeitar as re-
gras básicas de defesa contra este vírus.

Também a ameaça do desemprego e a 
precariedade do emprego, que atualmente 
ameaçam muitos trabalhadores portugue-
ses, sendo um fator de enorme preocupa-
ção, não é um estímulo para almejar umas 
boas e recompensadoras férias.

No entanto, um período anual de des-
canso e relaxamento, não é uma simples 
invenção idiota da humanidade. O ser hu-
mano precisa de se reabilitar para mais um 
ano de intenso trabalho, fazendo um inter-
valo no esforço e preocupações quotidianas 
habituais, para encarar com mais vigor a 
sua atividade normal. Como todos dize-
mos: “é preciso carregar baterias”!

Mas, no meio desta confusão e limitações 
sanitárias e económicas em que nos encon-
tramos, como fazê-lo?

Há dias tive ocasião de aqui expressar a 
minha opinião sobre a forma como deve-

mos encarar a temporalidade da perma-
nência desta pandemia entre nós e que está 
a afetar amplos setores da nossa vida social 
e económica. 

De acordo com o meu ponto de vista, en-
contrar uma vacina que nos proteja deste 
novo coronavírus pode demorar meses ou 
anos, se o vírus sofrer (como sofre) muta-
ções sucessivas no seu género, capazes de 
o tornar mais resistente aos tratamentos. 
Nestas condições, apenas resta às nossas 
sociedades encarar esta doença incurável 
como mais uma do rol de algumas outras 
para as quais a humanidade ainda não en-
controu o seu antídoto, precavendo o seu 
aparecimento com medidas protetoras 
adequadas. E essas medidas preventivas 
são hoje sobejamente conhecidas por to-
dos, para o caso da Covid-19! 

Se agirmos em conformidade com essas 
regras e nos adaptarmos às mudanças que 
tal implica na nossa vida pessoal, profissio-

nal e social, acabaremos por restringir a sua 
amplitude infeciosa e torná-la menos am-
biciosa e menos letal.

Infelizmente, no nosso país, habituados 
que estamos a enfrentar grandes contrarie-
dades, desastres e calamidades de todos os 
tipos, sejam elas financeiras, fogos, desas-
tres rodoviários, inundações e enxurradas 
mortais, entre outros, para os quais existem 
regras para os evitarem, mas pouca vonta-
de de as cumprir, esta nova calamidade vi-
rológica, que atinge diretamente a vida dos 
cidadãos que recusam proteger-se, pode 
criar um novo estado de consciência cole-
tiva em relação ao cumprimento de muitas 
outras regras. Pode… direi eu!...

Mas, porque isto vem a propósito das 
merecidas férias anuais e referenciando-
-me nas excecionais condições que Por-
tugal dispõe para oferecer excelentes mo-
mentos de lazer, desfrutando as condições 
admiráveis da nossa costa e do nosso inte-

rior, sem esquecer a nossa inigualável e sa-
borosa gastronomia, num cenário de belas 
paisagens e gente acolhedora, passar férias 
em Portugal, respeitando os cuidados a que 
antes fiz referência e tendo em conside-
ração a particular atenção das nossas uni-
dades hoteleiras, é tão ou menos perigoso 
que viajar para qualquer outro país que se 
apresente hoje como “livre” do perigo da 
Covid-19. Porque isso não é verdade!...

E para todos aqueles que habitual ou 
pontualmente, passam umas “boas” férias 
no estrangeiro, mas que hoje, por preocu-
pações económicas, estão desolados por 
não as poderem fazer, venham ver Portu-
gal e a variedade de coisas que ignoram. 
Além de ser mais barato, encontram novos 
roteiros para visitas posteriores e ajudam o 
seu país a ultrapassar um momento difícil.

Eu, que vivi uma parte substancial da 
minha vida em territórios estrangeiros, 
não troco!

Luís Barreira
Opinião
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POR DAVENPORT

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

PREVENÇÃO
A MELHOR FORMA DE PREVENIR A 

TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

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

evitar o contacto próximo com pessoas 
que estejam doentes 

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

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

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

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

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

portes públicos em horas de menos 
movimento 

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

SINTOMAS 
Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.

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

FEBRE TOSSEDIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

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

SE TIVER SINTOMAS 

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

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

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

CANADA.CA/CORONAVIRUS
o

o

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

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

• Renove e avie as suas receitas 
médicas.

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

pendentes, tenha um prestador de 
cuidados de reserva.

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

Everything you think, everything you feel, 
every action you take is because of your 
beliefs and values. You may not be aware 
or conscious of it, but your values shape 
the decisions you make in life. If you 
value money more than happiness, your 
life might be full of expensive things, but 
it may lack joy. Our values signal what is 
most important to us.

To see one’s character, look closely at 
how someone chooses to act. Soon, 
you will understand what bounds 

their heart to this world. As we define 
ourselves, what we believe becomes our 
values, which constantly tug our hearts in 
directions near and far. Reflect upon your-
self, what binds you to the world? What do 
you hold dearest, leaving you in states of 
unrest? Allow me to share my heart with 
you…my top 10 human values...

Health: Without stable mental and physic-
al health, our experiences can be over-
whelmed by toxicity. Great health gives 
energy and vitality, which enable us to 
dive deeper, to give and share moments in 
time with those we love and cherish.

Love: The overuse of this word makes it 
easy to misunderstand the true meaning 
of it. It is not limited to romantic love, but 
love of all things. True non-judgemental 
love. The love you have for your family, 
your friends, etc. The love you have for 
your favourite things. The love you have 
for your passion and your mission. To 

make love a priority absolves the chances 
of succumbing to indifference.

Gratitude and Appreciation: There is no 
greater power on Earth than real gratitude. 
It shuts down all other negative emotions 
in the moment. It takes nothing away from 
anyone, but it gives you so much power. 
To be recognized feels like someone seeing 
you for the first time.

Kindness and Compassion: The world 
would certainly be a better place, if people 
showed less judgement and more respect.  
It is placing yourself in someone else’s 
shoes before you judge them. To recognize 
the humanity, which binds us all in mak-
ing errors in life. It feels good to be kind 
because it is right to be kind. What would 
your life, the world, be like if you valued 
kindness and compassion more?

Integrity: Simply put, we are all tempted 
to act in favour of ourselves. But, to know 
we chose to do otherwise; doing right for 
its sake… that is true pride. Actions with-
out merit build us, as we choose to place 
self-respect and honesty above all.

Giving: As humans, we are built to give and 
share ourselves with those we love and 
others. To serve selflessly, it is an act done 
for the sake of itself. What you give is re-
turned, but that is not why you give, you do 
so because that is your true altruist nature.

Growth: Human beings are wired to grow; 
it is part of the human condition to be more 
than you were yesterday. It is about be-
coming the greatest version of yourself… 
not just for yourself, but for others. 

Peace: A state of inner nothingness. To be 

alone in bliss is presence. It is truly being at 
ease with oneself; to seek and understand 
our relation to the world.

Connection: A sense of affiliation and asso-
ciation is more than the material. To care for 
someone, think truly of the memories and 
emotions shared. Those experiences tran-
scend any object, as one will always hold 
it within their hearts. As we interact with 
others, we look to build together a founda-
tion, which we hope lasts for a lifetime.

Happiness: It is joy, playfulness, fun, and 
non-seriousness. Time stops and you love 
what you are doing. It is what we all seek 
but do it in many different ways… some 
try to find it with money, some through 

achievements and success, all come up 
empty. It is within ourselves; something 
available but never on sale. Momentary 
happiness will not set you free; find what 
fulfills you within yourself.

What top 10 human values would you 
have on your list? Creating and stating 
your values consciously can change the 
direction of life.  If you decide to apply any 
of these values to your life, in your own 
words, in your own way, your own life will 
be one of more value!

John Lennon once said, “You’re just left 
with yourself all the time, whatever you do 
anyway.  You’ve got to get down to your 
own God in your own temple.  It’s all down 
to you, mate.”

Sara Isabel Dias
Opinion

O isolamento devido à covid-19 está a 
fazer-se sentir nas próprias crianças e 
nada está a ser preparado para o futu-
ro que se aproxima, que é o novo ano 
letivo.

A Covid-19 chegou, não pediu licen-
ça para entrar e já estamos todos a 
aprender a lidar com ela. Os médi-

cos, investigadores e autoridades de saú-
de andam preocupados e procuram com-
preender e gerir a gravidade da situação. 
Os governos, com ajuda das autoridades 
de saúde, vão aplicando estratégias que 
consideram adequadas e procuram apli-
car todos os recursos que têm ao seu dis-
por para nos ajudar. Todo o cidadão vai 
sentindo o impacto gradual nas nossas 
vidas deste novo vírus - no fundo afetou 
todos em geral e notou-se uma grande 
igualdade entre todos. Ninguém ficou in-
ferior a ninguém, todos nós passámos a 

olhar as coisas de forma muito diferente. 
Segundo os entendidos ainda está muito 
para vir e que nos vai ensinar ainda muito 
mais - podemos sentir uma ronda ainda 
mais forte, próximo do final do ano, e 
não vejo ninguém a tomar medidas para 
a preparação dos mais novos. Temos que 
estar atentos ao impacto psicológico que 
esta situação pode ter em crianças e ado-
lescentes, mas mais nos adolescentes. Há 
vários aspetos a ponderar como o medo 
de serem infetados, o stress prolongado 
nos próprios, a falta de contacto com os 
amigos, os colegas e os professores. Este 
isolamento pode gerar frustração, irri-
tação, uma simples situação financeira 
familiar em casa pode agravar a situação. 

É urgente uma comunicação próxima 
e aberta com as crianças, é essencial para 
identificar quaisquer problemas físicos 
ou psicológicos e para confortar as crian-
ças em isolamento prolongado, como 
está a acontecer. Se nós adultos sentimos 
algo que nos falta imaginem uma criança. 
Será muito importante motivar as crian-
ças a manter um estilo de vida saudável 
em casa, que não é fácil, mas vai ter que 
se ir contra as escolhas dos próprios. Será 
necessário haver atividades físicas, man-

ter uma dieta equilibrada, manter o sono 
como que se tudo fosse normal, a rotina 
diária seja como antes de tudo acontecer, 
antes do isolamento.

Esperemos que não, mas durante o iso-
lamento pode haver conflitos domésticos 
e a tensão com os adultos pode aumentar, 
assim como a ansiedade e o medo de se-
rem infetados, medo de serem afetados 
economicamente. No dia 13 de julho ou-
via nos noticiários portugueses que uma 
grande percentagem da população portu-
guesa está desempregada, uns em layoff e 
outros que perderam o emprego - meus 
caros,  isto é assustador. Ninguém se pode 
esquecer que os adultos são exemplo im-
portante de comportamentos saudáveis 
para as crianças, que as pode ajudar a de-
senvolver a sua autoregulação e o estado 
de saúde e de bem-estar. É fundamental 
que haja um equilíbrio dentro dos lares 
e para isso todos se devem preparar para 
procurar soluções para as necessidades 
de cada um, é importante evitar conflitos. 

A ser verdade, no próximo ano letivo 
as crianças podem vir a ter turmas redu-
zidas e aulas em dias alternados, isto é, 
numa turma de 30 alunos só 15 podem ir 
às aulas e assim será alternado para redu-

zir o número de crianças durante as aulas. 
Nos restantes dias ficam em casa. Aqui fi-
cam questões a ponderar e que me fazem 
confusão: como vai uma mãe ou um pai 
nos dias que os filhos tiverem que ficar 
em casa resolver a situação? Vai deixar de 
trabalhar? E quem vai pagar as contas? 
Nem todos têm capacidade para ajudar 
os filhos no formato “online school”, será 
que quem vier a tomar conta das crian-
ças, se houver alguém, tem condições 
para o fazer? Ainda não vi nenhum go-
vernante a dar soluções, nem por cá nem 
do outro lado do Atlântico, a não ser im-
por regras. Esquecem-se que nem todos 
têm a carteira do mesmo tamanho e, no 
fundo, quem sai prejudicado são as crian-
ças. Nunca os cidadãos tiveram tanta ne-
cessidade em estar unidos e ajudarem-se 
uns os outros, especialmente na parte que 
envolve crianças. Não nos podemos es-
quecer que é possível que esta realidade 
de risco de pandemia seja mais frequen-
te no futuro. Vamos ter que aprender a 
aprender a lidar com situações como esta, 
porque no futuro tudo vai mudar. Vamos 
ter que assumir coisas que ninguém espe-
rava que pudessem vir a acontecer.

Augusto Bandeira
Opinião
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Trudeau: “O erro que cometemos foi meu, 
e eu me responsabilizo por isso”.

Para aqueles de nós que prestamos 
atenção aos eventos políticos atuais no 
Canadá, as últimas semanas foram sur-
preendentes. O clima quente influenciou 
as decisões tomadas pelo primeiro-mi-
nistro ao falar do fiasco das instituições 
de caridade We? Não me lembro de um 
verão político, recente, tão quente. 

Agora sabemos que a confusão do pri-
meiro-ministro e dos irmãos Kiel-
burger foi lamentável e isso é muito 

triste. Nós, canadianos, recordaremos ou-
tras situações em que o julgamento do pri-
meiro-ministro foi questionado. Houve as 
férias na ilha particular de Aga Khan, o caso 
SNC-Lavalin, onde foi aplicada pressão ao 
então ministro da Justiça no desempenho 
dos seus deveres e claro, a pintura do seu 
rosto preto em inúmeras ocasiões.

Este negócio com a WE Charities, à pri-
meira vista, parece ser um escândalo.  O 
encerramento do Parlamento não faz nada 
para esclarecer o que realmente aconteceu. 
Para aqueles que não notaram, o Parla-
mento não está em sessão há meses e a pan-
demia foi responsabilizada por isso. Não há 
oposição efetiva presente, nem período de 
perguntas, enquanto o Canadá regista dé-
fices próximos a $350 mil milhões. Os con-
servadores estão no processo de escolher um 
novo líder e, uma vez feito isso, se as pesqui-
sas estiverem corretas, o vencedor não po-
derá ter assento no Parlamento até que seja 
convocada uma pré-eleição, assumindo que 

um deputado desistirá do seu assento.
Para ser justo com o primeiro-ministro, 

ele desculpou-se por não se recusar quan-
do foi decidido conceder às instituições de 
caridade WE o contrato de 20 milhões de 
dólares para distribuir os $900 milhões aos 

estudantes voluntários durante o verão. O 
ministro das Finanças também demons-
trou remorsos pela sua decisão de estar na 
sala quando essa ação foi tomada. 

Como agora sabemos, Trudeau tem am-
plos laços com a WE. Sabemos que ele esta-

va associado à WE desde, pelo menos, 2008 
e que pagaram mais de $350.000 a mem-
bros da família de Trudeau, ostensivamen-
te, como honorários pelos seus discursos. 
Margaret Trudeau, sua mãe, recebeu um 
total de $312.000 e Alexandre Trudeau, seu 
irmão, recebeu $40.000 desde 2016.

Também sabemos que a filha do ministro 
das Finanças, Bill Morneau, que trabalha 
para a WE, tem conexões com esta entida-
de, e em 2019 Morneau passou $3 milhões 
à WE noutro programa do nosso Governo. 
Em termos simples, usar o dinheiro públi-
co e desviá-lo para o benefício de políticos, 
funcionários ou membros de suas famílias 
é contrário ao Código Penal. Havia algum 
engano ou falsidade envolvida? Inicial-
mente, era dito que nenhum membro da 
família Trudeau tinha sido pago pela orga-
nização - isso claramente não é o caso, da-
das as recentes revelações.

Trudeau também disse que a WE era a 
única organização que possuía a rede na-
cional capaz de operar esse tipo de pro-
grama para jovens. Não há instituições de 
caridade respeitáveis com escritórios em 
vários locais do Canadá que poderiam ad-
ministrar esse programa de voluntariado 
para jovens? A WE Charity retirou-se do 
contrato com o Governo na semana passa-
da, depois do acordo ter sido recebido com 
indignação pública.

É digno de uma investigação policial? O 
RCMP deve investigar e determinar se um 
crime ou crimes foram cometidos? Com o 
tempo, saberemos o que realmente motivou 
essa ação. Dados os escândalos anteriores 
que ainda não foram concluídos pela agên-
cia policial federal, não tenho muita espe-
rança de chegar ao fundo desta questão.

Peter Ferreira
Opinião

Canada and the United States have al-
ways been close partners and allies who 
share the world’s longest undefended 
border.  As President John F. Kennedy 
once said about the Canada-U.S. rela-
tionship, “Geography has made us neigh-
bours, history has made us friends.”

While we have be long-standing 
friends, we often have different 
approaches to challenges and 

opportunities.  Nowhere has this been 
more clear than with respect to the Cor-
onavirus public health emergency.  

The Coronavirus pandemic has taught 
nations and governments many difficult 
but valuable lessons and with respect to the 
Canada-U.S. approach to health care and 
emergency health responses the difference 
could not be more stark.

Canada’s health-care system is recognized 
as one of the best in the world.  Our national 
health care system is guided by the provi-
sions of the Canada Health Act of 1984 and is 
universal and accessible to all Canadians. 

Canada spends around 11.5 percent of 
its gross domestic product (GDP) per year 
on health care.  By comparison in the U.S., 
health care is provided by many distinct 
organizations, largely owned and operated 
by private sector businesses.  The United 

States is now spending 17.1% on health 
care as percentage of its GDP. 

Despite the fact that as a country, the 
U.S. spends more money on its health care 
system, there is actually much less cover-
age for its people.  The pandemic has high-
lighted many of these shortcomings in the 
American system. 

In Canada, the spread rate of the virus has 
slowed considerably and with several pre-
cautionary measures still in place in most 
parts of the country, there good reason to 
believe that the curve will continue to flatten 
for the duration of the global pandemic.  In 
reality, we have managed well as a country.

In the U.S. as well as in Brazil, the pan-
demic is essentially continuing out of con-
trol.  This is particularly true in certain 
areas of the U.S. where pandemic control 
measures were and continue to be woefully 
inadequate.  

As of this week, the total global number 
of cases is over 13 million, with the U.S. 
having 3.4 million cases and over 138,000 
deaths.  While in Canada, the figures are 
108,000 total cases of infection and 8,700 
deaths.  By having greater control over the 
hospital system and coordinated measures 
across the country to limit spread, Can-
adian health authorities slowed the initial 
spread of coronavirus. As a consequence, 
the death rate per capita is substantially 
lower in Canada, 182 deaths per 1 million 
population, then in the U.S. at 302 deaths 
per 1 million population.

The experience in fighting off the virus 
was also vastly different. For the most 
part Canadas response has been by public 
health officials and not elected officials. 
In addition, there was significant support 
by the provincial premiers in the form of 
cooperation with each other and with the 

federal government in a bipartisan fashion 
something that been lacking in the U.S. 

In addition, our country’s public health-
care system is doing much better battling 
Coronavirus given our centralized ap-
proach to combatting the virus.  The U.S., 
on the other hand, working as a private 
system has by virtue of the mechanics of 
their health care system experienced a de-
centralized approach. 

Several American political leaders and 
health care officials are speaking out on 
how the pandemic is exposing major issues 
within their health-care system.

This high infection and death rate in the 
U.S. has shocked all of us and has hampered 
efforts to open our borders.  While the bor-
der was tentatively supposed to open on July 
21st, 2020 this has now been extended to Au-
gust 21st, 2020 and there is every expectation 
that this date will be extended again.

Several members of the U.S. Congress 
have implored the Canadian government 
to consider easing restrictions on family 
members and property owners impeded 
by the restrictions. The pandemic has dis-
rupted some of the usual supply chains and 
manufacturing processes, but notwith-
standing the disruption, the health of Can-
adians has been foremost in the decision 
making of most of our elected officials be 
it at the provincial or federal level.   This is 
the profound difference between the ex-
perience and the results of the pandemic in 
Canada and the U.S.

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

Mario Silva
Opinion

Canada versus America response to Covid19
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As restrições entre a fronteira do Cana-
dá com os EUA vão ser estendidas até 
agosto. O acordo entre os dois países 
vai manter-se em vigor pelo menos mais 
30 dias e as viagens não essenciais con-
tinuam a não estar autorizadas. O acor-
do tem de ser revisto todos os meses e 
estava prestes a expirar a 21 de julho. 
Esta é a quarta vez que a fronteira é en-

cerrada a viagens não essenciais desde 
21 de março para diminuir os riscos de 
transmissão de COVID-19.  A extensão 
surge depois do primeiro-ministro Justin 
Trudeau e o Presidente dos EUA, Donald 
Trump, terem falado ao telefone no iní-
cio da semana sobre várias questões, 
nomeadamente o encerramento da fron-
teira entre os dois países.

Nas últimas semanas membros do 
Congresso dos EUA têm proposto 
reabrir a fronteira em diferentes fa-

ses, mas os recordes diários de novos casos 
de COVID-19 no país vizinho estão a preo-
cupar as autoridades canadianas. Trudeau 
disse na segunda-feira (13) que a situação 
continua complexa nos EUA e sondagens 
recentes sugerem que mais de 80% dos 

canadianos preferem manter as restrições 
na fronteira. Alguns especialistas em saúde 
pública defendem que a fronteira deve per-
manecer encerrada até ao final do ano por-
que referem que não seria justo desperdiçar 
os esforços que os canadianos fizerem para 
diminuir a curva de casos de COVID-19.

CBC/MS

Restrições na fronteira com os EUA 
continuam mais 30 dias

Atrasos na entrega 
de passaportes
Milhares de passaportes que estão 
para ser entregues desde março por 
causa da pandemia estão finalmente 
a chegar às pessoas que os pediram 
no Canadá. O governo federal acon-
selhou a cancelar as viagens não 
essenciais durante a pandemia da 
COVID-19, mas alguns canadianos 
continuaram a aguardar pela entrega 
do seu passaporte.  A Service Ca-
nada suspendeu os serviços gerais 
de passaporte a 19 de março, mas 
disponibilizou serviços críticos de 
passaporte para viagens urgentes. 
O serviço parece ter sido retomado 
parcialmente e, de acordo com um 
porta-voz, 11.000 passaportes acu-

mulados desde 19 de março já foram 
enviados até 2 de julho.

A Service Canada diz que o Canada 
Post é parcialmente responsável 
pelo atraso na entrega, porque 

“os serviços de entrega foram suspen-
sos devido à incapacidade de garantir 
assinaturas na entrega”, devido à regra 
da distância física. Mas, entretanto, o 
Canada Post criou um novo processo 
de entrega e agora deixa os passaportes 
num local seguro, como uma caixa de 
correio da comunidade ou um slot de 
correio na porta do residente.

CBC/MS

Visitas a lares de idosos vão 
ser permitidas sem realização 
de teste ao COVID-19

O Premier Doug Ford anunciou esta 
quarta-feira (16) que as visitas internas a 
lares de idosos em toda a província vão 
ser permitidas a partir de 22 de julho.  As 
regras para visitas internas e externas 
a residentes em lares de idosos foram 
suspensas durante a primeira vaga da 
pandemia e a 18 de junho os residentes 
dos lares voltaram a poder receber até 
uma visita por semana no máximo. 

Ford falava no Queen’s Park e fez-se 
acompanhar pela ministra da Saúde 
e pela ministra do Long Term Care. 

As visitas internas a lares de idosos esta-
vam limitadas a trabalhadores essenciais 
e familiares de pacientes em cuidados 
paliativos. Agora os visitantes externos 
de lares de idosos não vão precisar mais 
de fazer o teste à COVID-19 e aguardar 
pelo resultado negativo antes de entrar 
nas instituições. Mas os visitantes vão ter 
que responder a um questionário e uma 
das regras é o uso obrigatório de máscara 
durante toda a visita.

CP24/MS

Canadianos preocupados em diminuir os 

benefícios do COVID-19 para aliviar o déficit
Uma nova sondagem sugere que os ca-
nadianos estão divididos em saber se o 
governo federal deve apertar a torneira 
dos gastos com a COVID-19 para impe-
dir que o déficit inunde o futuro do país. 

Os liberais revelaram na semana pas-
sada que o déficit projetado para 
este ano fica em $343 mil milhões, 

impulsionado por uma queda nas receitas e 
por um aumento das despesas relacionadas 
com a COVID-19 superior a $231 mil mi-

lhões.  Com o maior déficit desde a Segunda 
Guerra Mundial, a Leger e a Associação de 
Estudos Canadianos perguntaram a 1.523 
canadianos se achavam que o Governo 
devia começar a reduzir os programas de 
apoio pandémicos às famílias e às empre-
sas. 41% responderam sim, 44% disseram 
não e 15% disseram que não sabiam ou pre-
feriam não responder. A sondagem foi rea-
lizada logo depois do Governo divulgar as 
projeções do déficit.

CP24/MS

Toronto pode avançar com cortes 
devido a elevado déficit
A autarquia de Toronto economizou cente-
nas de milhões de dólares através de uma 
série de cortes, mas ainda assim enfrenta 
um défice de 1,35 mil milhões de dólares 
e pode ter que implementar uma série de 
medidas para equilibrar o seu orçamento 
no início deste verão. 

O autarca John Tory pediu ajuda ao 
governo federal e provincial para 
ajudar a equilibrar as contas do mu-

nicípio.  A cidade já tinha alertado para a 
possibilidade de enfrentar um déficit entre 
1,5 e 2,7 mil milhões de dólares devido à per-
da de receita e ao aumento dos custos resul-
tantes da pandemia de COVID-19, mas num 
relatório recentemente divulgado o cenário 
não é tão negro como o que foi inicialmente 
projetado, mas ainda assim a situação fiscal 
do município é alarmante. O relatório de 76 
páginas, que vai ser analisado pelo comité 
executivo da cidade na próxima semana, diz 
que a autarquia enfrenta pressões financei-
ras até ao final de 2020 na ordem dos 1,9 mil 
milhões de dólares. A cidade já economizou 

188 milhões de dólares através de "estraté-
gias de mitigação" e espera que esse número 
aumente para quase 514 milhões de dólares 
até ao final do ano, o que irá reduzir o dé-
fice para 1,35 mil milhões de dólares. Algu-
mas das medidas de mitigação adotadas até 
o momento incluem a colocação de 1.008 
funcionários a tempo inteiro e 475 em part-
-time em licença não remunerada. A cidade 
também economizou milhões ao optar por 
não contratar mais de 8.000 trabalhadores 
para o departamento de recreação cujos 
serviços não foram necessários devido a re-
duções de programação relacionadas com a 
pandemia. Se os governos federais e provin-
ciais não ajudarem o município de Toronto, 
o relatório sublinha que a autarquia terá que 
implementar um aumento "inaceitável" de 
60% nos impostos sobre a propriedade ou 
fazer cortes significativos nos serviços, o 
que poderia incluir o encerramento de li-
nhas de metro e o despedimento de 19,000 
funcionários da autarquia.

CP24/MS
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Bank of Canada will maintain current level of policy rate until inflation 
objective is achieved, continues program of quantitative easing
The Bank of Canada maintained its tar-
get for the overnight rate at the effect-
ive lower bound of ¼ percent. The Bank 
Rate is correspondingly ½ percent and 
the deposit rate is ¼ percent. The Bank 
is also continuing its quantitative eas-
ing (QE) program, with large-scale asset 
purchases of at least $5 billion per week 
of Government of Canada bonds. The 
Bank’s short-term liquidity programs 
announced since March to improve mar-
ket functioning are having their intended 
effect and, with reduced market strains, 
their use has declined. The provincial 
and corporate bond purchase programs 
will continue as announced. The Bank 
stands ready to adjust its programs if 
market conditions warrant.

While economies are re-opening, 
the global and Canadian outlook 
is extremely uncertain, given 

the unpredictability of the course of the 
COVID-19 pandemic. Reflecting this, the 
Bank’s July Monetary Policy Report (MPR) 
presents a central scenario for global and 
Canadian growth rather than the usual 
economic projections. The central scenar-
io is based on assumptions outlined in the 
MPR, including that there is no widespread 
second wave of the virus.

After a sharp drop in the first half of 
2020, global economic activity is picking 
up. This return to growth reflects the re-
laxation of necessary containment meas-
ures put in place to slow the spread of the 
coronavirus, combined with extraordinary 
fiscal and monetary policy support. As a 
result, financial conditions have improved. 
The prices of most commodities, including 
oil, have risen from very low levels. In the 
central scenario, the global economy over-
all shrinks by about 5 percent in 2020 and 
then grows by around 5 percent on aver-

age in 2021 and 2022. The timing and pace 
of the recovery varies among regions and 
could be hampered by a resurgence of in-
fections and the limited capacity of some 
countries to contain the virus or support 
their economies.

The Canadian economy is starting to re-
cover as it re-opens from the shutdowns 
needed to limit the virus spread. With 
economic activity in the second quarter 
estimated to have been 15 percent below 
its level at the end of 2019, this is the deep-
est decline in economic activity since the 
Great Depression, but considerably less 
severe than the worst scenarios presented 
in the April MPR. Decisive and necessary 
fiscal and monetary policy actions have 
supported incomes and kept credit flow-
ing, cushioning the fall and laying the 

foundation for recovery. Since early June, 
the government has announced additional 
support programs, and extended others.

There are early signs that the reopen-
ing of businesses and pent-up demand are 
leading to an initial bounce-back in em-
ployment and output. In the central scen-
ario, roughly 40 percent of the collapse in 
the first half of the year is made up in the 
third quarter. Subsequently, the Bank ex-
pects the economy’s recuperation to slow 
as the pandemic continues to affect confi-
dence and consumer behaviour and as the 
economy works through structural chal-
lenges. As a result, in the central scenario, 
real GDP declines by 7.8 percent in 2020 
and resumes with growth of 5.1 percent 
in 2021 and 3.7 percent in 2022. The Bank 
expects economic slack to persist as the re-

covery in demand lags that of supply, cre-
ating significant disinflationary pressures.

CPI inflation is close to zero, pulled down 
by sharp declines in components such as 
gasoline and travel services. The Bank’s 
core measures of inflation have drifted 
down, although by much less than the CPI, 
and are now between 1.4 and 1.9 percent. 
Inflation is expected to remain weak before 
gradually strengthening toward 2 percent 
as the drag from low gas prices and other 
temporary effects dissipates and demand 
recovers, reducing economic slack. 

As the economy moves from reopening 
to recuperation, it will continue to require 
extraordinary monetary policy support. 
The Governing Council will hold the policy 
interest rate at the effective lower bound 
until economic slack is absorbed so that 
the 2 percent inflation target is sustain-
ably achieved. In addition, to reinforce this 
commitment and keep interest rates low 
across the yield curve, the Bank is continu-
ing its large-scale asset purchase program 
at a pace of at least $5 billion per week 
of Government of Canada bonds. This 
QE program is making borrowing more 
affordable for households and businesses 
and will continue until the recovery is well 
underway. To support the recovery and 
achieve the inflation objective, the Bank 
is prepared to provide further monetary 
stimulus as needed.

Information note
The next scheduled date for announcing 

the overnight rate target is September 9, 
2020. The next full update of the Bank’s 
outlook for the economy and inflation, in-
cluding risks to the projection, will be pub-
lished in the MPR on October 28, 2020.

Bank of Canada
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COVID-19 presents opportunity to improve Long-Term Care infrastructure and 
promote infection control risk assessment training for construction industry
The COVID-19 pandemic presents a 
long-overdue opportunity for an assess-
ment of the need to renovate outdated 
long-term care (LTC) facilities across the 
province, and make sure that profes-
sional tradespeople doing the work are 
properly trained in infection control best 
practices.

The Carpenters’ District Council of 
Ontario (CDCO), and specifically a 
dedicated team of university students 

working in its research department, has 
been looking at the age and infrastructure 
standards of long-term care homes in On-
tario. Now is the time to look at oppor-
tunities to overhaul these care facilities 
through renovations and updates to build-
ing infrastructure – improving care and 
housing for all residents.

Findings to date suggest that ap-
proximately one third of LTC beds in On-
tario are in facilities built to standards which 
are almost 50 years old, and that the highest 
COVID-19 infection rates have occurred in 
such long-term care facilities defined as D- 
and C-level facilities (usually having four 
beds per room and one bathroom), built to 
standards established in 1972.

“COVID-19 has highlighted the need to 
renovate these facilities. In so doing, we all 
need to reassess what the future of long-
term care could look like, and this is a real 
opportunity to make all Ontario’s LTC fa-
cilities safer and much healthier for current 
and future residents,” said Mark Lewis, 
General Counsel, CDCO.

The renovations required to bring these 
homes up to the newer Ontario standards 
span a range of activities. “Physically re-
configuring patient rooms and addressing 
major structural issues, such as outdated 

HVAC and electrical systems, are just a few 
examples of what we’re seeing that needs 
to be done,” said Mike Yorke, President, 
CDCO. “Now’s the time to bring Ontario’s 
long-term care homes and hospitals into 
the 21st century.”

COVID-19 and the findings of this study 
have made clear how buildings can make 
people sick and therefore just how import-
ant it is to follow rigorous Infection Control 
Risk Assessment practices in health care 
construction – especially when it comes 
to renovating hospitals and long-term care 
facilities. It’s expected that the need for In-
fection Control Risk Assessment certifica-
tions will increase as owners look at reno-
vating their LTC properties.
Infection Control Risk Assess-
ment (ICRA) Training

The College of Carpenters and Allied 
Trades offers a 24-hour Infection Control 

Risk Assessment (ICRA) training course, 
including 16 hours of in-class theory and 
eight hours of hands-on training. Prop-
er ICRA training ensures that tradespeople 
are well-versed and up to date on infection 
and control risks. Before this course was es-
tablished, there were no infection control 
training programs available for construc-
tion professionals working at established 
hospitals and long-term care facilities.

“This ICRA training course was thought-
fully developed to ensure tradespeople 
are able to identify any potential risks 
and carry out their work in the safest way 
possible,” said Cristina Selva, Executive 
Director, College of Carpenters and Allied 
Trades (CCAT). “With new infection con-
trol measures being implemented by busi-
nesses across the province as a result of 
COVID-19, construction industry profes-
sionals can expand their skillset so they can 
be prepared with the knowledge of how to 

best execute these crucial renovations.”
The CCAT’s curriculum was developed 

by construction-related infection control 
experts and is updated periodically to re-
main relevant and consistent with evolv-
ing industry standards. The course also 
covers how to identify and minimize risks; 
ICRA protocols; proper use of HEPA equip-
ment; bio-hazard PPE; and enclosures and 
containment barriers.

The construction industry has a duty to 
do our part to ensure the future of long-
term care is a positive one. These certified 
industry best practices provide a safeguard 
to ensure renovations on long-term care 
homes mitigate the risk of exposure to pos-
sible airborne contaminants from materials 
like ceilings, tiles, and flooring. Continu-
ally striving to keep homes and hospitals 
updated through renovations will improve 
the living standards and well-being of all 
patients and residents.

About the Carpenters’ District Council of 
Ontario (CDCO)

The Carpenters’ District Council of On-
tario (“CDCO”) is composed of 16 affili-
ated Local Unions, including 3000 mem-
bers of HOPE Local 2220 and the United 
Brotherhood of Carpenters and Joiners 
across the province. In total, we represent 
over 30,000 women and men working in 
a wide range of skilled trades, including 
carpentry, drywall, resilient flooring, con-
crete formwork, underwater construc-
tion, welding, scaffolding, and a long list of 
other construction-related work.

Carpenters’ District 
Council of Ontario

 For further information: Media inquiries 
to: Mike Yorke, myorke@thecarpenter-

sunion.ca, 416-587-5577
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O ventilador Atena, produzido em 
Portugal, recebeu na terça-feira (14) 
a autorização do Infarmed para o 
seu uso em contexto hospitalar na 
luta contra a covid-19, anunciou esta 
quarta-feira (15) o CEiiA - Centro de 
Engenharia e Desenvolvimento, em 
Matosinhos.

Numa publicação no Facebook, 
o CEiiA avança que o Atena foi 
“autorizado pelo Infarmed para 

uso no âmbito do procedimento da co-
vid-19”.

“Foi com humanidade, resiliência, 
paixão e entrega que a comunidade 
4Life, através do CEiiA, desenvolveu e 
produziu em 45 dias o ventilador Atena 
e recebeu ontem (14 de julho) autoriza-
ção especial do INFARMED para o seu 
uso em contexto covid-19”, revela.

Para o centro, este é um “passo im-
portante” para a distribuição nacional 
e internacional daquele ventilador mé-
dico invasivo para dar suporte ao trata-
mento de doentes com falência respi-
ratória aguda provocada pela covid-19 
produzido em Portugal.

“Um momento histórico que vali-
da definitivamente a nossa capacidade 
para desenvolver e produzir novos pro-
dutos críticos para a soberania do país”, 
adianta o CEiiA.

O ventilador, produzido em 45 dias 
pelo CEiiA, no âmbito da comunidade 
4Life, juntou o conhecimento médico 

especializado, empresas, universidades 
e o apoio financeiro de mecenas e de 
milhares de portugueses.

O equipamento, que foi distinguido 
entre 349 iniciativas no concurso express 
do programa Caixaimpulse da Fundação 
da Caixa, conta com o apoio da Clarke 
Modet para a obtenção da Propriedade 
Intelectual e Industrial, anunciado pela 
empresa no dia 21 de maio.

A primeira fase do projeto já foi con-
cluída, com a entrega de 100 unidades que 
passaram nos ensaios pré-clínicos, e na 
segunda fase a previsão do CEiiA é produ-
zir mais 400 unidades até setembro.

JN/MS
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Portugal de fronteiras abertas garante que 
não há entraves à vinda dos emigrantes
A secretária de Estado das Comunida-
des, Berta Nunes, garantiu, esta quar-
ta-feira (15), durante um debate com 
representantes das comunidades por-
tuguesas, que as fronteiras terrestres e 
aéreas estão abertas e não há entraves 
à entrada e saída de Portugal.

No decorrer da conferência digital 
“Portugal Seguro - Férias dos Tem-
pos de Pandemia”, organizado pelo 

grupo parlamentar do PS, Berta Nunes 
afirmou que “Portugal é um país seguro” 

e que, além dos casos identificados em 19 
freguesias na Grande Lisboa, “o restante 
país tem poucos casos”.

A governante começou por esclarecer 
que Portugal tem as fronteiras terrestres e 
aéreas abertas. “Onde estão as principais 
comunidades - Alemanha, Suíça, França, 
Luxemburgo, não há qualquer problema 
em vir e voltar, exceção para a situação do 
Reino Unido, que temos esperança que se 
venha a alterar”, disse.

JN/MS

Comunidades portuguesas

O Presidente da República concordou 
esta quarta-feira (15) que Portugal deve 
evitar um novo confinamento por causa 
da covid-19 no outono e inverno, mas 
advertiu que até lá não se pode descui-
dar o atual surto.

“Nós ainda não acabámos de viver um 
surto pandémico. É verdade que já se 
fala no próximo surto, mas ainda não 

saímos do atual. É bom que isso fique cla-
ro, que isto às vezes também é muito por-
tuguês: estamos a falar no segundo surto e 
ainda estamos no primeiro, ainda estamos 
com mais de 300 contaminados por dia 
no primeiro”, afirmou Marcelo Rebelo de 
Sousa.

O chefe de Estado, que falava durante 
uma audiência ao Conselho Nacional de 
Juventude (CNJ), nos jardins do Palácio de 
Belém, em Lisboa, acrescentou: “Não é que 
se não deva preparar o segundo, mas talvez 
não seja má ideia continuar a acompanhar, 
como se tem acompanhado, e todos os por-
tugueses têm vivido e têm experimentado 
nas suas vidas, o que foi a mudança intro-
duzida pelo primeiro”.

Em seguida, o Presidente da República 
foi questionado pelos jornalistas sobre as 
declarações feitas esta quarta-feira (15), 
em Lisboa, pelo primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, que sustentou que Portugal não 
suportará um novo período de confina-

mento por causa da covid-19 e que o tempo 
é “curtíssimo” para a sociedade se preparar 
para uma segunda vaga no outono ou in-
verno.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que 

“é preciso fazer as duas coisas ao mesmo 
tempo”, ou seja, “é preciso, como disse o 
senhor primeiro-ministro, olhar para o 
futuro e preparar o futuro, surja ele em se-
tembro, outubro, novembro, dezembro, 

janeiro, quando for”, mas sem “desleixar o 
que se passa agora”.

O chefe de Estado concordou que será 
“muito difícil voltar a repetir o confina-
mento, portanto, tem de se encontrar 
fórmulas de antecipar e de substituir uma 
solução radical, prevenindo essa segunda 
onda”.

“Não podemos é deixar de ter os pés na 
terra e de ter cuidado com esta onda que 
existe, ainda não desapareceu. Estabilizou, 
mas existe”, salientou.

Segundo o Presidente da República, em 
Portugal “o confinamento foi dos mais exi-
gentes da Europa e cumprido voluntaria-
mente pelos portugueses” e “o ideal é não 
voltar a recorrer a um confinamento simi-
lar em circunstância idêntica”.

Ressalvando que houve setores em que 
“nunca se parou de trabalhar”, Marcelo Re-
belo de Sousa argumentou que a reabertura 
gradual de atividades e estabelecimentos 
encerrados “iria provocar inevitavelmen-
te a subida de infetados ou contaminados, 
porque as pessoas passavam para uma con-
vivialidade social que não tinham tido”.

O chefe de Estado aconselhou a que se 
encare este desafio “de uma forma muito 
serena, muito racional”, e “sem traumas 
nem complexos”, mantendo a “orientação 
de verdade” seguida.

JN/MS

Marcelo: “Estamos a falar no segundo surto, 
quando ainda estamos no primeiro”

Covid-19

Ventilador produzido em Portugal 
recebe luz verde do Infarmed

Covid-19
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“A dedução da acusação do caso BES é 
uma boa notícia”, defendeu o Presidente 
da República, acrescentando que, ape-
sar de terem passado vários anos, “mais 
vale tarde do que nunca”.

“Estamos a viver um período bom para 
a justiça portuguesa”, começou por 
dizer Marcelo Rebelo de Sousa, quan-

do questionado, esta quarta-feira (15), so-
bre a acusação do caso BES. 

“Os portugueses começavam a deses-
perar” com os atrasos nos processos que 
“consideravam importantes”, apontou.

Mas “temos tido boas notícias na justi-
ça”, defendeu o Presidente da República, 

enumerando o caso Tancos que avança 
para julgamento, o despacho de instrução 
da Operação Marquês que está para breve e 
a dedução da acusação do caso BES, conhe-
cida na terça-feira (14).

“Assim os portugueses acreditam mais 
na justiça e assim acreditam mais na demo-
cracia”, defendeu.

Em relação ao caso BES passaram seis 
anos desde o início do processo. Questio-
nado sobre se ainda vale a pena, Marcelo 
respondeu: “Eu acho que sim. Mais vale 
tarde do que nunca. Aplica-se ao caso BES, 
ao processo Marquês, que são mais mediá-
ticos, mas deve acontecer com todos”.

JN/MS

Justiça

Marcelo: “Dedução da acusação 
do caso BES é uma boa notícia”
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Ordem dos Advogados vai averiguar “lesões 
dos direitos humanos” em lares de idosos
A Ordem dos Advogados vai averiguar 
o que “se está a passar nos lares por-
tugueses” nesta fase da pandemia por 
forma “a apurar eventuais lesões dos di-
reitos humanos nesse âmbito”.

Numa nota informativa, a Ordem dos 
Advogados (OA) refere que perante 
a denúncia pública da Ordem dos 

Médicos, de que poderá ter havido viola-
ção das regras e normas estabelecidas pela 
Direção-Geral de Saúde no caso do Lar de 
Reguengos de Monsaraz, onde morreram 
16 pessoas, vai “averiguar o que se está a 
passar nos lares portugueses” para apurar 
eventuais lesões dos direitos humanos nes-
se âmbito. 

Assim, o bastonário Luís Menezes Leitão 

contactou o bastonário dos Médicos, Mi-
guel Guimarães, para se inteirar da situa-
ção ocorrida em Reguengos de Monsaraz.

De imediato - diz a nota - Luís Mene-
zes Leitão solicitou à Comissão de Direi-
tos Humanos da ordem que procedesse à 
averiguação das situações ocorridas nos 
lares portugueses e da eventualidade de 
as mesmas justificarem a intervenção dos 
tribunais, para o que a OA colaborará nos 
termos das suas atribuições legais.

A OA justifica esta intervenção quanto 
aos lares de idosos lembrando que é sua 
atribuição, nos termos do seu Estatuto, 
“defender o Estado de Direito e os direitos, 
liberdades e garantias dos cidadãos e cola-
borar na administração da justiça”.

JN/MS
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Carlos Teixeira
Managing Partner

TORONTO
1015 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)

219 Main St. W.
HAMILTON 416-535-8846

Coming soon
Pickering/ Ajax 416-535-8846

Coming soon
Brampton/ Halton 416-535-8846

Coming soon
Richmond Hill/ Markham 416-535-8846

416-535-8846

Tax Advice
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Business Taxes

Back Office

Bookkeeping
Accounting

Corporate Life Insurance
Private Pension Plans

Estate Planning

Retirement Options

Corporate Financing
Corporate Debt Solutions
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Meteorologia

O Governo declarou a situação de alerta 
em Portugal Continental devido às pre-
visões meteorológicas para os próximos 
dias que apontam para um “agravamen-
to do risco de incêndio rural”.

O Ministério da Administração Inter-
na (MAI) avança em comunicado 
que a situação de alerta abrange o 

período compreendido entre a meia-noite 
de sexta-feira (17) e as 23.59 horas de do-
mingo (19).

“Face às previsões meteorológicas para 
os próximos dias, que apontam para um 
significativo agravamento do risco de in-
cêndio rural, os ministros da Administra-
ção Interna e do Ambiente e Ação Climática 
assinaram esta quinta-feira (16) o despacho 
que determina a declaração da situação de 
alerta em todo o território do Continente”, 
precisa o MAI.

Segundo o MAI, a declaração surge na 
sequência da ativação do estado de alerta 
especial de nível vermelho, o mais grave de 
uma escala de quatro, para os distritos de 
Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragan-
ça, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santa-
rém, Porto e Aveiro.

No âmbito do reforço da monitorização e 
o grau de prontidão do Dispositivo Especial 

de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), o 
estado de alerta especial vermelho significa 
que o grau de risco é extremo por existir a 
possibilidade da ocorrência de fenómenos 
“de intensidade excecional, dos quais é 
muito provável que resultem danos muito 
relevantes e uma redução muito signifi-
cativa da segurança das pessoas, podendo 
ameaçar a sua integridade física ou mesmo 
a vida, numa vasta área”.

Nos restantes distritos, Beja, Évora, 
Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre 
e Setúbal, foi ativado o estado de alerta la-
ranja, o segundo mais grave de uma escala 
de quarto, que se traduz num grau de risco 
elevado.

O MAI sublinha que a declaração da si-
tuação de alerta decorre ainda da neces-
sidade de adotar medidas preventivas e 
especiais de reação face ao risco de incên-
dio máximo e muito elevado previsto pelo 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA), pelo menos até segunda-feira (20), 
em mais de metade dos concelhos do con-
tinente devido ao tempo quente.

No âmbito da declaração da situação de 
alerta, prevista na Lei de Bases de Prote-
ção Civil, serão implementadas medidas 
de “caráter excecional”, como a proibição 
do acesso, circulação e permanência no in-

terior dos espaços florestais previamente 
definidos nos Planos Municipais de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios, bem como 
nos caminhos florestais, caminhos rurais e 
outras vias que os atravessem.

Até segunda-feira (20) é também proi-
bido a realização de queimadas e queimas 
de sobrantes de exploração e a utilização 
total de fogo-de-artifício ou outros arte-
factos pirotécnicos, independentemente 
da sua forma de combustão, bem como a 
suspensão das autorizações que tenham 
sido emitidas nos distritos onde tenha sido 
declarado o estado de alerta especial de ní-
vel vermelho pela Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No âmbito das medidas de “caráter exce-
cional” estão ainda proibidos a realização 
de trabalhos nos espaços florestais e outros 
espaços rurais com recurso a qualquer tipo 
de maquinaria.

O MAI acrescenta que a declaração da 
situação de alerta implica a elevação do 
grau de prontidão e resposta operacional 
por parte da GNR e da PSP, com “reforço 
de meios para operações de vigilância, fis-
calização, patrulhamentos dissuasores de 
comportamentos e de apoio geral às opera-
ções de proteção e socorro que possam vir 
a ser desencadeadas, considerando-se para 

o efeito autorizada a interrupção da licença 
de férias e a suspensão de folgas e períodos 
de descanso”.

A declaração da situação de alerta im-
plica igualmente o aumento do grau de 
prontidão e mobilização de equipas de 
emergência médica, saúde pública e apoio 
psicossocial, pelas entidades competentes 
das áreas da saúde e da segurança social, 
através da respetiva tutela, e a mobilização 
em permanência das equipas de sapadores 
florestais, Corpo Nacional de Agentes Flo-
restais e dos Vigilantes da Natureza que in-
tegram o dispositivo de prevenção e com-
bate a incêndios.

O MAI diz que podem também ser rea-
lizadas pela GNR ações de patrulhamento 
(vigilância) e fiscalização aérea através de 
meios da Força Aérea, nos distritos em es-
tado de alerta especial vermelho e laranja, 
incidindo nos locais sinalizados com um 
risco de incêndio muito elevado e máximo.

O Ministério tutelado por Eduardo Cabri-
ta refere ainda que a ANEPC vai enviar avi-
sos à população sobre o perigo de incêndio 
rural e a Força Aérea deve disponibilizar os 
meios aéreos para, em caso de necessidade, 
estarem operacionais nos locais a determi-
nar pela Proteção Civil.

JN/MS

Pessoal das secretarias vai poder ser substituído
Os agrupamentos sob tutela do Minis-
tério da Educação vão poder passar a 
substituir os funcionários das secre-
tarias com atestados superiores a 12 
dias.

Estas reservas foram criadas no ano 
passado, quando as escolas lança-
ram os concursos para a vincula-

ção de 1067 assistentes operacionais. As 
bolsas são compostas pelos candidatos 
que integram as listas de ordenação fi-
nal e não entram nas vagas. Têm um 
prazo de vigência de 18 meses. As can-
didaturas serão apenas submetidas por 
via online, pelo que os concorrentes te-
rão que estar registados na plataforma 
SIGRHE (que gere os recrutamentos). 

O procedimento vai ser agora alarga-
do aos assistentes técnicos e poderá ser 
lançado por todos os agrupamentos, in-
cluindo aqueles que não tenham de abrir 
concursos para lugares de quadro, asse-
gurou ao JN o Ministério da Educação.

“O ME está a disponibilizar um con-
junto alargado de procedimentos com 
vista ao reforço do pessoal não docen-
te nas escolas e a possibilitar o recurso 
a instrumentos de substituição rápida 
destes trabalhadores”, defende a tutela.

“RESERVAS ESGOTADAS”
O presidente da associação nacional 

de diretores (ANDAEP) elogiou a cria-
ção da reserva no ano passado. A im-

possibilidade de as escolas substituírem 
funcionários de baixa ou aposentados 
era uma das principais críticas dos di-
retores.

Filinto Lima garante que a maioria 
dos agrupamentos que, no ano passa-
do, criaram esta bolsa para os assisten-
tes operacionais têm, neste momento, 
essas reservas “esgotadas”. No caso do 
agrupamento que dirige em Gaia, por 
exemplo, abriu um lugar de quadro e 
“cerca de 30” candidatos ficaram na 
reserva. Não fez 30 substituições. O 
problema, explicou ao JN, é que com o 
passar do tempo os candidatos quando 
contactados já estavam a desempenhar 
outras funções.

JN/MS

Governo declara situação 
de alerta em Portugal 
devido ao risco de 
incêndio
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@carpenters27

222 Rowntree Dairy Rd, Woodbridge
905-652-4140  |  carpenterslocal27.ca 

A equipa e os membros da Carpenters and Allied Workers Local 27 
apoiam todos os seus elementos, independentemente da sua raça! 
Condenamos qualquer ato ou comportamento racista no local de trabalho. 

A discriminação, em todas as suas formas, ameaça o tecido social do nosso país, incluindo os 
locais de trabalho dos membros do sindicato e a comunidade onde vivemos. Dividir as pessoas 
em função da sua raça, religião, origens ou qualquer outro elemento de diferenciação que debilita 
os direitos humanos, serve apenas para enfraquecer os nossos sindicatos e a nossa sociedade. 

O racismo não pode ser tolerado – nem agora, nem nunca!



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

Seg-Sex 14h

Ana Golja is a Canadian actress and singer. 
She is known for playing Zoë Rivas in the teen 
drama Degrassi: Next Class and Ariana Berlin 
in the TV movie Full Out. Ana has produced 
The Cuban with Louis Gossett Jr. and Gia-
como Giannioti where she also plays the role 
of a young Afghan immigrant named Mina. 

Sat 9pmDom 17h

Seg-Sex 11h

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

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Adriana Marques e Carlos Costa

Análise do editorial do Milénio Stadium; 
Ponto da situação da pandemia; Os animais 
de estimação em tempo de pandemia – 
os efeitos do confinamento; o regresso 
à “normalidade” e as consequências 
económico-financeiras..

Rão Kyao, o músico de jazz que, durante 
a década de 80, se transformou num dos 
maiores artistas portugueses e a Quinta do 
Bill, um cruzamento perfeito entre a garra do 
rock e a magia da folk, são os protagonistas 
do It’s Showtime desta semana. 

Sex 18h

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

Seg-Sex 7h

Sab 14h30

Fado é sinónimo de Amália Rodrigues. A 
fadista celebraria, este ano, 100 anos de 
vida e para assinalar a data trazemos até 
si, uma visita guiada à  Casa-Museu da 
Rainha do Fado, no número  193 da Rua 
de S. Bento, em Lisboa. 

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

Seg-Sex 18h

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

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.

Dom 16h

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

Stay safe, enjoy art and be inspired by 
Stella’s Studio on Camões TV.

Sun 9pm

O Espaço Mwangolé desta semana, re-
cebeu o artista e compositor António 
Mendes Ferreira, membro do Calema, os 
jovens de São Tomé e Principe que fazem 
muito sucesso com as suas músicas.

Dom 18h30

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

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

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

Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Body & Soul

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 22 DE JUlHO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Bem-Vindos a Beirais

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

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 23 DE JUlHO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos a Beirais

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 

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 24 DE JUlHO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Wisdom of Wealth

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SÁBADO, 18 DE 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 À volta da Música 
   com Francisco Tavares

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 2077 - 10 Segundos para o Futuro

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Portugal À Vista

 20h00 Musicbox

 21h00 Here’s The Thing

21h30 Musicbox

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 19 DE JULHO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal à vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 It´s Showtime

 11h00 À volta da Música 
   com Francisco Tavares

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Glitter Show 

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Musicbox

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À volta da Música 
   com Francisco Tavares

 20h00 Musicbox

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Musicbox

 22h00 2077 - 10 Segundos para o Futuro

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 20 DE JULHO 
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 It’s Showtime

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Camões TV Notícias

22h30 We Need To Talk 

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 21 DE JULHO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos a Beirais

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



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

Seg-Sex 14h

Ana Golja is a Canadian actress and singer. 
She is known for playing Zoë Rivas in the teen 
drama Degrassi: Next Class and Ariana Berlin 
in the TV movie Full Out. Ana has produced 
The Cuban with Louis Gossett Jr. and Gia-
como Giannioti where she also plays the role 
of a young Afghan immigrant named Mina. 

Sat 9pmDom 17h

Seg-Sex 11h

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

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Adriana Marques e Carlos Costa

Análise do editorial do Milénio Stadium; 
Ponto da situação da pandemia; Os animais 
de estimação em tempo de pandemia – 
os efeitos do confinamento; o regresso 
à “normalidade” e as consequências 
económico-financeiras..

Rão Kyao, o músico de jazz que, durante 
a década de 80, se transformou num dos 
maiores artistas portugueses e a Quinta do 
Bill, um cruzamento perfeito entre a garra do 
rock e a magia da folk, são os protagonistas 
do It’s Showtime desta semana. 

Sex 18h

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

Seg-Sex 7h

Sab 14h30

Fado é sinónimo de Amália Rodrigues. A 
fadista celebraria, este ano, 100 anos de 
vida e para assinalar a data trazemos até 
si, uma visita guiada à  Casa-Museu da 
Rainha do Fado, no número  193 da Rua 
de S. Bento, em Lisboa. 

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

Seg-Sex 18h

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

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.

Dom 16h

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

Stay safe, enjoy art and be inspired by 
Stella’s Studio on Camões TV.

Sun 9pm

O Espaço Mwangolé desta semana, re-
cebeu o artista e compositor António 
Mendes Ferreira, membro do Calema, os 
jovens de São Tomé e Principe que fazem 
muito sucesso com as suas músicas.

Dom 18h30

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

Bell Fibe - canal 659
1-866-797-8686 
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Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Body & Soul

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 22 DE JUlHO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Bem-Vindos a Beirais

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

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 23 DE JUlHO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros
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03h00 Musicbox
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05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 24 DE JUlHO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros
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13h00 Musicbox
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16h00 Nós Por Cá 
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03h00 Musicbox
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 11h00 It´s Showtime
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 21h00 Here’s The Thing
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 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista
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 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show
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 12h00 Here’s the Thing
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 13h30 Caminhos Da História
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 17h30 Musicbox
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21h00 Caminhos Da História
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22h30 We Need To Talk 
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03h00 Musicbox
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17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si
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Processo judicial tenta travar construção 
de incineradora em São Miguel
O Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Ponta Delgada recebeu uma ação judi-
cial para travar o concurso para a cons-
trução de uma incineradora em São 
Miguel, que conta com o apoio do movi-
mento Salvar a Ilha.

Em comunicado enviado esta quarta-
-feira (15), o movimento cívico Salvar 
a Ilha, que junta vários cidadãos e as 

associações ambientalistas ARTAC, ZERO, 
Amigos dos Açores e Quercus – Núcleo de 
São Miguel, associa-se à ação, que deu en-
trada no Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Ponta Delgada no início de julho, segun-
do adiantou à Lusa fonte do movimento.

“Trata-se de uma ação administrativa 
urgente de contencioso pré-contratual, 
que tem como objetivo contestar a decisão 
da AMISM [Associação de Municípios da 
Ilha de São Miguel] e da MUSAMI [empresa 
intermunicipal de gestão de resíduos de São 
Miguel] de avançar com a construção de 
uma incineradora da ilha de São Miguel”, 

explica a nota, adiantando que o tribunal 
“concedeu às entidades responsáveis um 
prazo de 20 dias para contestarem a ação”.

O processo, movido por Paulo Estêvão, 
deputado único do PPM/Açores na Assem-
bleia Legislativa Regional e signatário do 
movimento, defende que “a declaração de 
impacte ambiental emitida em 2011 para o 
projeto da MUSAMI está caducada” e que 
“o projeto não deverá avançar sem a rea-
lização de uma nova avaliação de impacto 
ambiental”.

Este é “o terceiro concurso que a MUSA-
MI e a AMISM realizam para a construção 
de uma incineradora em São Miguel”, lem-
bram os contestatários, que apontam que 
“nenhum dos projetos levados a concurso 
por estas entidades possibilita o cumpri-
mento das metas de reciclagem”.

Além disso, este movimento acredita que 
“todos os projetos apresentados violam os 
princípios básicos da gestão de resíduos e 
da economia circular que norteiam toda a 

estratégia europeia relativa aos resíduos”.
“É fundamental aproveitar os recursos 

existentes na região, como é o caso da in-
cineradora da ilha Terceira, que está so-
bredimensionada, e já demonstrou ter ca-
pacidade e disponibilidade para receber os 
resíduos não recicláveis provenientes de 
São Miguel”, lê-se na nota.

O movimento Salvar a Ilha considera, 
ainda, “lamentável que uma região que se 
posiciona como destino sustentável invis-
ta 58 milhões de euros num projeto que irá 
inviabilizar o cumprimento das metas de 
reciclagem e comprometer a gestão de re-
síduos nos próximos 30 anos”.

A instalação de uma incineradora na ilha 
de São Miguel tem sido alvo de debate ao 
longo dos últimos anos.

Em 2016, a Associação de Municípios da 
Ilha de São Miguel decidiu, por unanimida-
de, avançar com a construção de uma inci-
neradora de resíduos, orçada em cerca de 
60 milhões de euros.

Além das contestações por parte de as-
sociações ambientalistas, o concurso para 
a construção da incineradora na maior ilha 
dos Açores esteve sob alçada da justiça de-
vido a queixas por parte de um dos concor-
rentes, a empresa Termomeccanica, que foi 
excluída em detrimento do consórcio luso-
-alemão formado pela CME e Steinmüller 
Babcock Environment.

Em outubro passado, o Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Ponta Delgada decidiu 
anular a adjudicação da construção da inci-
neradora ao consórcio CME/Steinmuller Ba-
bcok Environment, por parte da MUSAMI.

Em dezembro, os seis municípios de São 
Miguel decidiram avançar com um novo 
concurso para a construção de uma incine-
radora na ilha açoriana, com menos 30% 
da capacidade inicialmente prevista.

A abertura de concurso público interna-
cional foi publicada em Diário da República 
em 30 de março.

AO/MS

Açores criam nova medida para apoiar 
retoma da atividade empresarial
O Governo dos Açores criou um in-
centivo regional à normalização da 
atividade empresarial (IRNAE) para 
apoiar a retoma gradual do funciona-
mento das empresas, “sem negligen-
ciar a vertente sanitária no contexto 
da covid-19”, anunciou o executivo.

“Assim, e considerando o acompa-
nhamento muito próximo e per-
manente da evolução do contexto 

socioeconómico regional, o executivo 
decidiu reforçar os incentivos para in-
tensificar a retoma da atividade econó-
mica, visando também a manutenção 
dos postos de trabalho e, consequente-
mente, dos rendimentos dos trabalha-
dores açorianos”, justifica o Governo 
Regional.

Numa nota enviada às redações, o 
executivo açoriano explica que medida é 
criada através da vice-presidência, “des-
dobrando-se em duas modalidades”.

Assim, a medida designada IRNAE 
constitui “mais um apoio muito signifi-
cativo às empresas para a retoma do seu 
funcionamento normal após o ‘lay-off’ 
simplificado”, acrescenta a nota.

De acordo com o Governo Regional, 
“a primeira modalidade contempla um 
apoio adicional, no valor de dois salá-
rios mínimos regionais, pago ao longo 
de seis meses, por cada trabalhador em 
‘lay-off’ simplificado, se a empresa as-
segurar a manutenção de todos os pos-
tos de trabalho durante, pelo menos, 
mais oito meses, quando a duração do 
‘lay-off’ da entidade tenha sido igual ou 
superior a três meses”.

Caso a duração do ‘lay-off’ simplifi-
cado seja inferior a três meses, o mon-
tante do apoio é proporcional ao perío-
do em que ocorreu o ‘lay-off’, ainda de 
acordo com o executivo açoriano.

“No sentido de incentivar ainda mais 
as empresas a retomar a sua atividade 
normal, e no âmbito da Segurança So-
cial, irá ser garantida, adicionalmente, a 
dispensa parcial de 50% do pagamento 
de contribuições para a Segurança So-
cial” a cargo da entidade empregadora, 

relativa aos trabalhadores em ‘lay-off’, 
“até três meses depois, de acordo com o 
período em que empresa beneficiou do 
‘lay-off’ simplificado”, lê-se na mesma 
nota.

O Incentivo Regional à Normalização 
da Atividade Empresarial prevê ainda “a 
isenção total do pagamento dos encargos 
da entidade empregadora com a Segu-
rança Social durante dois meses, quando 
se verificar a criação líquida de emprego 
nos três meses após a concessão do apoio 
previsto nesta modalidade”.

A segunda modalidade prevê “um 
apoio adicional correspondente ao va-
lor de um salário mínimo regional, pago 
de uma só vez, por cada trabalhador 
abrangido pelo ‘lay-off’ simplificado ou 
pela Medida Extraordinária de Qualifi-
cação (MEQ), se a empresa assegurar a 
manutenção do nível de emprego ape-
nas até ao final do ano” e “como refe-
rência a duração do ‘lay-off’ da entida-
de ter sido igual ou superior a um mês”.

No caso em que se tenha verifica-
do uma duração inferior a um mês, “o 
montante do apoio é reduzido propor-
cionalmente, mas a empresa terá, na 
mesma, que manter o emprego até ao 
final do ano”, refere a Resolução do 
Conselho do Governo publicada em Jor-
nal Oficial.

Os requerimentos aos apoios previs-
tos no IRNAE podem ser apresentados 
entre 20 de julho e 30 de setembro por 
via eletrónica, através do endereço ht-
tps://portaldoemprego.azores.gov.pt.

Os Açores registavam, na quarta-fei-
ra (15), um total de 157 casos de infeção 
pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, 
que causa a doença covid-19, verifican-
do-se seis casos positivos ativos, dos 
quais cinco na ilha de São Miguel e um 
na ilha das Flores.

Desde o início do surto e até ao mesmo 
dia, registaram-se nos Açores 16 óbitos, 
tendo regressado a Portugal continental 
quatro doentes.

AO/MS

Parlamento dos Açores com 50 iniciativas 
pendentes a três meses das eleições regionais
A Assembleia Legislativa dos Açores vai 
reunir-se uma última vez, em setembro, 
antes das eleições legislativas regionais, 
que deverão ocorrer em outubro, mas a 
lista de diplomas pendentes inclui 50 ini-
ciativas por apreciar.

De acordo com a listagem de diplo-
mas pendentes publicada no ‘site’ 
do parlamento dos Açores, disponí-

vel em www.alra.pt, existem, nesta altura, 
11 projetos e propostas de decreto legislati-
vo regional, cinco antepropostas de lei, 22 
projetos de resolução e 12 petições que não 
foram ainda apreciadas em plenário, ape-
sar de a legislatura estar prestes a terminar.

Mais de metade destas iniciativas têm data 
anterior a janeiro deste ano e já se arrastam 
há vários meses nas comissões permanentes, 
onde estão em análise, entre as quais maté-
rias polémicas em apreciação na Comissão 
Eventual para a Reforma da Autonomia.

Entre essas iniciativas estão várias pro-
postas de alteração à lei eleitoral dos Aço-
res e do Parlamento Europeu, a revisão do 
Estatuto Político-Administrativo da Região 
e até mesma de alteração da Constituição, 
e ainda propostas que definem os termos 
e condições em que os grupos de cidadãos 
podem candidatar-se às eleições.

Mas como só está prevista a realização de 
um único plenário antes das eleições regio-
nais, provavelmente em setembro, dificil-
mente haverá oportunidade para encetar 
todas estas alterações que ainda se encon-
tram pendentes no parlamento açoriano, 
o que, na prática, implica que muitas delas 
fiquem pelo caminho.

Uma das razões para este acumular de 
trabalho parlamentar reside nos impactos 
provocados pela doença da covid-19, que 
obrigou o parlamento açoriano a adiar os 
seus plenários presenciais, durante os me-
ses de março, abril e maio, e a redefinir as 
prioridades de agenda, mais centradas no 
combate à pandemia.

O regimento da Assembleia Legislati-
va dos Açores determina que as iniciativas 
pendentes caem com o final da legislatura, 
com exceção das petições, apresentadas por 
grupos de cidadãos, que podem ser aprecia-
das na legislatura seguinte, embora algumas 
delas percam, entretanto, atualidade.

O parlamento dos Açores é composto por 
57 deputados, 30 da bancada do PS, que 
tem maioria absoluta, 19 do PSD, três do 
CDS, dois do BE, um do PCP, um do PPM e 
uma deputada independente.

AO/MS
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Albuquerque quer garantias que 
as RUP terão acesso às verbas 
do plano europeu de recuperação
O presidente do Governo Regional apro-
veitou o momento de debate para rei-
terar a necessidade de garantir que as 
Regiões Ultraperiféricas terão acesso às 
verbas do Plano Europeu de Recupera-
ção, devendo a Comissão tomar medi-
das nesse sentido, para que estas não fi-
quem à mercê da decisão arbitrária dos 
Estados Centrais.

No encontro, que decorreu através 
de videoconferência, Miguel Albu-
querque solicitou ainda que fosse 

considerada a criação de uma disposição 
que leve à necessidade de, no novo ins-
trumento de recuperação económica, as 
Regiões serem ouvidas, dado que os Go-
vernos Centrais farão a gestão desses re-
cursos, sob pena de o previsto no artigo 
do Tratado de Funcionamento da União 
Europeia relativo à especificidade das Ul-
traperiferias ser esquecido.

No encontro com o eurodeputado You-
nous Omarjee, presidente da Comissão de 
Desenvolvimento Regional do Parlamento 
Europeu, o chefe do Executivo madeirense 
agradeceu “todo o empenho do Parlamento 
Europeu, e em particular, da Comissão de 
Desenvolvimento Regional do Parlamento 
Europeu na defesa dos interesses das Regiões 
Ultraperiféricas” e aproveitou a oportunida-
de para “destacar alguns aspetos que me pa-
recem essenciais no âmbito das negociações 
relativas ao Quadro Financeiro Plurianual e 
ao Mecanismo de Recuperação e Resiliên-
cia”, nomeadamente a Fixação da taxa de 
cofinanciamento dos fundos europeus para 
as RUP num mínimo de 85% tendo em con-
sideração os défices de capital público e pri-
vado destas regiões, que se acentuam for-
temente em contextos de crise económica; 
Aumento da dotação adicional REACT-EU 
e o seu prolongamento até 2022, tendo em 
consideração a prevalência nas RUP de ati-
vidades económicas muito dependentes do 
exterior e cuja recuperação será muito lenta, 
como é o caso do turismo, paralelamente a 
uma correta repartição dos envelopes na-
cionais; Garantia de que a implementação 
do «Mecanismo para a recuperação e resi-
liência» envolverá as RUP e incluirá um ca-
pítulo que lhes seja especificamente dedica-
do no quadro dos futuros planos nacionais; 
Inclusão das RUP nas regiões elegíveis ao 
Fundo de Transição Justa, tendo em con-

sideração a sua dependência dos combus-
tíveis fósseis, na linha do que já defende o 
Parlamento Europeu; Acesso das RUP aos 
benefícios do novo programa da UE para a 
saúde assim como do programa RescEU, 
tendo em consideração a sua especial vul-
nerabilidade a catástrofes naturais; Flexibi-
lização máxima das regras de concentração 
temática, adaptando-as às especificidades 
das RUP; Aumento das dotações adicionais 
FEDER e FSE+, garantindo simultaneamen-
te o carácter adicional da dotação FSE+; Ga-
rantia da manutenção da atual regra N+3, 
a fim de assegurar um ritmo de execução 
dos programas adequado; Manutenção das 
atuais taxas de prefinanciamento; Reforço 
das dotações orçamentais do POSEI e dos 
apoios ao desenvolvimento rural e Apoio à 
renovação das frotas de pesca das RUP, de 
forma a assegurar a continuidade desta ati-
vidade nestas regiões.

No seu encontro com a Comissária Elisa 
Ferreira, Miguel Albuquerque manifestou a 
sua preocupação “face às fragilidades muito 
particulares das nossas regiões, amplamen-
te expostas e atingidas no contexto da grave 
crise”. Um cenário que “alimenta receios de 
um agravamento dramático dos efeitos eco-
nómicos e sociais da presente crise nas RUP, 
extremamente expostas a um risco de falên-
cias massivas, e consequentes efeitos sobre o 
PIB, receitas fiscais, desemprego e pobreza.

JM/MS

Enfermeiros da Madeira com ‘1 dia 
de férias e subsídio de 55% da base’ 
no âmbito do subsídio covid
O encontro entre o SESARAM e o SIN-
DEPOR decorreu na segunda-feira (13).

O SINDEPOR Madeira reuniu no dia 
seguinte (14) com o SESARAM, num 
encontro onde foram abordados di-

versos temas. Em cima da mesa, além de 
sugestões e diversos contributos do SIN-
DEPOR e da análise de questões relaciona-
das com as transições dos enfermeiros em 
carreiras subsistentes para a categoria de 
gestor, esteve em análise o apoio na saúde 
aos profissionais de saúde, nomeadamente 
enfermeiros.

De acordo com uma nota enviada à im-
prensa, o SINDEPOR refere que “devemos, 
a par de outros profissionais de saúde, ter 
um tratamento diferenciado e prioritário na 
resolução das questões de saúde no Sistema 
Regional de Saúde”

O organismo entende ainda que o subsí-
dio de risco covid deve ser alargado a todos 

os enfermeiros, tendo o SESARAM apre-
sentado proposta diferenciadora relativa-
mente à proposta nacional, de majoração 
de um dia de férias e subsídio de 55% da 
base (proposta nacional é de 50%) para to-
dos os enfermeiros.

Segundo a nota informativa, “está a ser 
analisada a possibilidade da criação de um 
‘ATL’ neste período de verão para os filhos 
de funcionários em situações específicas, no-
meadamente infantários”. Trata-se de uma 
iniciativa do SESARAM que mereceu concor-
dância do SINDEPOR.

Neste encontro, foi também abordada a si-
tuação do Lar da Bela Vista. “Apresentámos 
a nossa posição tentando esclarecer as situa-
ções existentes de forma a se encontrarem as 
melhores soluções, pois concordamos que só 
com uma postura construtiva se constroem 
pontes de entendimento”.

JM/MS
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Estado angolano ganha processo contra 
Isabel dos Santos no Tribunal de Paris
O Estado angolano venceu o litígio que 
mantinha com a Atlantic Ventures, ligada 
a Isabel dos Santos, relativo à revoga-
ção de um decreto que havia atribuído a 
concessão do porto do Dande à referida 
empresa.

A Atlantic Ventures, na sequência des-
ta decisão, abriu um processo contra 
o Estado angolano no Tribunal Ar-

bitral de Paris, que agora decidiu não dar 
provimento a esta ação declarando-se in-
competente para dirimir o litígio. A decisão 
deste tribunal foi tomada por unanimidade 
no passado dia de 10 de julho e não admite 
recurso a qualquer outra instância.

O Tribunal Arbitral de Paris condenou 
ainda a Atlantic Ventures a pagar 202 mil 
euros, em compensação pelos custos cau-
sados pela arbitragem.

A concessão do Porto do Dande locali-
zado a 50 quilómetros de Luanda e a cons-
tituição, em área contígua, de uma zona 
franca, constavam de um decreto presi-

dencial assinado no dia 20 de setembro de 
2017 pelo então Presidente da República, 
José Eduardo dos Santos, beneficiando uma 
empresa titulada pela filha Isabel dos San-
tos, isso seis dias antes da tomada de pos-
se do Presidente da República eleito, João 
Lourenço.

Na ação movida pela Atlantic Ventures 
contra o Estado angolano pedia-se que o 
Tribunal arbitral declarasse, entre outros, 
a nulidade do Decreto Presidencial datado 
de 2018, através do qual o novo Chefe de 
Estado, João Lourenço, revogava a conces-
são, exigindo uma indemnização no valor 
de 850 milhões de dólares.

Na altura, a Atlantic Ventures considera-
va que a decisão de João Lourenço colocava 
em causa a “credibilidade de Angola nos 
mercados internacionais”. Agora, o Tribu-
nal Arbitral de Paris, veio dar sustento jurí-
dico à decisão do chefe de Estado angolano.

JN/MS

Covid-19: África do Sul volta a proibir 
venda de bebidas alcoólicas 
O Presidente sul-africano anunciou 
que o país voltará a proibir a venda de 
bebidas alcoólicas, de forma a reduzir 
o número de pacientes nas urgências 
médicas e a garantir mais vagas hos-
pitalares para doentes com covid-19.

“Embora o aumento das infeções 
fosse esperado, a força e a veloci-
dade com que progrediu causaram, 

compreensivelmente, bastante preo-
cupação”, declarou Cyril Ramaphosa, 
chefe de Estado da África do Sul, num 
discurso transmitido pela televisão.

Cyril Ramaphosa referiu que desde que 
a venda de bebidas alcoólicas voltou a ser 
autorizada, em junho passado, os hospi-
tais sul-africanos registaram um pico de 
admissões de pacientes nas enfermarias e 
nos serviços de urgência médica.

Confrontada com um aumento de in-
ternamentos de doentes infetados pelo 
novo coronavírus, e de forma a reduzir a 
ocorrência de acidentes rodoviários mui-
tas vezes associados ao consumo de álcool, 
a África do Sul também decidiu restabele-
cer um recolher obrigatório noturno.

As autoridades também decidiram 

tornar obrigatório o uso de máscara em 
recintos públicos.

No mesmo discurso, Cyril Ramaphosa 
frisou que as autoridades de saúde pública 
sul-africanas alertaram para uma escassez 
iminente de camas hospitalares disponí-
veis e das reservas de oxigénio dos hos-
pitais, numa altura em que o país prevê 
atingir o pico de casos da doença covid-19 
entre o final deste mês e setembro.

A África do Sul impôs um dos con-
finamentos mais rigorosos no mundo 
durante abril e maio, que incluiu, por 
exemplo, o encerramento de quase to-
das as minas, fábricas e empresas e a 
proibição da venda de bebidas alcoólicas 
e de cigarros.

Nos últimos dias, o rápido aumento de 
casos confirmados na África do Sul tor-
nou o país num dos “pontos quentes” da 
doença a nível mundial.

De acordo com os dados disponibili-
zados pela Universidade Johns Hopkins, 
dos Estados Unidos da América, a África 
do Sul é o nono país no mundo mais afe-
tado pela doença.

NM/MS

África do Sul libertou 183 presos 
que já regressaram a Moçambique
Um total de 183 moçambicanos prisio-
neiros na África do Sul regressaram na 
segunda-feira (13) a Moçambique no 
âmbito do descongestionamento das 
cadeias daquele país, para prevenção da 
covid-19, disse à Lusa fonte oficial.

“Todos eram prisioneiros e foram 
restituídos à liberdade pelo Gover-
no sul-africano”, disse Juca Bata, 

porta-voz da direção provincial de Mi-
gração de Maputo.

Os repatriados fizeram testes ao novo co-
ronavírus, tendo sido também recolhidos 
os seus endereços e contactos pelas auto-

ridades de saúde, para seguimento caso os 
resultados sejam positivos.

“Eles vão cumprir com a quarentena obri-
gatória nos seus destinos”, referiu Juca Bata.

Entre outros crimes, os moçambicanos 
que foram recebidos na fronteira de Ressano 
Garcia estavam detidos na África do Sul por 
imigração ilegal, tráfico de drogas, falsifica-
ção de documentos, roubo e caça furtiva.

Os regressados, com idades entre 17 e 60 
anos, tinham como destino as províncias 
de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Ma-
nica e Cidade de Maputo.

NM/MS

Médico diz que África do Sul prepara 
1,5 milhões de sepulturas por causa 
da pandemia, mas há contradições
Fonte oficial afirmou que a província 
onde se situam Pretória e Joanesburgo 
estava a preparar 1,5 milhões de sepul-
turas por causa da Covid-19. Governo 
nega que sejam todas relacionadas com 
a pandemia.

Na última semana o Centro de Con-
trolo e Prevenção de Doenças da 
União Africana disse que a pande-

mia de Covid-19 em África estava a atingir 
“a velocidade máxima”, ao mesmo tempo 
que o médico Bandile Masuku, membro do 
comité executivo para a saúde de Gauteng, 
província no norte da África do Sul, estava 
a preparar 1,5 milhões de sepulturas. Gau-
teng, onde se situam as cidades de Joanes-
burgo e Pretória, é agora o novo epicentro 
de Covid-19 no país.

Questionado sobre as covas em massa, 
John Nkengasong, diretor do Centro de 
Controlo e Prevenção de Doenças da União 
Africana (África CDC), afirmou que não há 
mal em “pensar no futuro” e preparar o 
país para “o pior cenário possível”.

A afirmação de Masuku assustou os ci-
dadãos de África do Sul. “É uma realidade 
com a qual temos de lidar”, disse, afirman-
do ser responsabilidade do público garan-
tir “que não chegamos lá”. Um dia após a 
declaração, a província de Gauteng emitiu 
um comunicado garantindo que “ainda 
não tem mais de um milhão de sepulturas 
abertas” e que Masuku estava a referir que 
a província tem essa capacidade máxima. 
“As mais de um milhão de sepulturas re-
ferem-se à capacidade coletiva que os mu-
nicípios podem suportar”, lia-se ainda no 
respetivo comunicado.

Segundo o jornal sul-africano Times 
Live, Joanesburgo, a maior cidade do país e 

capital da província de Gauteng, negou es-
tar a preparar sepulturas para enterros em 
massa antecipando mortes por Covid-19. 
Ao invés, assegurou que tinha previsto 
um total de 1,4 milhões de sepulturas para 
qualquer óbito, não especificamente rela-
cionado com a pandemia.

De acordo com o The New York Times, 
que cita a Associated Press, os números re-
lativos a África do Sul mostram que o país 
está muito longe dessa realidade e diferen-
tes modelos preveem entre 40 mil e 80 mil 
mortos até ao final do ano.

No passado domingo (12), o país registou 
um recorde diário de infetados e voltou a 
proibir a venda de bebidas alcoólicas, ins-
taurou o recolher obrigatório e o uso de 
máscaras.

OB/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

17 a 23 de julho de 202034 www.mileniostadium.com

ÁFRICA



MILÉNIO | BRASIL

Personalidades brasileiras pedem 
destituição de Bolsonaro
Um grupo de artistas e intelectuais brasi-
leiros pediu a destituição do Presidente, 
Jair Bolsonaro, num documento que vai 
ser entregue à Câmara dos Deputados do 
país por parlamentares da oposição.

Entre as personalidades brasileiras que 
assinaram o documento estão artistas 
como Chico Buarque e Lucélia Santos, 

o ex-jogador de futebol Walter Casagrande 
e o ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira.

Representantes de movimentos sociais, 
de centrais sindicais e de partidos de opo-
sição reuniram-se em frente ao Congresso 
brasileiro, na tarde de terça-feira (14), para 
divulgar as razões para o pedido de desti-
tuição de Bolsonaro.

O advogado Gustavo Ramos, que assina 
a petição, apresentou os quatro eixos que 
compõem o documento: crimes de respon-
sabilidade que teriam sido cometidos pelo 
Presidente contra o livre exercício de di-
reitos políticos, sociais e individuais; con-
tra a probidade da administração pública; 
ameaça a outros poderes; e crimes contra a 
segurança interna do país, relativamente à 
pandemia da covid-19.

“Por vezes, um desprezo absoluto à pró-
pria existência da pandemia, e por outras, a 
negação, a resistência, o boicote a medidas 
preventivas que seriam essenciais”, alegou 
o advogado, citado pelo portal de notícias 
da Câmara dos Deputados.

Entre os cidadãos que se manifestaram 
em frente ao Congresso estavam indígenas 
e membros do movimento LGBT (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 
Transgéneros).

Durante o protesto foram erguidas fai-
xas, bandeiras, cartazes e cruzes de ma-
deira para lembrar os mais de 70 mil mor-
tos devido à covid-19 no país. Na semana 

passada, o chefe de Estado confirmou estar 
infetado.

“Esperamos que o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo Maia, dê an-
damento a esse processo de destituição. 
Há mais de 50 pedidos, não é possível que 
nenhum tenha fundamento suficiente para 
ser aberto”, afirmou o deputado Carlos Za-
rattini, do Partido dos Trabalhadores (PT).

O mesmo portal de notícias indicou que 
já foram entregues 51 pedidos de destitui-
ção de Jair Bolsonaro.

De acordo com a lei brasileira, um pedido 
de destituição de um Presidente pode ser 
apresentado por organizações da sociedade 
civil, partidos políticos e até por cidadãos.

Para que esses pedidos avancem é neces-
sária a aprovação do presidente da câmara 
baixa, que atualmente é o centrista Rodri-
go Maia, que já disse várias vezes que esse 
assunto não pode ser discutido no meio da 
atual pandemia da covid-19.

Se Maia aprovar algum desses pedidos, 
em primeiro lugar seria formada uma co-
missão parlamentar para avaliar as acusa-
ções e, caso considerasse que havia razões 
para um julgamento político, este deveria 
ser aprovado em sessão plenária da Câmara 
dos Deputados por dois terços dos votos.

Nesse caso, Bolsonaro seria suspenso do 
cargo e substituído pelo vice-presidente, 
Hamilton Mourão, durante os 180 dias que 
duraria o processo de destituição (‘impea-
chment’), que seria realizado no Senado 
sob a supervisão do Supremo Tribunal Fe-
deral.

Só então e caso fosse considerado culpa-
do, Bolsonaro seria definitivamente desti-
tuído e Mourão deveria concluir o mandato 
que termina em 01 de janeiro de 2023.

JN/MS

Hackers divulgaram dados de cartão 
de Bolsonaro e o Chile foi às compras
A rede de lojas chilena Falabella 
apresentou uma denúncia contra 
26 dos seus funcionários por terem 
feito compras fraudulentas com o 
cartão de crédito do Presidente Jair 
Bolsonaro.

A empresa chilena registou a de-
núncia na Procuradoria Centro 
Norte contra 26 dos seus funcio-

nários, após ter detetado a fraude interna 
a partir de um número de compras ma-
ciças com os cartões de crédito do Pre-
sidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e dos 
seus filhos, o senador, Flávio Bolsonaro, 
e o vereador, Carlos Bolsonaro.

As compras incluíram luxuosos arti-
gos como telemóveis de alta gama, bici-
cletas e relógios.

Nos dias 2 e 3 de junho passado, o gru-
po de hackers ‘Anonymous’ publicou na 
plataforma Twitter os números, as datas 
de validade e os códigos de segurança 
dos cartões de crédito do Presidente bra-
sileiro e de dois dos seus filhos.

No Chile, a revelação dos dados teve 
especial repercussão disparando co-
mentários dos utilizadores chilenos que 
afirmavam terem conseguido usar os 
dados em compras em lojas.

A Falabella detectou mais de 27 mil 
compras anormais através do seu site na 
Internet para um total de 56 mil euros. 

Perante o repentino volume de compras 
com os mesmos cartões e nomes, a em-
presa entrou em contacto com a Trans-
bank, empresa chilena responsável pela 
administração dos cartões de crédito.

Após uma investigação interna, a Fa-
labella encontrou os seus próprios fun-
cionários entre os clientes que usaram 
um dos cartões dos Bolsonaro.

Foram empregados de vários depar-
tamentos da empresa, desde pessoal de 
depósito a funcionários administrativos, 
passando por atendimento ao cliente e 
vendedores de várias filiais em Santiago.

No total, foram 77 compras feitas pelos 
funcionários, incluindo compras nou-
tras duas empresas do grupo: supermer-
cados Tottus e materiais de construção 
Sodimac.

Os funcionários compraram telemó-
veis, roupa interior, coletes, colchões, 
computadores, calçado desportivo, en-
tre outros produtos.

Pela lei chilena, os acusados podem 
ser condenados por fraude, além de pa-
garem uma multa equivalente ao mon-
tante da compra.

Aqueles que compartilharam os car-
tões pelas redes sociais podem ser acu-
sados como cúmplices dos roubos e de-
verão compensar os danos.

JN/MS

Pé no pescoço e quatro desmaios. Mais 
um caso de violência policial no Brasil

Um vídeo que mostra um agente da po-
lícia militar do estado brasileiro de São 
Paulo a pisar no pescoço de uma mulher 
negra para imobilizá-la, divulgado numa 
reportagem da rede Globo, está a provo-
car grande indignação no país.

A situação ocorreu em 30 de maio, 
num bairro popular da zona sul da 
cidade brasileira de São Paulo, mas 

as imagens percorreram o país após serem 
transmitidas no passado domingo (12) à 
noite pelo programa “Fantástico”, da TV 
Globo.

Nestas imagens, filmadas com telemó-
veis por moradores da região em que acon-
teceu a agressão, é possível ver uma mulher 
negra, de bruços, tentando lutar, enquanto 
o agente da polícia exerce forte pressão no 
pescoço com um pé.

Depois de alguns segundos, o agente da 
polícia levanta o outro pé para colocar todo 
o peso do seu corpo no pescoço da vítima.

“Quanto mais eu lutava, mais ele pres-
sionava meu pescoço”, disse a brasileira, 

de 51 anos, durante entrevista televisiva. A 
sua identidade não foi revelada e seu rosto 
aparece desfocado.

Trabalhando num pequeno bar, a mu-
lher alega ter sido injustamente agredida 
ao tentar intervir, quando um amigo foi 
brutalizado pela polícia, e ter sofrido outra 
violência que não aparece no vídeo.

“Eu disse para ele parar, ele me empur-
rou contra a grade do bar, me deu um soco 
três vezes, me derrubou e quebrou minha 
perna”, afirmou.

“Então ele [polícia] colocou um joelho no 
meu pescoço e outro nas minhas costelas. 
Desmaiei quatro vezes”, acrescentou.

Já o polícia que aparece nas imagens e 
outros que o acompanhavam na ação ale-
garam num boletim de ocorrência sobre o 
incidente que a vítima teria tentado gol-
peá-los com uma barra de ferro e, por isto, 
precisou ser contida com o uso da força.

As imagens divulgadas não mostram a 
alegada resistência por parte da mulher re-
latada pelos polícias envolvidos no caso.

JN/MS
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Os testes clínicos em humanos da po-
tencial vacina contra a covid-19 que a 
Universidade de Oxford criou tiveram 
“resultados prometedores” e desen-
cadearam a resposta imunitária que se 
pretendia.

Os testes em humanos, que desde 
abril envolveram cerca de mil vo-
luntários sãos, permitiram aos cien-

tistas concluir que o projeto de vacina gera 
anticorpos e células do sistema imunitário 
que podem enfrentar o novo coronavírus.

No entanto, ainda falta demonstrar que 
essa resposta imunitária combinada basta 

para evitar a infeção, salientam os investi-
gadores, que mesmo assim consideram que 
o efeito conseguido é muito positivo.

O presidente da comissão de Ética de In-
vestigação de Berkshire, que aprovou os 
testes em Oxford e continua a acompanhar 
o trabalho dos investigadores, afirmou que 
a equipa está “absolutamente determina-
da” a conseguir uma vacina viável.

“Ninguém pode falar de prazos. As coisas 
podem correr mal, mas a realidade é que, 
em conjunto com uma grande empresa 
farmacêutica [a AstraZeneca], essa vacina 
poderia estar disponível em setembro e é 
para esse objetivo que se está a trabalhar”, 

assinalou.
O ministro britânico da Saúde, Matt 

Hancock, indicou que os investigadores, 
entre os quais está uma equipa do Imperial 
College London, estão a tentar conseguir 
o “melhor cenário” possível para pôr em 
circulação uma vacina ainda este ano, mas 
admitiu que o mais provável é que a vacina 
só chegue em 2021.

“Também estamos a trabalhar em outras 
potenciais vacinas em todo o mundo, in-
cluindo nos Estados Unidos da América, Ale-
manha e Holanda”, acrescentou Hancock.

A pandemia de covid-19 já provocou 
mais de 579 mil mortos e infetou mais de 

13,4 milhões de pessoas em 196 países e 
territórios, segundo um balanço feito pela 
agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram até quinta-feira 
(16) 1.676 pessoas das 47.426 confirmadas 
como infetadas, de acordo com o boletim 
mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo co-
ronavírus detetado no final de dezembro, 
em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China 
como centro da pandemia em fevereiro, o 
continente americano é agora o que tem 
mais casos confirmados e mais mortes.

JN/MS
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Trump substitui diretor da campanha 
a menos de quatro meses das eleições
O Presidente dos Estados Unidos 
substituiu na quarta-feira (15) o di-
retor de campanha Brad Parscale 
pelo veterano do partido republi-
cano Bill Stepien, perante os maus 
resultados nas sondagens, a me-
nos de quatro meses das eleições.

“Tenho o prazer de anunciar que 
Bill Stepien foi promovido ao 
cargo de gestor de campanha”, 

anunciou Donald Trump na rede so-
cial Facebook.

“Brad Parscale, que está comigo há 
muito tempo e tem liderado as nossas 
tremendas estratégias digitais e de 
dados, permanecerá nessa função, e 
continuará a ser um conselheiro sé-
nior da campanha”, acrescentou.

As relações entre Trump e Pars-
cale tornaram-se tensas nas últimas 
semanas, com o Presidente incomo-
dado pela publicidade que o até aqui 
diretor conquistou no cargo.

A gota de água terá sido um comí-
cio em Tulsa, no estado de Oklaho-
ma, no mês passado, que atraiu ape-

nas 6.200 pessoas, depois de Parscale 
ter anunciado que mais de um milhão 
de pessoas tinham pedido bilhetes, 
provocando a fúria do Presidente.

Os cerca de seis mil apoiantes de 
Donald Trump reuniram-se num 
grande pavilhão desportivo, a maio-
ria sem máscaras, o que originou uma 
onda de casos nas duas semanas se-
guintes, de acordo com as autorida-
des de saúdes locais.

Também nesta quarta-feira (15), 
o governador de Oklahoma, Kevin 
Stitt, que participou no comício e não 
recomenda o uso de máscara no es-
tado, anunciou estar infetado com a 
covid-19.

A substituição surge numa altura 
em que Trump enfrenta dificuldades 
na campanha de reeleição contra o 
presumível candidato presidencial 
democrata Joe Biden, com o país 
mergulhado numa enorme crise sa-
nitária e económica, por causa da 
pandemia da covid-19, que já causou 

mais de 137 mil mortos nos Estados 
Unidos.

A demissão foi entregue a Parscale 
na quarta-feira (15) por Jared Kush-
ner, conselheiro da Casa Branca e 
genro de Trump.

Parscale, sem experiência política, 
foi responsável pela campanha di-
gital de Trump em 2016, sendo-lhe 
creditada em parte a surpreendente 
vitória nesse ano.

Stepien está na política há anos, 
tendo estado ao serviço do antigo go-
vernador de Nova Jersey Chris Chris-
tie e sido diretor da campanha de 
Trump em 2016.

O candidato democrata e antigo 
vice-presidente Joe Biden recolhe 
48,7% das intenções de voto nas elei-
ções de 03 de novembro, quase nove 
pontos percentuais à frente do Pre-
sidente republicano, segundo uma 
sondagem conduzida pelo ‘site’ Real-
ClearPolitics.

JN/MS
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O Governo britânico acredita que agen-
tes russos tentaram influenciar as elei-
ções legislativas do Reino Unido em 
dezembro promovendo na Internet do-
cumentos usados na campanha pelo 
trabalhista Jeremy Corbyn sobre as ne-
gociações com os EUA para um acordo 
comercial.

“Com base numa análise abrangente, 
o Governo concluiu que é quase certo 
que agentes russos procuraram inter-

ferir nas eleições parlamentares de 2019, 
ampliando a disseminação na internet de 
documentos governamentais obtidos de 
forma ilícita”, denunciou, esta quinta-feira 
(16), o ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Dominic Raab, numa declaração escrita ao 
Parlamento.

Segundo Raab, os “documentos sensí-
veis do Governo relacionados com acordo 
de comércio entre o Reino Unido e os EUA 
foram obtidos de forma ilícita antes das 
eleições gerais de 2019 e disseminados na 
Internet pela plataforma Reddit”.

“O Governo reserva o direito de respon-
der com medidas apropriadas no futuro”, 
acrescentou o ministro.

Os documentos em causa foram usados 
pelo então líder do partido Trabalhista num 
debate televisivo, no qual Jeremy Corbyn 
alertou para o risco de serviços prestados 
pelo sistema nacional de saúde NHS serem 
privatizados e concessionados a empresas 
norte-americanas num futuro acordo de 
comércio livre com os EUA após o Brexit.

Boris Johnson negou que aquele setor es-
teja aberto a negociações.

A alegada interferência russa na políti-
ca britânica foi investigada e um relató-
rio produzido pela Comissão parlamentar 
da Cultura, Digital, Comunicação Social e 
Desporto em fevereiro de 2019.

Esse relatório apontou para a potencial 
interferência da Rússia e a necessidade de 
regulamentar as redes sociais, em parti-
cular o Facebook, na sequência do uso de 
dados de milhões de utilizadores pela em-
presa de consultadoria política Cambridge 
Analytica para traçar o perfil dos eleitores e 
ajudar a campanha eleitoral do presidente 
dos EUA, Donald Trump, em 2016.

Um outro relatório da Comissão Parla-
mentar de Informações e Segurança sobre 
a alegada influência russa na política britâ-
nica concluído em outubro deverá ser di-
vulgado na próxima semana.

Pressionado a divulgá-lo antes das elei-
ções legislativas de dezembro de 2019, o 
primeiro-ministro, Boris Johnson, alegou a 
necessidade de o documento de 50 páginas 
ser primeiro revisto antes de ser publicado, 
alimentando especulação de que foi retido 
devido porque o conteúdo pode compro-
meter o Partido Conservador.

O jornal Sunday Times noticiou em no-
vembro que o relatório nomeia nove em-
presários russos que terão feito donativos 
financeiros para o Partido Conservador.

JN/MS

Governo britânico denuncia tentativa 
de interferência russa nas eleições legislativas

Eleições Reino Unido
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IMPORTERS OF QUALITY EUROPEAN PRODUCTS FOLLOW US TAVORA FOODS

FRESH SEA 
BREAM/ DOURADA 
FRESCA699

LB

ALLIANÇA 
SARDINES 
(MAROCCO) 750G349

EA

SAVE $2 
PER POUND

JULY 13 - 19JULY 13 - 19

NECTARINES179
LB

NUTRIFARM 
ORGANIC 

DOZEN EGGS 499
EA

FRESH  
T-BONE STEAK1099

LB

MAÇARICO 
PIRI PIRI SAUCE 
100G 99¢

EA

SILK PREMIUM 
TOILET PAPER 8 
DOUBLE ROLL399

EA

TÁVORA 
FROZEN GREEN 
PEAS 750G179

EA

LEMONS 1004/
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CANDIDO FARIA 
SRS, ABR, Hon. B.A. 
Real Estate Broker

416.459.2007 
candido@candidofaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

INVENTORY

TORONTO REAL ESTATE MARKET UPDATE

PRICES SELLERS

Listing inventory is low
and buyers are looking for the right house

Although times are a little strange, people still need homes and 
there are not enough to satisfy the need, which means we are still 
in a Seller’s Market. Will this change? Of course. When? Nobody 
knows, but if you would like to take advantage of this, please call. 
I would be happy to make suggestions that will help you get the 
most out of your home.

Na jornada em que os dragões se sagra-
ram campeões da época 2019/2020 fo-
ram os encarnados os primeiros a entrar 
em campo e a “roubar” três pontos a um 
Vitória de Guimarães que lhes deu água 
pela barba. Na realidade, vimos mais uma 
prestação das águias que acaba por re-
sumir o seu percurso final nesta tempo-
rada: insossa. 

O Benfica não conseguiu ser eficaz nos 
primeiros minutos de jogo (Chiqui-
nho desperdiçou uma grande opor-

tunidade) e acabou por alimentar a audácia 
vimaranense - aos 19 minutos, Edwards fez 
de Nuno Tavares gato sapato e atirou à trave 
da baliza de Vlachodimos. Poucos minutos 
Bruno Duarte sacou de um pontapé de bici-
cleta, obrigando o guardião das águias a mos-
trar serviço. 

Apesar disto, voltou a aplicar-se a velha 
máxima de “quem não marca sofre” - aos 37’ 
Chiquinho redimiu-se e desbloqueou o mar-
cador através de um remate forte e rasteiro, 
não dando qualquer hipótese a Douglas.

O intervalo trouxe consigo uma inver-
são de papéis: os comandados de Ivo Viei-
ra começaram a somar erros - principal-
mente nos passes -, e o Benfica apresentou 
novo fulgor. 

Porém, o segundo e último golo só chegou 
aos 87 minutos, com Seferovic a só ter que 
encostar após cruzamento de Rafa Silva.

Uma vitória que de pouco (ou nada, na 
realidade) serviu, já que, obrigado a pelo me-
nos empatar no clássico, o F.C. Porto não de-
siludiu e venceu por 2-0 o Sporting.

A festa já havia começado antes mesmo do 
apito inicial, com as imediações do Estádio 
do Dragão pintadas de azul e branco e com 
centenas de adeptos a receberem o autocarro 
da equipa de Sérgio Conceição, que não duvi-
davam da conquista do 29.º título da história 
do clube. De relembrar que o F.C. Porto re-
cuperou de uma desvantagem de sete pontos 
em relação ao Benfica. 

Danilo Pereira, aos 64’, e Marega, aos 
90+1’, foram os autores dos golos desta par-
tida que também ditou a primeira derrota do 
Sporting com Rúben Amorim no comando.

Com duas rondas por disputar, o F.C. Por-
to passou a somar 79 pontos, mais oito que o 
Benfica.

Na primeira parte cada uma das equipas 
viu um golo ser anulado: logo no primeiro 
minuto Sporar estava em posição irregular e 
aos 12’ Luís Díaz pôs a mão onde não devia - 
na bola, é claro!

Já no segundo tempo, e após um canto 
batido por Alex Telles, Danilo fez o primeiro 
da noite e deu outra cor a um jogo um pouco 
cinzento.

Os leões nunca conseguiram incomodar 
verdadeiramente Marchesín, demonstrando 
pouco poder ofensivo.

Finalmente, e já em período de descontos, 
Otávio faz um bom passe, colocando Marega 
na cara do golo - o maliano, num toque de 
classe, picou a bola por cima de Maximiano e 
estabeleceu o 2-0 final.

Uma celebração no mínimo diferente, des-
pida de adeptos e da emoção que caracteriza 

a conquista deste título… pelo menos dentro 
estádio. Fora dele, foram outros quinhentos! 

Quanto aos restantes jogos desta 32ª jor-
nada: Marítimo e Rio Ave anularam-se na 
Madeira, num duelo intenso mas sem golos, 
muito graças a Amir e Kieszek, guardiões do 
Marítimo e Rio Ave, respetivamente, que não 
permitiram que as diversas oportunidades 
não se transformassem em golos.

Com o ponto alcançado com este empa-
te, o Rio Ave igualou a melhor pontuação de 
toda a sua história (51 pontos), sendo que ain-
da há mais duas jornadas para disputar.

Quem aproveitou este deslize da equipa 
vilacondense foi o Famalicão que de visita 
ao Vitória de Setúbal conseguiu arrecadar os 
três pontos e, assim, voltar a assumir o quinto 
lugar. 

Os famalicenses foram os primeiros a mar-
car, quando aos 15 minutos Diogo Gonçalves 
se isolou, picou a bola por cima de Makaridze 
e fez o 1-0. A resposta sadina surgiu pouco 
tempo depois, na sequência de um pontapé 
de canto - Jubal, num pontapé acrobático, 
voltou a restabelecer a igualdade aos 24’.

Faltava apenas um minuto para os 90’ 
quando Diogo Gonçalves bisou na partida e 
garantiu o triunfo da sua equipa. Com esta 
derrota os sadinos acabaram por cair para a 
zona de despromoção, com os mesmos 30 
pontos que o Portimonense e Tondela.

Em Barcelos, os beirões não foram capa-
zes de fazer peito aos “galos” de Vítor Oli-
veira e veem agora a permanência na Liga 
em risco. O Gil Vicente, por seu turno, já 
assegurou lugar na competição na próxima 
época. Os golos gilistas foram apontados 
por Rúben Ribeiro, aos 28’, Rúben Fernan-
des, aos 57’, e Kraev, aos 64’, sendo que o 

Tondela reduziu por Yohan Tavares, aos 
73’, e Phillipe Sampaio, aos 84’. Ainda hou-
ve esperança que o resultado se alterasse 
nos minutos finais do jogo... mas ficou-se 
apenas pelo querer.

Já a equipa de Paulo Sérgio foi mais feliz e 
com os três pontos conseguidos após vencer 
o Boavista nesta jornada, por 2-1, acabou por 
abandonar o primeiro lugar abaixo da linha 
d’água, ainda que em igualdade pontual com 
o Vitória de Setúbal e o Tondela. Em Porti-
mão marcaram Willyam (14’) e Lucas (42’, de 
grande penalidade) para os da casa e Marlon 
para os nortenhos (85’). Os algarvios jogaram 
o último quarto de hora contra apenas 10 jo-
gadores, por expulsão de Yusupha Njie.

O Desportivo das Aves, mais conhecido 
por “saco de pancada”, voltou às derrotas, 
desta feita frente ao Santa Clara.  José Manuel 
e Crysan marcaram aos 21’ e 28’ e, já na se-
gunda parte, Carlos Júnior estabeleceu o re-
sultado final. Os açorianos acabaram a ronda 
em 10.º lugar, com 41 pontos - apenas menos 
um que a melhor pontuação de sempre da 
equipa nesta competição.

Em Moreira de Cónegos não se foi além 
de um empate - o Moreirense colocou-se 
em vantagem aos 36’, numa grande pena-
lidade convertida por Steven Vitória, mas 
o Paços de Ferreira empatou já na segunda 
parte através de um cabeceamento certeiro 
de Marco Baixinho aos 75’, estabelecendo um 
resultado que permite aos pacenses ficarem 
mais próximos da manutenção.

Resultado igual no duelo entre Braga e Be-
lenenses - por um lado, os minhotos vacila-
ram no assalto ao terceiro lugar da competi-
ção e, por outro, os azuis conquistaram um 
importante ponto na luta pela permanência. 
Ricardo Horta assinalou o primeiro tento da 
noite aos 42’ e a 10 minutos dos 90’ o colom-
biano Cassierra repôs a igualdade. 

Inês Barbosa
Opinião

Grão a grão… o dragão tornou-se campeão!
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Marítimo e Rio Ave empataram (0-0), 
esta segunda-feira (13), em jogo que 
abriu a 32.ª jornada da Liga. Os vila-
condenses acabaram por ser ultra-
passados pelo Famalicão, venceu o 
Vitória de Setúbal no mesmo dia.

Se não existiram golos muito se de-
veu à inspiração de Amir Abedza-
deh e Pawel Kieszek, que se mos-

traram intransponíveis entre os postes.

O Rio Ave desceu ao sexto lugar, com 
51 pontos, igualando a sua melhor pon-
tuação de sempre, mas tendo sido ul-
trapassado pelo Famalicão, quinto, com 
52, que venceu em casa do Vitória de 
Setúbal.

Já o Marítimo, tem a permanência 
matematicamente garantida e ocupa a 
11.ª posição, com os mesmos pontos que 
o Boavista.

JN/MS

O Portimonense saiu, esta terça-feira 
(14), da zona de despromoção da Liga, 
ao receber e vencer o Boavista por 
2-1, na 32.ª jornada da prova.

Os algarvios, que ocupavam a 17.ª 
posição, a primeira abaixo da li-
nha de despromoção, desde a 15.ª 

ronda, chegaram ao intervalo a vencer 
por 2-0, com golos de Willyan, aos 14 
minutos, e de Lucas Possignolo, aos 42, 
na conversão de uma grande penalidade, 
tendo os ‘axadrezados’ reduzido aos 84, 
através de Marlon.

Com este triunfo, o Portimonense 
subiu ao 15.º lugar, com 30 pontos, os 
mesmos do que o Tondela, 16.º e que 
também na terça-feira (14) saiu derro-
tado da deslocação a Barcelos, e do que 
o Vitória de Setúbal, 17.º e que baixou à 
zona de despromoção nesta ronda, ao 
perder, na segunda-feira (13), na rece-
ção ao Famalicão por 2-1.

O Boavista, que garantiu há algumas 
jornadas a manutenção, ocupa o 12.º 
lugar, com 38 pontos, os mesmos que o 
Marítimo.

JN/MS

I LIGA

Rio Ave empata com Marítimo 
e acesso à Europa fica em risco

Portimonense vence Boavista 
e sai da zona de despromoção
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Dois golos de Diogo Gonçalves permi-
tiram, esta segunda-feira (13), ao Fa-
malicão, vencer em casa do Vitória de 
Setúbal (1-2), resultado que deixa os fa-
malicenses no quinto lugar da Liga e os 
sadinos em zona perigosa.

Diogo Gonçalves inaugurou o mar-
cador, logo aos 15 minutos, e ano-
tou o tento da vitória já na reta 

final da partida, aos 89, desfazendo a 

igualdade entretanto estabelecida por Ju-
bal, aos 24.

Com este triunfo, o Famalicão subiu ao 
quinto posto, que dá acesso à Liga Europa, 
agora com 52 pontos, mais um do que o Rio 
Ave, que esta segunda-feira (13) empatou 
sem golos no Funchal, com o Marítimo, 
enquanto o Vitória caiu para o 17.º lugar, 
com os mesmos 30 pontos que o Portimo-
nense e Tondela.

JN/MS

O Santa Clara, comodamente instalado 
no nono lugar, recebeu e venceu esta 
terça-feira (14) na Cidade do Futebol o já 
despromovido Desportivo das Aves por 
3-0, na 32.ª jornada da Liga.

Os açorianos, que asseguraram há 
várias jornadas a permanência na 
prova, chegaram ao intervalo a 

vencer já por 2-0, com golos de Zé Ma-

nuel, aos 21 minutos, e de Crysan, aos 
28, tendo Carlos Júnior, aos 74, fechado 
a contagem.

Com este triunfo, o Santa Clara colo-
ca-se na 10.ª posição, com 41 pontos, en-
quanto os avenses são últimos destacados, 
com apenas 17 pontos.

JN/MS

Famalicão afunda Vitória de Setúbal 
e alimenta sonho europeu

Santa Clara vence o já despromovido 
Desportivo das Aves
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O Gil Vicente venceu (3-2), esta terça-
-feira (14), na receção ao Tondela na 32.ª 
jornada da Liga, e complicou as contas 
dos tondelenses na luta pela permanên-
cia na prova.

Rúben Ribeiro, aos 28 minutos, Rú-
ben Fernandes, aos 57, e Kraev, aos 
64, foram os autores dos golos da 

equipa gilista, que já assegurou há várias 
jornadas a permanência, tendo Yohan Ta-
vares, aos 73, e Phillipe Sampaio, aos 84, 
ainda deixado os visitantes a sonhar com 
outro resultado.

A derrota deixa a equipa de Tondela no 
15.º lugar, com 30 pontos, os mesmos do 
Portimonense, 16.º e que esta terça-feira 
(14) abandonou a zona de descida, e do Vi-
tória de Setúbal, 17.º, o primeiro abaixo da 
linha de despromoção, estando as equi-
pas desempatadas pela diferença de golos 
marcados e sofridos. 

Com este triunfo, o Gil Vicente subiu ao 
nono lugar, com 42 pontos.

JN/MS

Gil Vicente 
vence e 
complica 
contas ao 
TondelaC
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O Benfica venceu esta terça-feira (14) 
o Vitória de Guimarães, por 2-0, na 
32.ª jornada da Liga, e evitou que o 
F. C. Porto fizesse a festa do título de 
campeão no sofá.

Os golos de Chiquinho (37 minutos) 
e Seferovic (87) acabaram por re-
solver as contas de um jogo insí-

pido e mais condizente com o tempo de 
pré-época que se costuma viver por esta 
altura do que com a fase das decisões no 
campeonato. O triunfo dos encarnados 
foi algo ingrato para os vimaranenses, 
que dominaram a primeira parte e des-
perdiçaram diversas ocasiões de golo.

Com apenas uma troca no onze, no 
qual Vinicius surgiu no lugar de Sefero-
vic, a equipa comandada por Nélson Ve-
ríssimo até esteve perto de marcar logo 
no início do desafio, com Chiquinho, aos 
sete minutos, a atirar muito por cima da 
baliza quando estava sem marcação no 
coração da grande área minhota.

Todavia, a primeira impressão encar-
nada veio a revelar-se errada, com o clu-
be da Luz a apagar-se progressivamente, 
enquanto o Vitória crescia e exibia a qua-
lidade da sua dinâmica ofensiva. Aos 19, 
Edwards fugiu da direita para o centro e 
rematou com força e classe à trave da bali-
za de Vlachodimos, começando aqui uma 
história de ineficácia forasteira e de supe-
ração para o guardião grego do Benfica.

Seguir-se-iam mais tentativas do con-
junto de Ivo Vieira aos 21, 23 e 28, sempre 
com o mesmo desfecho: o nulo persistia 
no marcador e o crime da ineficácia viria 
a resultar em castigo, que chegou pelo pé 
direito de Chiquinho. Num remate de pri-
meira, após um cruzamento de Tavares e 
um ligeiro desvio de Vinicius, o avançado 
português atirou forte para o 1-0.

O golo surgiu já com Florentino no lu-
gar de Weigl, depois de o alemão ter saído 
com o cartão amarelo e com protestos ‘vi-
maranenses’ que reclamavam a sua ex-
pulsão. Contudo, o tento provou ter sido 
um golpe duro nas aspirações minhotas, 
que ainda ambicionavam uma vaga nas 
competições europeias da próxima épo-
ca, agora cada vez mais distante.

Ao intervalo, o resultado era lisonjeiro 
para os encarnados, mas a segunda parte 
trouxe um Benfica mais seguro e capaz 
de controlar o jogo. Longe de se traduzir 
numa exibição de qualidade, era, porém, 
suficiente para minimizar os erros de-
fensivos do primeiro tempo e para gerir a 
réplica do Vitória, que perdeu claramen-
te fulgor no segundo tempo.

As entradas de Rafa e Seferovic refor-
çaram a tendência do jogo, ainda que o 
Vitória tenha feito um forcing nos der-
radeiros 15 minutos em busca do golo do 
empate. Desta feita, a capacidade de criar 
desequilíbrios era menor, a velocidade 
escasseava e quando o clube minhoto 
conseguiu mesmo colocar a bola na baliza 
encarnada, o lance de João Pedro, aos 85, 
foi invalidado por fora de jogo.

A resposta veio logo a seguir na baliza 
oposta, com Seferovic a desviar na pe-
quena área um cruzamento de Rafa, mi-
nutos depois de o avançado suíço quase 
ter brilhado com um vistoso chapéu a 
Douglas.

O 2-0 acabou definitivamente com 
as dúvidas da partida. Com este resul-
tado, o Benfica garante, desde já, um 
lugar na terceira pré-eliminatória da 
Liga dos Campeões de 2020/21, ao pas-
sar a somar 71 pontos, mais 12 do que o 
Sporting, terceiro, enquanto o Vitória é 
sétimo, com 46.

JN/MS

O Paços de Ferreira empatou (1-1), 
esta quarta-feira (15), em casa do Mo-
reirense, na 32.ª jornada da Liga, re-
sultado que permite aos pacenses fi-
carem mais próximos da manutenção.

Um golo de Steven Vitória, aos 36 
minutos, na conversão de uma 
grande penalidade, colocou os 

cónegos, já há muito com a situação defi-
nida, na frente, mas Marco Baixinho, aos 

75, empatou o jogo e permitiu à sua equi-
pa respirar mais um pouco na luta pela 
manutenção.

O empate deixa o Moreirense insta-
lado num cómodo oitavo lugar, com 43 
pontos, enquanto o Paços é 13.º, com 
35, mais cinco do que a primeira equipa 
situada abaixo da linha de despromo-
ção, numa altura em que estão em jogo 
seis pontos.

JN/MS

Benfica vence Vitória de Guimarães 
e adia festa do F. C. Porto
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Carlos Carvalhal foi vítima de uma tenta-
tiva de assalto em Braga, na madrugada 
de terça-feira (14), já depois do jogo com 
o Marítimo.

O treinador do Rio Ave estava a che-
gar a casa, em Maximinos, após ter 
estado na Madeira a orientar os vi-

lacondenses no empate frente ao CS Maríti-
mo em jogo da I Liga, quando foi abordado 
por três indivíduos encapuzados.

Os assaltantes tentaram roubar-lhe di-
nheiro e, apesar das ameaças, o técnico 
resistiu e acabou por ser agredido, sem 
gravidade, tendo sido acionada a PSP de 
Braga, que enviou para o local agentes em 
carros-patrulha, além de elementos da Es-
quadra de Investigação Criminal, também 
do Comando Distrital da Polícia de Segu-
rança Pública.

De acordo com as primeiras informações 
obtidas, ao início da manhã de terça-feira 
(14), junto do Comando Distrital da PSP de 
Braga, o grupo não terá conseguido roubar 
nada ao treinador e colocou-se em fuga.

Em declarações ao JN, Carlos Carvalhal 
confirmou o episódio, informando estar 
“fisicamente bem”, ainda que abalado psi-
cologicamente.

Entretanto, nas redes sociais, Carva-
lhal relatou o incidente. “Fui atacado por 
três indivíduos encapuzados por volta das 
02.15. O meu instinto levou-me a oferecer 
resistência, se calhar inadvertidamente, e, 
com a ajuda do meu filho, José Carlos, con-
seguimos resolver a situação. Resultaram 
algumas escoriações e um hematoma, mas 
nada de preocupante”, escreveu.

JN/MS

Treinador do Rio Ave agredido 
após tentativa de assalto

Paços de Ferreira empata com Moreirense 
e fica mais perto da permanência
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O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu 
provimento ao recurso do Benfica e revo-
gou a sanção de cinco jogos à porta fe-
chada imposta pela Federação Portugue-
sa de Futebol (FPF) ao clube, pelo apoio 
prestado a claques não legalizadas.

O TAD considerou que a decisão da 
FPF “não tem competência legal 
para a aplicação de sanções relacio-

nadas com a concessão de apoios a grupos 
organizados de adeptos que não estejam re-
gistados junto do IPDJ [Instituto Português 
do Desporto e Juventude], na medida em 
que tal competência é exclusiva do IPDJ”.

“A aplicação de uma sanção pela Fede-
ração Portuguesa de Futebol a um promo-
tor de um espetáculo desportivo que, em 
seu entender, concedeu apoios indevidos 
a grupos não organizados de adeptos, 
com base no art. 118.º do Regulamento de 
Disciplina da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional, configura um ato inquina-
do pelo vício de incompetência absoluta, 
sendo, consequentemente, nulo”, indica 
o acórdão.

O TAD reafirmou que “compete exclu-
sivamente ao Instituto Português do Des-
porto, I.P.(atualmente, à Autoridade para 
a Prevenção e o Combate à Violência no 
Desporto - APCVD) sancionar a conces-
são de apoios indevidos a grupos organi-
zados de adeptos”.

A FPF alegava que tinha punido o cam-
peão nacional de futebol, relativamen-
te a cinco jogos disputados em 2017, “ao 
abrigo dos seus poderes de natureza dis-
ciplinar”, mas o TAD entendeu que isso 
só pode ocorrer “quando - e só quando 
- o ordenamento jurídico-desportivo não 
preveja uma outra norma específica que 
regule o comportamento ou conduta a 
sancionar”.

Além de apontar a falta de competência 
legal da FPF, o órgão de justiça arbitral no-
tou ainda que “não foi dado como provado 
que se tenha registado qualquer conse-
quência negativa da utilização do material 
coreográfico pelas “claques” dos DV [Dia-
bos Vermelhos] e dos NNB [No Name Boys], 
nos jogos em questão”.

JN/MS

Anulada sanção de cinco jogos 
à porta fechada ao Benfica
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O Belenenses arrancou, esta quarta-
-feira (15), um importante empate (1-1) 
em casa do Sporting de Braga, na 32.ª 
jornada da Liga, ganhando um ponto à 
zona de descida, enquanto os arsena-
listas falharam a colagem ao terceiro.

Ricardo Horta, aos 42 minutos, colo-
cou os bracarenses em vantagem, 
mas o Braga acabou por falhar a 

oportunidade de somar a terceira vitória 
consecutiva desde que Artur Jorge as-

sumiu o comando técnico, quando Cas-
sierra, aos 80, igualou para os azuis, que 
tinham perdido os dois jogos anteriores.

O Belenenses manteve o 14.º lugar, 
mas agora com 32 pontos, mais dois do 
que o trio que também luta para fugir à 
segunda vaga de descida, formado por 
Portimonense, Tondela e Vitória de 
Setúbal, enquanto o Sporting de Braga 
é quarto, com 57, menos dois do que o 
Sporting, terceiro.

JN/MS

Iker Casillas pode vir a pisar os relvados 
esta temporada para despedir-se da 
carreira de futebolista dentro do campo. 
O guarda-redes de 39 anos esteve inati-
vo esta época, devido a um enfarte que 
sofreu em maio do ano passado.

Devido ao problema de saúde, o an-
tigo guardião do Real Madrid viu-
-se forçado a terminar a carreira. 

Mas a “Eurosport” avançou esta quinta-
-feira (16) que Casillas pretende retirar-se 
oficialmente em campo, jogando alguns 
minutos de forma simbólica para também 
se sagrar campeão nacional pelo F.C. Por-
to.

O encontro final de Casillas poderia 
ser no último jogo no Estádio do Dragão, 
frente ao Moreirense, no próximo dia 20, 
adianta o mesmo canal de televisão, ou na 
última partida do campeonato, frente ao 
Sporting de Braga, no dia 26. O objetivo do 
espanhol passa por jogar os minutos finais 
de um destes desafios.

Um regresso aos relvados é algo possí-
vel a nível burocrático, visto que Casillas 

já teve alta médica e está inscrito na Liga 
portuguesa. Este regresso é visto com 
bons olhos pelos adeptos portistas, que 
têm um grande carinho pelo espanhol, 
existindo mesmo um movimento nas re-
des sociais para incentivar Casillas a pisar 
os relvados novamente.

Na sequência da conquista do 29.º cam-
peonato, Casillas disse, quarta-feira (15) à 
noite, que se sente campeão como portis-
ta. Relativamente à vontade dos adeptos 
que o guarda-redes volte à ação, o espa-
nhol agradeceu a todos os adeptos, mas 
isso “são coisas que dependem dos mé-
dicos do clube”, explicou. “Se gostava de 
jogar? Claro, queria ter jogado hoje, não 
pisava o relvado há 14 meses”, disse em 
declarações ao Porto Canal.

Iker Casillas é um dos guarda-redes 
mais titulados de sempre. Conquistou um 
campeonato do mundo, dois Euro, três 
Liga dos Campeões, cinco Ligas espanho-
la e um campeonato e duas Supertaça em 
Portugal.

JN/MS

Belenenses SAD empata em Braga e 
ganha terreno na fuga à despromoção

Casillas ainda poderá pisar os 
relvados esta época
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O F. C. Porto venceu (2-0), esta quar-
ta-feira (15), o Sporting no Estádio do 
Dragão e juntou mais um troféu ao pal-
marés, o 61.º na era de Pinto da Costa. 
Danilo e Marega marcaram os golos do 
triunfo.

Os verdadeiros campeões veem-se 
nas conquistas, mas ainda mais pela 
forma como se erguem das derrotas 

e superam as barreiras. E acabou mesmo 
por ser esse espírito que levou o F. C. Porto 
a conquistar o 29.º título do palmarés, o se-
gundo com Sérgio Conceição ao leme. Que 
época, esta.

Primeira jornada. O F. C. Porto cai pe-
rante o Gil Vicente, recém-promovido 
à Liga. Seguiram-se vitórias, uma delas 
frente ao Benfica, facto que prova que o 
favoritismo não entra nas quatro linhas e 
que o futebol pode mudar de uma sema-
na para a outra. Depois de um arranque 
complicado na Liga e uma eliminação na 
Liga dos Campeões, a equipa de Sérgio 
Conceição foi à casa de um rival que res-
pirava confiança impor uma exibição que 
não deixou margem para dúvidas e deixar 
mossa nos encarnados.

O Benfica ressentiu-se, mas a verdade 
é que chegou à liderança, lugar em que 
esteve com sete pontos de vantagem em 
relação aos dragões. Os encarnados ter-
minaram a primeira volta com o melhor 
ataque, seis golos sofridos, 17 vitórias e 
donos da melhor primeira volta com 18 

equipas, com 94,44% de sucesso de Lage. 
O campeonato parecia entregue. Mas ain-
da faltava a segunda ronda e tudo mudaria 
no Estádio do Dragão. Os encarnados per-
deram o clássico por 3-2, naquele que se-
ria o primeiro passo para a conquista azul 
e branca.

Na semana seguinte, um episódio mar-
cante tanto no mundo azul e branco como 
no futebol português. Em Guimarães, o F. 
C. Porto vence (2-1) com um golo de Ma-
rega a ser decisivo. O mesmo Marega que, 
minutos depois, decidiu abandonar o rel-
vado depois de ouvir insultos racistas. Sér-
gio Conceição apelou sempre ao conceito 
de “família”. E foi como uma família que a 
equipa apoiou o avançado maliano após o 
episódio no Estádio D. Afonso Henriques e 
que nunca baixou os braços, aproveitando 
os deslizes do Benfica - depois do clássico, 
os encarnados somaram uma derrota e um 
empate - até chegar à liderança. De onde 
nunca mais saiu.

Março de 2020. A competição é inter-
rompida devido à covid-19. Os atletas 
veem-se obrigados a treinar de uma forma 
inédita e a adaptar-se a uma nova realida-
de. Mais de dois meses depois, o regresso. 
E novo deslize, novamente no Minho, des-
ta feita frente ao Famalicão e, duas jorna-
das depois, empate frente ao Aves. Mas os 
percalços do Benfica foram maiores e os 
dragões souberam aproveitar como nun-
ca. E, hoje, levantam o 29.º caneco.

JN/MS

A investigação que levou à constituição 
como arguidos do presidente do Benfica, 
Luís Filipe Vieira, e da SAD do clube inci-
diu sobre fraude fiscal, mas também sobre 
branqueamento de capitais, esclareceu à 
Lusa fonte da Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR).

“Clarifica-se que as diligências tiveram 
lugar no âmbito de um inquérito onde se 
investigam os crimes de fraude fiscal e 
branqueamento”, apontou à Lusa fonte da 
PGR, um dia depois de ser confirmada a 
constituição como arguidos de Luís Filipe 
Vieira e do administrador Domingos Soa-
res de Oliveira, enquanto representantes 
legais da Benfica SAD e da Benfica Estádio, 
segundo comunicado dos ‘encarnados’ à 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliá-
rios (CMVM).

As investigações estão integradas na 
operação ‘saco azul’, incidindo sobre a 
obtenção de “vantagem patrimonial in-
devida” por aquelas sociedades nos anos 
2016 e 2017.

A esta ação “está associada uma possível 
contingência fiscal calculada pela Autori-

dade Tributária no valor total aproxima-
do” de 600 mil euros, referiram as águias 
no comunicado à CMVM.

Contactada pela Lusa, fonte oficial dos 
encarnados confirmou na terça-feira (14) 
que a SAD do Benfica era um dos dois ar-
guidos coletivos cuja constituição foi re-
velada pela PGR.

A mesma fonte disse que os advogados 
dos encarnados apresentaram um reque-
rimento, a fim de saberem se o processo 
está em segredo de justiça, ressalvando 
que em causa estava um processo de crime 
fiscal, que nada tem a ver com questões 
desportivas ou “sacos azuis”.

Antes, a CMVM suspendeu a negociação 
de ações da Benfica SAD, por aguardar di-
vulgação de informação relevante ao mer-
cado, tendo levantado a ação após comu-
nicado daquela entidade.

O inquérito é dirigido pelo Ministério 
Público (MP) do Departamento de Inves-
tigação e Ação Penal (DIAP).

JN/MS

F. C. Porto vence clássico com o 
Sporting e fecha as contas do título

Luís Filipe Vieira e Benfica SAD também  
investigados por branqueamento de capitais
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O Governo aprovou, esta terça-feira (14) 
em Conselho de Ministros, a realização 
da final da Taça de Portugal e da final a 
oito da Liga dos Campeões sem público, 
no âmbito do processo de desconfina-
mento iniciado em abril.

Em comunicado, o Governo dá conta 
da decisão tomada em Conselho de 
Ministros extraordinário, aprovando 

uma resolução na qual a realização à porta 
fechada dos dois eventos desportivos é uma 
das novas determinações introduzidas.

A UEFA já tinha garantido que a ‘final a 
oito’ da Champions seria disputada à porta 
fechada, no início do mês.

“O Comité Executivo considerou pru-
dente que todos os jogos UEFA decorram 
à porta fechada até nova comunicação. A 
decisão foi tomada em concordância com 

associações nacionais e as autoridades das 
‘finais a oito’, de Portugal, Alemanha [Liga 
Europa] e Espanha [Liga dos Campeões fe-
minina]. A restrição aplica-se, também, 
aos restantes jogos da Youth League”, 
adiantaram, na altura.

Uma inédita final a oito está marcada 
para Lisboa, a partir de 12 de agosto, com 
as equipas a disputarem quartos de final, 
meias-finais e final na capital portuguesa, 
entre o Estádio José Alvalade e o Estádio da 
Luz, que recebe a final em 23 de agosto.

Por seu lado, Coimbra recebe a final da 
Taça de Portugal, marcada para 1 de agos-
to, encerrando a época futebolística em 
Portugal com um duelo entre o F. C. Porto 
e o Benfica.

JN/MS
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CHAMPIONS

Governo aprova “final a oito” 
da Champions e final da Taça 
sem público O Mundial2022, no Qatar, terá quatro 

jogos diários na fase de grupos, du-
rante 12 dias, e os encontros a eli-
minar com recurso a prolongamento 
ultrapassarão a meia-noite, de acordo 
com o calendário divulgado esta quar-
ta-feira (15) pela FIFA.

“Uma vez conhecidos os participan-
tes, será discutida a possibilidade 
de se proporcionar um horário mais 

benéfico para o público em casa, ou mes-
mo para os espectadores que se desloca-
rem presencialmente aos estádios, no 
Qatar”, disse a FIFA, em comunicado.

A programação do primeiro Mundial a 
ser disputado nos meses de novembro e 
dezembro, para contornar as altas tem-
peraturas no Qatar, terá jogos com início 
às 13 horas locais (10 horas em Lisboa), 16 
horas (13 horas), 19 horas (16 horas) e 22 
horas (19 horas).

A seleção do país anfitrião abrirá o 
primeiro Mundial a disputar no Médio 
Oriente, em 21 de novembro, pelas 13 
horas (10:00 em Lisboa), no Estádio Al 
Bayt, com capacidade para 60.000 pes-
soas. O início da final está previsto para 
as 18 (15 horas) de 18 de dezembro, no 
estádio Lusail, com capacidade para 
80.000.

Oito locais próximos de Doha serão 
utilizados no torneio, que será disputado 
em 28 dias, em vez dos 32 utilizados no 
Mundial da Rússia, em 2018, para mini-
mizar a interrupção da temporada euro-
peia.

As seleções e os adeptos não precisarão 
de efetuar viagens aéreas no Qatar para 
disputar e assistir aos jogos, respetiva-
mente, porque os estádios estão situados 
num raio de 48 quilómetros.

As duas meias-finais - bem como al-
gumas partidas das eliminatórias an-
teriores - têm início previsto para as 22 
horas locais (19 em Lisboa), pelo que, em 
caso de interrupções ou prolongamento, 
terminarão já no dia seguinte.

A maioria das seleções terá três dias 
de descanso entre os jogos, o que a FIFA 
considera ser “ideal para o desempenho 
desportivo” e não haverá pausa entre o 
final da fase de grupos e os oitavos de fi-
nal.

A FIFA espera organizar o sorteio do 
torneio no final de março ou no início de 
abril de 2022, quando 30 dos 32 finalis-
tas já forem conhecidos. Este é o último 
Mundial com 32 seleções, antes do alar-
gamento para 48, na edição de 2026, nos 
Estados Unidos, Canadá e México.

JN/MS

MUNDIAL

Mundial2022 no Qatar com quatro 
jogos diários na fase de grupos
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A Académica anunciou no passado do-
mingo (12) Rui Borges como novo trei-
nador para a próxima temporada.

O técnico de 39 anos sai do Acadé-
mico de Viseu, tendo levado a for-
mação viseense às meias-finais da 

Taça de Portugal.
Rui Borges substitui João Carlos Perei-

ra, que deverá rumar à Suíça, para orien-
tar o Grasshoppers.

Para além do treinador, o clube de 
Coimbra já assegurou as contratações de 
Rafael Vieira (defesa central ex-Farense), 
Fábio Vianna (lateral esquerdo ex-Sp. 
Braga B) e do médio ofensivo Fabinho 
(ex-Oliveirense).
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II LIGA

Rui Borges é o novo treinador da Académica
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A Juventus empatou (3-3), esta quar-
ta-feira (15), em casa do Sassuolo, em 
jogo da 33.ª jornada da Liga italiana, 
que ainda assim lidera com sete pontos 
de vantagem, a cinco rondas do fim.

Num jogo em que a formação de Tu-
rim desperdiçou uma vantagem 
de dois golos conseguida até aos 12 

minutos, o empate representa o terceiro 
jogo seguido sem vencer, e o segundo em-
pate consecutivo.

Ronaldo, que marcava há seis jogos se-
guidos e já tem 28 golos no campeonato, 
ficou em branco numa partida em que o 
bósnio Pjanic, que vai sair do clube para 
o Barcelona no final da época, fez duas as-
sistências em 12 minutos: primeiro para o 
brasileiro ex-F. C. Porto Danilo, aos cinco, 
e depois para o argentino Higuaín, aos 12.

Ainda assim, a vantagem confortável só 
durou até aos 29, quando o sérvio ex-Ben-
fica Djuricic reduziu, antes de o avança-
do Berardi entrar “em ação”: fez o 2-2 de 
livre direto aos 51 e, três minutos depois, 
assistiu Caputo para o 3-2.

Num canto, outro antigo lateral dos dra-
gões, Alex Sandro, repôs a igualdade aos 64, 
mas a Juve ainda sofreu vários sustos até fi-
nal, ficando agora com 77 pontos, mais sete 
do que a segunda classificada Atalanta.

Na capital, a Roma de Paulo Fonseca 
levou de vencida o Verona, com Miguel 
Veloso titular e em campo até aos 83, por 
2-1, graças a um penálti do francês Vere-
tout (10) e uma cabeçada certeira do bós-
nio Dzeko (45+1).

Apesar de “sofrer”, após o 2-1 marca-
do por Pessina, de calcanhar, aos 47, a 
formação romana somou mesmo os três 
pontos e reforçou o quinto lugar, com 57 
pontos, enquanto o Verona segue “tran-
quilo” em nono, com 47.

A Lazio, que antes da suspensão pro-
vocada pela pandemia de covid-19 era a 
mais próxima perseguidora dos campeões 
em título, confirmou o mau momento de 
forma após a retoma ao somar o quarto 
jogo seguido sem vencer, ao empatar sem 
golos no reduto da Udinese.

Antes, Rafael Leão foi titular no AC Mi-
lan, mas saiu aos 61 minutos, na vitória 
caseira por 3-1 com o Parma, capitaneado 
por Bruno Alves (saiu ao intervalo), numa 
partida em que a figura foi o turco Çalha-
noglu: já depois do tento inaugural do es-
lovaco Kurtic, aos 44, o médio assistiu o 
costa-marfinense Kessié para o 1-1 (55) e o 
defesa Romagnoli para a reviravolta (59), 
antes de fixar o resultado final aos 77.

À mesma hora, o Nápoles, sem Má-
rio Rui, empatou a uma bola em casa do 
Bolonha e viu os milaneses igualarem os 
53 pontos que ostentam, no sexto lugar, 
último de acesso às competições euro-
peias.

A Sampdoria venceu por 3-0 o Caglia-
ri, num duelo de equipas “tranquilas”, 
enquanto o aflito Lecce, que é o primeiro 
abaixo da ‘linha de água’, a um ponto dos 
lugares de permanência, perdeu em casa 
com a Fiorentina (3-1).

JN/MS

ITÁLIA 

Juventus empata com Sassuolo e Cristiano Ronaldo 
fica em branco seis jogos depois

O treinador português Jorge Jesus 
conquistou, na quarta-feira (15) à noi-
te, o sexto título ao comando do Fla-
mengo, pouco mais de um ano após 
a estreia, ao arrebatar o campeonato 
Carioca de futebol face ao vizinho Flu-
minense.

Depois de um 2019 em “grande”, com 
triunfos na Taça Libertadores e no 
campeonato brasileiro, Jesus já ar-

rebatou quatro cetros em 2020, em apenas 
18 jogos, com destaque para as supertaças 
sul-americana e brasileira.

A oito dias de cumprir o 66.º aniversário, 
o técnico luso também arrebatou dois dos 
três troféus em disputa no estadual do Rio 
de Janeiro, a Taça Guanabara, a primeira 
parte da prova, e o Campeonato Carioca, 
perante o ‘Flu’, em duas mãos.

Num ano intenso ao comando dos “ru-
bro-negros”, o “mister” apenas não conse-
guiu ganhar três competições, duas perdi-
das nos penáltis e uma no prolongamento, 
o Mundial de clubes, face ao Liverpool (0-
1), na final da prova.

As derrotas no desempate por grandes 
penalidades aconteceram face ao Athletico 
Paranaense, nos quartos de final da Taça do 
Brasil de 2019, e perante o Fluminense, na 
final da Taça Rio de 2020, a segunda fase do 
campeonato Carioca.

No total, e além dos seis ‘canecos’, to-
talizou 44 vitórias, 10 empates e quatro 
derrotas, em 58 encontros, com 132 golos 
marcados e 47 sofridos.

Depois de passagem fugaz pelo Al Hilal, 
na Arábia Saudita, no que foi a sua primeira 
experiência no estrangeiro, após seis épo-

cas no Benfica (2009/15) e três no Sporting 
(2015/18), Jesus assinou pelos brasileiros 
em 01 de junho de 2019.

A estreia aconteceu pouco mais de um 
mês depois, em 10 de julho, com um empa-
te a um no reduto do Athletico Paranaen-
se, na primeira mão dos quartos de final 
da Taça do Brasil, para, ao segundo jogo, 
o primeiro no ‘Brasileirão’, golear o Goiás 
por 6-1.

O seu único período complicado acon-
teceu depois, com a eliminação da Taça 
do Brasil, nos penáltis (1-3, após empate a 
zero nos 90 minutos), um empate fora com 
o Corinthians (1-1) no campeonato e um 
complicado desaire por 2-0 face aos equa-
torianos do Emelec, na primeira mão dos 
‘oitavos’ da Libertadores.

A resposta foi um sofrido 3-2 ao Botafo-
go, no campeonato, e, já com a contestação 
a aparecer, uma determinante vitória sobre 
o Emelec nos penáltis (4-2), depois de um 
triunfo por 2-0 no tempo regulamentar, a 
emendar o 0-2 sofrido no Equador.

No jogo seguinte, o Flamengo até perdeu 
por 3-0 no reduto do Bahia, mas, após esse 
encontro, seguiu-se uma imparável série 
de 29 jogos sem perder (24 vitórias e cinco 
empates), com a equipa do Rio também a 
deslumbrar pela qualidade do seu futebol.

O ponto de alto desse ciclo aconteceu em 
23 de novembro, dia em que o Flamengo 
bateu o River Plate na final da Taça Liberta-
dores, por 2-1, graças a um ‘bis’ do ex-ben-
fiquista Gabriel Barbosa com o encontro a 
terminar (89 e 90+2 minutos).

No dia seguinte, e mesmo sem jogar, o 
conjunto Carioca juntou o título conti-
nental ao brasileiro.

A série de 29 jogos sem perder foi que-
brada com um 0-4 face ao Santos, no fe-
cho do ‘Brasileirão’, e o ano fechou com 
um desaire por 1-0 no Mundial de clubes, 
face ao Liverpool, que só derrotou o con-
junto de Jorge Jesus no tempo extra.

Em 21 de dezembro, em Doha, um ten-
to do internacional brasileiro Roberto 
Firmino, aos 99 minutos, deu o triunfo 
aos vencedores da Liga dos Campeões de 
2018/19.

O ano de 2019 acabou com uma derro-
ta, que ainda é a última de Jorge Jesus ao 
comando do Flamengo, já que, em 2020, 
o técnico luso conduziu o conjunto do Rio 
a 16 vitórias e dois empates, com 43 golos 
marcados e 11 sofridos.

Destaque, na nova época, para o triun-
fo por 3-0 face ao Athletico Paranaense 
na Supertaça brasileira, e para o 2-2 fora 
e o 3-0 em casa face aos equatorianos 
do Independiente Del Valle, que valeu a 

conquista da Supertaça sul-americana.
O ‘Fla’ também venceu os dois pri-

meiros jogos na Taça Libertadores (2-1 
no reduto dos colombianos do Junior 
Barranquilla e 3-0 aos equatorianos do 
Barcelona), interrompida, entretanto, 
devido à pandemia de covid-19.

No campeonato Carioca, o conjunto de 
Jorge Jesus venceu a Taça Guanabara, e 
perdeu a Taça Rio na final, na ‘lotaria’ 
dos penáltis, face ao Fluminense, do qual 
se ‘vingou’ na quarta-feira (15), na final 
do estadual (1-0 após 2-1).

O derradeiro ‘Fla-Flu’ é, para já, o 58.º 
do técnico luso no Flamengo, e pode-
rá ser o último, caso se confirme a sua 
transferência para o Benfica, ao serviço 
do qual conquistou 10 títulos, incluindo 
três edições da I Liga, em seis épocas.

JN/MS

BRASIL 

Jorge Jesus soma sexto título pelo 
Flamengo em pouco mais de um ano
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O Real Madrid sagrou-se, esta quinta-
-feira (16), campeão da Liga espanhola, 
pela 34.ª vez no palmarés, ao vencer em 
casa o Villarreal, por 2-1, em jogo da 37.ª 
e penúltima jornada.

O francês Karim Benzema adiantou 
os merengues no marcador, aos 29 
minutos, confirmando o triunfo a 

pouco menos de um quarto de hora do fi-
nal, de penálti.

Vicente Iborra ainda reduziu para o Vil-
larreal, aos 83 minutos, mas não evitou a 
derrota.

Com esta vitória, o novo campeão passa a 
somar 86 pontos, mais sete do que o Barce-
lona, que foi travado em casa pelo 11.º clas-
sificado, Osasuna, ao perder por 2-1.

Os merengues conquistam o 34.º cam-

peonato do historial, o terceiro nas últi-
mas 10 temporadas (2011/12, 2016/17 e 
2019/20), dominadas pelo rival catalão 
(seis títulos). O Atlético de Madrid venceu 
em 2013/14.

O Atlético de Madrid, terceiro, venceu 
fora o Getafe (2-0) e aumentou para dois 
pontos a vantagem sobre o Sevilha, que 
empatou (0-0) em casa da Real Sociedad.

O Maiorca carimbou a descida ao perder, 
em casa, com o Granada, por 2-1, juntan-
do-se ao já despromovido Espanhol. O Le-
ganés ganhou ao Atlético de Bilbau e ainda 
acalenta a esperança de permanecer na 
Liga Espanhola, quando falta apenas uma 
jornada para o final.

JN/MS

Desde a saída de Neymar do Barcelona 
em 2017 que o clube catalão ainda não 
encontrou um substituto que tivesse o 
mesmo impacto que o brasileiro. No to-
tal, foram mais de 700 milhões de euros 
gastos em transferências em apenas 
três anos.

Neymar teve um impacto enor-
me nas três épocas que passou em 
Barcelona. Em 186 jogos, marcou 

um total de 105 golos e realizou 77 assis-
tências. Conquistou ainda uma Liga dos 
Campeões, um Mundial de Clubes, uma 
Supertaça Europeia, duas La Liga, três Ta-
ças e uma Supertaça de Espanha.

Desde que se transferiu para o Paris 
Saint-Germain que o Barcelona tem esta-
do à procura de um substituto à altura da 
qualidade do brasileiro. Philippe Couti-
nho, Ousmane Dembélé e Antoine Griez-
mann foram as contratações mais dispen-
diosas, mas falharam, até ao momento, 
em atingir o nível pretendido.

Coutinho, Dembélé e Griezmann: mil-
hões sem rendimento

Coutinho custou ao Barcelona 145 mi-
lhões de euros e não se conseguiu afirmar 
em Espanha como fez em Inglaterra, ao 
serviço do Liverpool. Foi alternando entre 
jogar no meio-campo e a extremo esquer-
do, mas as dinâmicas coletivas nunca lhe 
permitiram atingir o nível antes apresen-
tado. Foi emprestado esta temporada ao 
Bayern de Munique, onde não se afirmou 
como titular absoluto.

O percurso de Dembélé está a ser mar-
cado por várias lesões. O francês chegou a 
Barcelona proveniente do Borussia Dort-
mund a troco de 125 milhões de euros. No 
total, já falhou 86 jogos pelo clube devido 
a lesão, mais do que aqueles que realmen-
te jogou (74). Apesar de ser um desequi-
librador nato e um jovem ainda com po-

tencial, o percurso no Barcelona está a ser 
instável.

Griezmann foi a grande contratação do 
clube para a presente temporada: custou 
120 milhões de euros. É um jogador muito 
talentoso, com grande capacidade de mo-
vimentação e tomada de decisão. Porém, 
o facto de ter de jogar à esquerda do ata-
que dificultou o seu processo de adapta-
ção. As exibições coletivas são instáveis e 
de um nível abaixo do esperado e Griez-
mann também é vítima disso.

Pouco rendimento e a política de con-
tratações contra a filosofia do clube

A filosofia do Barcelona é clara: poten-
ciar as joias que a formação oferece. Xavi, 
Iniesta, Busquets, Messi, entre outros, fo-
ram todos jogadores formados no clube 
e são figuras da história dos catalães. Po-
rém, recentemente, a equipa tem altera-
do a política de transferências e apostado 
mais em contratações dispendiosas do que 
em dar minutos aos mais jovens.

Prova disto é a quantidade de dinheiro 
que o Barcelona gastou em contratações em 
apenas três épocas: cerca de 743 milhões 
de euros. Este investimento trouxe duas La 
Liga, uma Taça e Supertaça de Espanha. À 
partida não parece um mau retorno, no en-
tanto, as eliminações na Liga dos Campeões, 
principalmente a da época passada frente ao 
Liverpool, mostram que talvez não tenha 
havido assim tanto retorno.

A nível individual as contratações mais 
dispendiosas do Barcelona deixaram muito 
a desejar. Pelos valores gastos, esperava-se 
que a equipa fosse mais longe na Liga dos 
Campeões do que tem ido. Na época pas-
sada, depois de ter vencido o Liverpool por 
3-0 nas meias-finais, foi eliminada ao per-
der por 4-0 em Inglaterra na segunda mão.

Em 2017/2018, o Barcelona foi elimina-
do nos quartos-de-final pela Roma, de-
pois de uma reviravolta épica. Venceu por 

4-1 na primeira mão, mas foi derrotado 
por 3-0 em Itália no segundo jogo.

A presente temporada também não está 
a correr de feição ao Barcelona. O rival 
Real Madrid está apenas a uma vitória de 
se sagrar campeão em Espanha; o clube foi 
eliminado nas meias-finais da Supertaça 
de Espanha pelo Atlético de Madrid; e foi 
também eliminado nos quartos-de-final 
da Taça de Espanha pelo Athletic Bilbao. 
Na Liga dos Campeões, empatou a um golo 
com o Nápoles nos oitavos-de-final.

Próximo passo

O projeto do Barcelona parece estar a 
descarrilar. O antigo técnico Ernesto Val-

verde foi despedido a meio da época de-
pois de uma série de fraca qualidade exibi-
cional, e foi substituído por Quique Sétien. 
O antigo treinador do Bétis está ainda para 
mostrar que foi a aposta certa, não con-
vencendo os adeptos com a qualidade do 
seu futebol.

Para além das mudanças de treinador, 
o Barcelona parece precisar de rever a 
política de contratações e começar a de-
finir um caminho para construir nova-
mente um projeto vencedor, seja com a 
aposta na formação, seja com jogadores 
vindos de fora. Mas para continuar o le-
gado de Cruyff, o Barcelona precisa de 
ser o Barcelona.

JN/MS

ESPANHA 

Barcelona gastou mais de 700 milhões de euros desde a saída de Neymar

Real Madrid
conquista 34.º título espanhol
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Russell Westbrook, jogador dos Hous-
ton Rockets, da NBA, afirmou em publi-
cação, esta segunda-feira (13), que tes-
tou positivo para o novo coronavírus.

O craque dos Rockets, que foi o MVP 
(Jogador Mais Valioso) da NBA na 
temporada 2016/2017, quando ain-

da representava os Oklahoma City Thun-
der, disse que a presença do vírus foi de-
tetada num teste antes do embarque dos 
Rockets para Orlando, onde ocorrerá a 
retoma da liga a partir do próximo dia 30.

“Testei positivo para a covid-19 antes 
da partida da equipa para Orlando. Atual-
mente, sinto-me bem, estou em quaren-
tena e ansioso para me juntar aos meus 
colegas quando estiver bem”, escreveu no 
Instagram.

Os Rockets, equipa onde atua James 
Harden, que ainda não se juntou aos res-
tantes colegas, regressam às quadras no dia 
31, num duelo com os Dallas Mavericks.

JN/MS

BASQUETEBOL

Russell Westbrook contrai covid-19 
perto da retoma da NBA
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A equipa de Washington de futebol 
americano, até aqui denominada de 
Redskins, vai abandonar essa designa-
ção, considerada de teor racista, para 
designar nativos da América do Norte.

Em comunicado, a equipa explica 
que, após “análise aprofundada”, 
chegou à conclusão de que o nome é 

racista, assim como o logotipo, que iden-
tifica um índio, sendo que ambos serão 
agora substituídos.

“Queremos manter patrocinadores e 
adeptos informados sobre o processo” da 
escolha do novo nome e símbolo, acres-
centa o clube.

A equipa, assim chamada há 87 anos, 
tem sido acusada ao longo de décadas de 

racismo, sobretudo por organizações de 
nativos americanos, com a mudança a ser 
provocada pela pressão - social e econó-
mica, por parte de alguns patrocinadores 
- após a morte do afro-americano George 
Floyd, no fim de maio, devido à ação po-
licial.

JN/MS

FUTEBOL AMERICANO

Racismo:
Washington Redskins mudam de nome
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O antigo diretor do futsal do Benfica, 
Luís Moreira, foi condenado a 11 anos 
de prisão efetiva por burla qualificada 
e falsificação de documentos, segundo 
noticiou a SIC, na noite desta segunda-
-feira (13).

Segundo aquele canal, o acórdão do 
Tribunal da Relação de Lisboa obriga 
ainda o antigo dirigente a pagar mais 

de 5 milhões de euros em indemnizações.

O ex-diretor das águias esteve nove anos 
fugido à justiça até ser detido no verão do 
ano passado, em Marinhais, no concelho 
de Salvaterra de Magos, onde vivia clan-
destino.

Em 2010, foi preso no Brasil com uma 
identidade falsa, mas sete meses depois 
evadiu-se da cadeia com a ajuda de tercei-
ros, evitando a extradição para Portugal.

JN/MS

FUTSAL

Antigo diretor do Benfica 
condenado a onze anos de prisão
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A União Desportiva do Oeste (UDO), en-
tidade organizadora do Grande Prémio 
de Torres/Troféu Joaquim Agostinho, 
anunciou na manhã desta terça-feira 
(14) o adiamento da prova que se deve-
ria realizar neste fim de semana, dias 18 
e 19 de julho, motivado pelo facto de que 
“foi atingida com um caso de covid-19”.

Em comunicado, a UDO esclarece tal 
situação “originou um período de 
quarentena a que foram sujeitos vá-

rios membros” da sua estrutura, justifican-
do que a organização “entende que neste 
momento, avaliado o risco e a situação 
epidemiológica o melhor é o adiamento da 
prova”, revelando que a mesma se poderá 
vir a realizar nos dias 19 e 20 de setembro.

A UDO que tem como presidente Luís Fer-
nandes e como diretor de corrida, Francisco 
Manuel Fernandes, acrescenta que a decisão 
“foi consensual” entre os presidentes da Or-

ganização, Federação Portuguesa de Ciclis-
mo e da Câmara Municipal de Torres Vedras.

Ao longo dos últimos dias o Grande Pré-
mio de Torres/Troféu Joaquim Agostinho 
foi sofrendo algumas “amputações” de dias 
de corrida, motivadas pela pandemia da re-
gião Oeste. Primeiro, passou de quatro para 
três dias e na semana passada, depois de al-
guns municípios se terem recusado a receber 
a corrida, esta seria disputada durante dois 
dias, só no concelho de Torres Vedras, em 
duas etapas em linha.

No sábado (18) seria uma etapa com par-
tida e chegada a Torres Vedras, envolvendo 
o habitual Circuito de Torres e no domingo 
(19), a ligação entre o Turcifal e o Parque Eó-
lico da Carvoeira.

A corrida que homenageia Joaquim Agos-
tinho foi ganha no ano passado pelo alenteja-
no Henrique Casimiro, em representação da 
Efapel.

JN/MS

CICLISMO

Adiado Grande Prémio de 
Torres Vedras em ciclismo
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A Honda confirmou, esta segunda-feira 
(13), a contratação de Pol Espargaró por 
dois anos, com vista às épocas de 2021 
e 2022 de MotoGP.

A passagem de Álex Márquez pela 
equipa principal da Honda terminou 
mesmo antes de ter começado. A 

equipa de fábrica anunciou, esta segunda-
-feira (13), a contratação de Pol Espargaró, 
que vai formar dupla com Marc Márquez 

nos próximos dois anos. O #73, por sua 
vez, teve o vínculo renovado, mas vai des-
cer para a LCR, para ocupar o lugar de Cal 
Crutchlow.

A Yamaha Petronas, equipa satélite da 
Yamaha, anunciou também, esta segun-
da-feira (13), a renovação do contrato 
com o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli 
por dois anos.

JN/MS

O “Drift” vai voltar à cidade de Pinhel, 
nos dias 22 e 23 do próximo mês, com 
a realização da segunda prova do Cam-
peonato de Portugal de Drift e da Taça 
Internacional, numa organização da 
Câmara Municipal de Pinhel e do Clube 
Escape Livre.

No quinto ano de realização da prova 
naquela cidade da Beira Alta (ter-
ceiro ano integrado no calendário 

do Campeonato de Portugal de Drift da 
Federação Portuguesa de Automobilismo 
e Karting - FPAK), o figurino será seme-
lhante ao dos anos anteriores, com dois 
dias de grande dinâmica e espetáculo des-
portivo, adrenalina, velocidade e grandes 
carros de competição.

Este ano, face à pandemia do covid-19, 
o campeonato terá apenas quatro provas, 
sendo a de Pinhel a segunda. Para além 
disso, na prova será entregue a Taça In-
ternacional de Drift ao piloto que mais se 
destacar na prova da noite de sábado.

O título é disputado entre alguns dos 
melhores pilotos portugueses, espanhóis, 
franceses e suíços, que vão do campeão 
nacional em título, Diogo Correia, ao es-
petacular suíço Michael Perrottet.

Neste ano atípico, a organização terá al-
guns cuidados para cumprir todas as con-
dicionantes e normas em vigor, tanto no 
paddock como nos espaços de público.

Na apresentação oficial do Drift de Pi-
nhel 2020, Rui Ventura, presidente da Câ-
mara Municipal de Pinhel, salientou que 
“pese embora as circunstâncias, entende-
mos por bem dar continuidade à iniciativa 
que tem evoluído de uma forma exponen-
cial e até surpreendente, mas sem dúvida 
positiva para o concelho e para a região”.

Já Luís Celínio, presidente do Clube Esca-
pe Livre, referiu que, “numa altura em que 
as incertezas e as condicionantes são mui-
tas, pesámos todos os fatores e, em conjun-
to com o promotor do campeonato, o Clube 
Automóvel do Minho e com a FPAK, enten-
demos que havia condições para a realiza-
ção da prova e do Campeonato. Esperamos 
agora que, com a compreensão e colabora-
ção de todos, dos pilotos ao público, consi-
gamos cumprir todas as normas em vigor, 
de forma a continuar a proporcionar este 
extraordinário espetáculo, tão desejado ao 
nível local e regional”.

JN/MS

O presidente do Sindicato dos Joga-
dores Profissionais de Futebol (SJPF), 
Joaquim Evangelista, desistiu, esta se-
gunda-feira (13), da queixa-crime apre-
sentada contra o presidente da SAD do 
Leixões, Paulo Lopo, segundo um co-
municado emitido em conjunto pelos 
dois organismos.

“Considerando o pedido de descul-
pas apresentado e o compromis-
so de regularização dos problemas 

identificados pelos jogadores no período 

de paragem imposto pela [pandemia de] 
covid-19, foi dado por encerrado o litígio 
existente com a desistência do processo 
crime”, indica o SJPF.

A retirada da queixa-crime acontece 
depois de Paulo Lopo ter-se retratado e 
apresentado desculpas a Joaquim Evange-
lista, pela forma como se referiu ao líder 
sindical, sublinhando ter existido “uma 
mal-entendido”, assinalando que a re-
conciliação é do interesse de Leixões, sin-
dicato e futebol português.

No final de maio, Evangelista apresen-

tou queixa contra Paulo Lopo, depois de o 
presidente da SAD leixonense deixar vá-
rias acusações ao presidente do SJPF.

“O dirigismo não pode continuar a 
ser isto. Um presidente do sindicato que 
desconhece as leis e engana, sistemati-
camente, os jogadores. Um oportunista 
que planta, sistematicamente, notícias em 
jornais para, posteriormente, ter espaço 
mediático. São estes artistas, sem bola, 
que o futebol precisa de erradicar. Deixe, 
de uma vez por todas, de andar em bus-
ca do tacho e afaste-se, de vez, do futebol 

português”, escreveu Paulo Lopo, na rede 
social Facebook.

Em causa estava um diferendo motiva-
do pelo lay-off decidido pela SAD matosi-
nhense, após a paragem do futebol, apro-
veitando a medida do Estado para aliviar 
os custos das massas salariais em tempos 
de crise financeira motivada pela pande-
mia de covid-19.

JN/MS

DRIFT 

Campeonato de Portugal de Drift volta a Pinhel

FUTEBOL 
Joaquim Evangelista retira queixa-crime contra presidente da SAD do Leixões

MOTO GT

Honda confirma contratação 
de Pol Espargaró para 2021
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TORONTO— Skills Ontario has issued a 
statement celebrating World Youth Skills 
Day today, July 15.

Ian Howcroft, CEO of Skills Ontario, ex-
plained World Youth Skills Day is a day 
for building awareness of the impor-

tance of skills education and training, and 
promoting skills among youth. He said the 

day is intended to bring attention to the 
critical need for marketable skills.

“World Youth Skills Day is incredibly 
important to recognize, as we at Skills On-
tario work to encourage youth in Onta-
rio to pursue careers in the skilled trades 
and technologies across several programs 
throughout the year. The pandemic has 
shown more than ever the importance and 

need for a highly skilled and trained work-
force,” said Howcroft. “In order to build a 
stronger economy on a provincial, national 
and global scale, youth not only need to be 
educated on the skills they have the poten-
tial to develop, but also on the importance 
of these skills and how they contribute to a 
rewarding future for all.”

During World Youth Skills Day and 

throughout the summer, Skills Ontario 
is hosting Virtual Summer Camps, where 
Ontario youth entering Grades 7, 8, and 9 
are participating in virtual workshops to 
try various activities relating to the skil-
led trades and technologies and to gain 
skills such as communication and pro-
blem-solving.

DC/MS

Construction labour market comes back 
to life in July with addition of 25,000 jobs
The positive numbers mark just the se-
cond month the construction industry 
has added jobs this year.

After a less than stellar first six 
months of the year, the construc-
tion labour market clawed back 

about 25,000 jobs in July, translating to 
a 1.7 per cent gain from a month earlier.

Notable increases in Quebec and Al-
berta drove the worker count higher, 
according to Statistics Canada’s latest 
Labour Force Survey. Aside from a large 

gain in April, the construction industry’s 
labour market had been losing ground all 
year.

Factoring in the July figures, just shy 
of 1.5 million workers were employed on 
Canadian construction sites last month, 
up 2.7 per cent the same month of 2018.

Canada’s overall job market inched 
forward just 0.2 per cent in July, but re-
mains up 2.7 per cent year-over-year, 
marginally outpacing construction.

OS/MS
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Skills Ontario celebrates 
World Youth Skills Day
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Galeria dos bustos dos reis

Palácio da Fronteira,  
tesouro na capital portuguesa

Quando alguém me pergunta se conhe-
ço bem Lisboa, sinto-me tentada a dizer 
que sim. Penso, porém, um pouco na 
resposta e sou a primeira a admitir que 
existem tesouros ignorados à espera 
de serem descobertos e que, talvez, eu 
nunca tenha tempo ou oportunidade de 
os achar.

Durante anos, por exemplo, ouvi falar 
do Palácio Marquês da Fronteira, na 
zona de Benfica, às portas do parque 

de Monsanto, um dos raros palacetes lis-
boetas que sofreu poucos danos aquando 
do violento terramoto de 1755. Sabia ape-
nas que o palacete era uma residência par-
ticular  - posteriormente classificado como 
monumento nacional -, e que possuía uma 
coleção rara de azulejos nos jardins e nas 
salas interiores, reproduzidos em livros 
que adorava folhear. 

Só há cerca de cinco anos tive oportu-
nidade de admirar o palacete e, desde essa 
primeira visita, sempre que vou a Lisboa, 
encontro um pretexto para lá voltar e levar 
amigos a conhecer esse espaço absoluta-
mente magnífico. 

Construído no século XVII, foi usado 
como casa de verão e pavilhão de caça 
pelo nobre D. João de Mascarenhas que, 
em 1670, recebeu o título de 1o Marquês 
da Fronteira, atribuído pelo rei D. Pedro II 
para reconhecer a sua bravura na luta con-
tra o inimigo espanhol. Naquela época, São 
Domingos de Benfica situava-se nos arre-
dores da cidade, e a família Mascarenhas só 
foi viver para o palácio após a destruição do 
centro de Lisboa pelo terramoto e o mare-
moto que se seguiu.

Desde 1987, por vontade de Fernando 
Mascarenhas, o 12o Marquês da Frontei-
ra, o palacete é a sede da Fundação Casas 

da Fronteira e Alorna, continuando a ser 
igualmente residência da família Mascare-
nhas. Apelidado também de “marquês ver-
melho” por se opor ao regime salazarista, o 
marquês foi um mecenas, abrindo as portas 
do Palácio a eventos científicos, educativos 
e artísticos.

A primeira vez que entrei no Palácio 
Marquês da Fronteira fi-lo para frequentar 
um curso sobre azulejos, dado por um es-
tudioso português, o professor José Meco. 
Dom José de Mascarenhas, o 13o Marquês 
da Fronteira, falecido no passado dia 10 ju-
nho, perfeito anfitrião, recebeu-nos dando 
as boas-vindas a sua casa.

Foi um privilégio poder percorrer demo-
radamente as salas com os painéis em azu-
lejos do século XVII sob a orientação dum 
especialista. Destacam-se as imponentes 
Sala das Batalhas e Sala dos Painéis. Os 
muros dos jardins e paredes dos diversos 
pátios, o terraço e o tanque monumental 
constituem uma mostra única da arte de 
azulejaria, cultivada em Portugal desde o 
reinado de Dom Manuel I, no século XV. Ti-
vemos a oportunidade de fazer não só uma 
visita guiada, mas também circular livre-
mente pelo espaço exterior. Para além dos 
azulejos, admirei a maravilhosa capela, de 
construção anterior à do palácio, com um 
embrechado de conchas, pedras, pedaços 
de porcelana e de vidros. 

A parte que se destaca, no Palácio Mar-
quês da Fronteira, é o monumental jardim 
formal. Para ter dele uma vista geral, su-
bimos umas escadarias para uma galeria 
elevada decorada com estátuas dos bustos 
dos reis portugueses, sendo a vista de lá 
majestosa. O jardim foi desenhado à ima-
gem dos jardins italianos do século XVI, 
com um enorme conjunto de canteiros de 
buxo e um tanque grandioso que transmite 
uma sensação de grande frescura. O bulício 
da capital parece não chegar àquele oásis, 
embora no horizonte próximo se distingam 
perfeitamente o estádio do Sport Lisboa e 
Benfica e o atraente Centro Comercial Co-
lombo.

No Palácio e jardins já assisti a concer-

tos, peças de teatro, lançamento de livros 
e cursos em disciplinas diversas no interior 
do edifício e nos jardins. A gentileza dos 
anfitriões faz-se notar no acolhimento com 
que recebem os participantes destas inicia-
tivas – uma bebida fresca, um chá, café, 
bolinhos caseiros e fruta da estação.

Os jardins do Palácio Fronteira podem 
ser visitados, a horas anunciadas, sendo de 
extasiar os passeios temáticos noturnos com 
uma iluminação feérica. Vale muito a pena 

fazer essa visita, admirar os azulejos colori-
dos do século XVII que o terramoto poupou, 
e usufruir do encanto que nos proporciona 
este tesouro a descobrir na capital.
Gostaria de ajudar um estudante da U of T  
a ir visitar um país de língua portuguesa?  
Pode fazê-lo com um donativo (tax deductible) 
www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

VIAGENSVIAGENSVIAGENS

Palácio Fronteira, Benfica, Lisboa

Escadaria e jardim Pátio
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O nível médio dos oceanos está em cres-
cimento desde finais do séc. XIX, tendo 
subido cerca de 20,3cm em 140 anos, sen-
do 7,62cm apenas nos últimos 25 anos.

A comunidade científica aponta es-
sencialmente duas razões para a su-
bida das águas dos oceanos: o aque-

cimento global e as alterações climáticas.
A subida da temperatura global é apon-

tada como consequência da emissão mas-
siva de gases de efeito estufa, como o dió-
xido de carbono ou o metano. As alterações 
do clima derivam com certeza essencial-
mente desse aquecimento, havendo, no 
entanto, outros fatores a considerar, como 
destruição de florestas, desertificação, al-
terações de habitats, destruição de biodi-
versidade, etc. Apesar da interação entre 
estes dois fenómenos, muitas vezes usados 
como sinónimos, cada vez mais a comu-
nidade científica os refere separadamente.

O aquecimento global tem consequên-
cias distintas que favorecem a subida do 
nível das águas - a mais propalada é o 
derretimento de glaciares, que estão a 
derreter mais durante o verão, não sen-
do reposto o gelo através dos nevões de 
inverno, por estes serem também mais 
curtos e com menos queda de neve. No 
entanto também as calotas polares, es-
sencialmente aquelas sobre terra, como 
nos casos da Gronelândia e da Antártida, 
têm vindo a recuar e a perder espessura. 
Toda esta água está então a ficar liberta na 
atmosfera e principalmente nos oceanos. 

Existe, porém, mais um fenómeno que 
contribui para a subida do nível médio dos 
oceanos: o seu próprio aquecimento. Esse 
aquecimento provoca a dilatação das mas-
sas de água que naturalmente ao expandi-
rem-se aumentam o seu volume.

As alterações climáticas por sua vez têm 
favorecido tempestades e subidas repen-
tinas em zonas costeiras - apesar de loca-
lizadas e temporárias, essas inundações 
repentinas têm causado catástrofes em 
ecossistemas naturais, crises humanitá-
rias e/ou destruição de cidades e estrutu-
ras costeiras.

Recentes publicações de estudos sobre a 
subida dos oceanos e seus impactos apon-
tam para 300 milhões de pessoas afetadas 
até 2050, sendo que a maior parte serão em 
países asiáticos como a Índia, Bangladesh, 
China, Vietnam, Tailândia ou Indonésia. 
As ilhas das Caraíbas, o Estado da Florida 
ou do Louisiana, muitas zonas costeiras e 
ilhas por todo o planeta fazem parte das 
zonas de risco. 

Portugal tem algumas zonas conside-
radas de risco elevado e que irão a curto/
médio prazo (nas próximas décadas) sofrer 
com a subida das águas, sendo elas a Ria 
Formosa, o Estuário do Tejo, a Ria de Avei-
ro, o Estuário do Guadiana, Sado, Portimão 
e Lagos. Um estudo realizado por investi-
gadores da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa aponta para que em 
2050 a subida do mar “afetará cerca de 150 
mil residentes ao logo da costa portugue-
sa”, nas palavras do professor Carlos Antu-
nes, um dos coordenadores do estudo.

É vital para a civilização humana dimi-
nuir, contrariar e inverter o aquecimento 
global, no entanto essa necessidade tem 
sido difícil de cumprir. Ainda não se con-
seguiu inverter o rumo dos acontecimen-

tos e será com certeza muito longa e lenta 
essa batalha, temos portanto que trabalhar 
também no lado da mitigação e contenção 
dos estragos que se anunciam.

Teremos que nos preparar e ajustar a 
novas realidades e fenómenos climatéri-
cos extremos, sendo para tal necessário 
repensar a ocupação humana e de popu-
lações implantadas em zonas de crescen-
te risco. É evidente que o replaneamento 
é um processo lento e doloroso, e por tal, 
necessariamente, de planeamento e de-
senvolvimento imediato. Tudo terá que 
começar com certeza na consciencializa-
ção e informação, seja às populações, seja 
aos responsáveis em cargos de decisão. 
Diz a sabedoria popular: “mais vale pre-
venir que remediar”.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

AMBIENTE

Terra Viva

Dilúvio do século XXI
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Shop online at donvalleyhealthfood.ca

10% of all June sales
will go to ForEva Strong

Mesmo sem saber podemos estar a 
comprometer a nossa saúde - são, mui-
tas vezes, atitudes inocentes ou hábitos 
que praticamos quase que automatica-
mente, sem sequer pensar acerca do 
que estamos a fazer, que podem afetar 
negativamente o nosso bem-estar.

Muito provavelmente já fizeram algum 
deles… Mas calma, depois de ler este 
artigo já saberão como agir corretamen-
te. Vamos então a alguns exemplos!

Utilizar o secador de mãos

É comum encontrarmos este aparelho em 
centros comerciais ou até em casas de ba-
nho de cafés ou pastelarias, por exemplo. 
A utilização destes secadores oferece uma 
falsa sensação de segurança: é que o facto 
de não lhe tocarmos - já que na maioria dos 
casos são automáticos -, não significa que 
estamos livres das bactérias. Na realidade, 
elas acumulam-se nos secadores e acabam 
por se espalhar com o fluxo de ar, chegan-
do não só às nossas mãos como também à 
nossa roupa. É, portanto, preferível secar 
as mãos com toalhas de papel!

Reutilizar sacos de compras

Segundo alguns estudos, a reutilização de 
um saco de compras resulta numa enorme 
acumulação de germes - ainda mais se, por 
exemplo, nele transportarmos carne ou 
peixe cru, ainda que bem embalados, já que 
há uma grande probabilidade de os micró-
bios atingirem outros alimentos, em parti-
cular as frutas e as hortaliças. Assim, caso 
o local onde habitualmente fazem as vossas 
compras não disponibilize sacos descar-
táveis, o melhor é lavar o saco depois de o 
usarem. Todo o cuidado é pouco!

Utilizar a mesma tábua para cortar 
carne e vegetais

Já há muito tempo se diz que as tábuas de 
madeira são verdadeiros habitats de “bi-
chinhos” - Charles Gerba, microbiologis-
ta, afirmou que as mesmas possuem 200 
vezes mais bactérias que uma sanita, por 
exemplo! Ugh! Sabendo ainda que ao cor-
tarmos carne crua nestas tábuas nelas se 
“instalam” salmonella e o campylobacter, 
duas das causas mais comuns de intoxica-
ção alimentar, o melhor mesmo é optar por 
tábuas de vidro ou, melhor ainda, ter uma 
tábua para carnes e outra para vegetais! 

Lavar as mãos com água quente

A pandemia que vivemos tornou-nos em 
verdadeiros experts em higienização das 
mãos… ou talvez não! É que muita gente 
acha que se a temperatura da água for mais 
elevada o “bicho morre” com mais facili-
dade - algo que não é verdade e, por outro 
lado, pode até, a longo prazo, diminuir as 
funções protetoras da pele, provocar irrita-
ções e dermatite.  O que é então realmente 
importante é o tempo que demoramos a 
lavar as mãos, que deverá ser, idealmente, 
cerca de 30 segundos e, é claro, com sabão.

Descongelar alimentos à temperatura 
ambiente

Mais uma vez, ao deixarmos peixe ou car-
ne a descongelar num recipiente sobre a 
banca da cozinha ou sobre a mesa esta-
mos, na realidade, a construir o cenário 
ideal para as bactérias se acumularem. O 
ideal é colocarmos esse recipiente dentro 
do frigorífico e deixar que o alimento des-
congele lá dentro!

Usar uma esponja no banho

Esta situação é desaconselhada por dois 
motivos: o primeiro é que, apesar de se 
dizer (e bem) que as esponjas têm uma 
ação esfoliante, ajudando a retirar peles 
mortas, o que acontece é que depois elas 
vão acabar por se acumular… nas pró-
prias esponjas! Pior que isso: se as dei-
xarmos num ambiente quente e húmido, 
como o da casa de banho, as bactérias, 
os fungos e os bolores irão desenvolver-
-se rapidamente. Para além disto, se por 
acaso tivermos algum nódulo ou altera-
ção na textura da pele, mais dificilmen-
te nos vamos aperceber, pois as nossas 
mãos acabam por não estar em contacto 
com o corpo. 

Inês Barbosa/MS

Hábitos (muito) pouco higiénicos

SAÚDE & BEM-ESTAR
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100 ANOS

Amália
Rodrigues

MILÉNIO |  ENTRETENIMENTO

Corria o ano de 1920, e o mês de julho já ia avança-
do quando nasceu aquela que foi e será para todo o 
sempre a Diva do fado. Por vontade de Deus como a 
própria acreditava, nasceu com uma voz única e uma 
inteligência fora do comum. Dons que a ajudaram a mu-
dar o destino de menina e mulher pobre, que parecia 
estar-lhe traçado.

A sua voz projetou-a para o mundo e a sua sensibilida-
de extrema ajudou-a a trazer para o fado a beleza das 
palavras dos grandes poetas que, até então, o olhavam 
de soslaio.  Cem anos depois do nascimento de um dos 
maiores nomes da cultura portuguesa, a MDC Media 
Group dá os parabéns a Amália.

Este fim de semana a Camões TV leva-o numa visita 
à casa-museu Amália Rodrigues. A casa que guarda a 
sua alma e onde se sente a sua presença, em cada can-
to, em cada pormenor de decoração… 

Não perca este fim de semana o Camões TV Magazine 
e o Portugal à Vista.

camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

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

100 anos depois do seu nascimento mergulhamos 
na alma da Diva do fado numa visita à

Casa-Museu Amália Rodrigues

Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade 
em mais um Roundtable

Conhecemos o projeto de vida de
Fernando Paiva aka Joca – Não Lixes

E voltamos a viver a vida bem portuguesa 
de Bem-Vindos a Beirais

5317 a 23 de julho de 2020www.mileniostadium.com
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FYI
-Kika

do casal Merrick e Lucretia Edson, que ad-
ministravam um pequeno e próspero negó-
cio de moagem na região de Finger Lakes.
Desde pequena, Annie mostrava ser uma 
jovem com espírito livre e sonhador, que 
nutria uma verdadeira fascinação por his-
tórias de aventura. Enquanto estudava 
para se tornar professora, o pai faleceu 
sem a ver acabar o curso. Aos 18 anos, ela 
acabou por se casar com David Taylor, o 
irmão de um velho amigo de infância, de 
quem adotou o sobrenome.
O seu primeiro e único filho morreu du-
rante a infância, seguido pelo marido. So-
zinha e com mais dívidas do que poderia 
contar, a mulher entrou num processo de 
viver de cidade em cidade, à procura de 
um meio para se garantir financeiramente 
– uma vez que o pequeno negócio familiar 
havia terminado com a morte do seu pai.
Na sua passagem pela cidade Chattanoo-
ga (Tennessee, EUA), Annie perdeu a 
casa num incêndio avassalador, e então 
decidiu mudar-se para a Carolina do Sul, 
mas quase morreu durante um terramoto. 
Quando ela achou que nada mais a abala-
ria, ainda foi abordada por ladrões que lhe 
apontaram uma arma à cabeça e exigiram 
os únicos $800 que ela tinha escondido no 
seu vestido.
Foi durante a Exposição Panamericana 
de 1901, em Buffalo (EUA), que Annie leu 
sobre a crescente popularidade das Cata-
ratas do Niágara. De repente, ocorreu-lhe 
descer as cascatas dentro de um barril. 
Para ela, algo drástico era a única maneira 
de atrair fama e dinheiro, garantindo que 
não passasse os seus últimos anos na mi-
séria. Pobre, viúva e de aparência frágil, 
Annie sabia que não existia muito espaço 
para ela numa nação industrial em contí-
nua expansão.
Lançar-se em águas traiçoeiras e de uma 
altura tão grande não parecia algo tão ter-
rível assim, afinal a vida já havia provado 
por diversas vezes que ela era uma sobrevi-

vente. Durante a feira Panamericana, An-
nie abordou os repórteres e contou sobre o 
que faria. Contudo, temendo não ser levada 
a sério, ela alegou que tinha 40 anos.
A mulher contratou Frank Russel para ser 
o seu agente e convencer os funcionários 
das cataratas a permitirem que ela saltasse 
do local num barril selado. Com o consen-
timento deles, Annie projetou a própria 
embarcação: desenhou um diagrama e 
confecionou um protótipo em papelão e 
cordel.
Depois de vários atrasos, aparentemente 
porque ninguém queria ter o nome vin-
culado a uma missão suicida, o barril ficou 
pronto. Pesado como uma bigorna para 
que se mantivesse na vertical ao longo 
de seu percurso, era todo acolchoado por 
dentro e feito de carvalho puro, preso por 
10 aros de ferro reforçados.

Os frutos da queda

Em 24 de outubro 1901, no seu 63o aniver-
sário, Annie Taylor foi selada dentro do 
seu barril, nas margens do lado canadiano 
das cataratas – onde existe a maior queda. 
Com oxigénio suficiente para uma hora de 
trajeto (demorou bem menos que isso), 
a mulher foi lançada à própria sorte nas 
águas. “Senti como se estivesse a ser su-
focada, mas decidi ser corajosa”, declarou 
ela. Depois de ser agitado e revirado pela 
força da correnteza, o barril parou por um 
momento, depois mergulhou na queda. A 
descida durou segundos, porém Annie foi 
resgatada das cataratas apenas 20 minu-
tos depois pela equipa que a aguardava. 
Com um corte na cabeça e inconsciente 
por conta do impacto, foi por pouco que 
ela sobreviveu – Annie quase morreu asfi-
xiada. Em terra firme, ela foi entrevistada 
pela multidão de repórteres que a espe-
ravam e, nesse momento, Annie Taylor 
ganhou o apelido de “rainha da névoa” e 
tornou-se a primeira mulher a descer as 
Cataratas do Niágara num barril.

Localizada na fronteira entre o Canadá e 
Estados Unidos, Niagara Falls (ou Cata-
ratas do Niágara) estão entre as maiores 
cascatas do mundo. Com três quedas 
de até 57 metros de altura cada, é a 4ª 
maior em fluxo de água – em média 168 
mil m³ a cada minuto.

Descoberta por Samuel de Champlain, 
em 1604, estas cataratas registaram o pri-
meiro período de turismo no século XIX, 
tornando-se a principal fonte de renda da 
sociedade da época. Com o final da Segun-
da Guerra Mundial, o local testemunhou a 
segunda e definitiva “onda” turística, uma 
vez que as pessoas passaram a ir de carro 
até à região.
A década de 1940 foi marcada pelo desen-
volvimento urbano de ambos os lados da 
fronteira, que usou da expansão territorial 

para a construção de rodovias e pontes nos 
arredores das cataratas.
Foi em outubro de 1829 que Sam Patch, 
um aventureiro, “o pulador de Yankee”, 
tornou-se a primeira pessoa a decidir lan-
çar-se – e sobreviver – às ferozes quedas 
canadianas do Niágara. Esse momento 
tornou-se o primeiro daquela que seria 
uma espécie de “corrida” entre aqueles 
que buscavam o prestígio mundial através 
de atitudes insanas como a de Patch. Du-
rante muitos anos, Niagara Falls foi o palco 
de todos os tipos de tentativas.

A primeira corajosa

Para Annie Edson, viver tornou-se uma 
verdadeira aventura – infelizmente nada 
boa. Nascida em Auburn, Nova York, em 24 
de outubro de 1838, ela foi uma de 11 filhos 
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RAINHA DA NÉVOA
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Foi através das redes sociais que Madalena Bran-
dão revelou: foi diagnosticada com covid-19. A 
atriz partilhou um texto no qual fala dos sinto-
mas que a levaram a fazer o teste, que deu posi-
tivo. Além disso, mencionou ainda os cuidados 
que está a tomar nesta fase e mostra-se otimista 
na rápida recuperação.
“Não adoro dar esta notícia, mas nos últimos 
dias senti-me com algumas dores de cabeça e 
tive uma temperatura um pouco acima do nor-
mal que, tendo em conta a situação atual, me fez 
decidir imediatamente fazer o teste à COVID-19. 
O resultado foi positivo. Sinto-me bem, com 
sintomas leves e em casa, sob observação. Estou 
em permanente contacto com profissionais de 
saúde, que têm sido incríveis em todo este pro-
cesso. Sempre que possível e for oportuno darei 
mais notícias da situação.
Tenho tido todos os cuidados, não tive compor-
tamentos de risco e, mesmo assim, aconteceu, 
por isso, peço que tenham atenção e sejam vi-
gilantes a qualquer sintoma que se apercebam. 
Esta, infelizmente, é a nova normalidade e te-
mos de estar atentos a qualquer sintoma.
Agora é aceitar, descansar, reforçar o sistema 
imunitário, lidar com as ansiedades e dúvidas 
que possam surgir e esperar ❤ ”
Nos comentários, fãs e seguidores de Madalena 
Brandão enviaram-lhe mensagens a desejar rá-
pidas melhoras.

Kika

Em fevereiro deste ano, Marco Paulo anun-
ciou que estava a travar uma luta contra o 
cancro da mama. Na altura, o cantor co-
municava que lhe tinha sido retirado um 
tumor maligno e que iria começar trata-
mentos de quimioterapia. Agora, o músico 
tem novidades.
Nas redes sociais, Marco Paulo escreveu 
um texto anunciando que está prestes a fa-
zer o último tratamento de quimioterapia. 
Otimista e com força, revela ainda que irá 
em breve falar abertamente sobre a luta 
contra a doença.
De lembrar que, há cerca de 20 anos, Marco 
Paulo superou um cancro no cólon.

À espera da primeira filha, Katy Perry revelou 
que já tem uma alcunha- muito doce – para 
a menina. À conversa com Fleur East no Hits 
Radio Breackfast, a estrela do American Idol 
disse: “Às vezes eu chamo-a de Kicky Perry. 
Adoro um trocadilho, mas estou realmente 
ativa no momento e, tu sabes, os meus mé-
dicos estão tipo ‘Mantenha-se ativa’, e então 
eu tenho dançado e cantado muito.” A pala-
vra “kicky” em inglês é um adjetivo que sig-
nifica emocionante, excitante ou arrepiante.
A autora do hit mundial “California Girls” 
está à espera do seu primeiro filho, fruto da 
relação com Orlando Bloom. A estrela de “Pi-
ratas das Caraíbas” tem um filho de 9 anos, 
Flynn, do casamento anterior com Miranda 
Kerr. Katy demonstra-se grata pelo conhe-
cimento do marido acerca de items de bebé, 
afirmando que este sabe tudo o que eles pre-
cisam, “O bom é que ele tem um filho de 
nove anos. E ele já passou por isso.”

Grant Imahara, apresentador de Caçadores 
de Mitos, morreu aos 49 anos. Segundo a 
revista The Hollywood Reporter, a causa da 
morte terá sido um aneurisma.
A notícia foi confirmada pelo Discovery 
Chanel. “Temos o coração partido por saber 
esta notícia triste sobre Grant. Ele era uma 
parte importante da nossa família da Disco-
very e um homem realmente maravilhoso. 
Os nossos pensamentos e orações estão para 
com a sua família”, lê-se num comunicado. 
Além de ter entrado em mais de 200 epi-
sódios de Caçadores de Mitos, entre 2003 
e 2014, Imahara entrou ainda na série da 
Netflix “Projeto Coelho Branco”. Enquan-
to engenheiro, trabalhou na empresa THX, 
fundada por George Lucas, e criou Geoff 
Peterson, o “esqueleto humano” que teve 
o papel de ajudante no programa “The Late 
Late Show”, com Craig Ferguson.

Isaura usou as redes sociais para dar a conhecer que terminou 
os tratamentos de quimioterapia. A cantora de 30 anos, que foi 
diagnosticada com cancro da mama no início deste ano, mostra-
-se a recuperar e otimista com o futuro. 
“Acho que 2020 tem sido um ano estranho para toda a gente. Mas 
a pouco e pouco vamos traduzindo estranheza em coisas boas. 
Há duas e três e quatro semanas atrás, da quimioterapia ir acu-
mulando, sentia-me extenuada de coisa nenhuma. Ontem andei 
12km na serra de Sintra e tirando os gémeos massacrados parece 
que não foi nada! Fiz a minha última sessão de quimioterapia no 
dia 3 de julho e ainda é cedo para notar grandes recuperações no 
corpo mas sabe bem saber que já está e às vezes uma mudança 
mental é quanto basta. Por isso, a todos nós que estamos metidos 
neste 2020 esquisito: ‘bora equipa! ❤ ”, escreveu como legenda 
de uma fotografia a preto e branco com vista para o mar.

NAYA RIVERA 
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KICKY 

CAÇADOR DE MITOS 
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A família de Naya Rivera divulgou uma decla-
ração pública após a trágica morte da atriz. 
Rivera foi confirmada morta aos 33 anos, na 
segunda-feira, 13, cinco dias depois de ter de-
saparecido no Lago Piru, na Califórnia, onde 
estava a desfrutar de um período de descanso 
com o filho de 4 anos, Josey Dorsey. O menino 
encontra-se bem.
“Estamos muito gratos pelas demonstrações de 
amor e orações por Naya, Josey e a nossa família 
durante a semana passada. Enquanto lamenta-
mos a perda de nossa bela lenda, estamos aben-
çoados por honrar o seu legado eterno e o seu 
espírito magnético“, disse a sua família, em de-
claração ao Deadline, na terça-feira, 14.
“O céu ganhou o nosso anjo atrevido“, acres-
centou a família. “Pedimos gentilmente que a 
nossa privacidade seja respeitada durante este 
período muito difícil“, rematou a família.
De lembrar que, no dia 8 de julho, Rivera e 
o filho de 4 anos alugaram um barco no lago 
Piru. Quando o barco não foi entregue passa-
do três horas como dita o aluguer, a equipa do 
lago efetuou buscas e encontrou o barco com 
Josey lá dentro, adormecido. Uma operação de 
busca e salvamento foi efetuada no lago pelas 
autoridades. Na segunda-feira, 13, de manhã, 
o xerife do condado de Venturam anunciou que 
o corpo da atriz tinha sido encontrado. A au-
tópsia confirmou afogamento acidental como 
causa da morte.

ISAURA 
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MILÉNIO |  PASSATEMPOS

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

• 1 frango cortado em pedaços
• 1 cebola grande
• 1 folha de louro
• 2 dentes de alho
• 1 cenoura
• 250gr de queijo ralado
• 1 chouriço de carne
• 200 gr presunto
• 1/2 cálice de Vinho do Porto
• Pimenta e sal q.b.

Ingredientes: Arroz

• 2 chávenas de arroz carolino
• 1 cebola
• 4 chávenas de caldo do frango

Modo de preparação: 

Numa panela colocar o frango em pedaços e 
acrescentar chouriço e presunto. Juntar tam-
bém cenoura, cebola, alho e louro, e por fim 
meio cálice de Vinho do Porto.
Regar com água, temperar com pimenta e le-
var ao lume durante 45 minutos.
Quando estiver cozido , retirar o frango do 
lume e desfiar. Reservar também o chouriço, 
o presunto, parte do caldo e a gordura que 
sobrou da cozedura.
Para o arroz, picar uma cebola, e levar a re-
fogar na gordura do frango. Meter o arroz e 
fritar ligeiramente.
Regar com o caldo da cozedura do frango, 
temperar com sal e deixar cozinhar durante 
10 minutos.
Enquanto isso, cortar o chouriço em rodelas e 
o presunto em pequenos pedaços.
Por fim, dispor tudo numa assadeira.
Fazer uma cama de arroz, colocar por cima o 
frango e o presunto, voltar a tapar com arroz 
e terminar com o queijo ralado e o chouriço. 
Levar ao forno durante 10 minutos.
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Dicas

 W C Q X N A A N C H O V A U X
 I T R U T A P J V T O H I V S
 P P T T V D M A B O N I T O J
 A T R D D X N B N K S N B E L
 C R G A R O U P A G V V L O M
 U A B B P H U N I C A E O C C
 F Í G A A I I R A H A Q K I A
 A R W A I R R C A M Q L X W R
 T A C V W A B A I D O Y H B P
 U E Y Q S N C A R T O R D A A
 M N Y B O H G U D U P G A E U
 L G P E S C A D A O C A D D P
 G U H P S A L M Ã O O U R H O
 Q I G K S A R D I N H A K G R
 C A N M E V J Y H P R B O B O
ENGUIA
PIRARUCU
BACALHAU
SARDINHA
CARPA

DOURADO
PARGO
BONITO
PANGA
SALMÃO

ANCHOVA
PACU
BARBADO
TRUTA
ATUM

GAROUPA
PESCADA
BAIACU
NAMORADO
TRAÍRA

 1.  Condição do que é maior; superiorida-
de, supremacia

 2. Belo, bonito; prazeroso de se contem-
plar, de se apreciar

 3. Em que há transtorno afetivo, forte 
abalo sentimental

 4. Embarcação de grande porte (mercante 
ou de guerra)

 5. Veículo que se locomove sobre rodas, 
para transporte de passageiros ou de 
cargas

 6. Ausência de arrumação, de organização
 7. Mergulhar ou banhar em qualquer lí-

quido
 8. Animal que ainda não foi domesticado

 9. Meio de pagamento, na forma de moe-
das ou cédulas, emitido pelo governo de 
cada país

 10. Aquilo que possui baixa temperatura
 11. Sentido com que se distinguem os odo-

res; cheiro, faro
 12. Desprovido de beleza, de aparência de-

sagradável
 13. O que é objeto da nossa mais alta aspi-

ração; a solução perfeita
 14. Tornar(-se) seco, retirar de ou perder a 

umidade; enxugar(-se)
 15. Que sente ou manifesta alegria; conten-

te, jubiloso

Jogo das 10 diferenças

Palavras cruzadas Sudoku

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira
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MILÉNIO |  HORÓSCOPO

Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

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

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Poderá esperar um desenvolvimen-
to favorável nos seus negócios. Não 

deverá ter receio de possíveis atrasos pois a 
influência de Mercúrio irá favorecê-lo/a.

Se estiver solteiro/a aproveite para olhar à 
sua volta pois encontrará alguém que lhe 
irá agradar. Se está numa relação, aprovei-
te para transmitir alguma confiança e amor 
à sua cara-metade.

LEÃO 22/07 A 22/08 

 A influência de Marte fornecer-
-lhe-á as ferramentas para manter a 

forma e o equilíbrio. Aproveite as férias para 
fazer uma pausa verdadeira e, se não sair de 
casa, tente pelo menos alterar a sua rotina.

Aproveite para criar memórias com a sua 
cara-metade. Se estiver solteiro/a poderá 
ter um encontro inesperado que lhe fará 
“borboletas na barriga”.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

O seu poder de argumentação esta-
rá no seu auge e a sua personalidade 

será uma bela ferramenta para melhorar as 
suas relações profissionais.

A influência de Marte e Vénus será a sua 
melhor aliada para o/a ajudar sentimen-
talmente. Se tiver a oportunidade de fazer 
umas férias irá encontrar uma atmosfera 
acolhedora para onde quer que vá.

TOURO 21/04 A 20/05

Terá necessidade de sair da rotina e 
de tirar umas férias. Se as suas não 

estiverem próximas, tire pelo menos um fim 
de semana prolongado para recarregar bate-
rias.

A influência de Úrano fará com que se sinta 
mais independente, preferindo estar com um 
número reduzido de pessoas. Se tiver filhos, 
eles captarão toda a sua atenção.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Deverá focar-se na organização e 
praticidade do seu ambiente de tra-

balho. Irá fazer tudo o que está ao seu alcan-
ce para fortalecer a sua posição profissional.

Deverá reivindicar a delicadeza e romance 
que precisa na sua vida, não hesite em di-
zer tudo o que sente à sua cara-metade. Se 
estiver solteiro/a cruzar-se-á com pessoas 
que não quererão relações estáveis.  

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

A influência de Saturno fará que es-
teja mais rigoroso/a. Tente relaxar 

pois essa postura poderá aumentar a quali-
dade do seu trabalho, mas também o/a dei-
xará mais descontente com os resultados.

Se estiver solteiro/a poderá ver uma ami-
zade transformar-se em algo mais, de uma 
forma surpreendente. Não deixe escapar 
esta oportunidade!

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Estará perfeitamente conscien-
te daquilo que quer e as relações 

profissionais que surgirão terão por base a 
confiança.

Existirá uma agradável atmosfera à sua vol-
ta e Vénus ajudá-lo/a-á a manter os bons 
relacionamentos que já tem. Se estiver sol-
teiro/a irá encantar com a sua imagem e 
simpatia… Não seja demasiado impaciente.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Continuará a sentir algum cansa-
ço, mas andará mais despreocupa-

do/a. A influência de Marte irá conferir-lhe 
uma força extra para resolver algumas si-
tuações que estavam em atraso. Se estiver 
solteiro/a, a influência de Vénus e Marte 
incendiará o seu coração. Não faltará amor 
e amigos à sua volta, mesmo que só consiga 
estabelecer contacto pelas redes sociais.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Estará com mais energia e otimis-
mo para atingir os seus objetivos, 

apesar da influência de Mercúrio dificultar 
um pouco o seu progresso.

A sua relação irá intensificar-se e saberá 
como tirar da sua cabeça aquele ciúme que 
teima em estragar tudo. Se estiver solteiro/a 
todos os olhares estarão voltados para si.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

A semana será estimulante pois 
obterá respostas para as questões 

profissionais, financeiras e práticas que há 
muito aguardava.

A influência de Marte fará com que este-
ja um pouco impaciente e irritado/a. Não 
diga nada sem pensar porque, mais tarde, 
poderá arrepender-se.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Verá algumas melhorias financeiras 
pois a influência de Mercúrio fará 

com que esteja um pouco mais prático/a na 
resolução dos problemas. Siga em frente!

Irá colocar as perguntas certas que o/a fa-
rão perceber o que realmente quer, e com 
quem. Se precisar de mudar alguma coisa 
na sua vida aproveite, pois o momento será 
oportuno.

PEIXES 20/02 A 20/03

A influência de Marte fará com 
que tenha um incentivo extra para 

se superar, aumentar os seus rendimentos 
e reencontrar um equilíbrio financeiro.

Irá dedicar-se à sua família, pois é com ela 
que se sente verdadeiramente bem. Vénus 
trar-lhe-á boas notícias ou, até mesmo, um 
pequeno evento com os seus… Irá adorar!
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Soluções
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MILÉNIO |  INFORMAÇÃO

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO

TRAS-OS -MONTES
E AL TO DOURO

DOURO
LITORAL BEIRA

ALTA

BEIRA
LITORAL BEIRA

BAIXA

EXTR
EMADURA

RIB
ATE

JO

ALTO
ALENTEJO

BAIXO
ALENTEJO

ALGARVE

MINHO

AÇORES     LM AAD GE UI TRA OR      P C

A

ANA D

HAMILTON

ON IOTAR

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

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

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

Profissionais de Televisão 
Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.

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

M E D I A  G R O U P  I N C

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

Contact: Carlos 416 220 9514

Empresa de jardinagem precisa de pessoas, 
com e sem experiência, para instalação de 
pedra natural e interlock. 

Contacte Carlos 416-821-2698

Este é o momento de nos unirmos. 
De ajudarmos quem mais precisa. 
A MDC Media Group está a promover a recolha de 
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

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

Ajude-nos a ajudar!

ClassificadosClassificados

Leão D’Ouro
Restaurante português localizado no 920A 
Dundas Street West em Mississauga procura 
empregados de mesa com experiência.

Established Portuguese restaurant located at 
920A Dundas Street West in Mississauga is 
looking for experienced waiters & waitresses.

JULIO SANTOS (905) 566-5326
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*Offer available from July 1 to July 31, 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 July 31, 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 July 31, 2020, excluding: Chevrolet: Spark LS, Corvette, Camaro ZL1, Colorado 2SA; GMC: Canyon 2SA. Contracts will be extended accordingly. See dealer for details. **Plus HST & Licensing.

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

2020 TERRAIN 
DENALI AWD
LEASE FOR $198** BI-WEEKLY, THAT’S LIKE:

$99**

$3,325
1.9% FOR 48 

MONTHS
WEEKLY

INCLUDES
EMPLOYEE PRICE ADJUSTMENTS 
WITH $2,350 DOWN PAYMENT**

LEASE RATE

AT



TWO STORY DETACHEDWoodbridgeJust Sold!
91 Bowie Ave

174 Riverview Ave,Woodbridge

GILBERT LOPES
soldbygil.com 
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS 
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  1272 Dundas St. W. (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave. W.  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Semi-detached 

Casa separada de um lado. 3 Quartos e 
3 casas de banho.

Pedem $817 000

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

401 – Trafalgar

Linda casa (3.100 pés quadrados), num 
lote de 100 x 400 pés.

4 quartos e 4 casas de banho.

CUSTOM BUILT HOME

Queen e Dovercourt

Three bedroom, 3 bathroom with a large 
yard that’s perfect for entertaining. Three 
years old with many builder upgrades.

Perfect for first time buyers in Alliston.

Asking $568,000. Solid spacious 2 sto-
ry three bedroom home on a very qui-
et street. Close to all amenities; parks 
schools, shopping, restaurants, stores, 
and public transit. Furnace is 8 years old, 
air conditioner is 9 years, roof 3 months, 
hot water own and electrical was updated.

Spacious home on a quiet, over 2800 
square feet mature & child friendly street 
in the sought after neighbourhood of pine 
grove. This homes boasts a walk-out ra-
vine lot. Rare extra deep lot 

Executive corner unit townhouse! Over 
2000 sq.ft of living space, features in-
clude hardwood in living and dining with 
boxed ceiling with potlights and gas fire-
place. Plenty of natural sunlight through 
out, kitchen is open concept design with 
centre island and large breakfast area 
with walk out to upper deck. 2nd floor fea-
tures hardwood in all bedrooms with up-
dated bath and walk in closet in master. 

JUST LISTED!
10 John Frank Road, Woodbridge 

Eglinton and Dufferin Lansdowne And Dupont

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing. 

Está farto da manutenção da sua 
propriedade? Quer algo mais pequeno 
e que lhe dê menos trabalho? 
Preço:  $519,900
Incrível apartamento de 1 quarto + 
den. Open concept com uma varanda 
grande. Cozinha moderna e com muita 
arrumação. TTC à sua porta. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing.

Preço: $570,000
Apartamento espaçoso de 1 quarto + 
den. Open concept, Cozinha incrível, 
vista espetacular e ótimas instalações. 
A uma curta distância do metro.

Scarlett and Eglinton

Preço: $499,990
Apartamento de 1 quarto com dois lu-
gares de estacionamento. Próximo do 
centro médico e da Igreja portuguesa 
St. Joseph.

Wilson and Dufferin

Oakville

JUST SOLD!

SOLDJUST SOLD!


