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Doar ou Não Doar

Como se a Covid e o clima não estives-
sem já a criar dilemas que cheguem, o 
escândalo que envolve uma organização 
de caridade está a retirar o foco da nos-
sa nova vida normal e está a colocar o 
holofote sob a questão de doar às orga-
nizações de caridade. 

No seu núcleo, o conceito de caridade 
é nobre e apresenta oportunidades 
para contribuir para a sociedade, 

de forma a diminuir as desigualdades para 
aqueles que poderão não ser tão afortuna-
dos quanto nós. 

O caso do WE Charity está a gerar um ve-
rão de descontentamento entre os canadia-
nos, colocando o atual governo minoritário 
numa ribalta negativa e à qual poderá até 
não sobreviver. 

O caso WE Charity é apenas o mais re-
cente numa série de escândalos políticos 
relacionados com o conflito de interesses 
e será interessante ver se o voto dos ca-
nadianos será numa perspetiva de perdão 

ou se vão sepultar o Robin Hood que tem 
estado a oferecer dinheiro desde março. A 
teia de organizações criada por Kielbur-
gers para ocultar movimentos de fundos 
monetários de empresas com ou sem fins 
lucrativos, criou um efeito bola de neve de 
confusão e desconfiança para os apoiantes 
de caridade. O emaranhado de mensagens 
dos fundadores e a amnésia demonstrada 
pelos funcionários do Governo envolvidos 
resultaram num comité federal judiciário 
a investigar todos os assuntos relacionados 
com o WE. O labirinto criado para escon-
der a verdade, juntamente com a atitude 
de que a maçã não está podre, tem como 
resultado a desconfiança por parte de mui-
tos apoiantes de organizações de caridade. 
A todos aqueles que continuam a lutar por 
fins de caridade, a complexidade do WE irá 
dificultar o processo habitual. A caridade 
assume muitas formas, desde doar para 
o Banco Alimentar onde, semanalmente, 
recebem 20,000 clientes, a dar uma sopa 
a um vizinho com fome. Com o aumento 
da pobreza, prevê-se que a necessidade de 
olharmos uns pelos outros não irá diminuir 
nos próximos tempos. Para que a sociedade 
funcione e para que as abordagens radicais 
de muitos terminem, a entrega de serviços 
aos pobres terá que ser alterada.  

Grandes organizações de caridade têm-
-se transformado em corporações sem a 
supervisão adequada, onde os doadores 
não compreendem o seu funcionamento. É 
fundamental existir transparência para ga-
rantir que aqueles que doam sabem aquilo 
que os seus fundos apoiam. Está na altura 
de impedir que as organizações de caridade 
criem uma existência baseada no serviço 
próprio, com salários elevados, sem outro 
objetivo senão enriquecer-se. 

O Governo, encarregado do nosso di-
nheiro, deve ser responsabilizado e o elei-
torado tem de enviar uma mensagem forte 
de que o código de ética deve ser reforçado 
e que os políticos privilegiados que infrin-
gem a lei têm que ser punidos. 

À medida que a instituição de caridade 
Magellan embarca no caminho de cons-
truir um lar para os mais vulneráveis, os 
desafios de apelar por fundos serão muitos. 
Os diretores do Magellan são voluntários e 
doadores. Precisamos que a comunidade 
insista sobre a gestão e transparência mas, 
ao mesmo tempo, abrace as necessidades 
de uma comunidade. Venha e vamos fazer 
isto acontecer. 

Obrigado. 
Versão em inglês P. 13

Manuel DaCosta
Editorial

MILÉNIO |  EDITORIAL

26°Sábado

23°DOMingo

23°Segunda-feira

Quarta-feira 23°

toronto

Previsão Meteorológica

Quinta-feira 24°

Sexta-feira 25°

23°Terça-feira

LEIA A QUALQUER 
HORA DO DIA

O seu novo website
sempre com notícias atualizadas

mileniostadium.com
Siga-nos nas redes sociais
             /mileniostadium

31  de Julho A 6 DE AGOSTO

Ano XXIX- Edição nº1495

31 de julho a 6 de agosto de 2020

Semanário. Todas as sextas-feiras, bem pertinho de si!
Propriedade de: 
Milénio Stadium Inc./MDC Media Group 
309 Horner Ave. Etobicoke, ON M8W 1Z5 
Telefone: 416-900-6692

Direção: 
Manuel DaCosta 
Presidente, MDC Media Group Inc. 
info@mdcmediagroup.com

Madalena Balça 
Diretora, Milénio Stadium  
m.balca@mdcmediagroup.com

Assistente de Direção: Carlos Monteiro 
c.monteiro@mdcmediagroup.com

Marketing: José M. Eustáquio  
Vice-Presidente, MDC Media Group Inc. 
jm.eustaquio@mdcmediagroup.com 

Diretor Criativo: David Ganhão 
d.ganhao@mdcmediagroup.com

Edição Gráfica: 
Fabiane Azevedo 
f.azevedo@mdcmediagroup.com

Publicidade: Rosa Bandeira  
Telefone: 416-900-6692  
info@mdcmediagroup.com

Colaboradores do jornal: Adriana Marques, Aida Batis-
ta, Augusto Bandeira, Catarina Balça, Cristina da Cos-
ta, Daniel Bastos, Francisco Pegado, Inês Barbosa, Inês 
Carpinteiro, Joana Leal, Kika, Luís Barreira, Manuela 
Marujo, Mário Silva, Paulo Gil Cardoso, Peter Ferrei-
ra, Rosa Bandeira, Sara Isabel Dias e Telma Pinguelo

Cartoonista: Stella Jurgen

Traduções:  Inês Carpinteiro

Parcerias: Diário dos Açores e Jornal de Notícias

A Direção do Milénio Stadium não é responsável
pelos artigos publicados neste jornal, sendo os
mesmos da total responsabilidade de quem os assina.

1°Sábado

9°DOMingo

-3°Segunda-feira

Quarta-feira -6°

22 de  Fevereirotoronto

Previsão Meteorológica

Quinta-feira -5°

Sexta-feira 2°

-7°Terça-feira

LEIA A QUALQUER 
HORA DO DIA

O seu novo website
sempre com notícias atualizadas

mileniostadium.com
Siga-nos nas redes sociais
             /mileniostadium

EDITORIAL

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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“I have no doubt the money we raised
was applied and used appropriately”
- Kelly Amaral
Much has been written and more ex-
pected to be penned about the relation-
ship between WE Charity and the Liberal 
government led by Justin Trudeau. Sus-
picions (many already confirmed) of paid 
fees by WE to the Prime Minister’s family 
and some members of his government 
has resulted in the formation of a Judi-
cial inquiry to investigate the mistrust.

In this edition of Milénio Stadium, a sup-
porter of WE Charities is providing her 
opinions on the charity based on her 

involvement in fundraising over the past 
five years. Kelly Amaral is a philanthropist 
and volunteer for a number of charities and 
community organizations and her views 
countering the current negative aspects of 
WE provide an antidote to the mistrust in 
the governance of the Charity.  

Milénio Stadium: Have many charities be-
come too big to be effectively managed and 
is WE possibly one of them?

Kelly Amaral: The bottom line is I have no 
doubt the money we raised over for five 
years was applied and used appropriately.

MS: As a supporter and fundraiser for WE 
charities, what was your original decision 
to support this charity?
KA: When I decided to support this charity, 

I did so because of their very low adminis-
trative costs which was below 10%

MS: Up to this year, you organized yearly 
fundraisers which raised thousands of dol-

lars for this charitable organization. Did 
you ever question as to where and how the 
funds were spent?
KA: I stand by my decision and efforts and 
have no regret my commitment to helping 
them over a five-year period. I feel my efforts 
and everyone who supported our fundrais-
ing efforts was definitely not in vain.

MS: Your visits to Africa had the purpose 
of personal confirmation of the good work 
being done by WE helping under privil-
eged children with education. Can you de-
scribe what impact these visits had on you 
and did it incentivize you to do even more 
as you observed the positive impact?
KA: I saw first-hand the community of 
Romgena, Kenya. There was zero sustain-
ability. There were no schools, no well 
with clean drinking water, no crops, no 
alternate income opportunities, and no ac-
cess to health care. Five years later (I vis-
ited again) all of the above existed and the 
community was sustainable and thriving. I 
met with families and community 
leaders on both my visits and we discussed 
the progress and I personally was thanked 
for my and everyone who had supported 
the remarkable transition.

MS: ln hearing about the current contro-
versies and criticisms that are being as-
sociated with WE and its organizational 

structure. Are they reflective of the charity 
you know?
KA: I always strongly suggest people to 
use the CRA website to look at how much 
charities get from government funding and 
break down of salaries etc. People would 
be shocked with what charities and their 
boards get paid. And again, think that WE 
from this perspective is quite impressive 
the amount of work and good they do with, 
actually, how much they raise.

MS: Negative publicity will have a detri-
mental impact on WE and other charities. 
How should WE encounter the informa-
tion to ensure its durability?
KA: I also do believe it’s irrelevant, WE was 
probably best to administer the youth pro-
gram as there is no other charity with the 
reach to youth that they have.

MS: Finally, please share the positive work 
of WE as you know it and outline if you 
think that restructuring would be helpful 
to ensure that the public at large under-
stands their holdings and what the new 
structure should reflect.
KA: The issue at hand currently is purely 
political. And yes, I believe perhaps proper 
process was not transparent or followed, 
but this happens regularly.

Manuel DaCosta/MS

Kelly Amaral is a philanthropist and volunteer
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The WE Charity / Trudeau family scandal 
has caused some of its biggest sponsors 
to reassess their ties to the organization, 
including Telus, Virgin Atlantic Airways 
and a charity connected to Prince Harry. 
The Royal Bank of Canada, another ma-
jor sponsor, is also reconsidering its re-
lationship with the charity. 

Last Tuesday (28) , Craig and Marc 
Kielburger, the two brothers that 
founded the WE in 1995 testified at 

the House of Commons finance committee 
that they regret ever accepting a contract 
to administer a $912-million student-vol-
unteer program that has attracted weeks of 
controversy and ethics investigations into 
the prime minster and the finance min-
ister. The brothers told MPs that they did 
not receive a direct call from Prime Minis-
ter Justin Trudeau about the program and 
that they never would have taken the call 
from the civil service if they’d known how 
controversial the program would be. The 
investigation is ongoing but with sponsors 
changing their minds we can imagine that 
2020 will be a tough year for WE. 

This week Milénio Stadium heard from 
two Portuguese-Canadian charities, Abrigo 
Centre, that helps women who facing do-
mestic violence and abuse issues, and Luso 
Canadian Charitable Society which assists 
disabled people. Ed Graça is the Executive 
Director from Abrigo Centre and Heather 
Grand is the Executive Director from Luso 
Canadian Charitable Society. They both 
realize that WE Charity scandal can create 
some confusion and distrust in the gener-
al community, but they are optimistic that 
people are aware of the work that they do 
to help the local community. 

MS: When did Luso Charities start and 
what was its main goal? 

Heather Grand: Luso Canadian Charitable 
Society started in 2002 and received chari-
table registration in August 2003. Our ori-
ginal purpose was to build and maintain a 
community centre for persons living with 
disabilities. A place that would provide 
workshops, programs and activities for the 
benefit of disabled persons. That purpose 

has never changed over the years, except 
we have expanded from that first location in 
Toronto and now provide programs at three 
locations, Toronto, Peel and Hamilton. 

MS: What needs to be in place before a 
charity or non-profit organization can 
begin operating?

HG: Luso is a registered charity not a non-
-profit organization. The Canada Revenue 
Agency (CRA) differentiates between cha-
rities and non-profits. Charities must use 
their resources for charitable activities and 
have charitable purposes, while non-pro-
fit organizations are associations, clubs, or 
societies that are not charities and are or-
ganized and operated exclusively for social 
welfare, civic improvement, pleasure, re-
creation, or any other purpose except pro-
fit. Receiving charitable registration can be 
a long process and may require the support 
of a solicitor or chartered accountant. The 
application requires detailed information, 
such as the activities an organization will 
provide to achieve the purposes stated in 
the governing documents and the planned 
activities to raise funds or generate inco-
me. Applications require CRA review and 
approval, before a charitable registration 
number is issued. A charitable registration 
number is required before an organization 
can issue official donation receipts for in-
come tax purposes. 

2020 Luso Virtual Volta event 

MS: Who are your sponsors and how much 
do they donate annually? 

HG: We are very grateful and fortun-
ate to have a broad base of sponsors and 
donors. They include corporations, com-
panies, community organizations and as-
sociations, various levels of government 

and many individuals. Each year, we ac-
knowledge our Contributors in our Annual 
Newsletter, a copy of which can be found 
on our website. These sponsors are a very 
important part of our success to date and 
we are thankful for the support they pro-
vide. Luso does not receive any ongoing 
government funding and the contribution 
of our donors, sponsors and our fundrais-
ing events, provide a critical part of our 
operating monies. Last year, sponsors, 
donors and events contributed more than 
35% of revenues. This year, fundraising 
has been severely impacted due to the 
pandemic. Now, more than ever, our 2020 
Luso Virtual Volta event, or Volta Virtual 
sem Barreiras e Fronteiras event is critical-
ly important to support ongoing programs 
and services for individuals living with dis-
abilities and their families. Details on our 
exciting new Volta Virtual sem Barreiras e 
Fronteiras can be found at lusoccs.org  

MS: Where do you spend the money and 
how do you prioritize your decisions? 

HG: Priorities are always centred upon 
what is needed for the participants’ bene-
fit, health and safety and program deliv-
ery. At the beginning of each fiscal year, 
a budget is prepared and presented to the 
board for approval. The budget identifies 
the operating costs associated with pro-
gram delivery, supplies, program support 
and any new equipment or investment 
needed. Recent examples include updating 
our respite area with better equipment and 
building an exterior deck area for partici-
pants to enjoy during nice weather. One of 
our values since the beginning of Luso was 
the responsibility to efficiently and effect-
ively manage the financial resources of our 
charity. 

MS: Did Canadians lost their confidence in 
registered charities after the WE Charity 
scandal? 

HG: There is always the possibility, when 
negative information comes out question-
ing a charity’s organization, that it may 
affect the thinking of some individuals, 
but that is no different from when there 
is damaging information about any busi-
ness or a company released to the public. 
However; most donors know and under-
stand the charity they give to and the cause 
they support. I believe the community 
understands and values the opportunities 

Luso Canadian Charitable 
Society

Heather Grand is the Executive Director from Luso Cana-
dian Charitable Society

Details on our exciting new Volta Virtual sem Barreiras e Fronteiras can be found at lusoccs.org
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for choice, social inclusion and person-
al growth Luso brings to participants and 
their families. This is what we hear from 
our participants: “My favourite thing about 
coming to Luso is...I get to be myself” – 
Luso Participant 

MS: Luso Charities submits a tax return to 
the Canadian government each year. 

HG: Yes, we are transparent and open about 
our charity. Each year we have audited fi-
nancial statements prepared and submit 
all required government filings. We also 
present the financial statements at our An-
nual General Meeting. The community is al-
ways welcome to visit the Centre and see for 
themselves what a great place Luso is. 

MS: There are economic benefits when 
someone donates to such as institution, but 
most people are still unaware of them. 

HG: There are financial advantages to sup-
porting a charity, in addition to the feelings 
of satisfaction that arise when you support 
a worthwhile cause. The eligible amount 
of official charitable receipts, up to a cer-
tain percentage of your net income, may 
be claimed when filing your tax return, as 
a charitable tax credit. This non-refund-
able tax credit can be used to reduce tax 
owed. For more personalised information, 
individuals should visit Canada Revenue’s 
website.

MS: When did the Abrigo Centre open its 
doors and what was its main objective? 

Ed Graça: The Abrigo opened its doors in 
June of 1990. The agency was incorporated 
a few months earlier but needed that addi-
tional time to hire staff and prepare for see-
ing clients. Back then, our sole purpose was 
to assist women and children in the Por-
tuguese-speaking community who were 
facing domestic violence and abuse issues. 
Although that is still to this day our core busi-
ness, we have since branched out to work 
with youth, seniors, newcomers and provide 
parenting classes just to name a few things.

MS: What needs to be in place before a 
charity or non-profit organization can 
begin operating?

EG: There are a fair number of rules and 
regulations, both provincially and fed-
erally, one needs to follow if you want to 
create a charity. First, I would suggest that 
you seriously review all the requirements 
that go into creating a charity, it is a lot of 
work. For example, you need to become 
incorporated provincially first and feder-
ally if your mandate extends outside the 
province. You also need to register your 
organization under the federal govern-
ment’s Income Tax Act if you wish to issue 
tax receipts. Those are just two highlights 
on a long list of requirements that take time 
and effort.

MS: Who are your funders and how much 
do they donate annually to the Abrigo 
Centre?

EG: Abrigo has a wide array of funders in-
cluding the United Way Greater Toronto, 
the City of Toronto and various provin-
cial government ministries that help fund 
specific programs that we run for clients. 
For example, Abrigo is an “anchor” agency 
of the United Way and last year they pro-
vided almost $280,000 to us to operate 
some of our programs. That’s incredibly 
generous support. Funding from prov-
incial government sources was just over 

$800,000. Together these funds pay the 
salaries of our counsellors and staff, help 
keep our lights on and keep various pro-
grams and services afloat like our wonder-
ful Success by Six program for new moms. 
Abrigo would not exist or our program-
ming would be significantly reduced with-
out that financial support, but those insti-
tutions believe in the work we do every 
day for our clients. I should also mention 
that we have a number of corporate and 
individual donors who annually provide 
their financial support to help to keep our 
agency operating at full capacity.

MS: Where do you spend the money and 
how do you prioritize your decisions? 

EG: Abrigo’s volunteer Board of Directors 
set our funding priorities for generally a 
three-year term. For an event like our 
annual gala, those funds are unrestricted, 
meaning they will go to any of our pro-
grams and services that need financial 
support. Some of our fundraising initia-
tives are designated to only one thing. For 
example, a campaign specifically for new 
cooking equipment for our seniors, or per-
sonal protective equipment (PPE) for staff 
for our return to face-to-face client meet-
ings or for a specific service like our Vio-
lence Against Women program.

MS: Did Canadians lost their confidence in 
registered charities after the WE Charity 
scandal? 

EG: Anytime there are ethical questions or 
operational concerns with a charity, it does 
raise concerns in the general population. 
That is natural and understandable. Earn-
ing a donor’s trust and confidence is essen-
tial for a charity’s success. Over the last 30 
years, I believe that Abrigo has gained the 
complete trust of our community. How-
ever, if you as a donor are not confident 
knowing that your gift is going to help 
those mandated by the organization, why 
would you give at all? Scandals like what’s 
in the news today are never good but the 
overwhelming majority of charities do ex-
cellent work and make a big difference for 
those in need. 

MS: The Abrigo Center submits a tax return 
to the Canadian government each year.

EG: Yes, we submit a tax return to the fed-
eral government each year. As well, annu-
ally Dixon, Gordon & Co. LLP does a com-
plete audit of our books and prepares a full 
audited financial statement. That docu-
ment is available to the public and anyone 
who is interested in receiving it just needs 
to let us know. As mentioned, our organ-
ization is operated by a volunteer Board 
of Directors currently made up of nine 
community members who oversee my 
performance, that of our staff and our pro-
grams and services. Abrigo has six Board 
meetings annually including our Annual 
General Meeting (AGM) that is open to the 
public. If members of the public are inter-
ested, you can become a voting member of 
Abrigo. There is a $10 annual fee but this 
does allow you to vote on any motions put 
forth at our fall AGM. 

MS: There are economic advantages 
when someone donates to an institution 
of this kind, but most people are still un-
aware of them.

EG: Yes, of course, Abrigo will send indi-
viduals a tax receipt for any donation over 
$20. Corporations and businesses are also 
eligible for a tax receipt for their gift as long 
it is not for an event sponsorship. Receipts 
for sponsorship donations are not allowed 
under federal laws. However, typically 
corporations can use their gala sponsorhip 
gift as a business expense which can be 
used for income tax purposes.

Joana Leal/MS

Ed Graça is the Executive Director from Abrigo Centre
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Details on our exciting new Volta Virtual sem Barreiras e 
Fronteiras can be found at lusoccs.org

Abrigo Centre
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As human beings, there are only two 
things we can be certain of – death and 
taxes. In a worldwide pandemic, the 
often-ignored fragility of life has been il-
luminated for us. We are reminded of the 
certainty, which hid itself amongst the 
everchanging days and nights. However, 
for the elderly, this fact has remained 
ever present. They seek to live life to 
the absolute fullest with no regrets. 
Yet, the blood, sweat and tears of their 
efforts have been rewarded with more 
obstacles. Long-term care has rightfully 
been put under a microscope, which has 
undoubtedly resulted from the lack of 
accountability, transparency and proper 
policies and procedures.

Objectively speaking, the importance 
of long-term care is not as simple as 
a place of residence. Rather, it is a 

community of individuals, who paid their 
dues and want to enjoy their lives. Some 
may find that with their families, how-
ever, those that want socialization and re-
quire added assistance find solace in these 

homes. Which is to say, long-term care 
should provide joy for the elderly, to live 
out their days in happiness without feel-
ing like a burden to their loved ones. In 
lieu of these facts, many long-term care 
homes have not been held responsible to 
their residents, adding onto their suffering 
and fears of the ongoing events of the pan-
demic. 

To say we care for the elderly population, 
it is more than just a feeling or statement. 
As a Portuguese community, we must be 
vigilant in providing the utmost care to our 
loved ones. We cannot allow for improper 
health procedures, which escalate their 
fears and worries. We should not stand for 
unmet basic needs. For those who allowed 
us to prosper, we must recognize their hu-
manity with compassion and support. 

Here, at Magellan, our vision is to build 
a centre, which will represent the spirit of 
the Portuguese community. We acknow-
ledge the legacy of those who built the 
ground we stand on. With openness, our 
hope is to ease the minds of families wor-
ried of their decision to place their loved 
one in the care of others. 

In the past and most recently, long-term 
care homes concealed their failures, while 
silencing the voices of their residents. To 
our dismay, many of them are not capable 
of satisfying the cultural aspect for those 

they serve. It may seem arbitrary to some, 
but simply speaking the same language 
opens a whole world of possibilities. From 
social interactions to inside jokes, it can 
make a difference in their lives that cannot 
be seen on the surface. A non-Portuguese 
speaking personal support worker may 
perform the same duties, but their experi-
ence cannot overcome the language bar-
rier. At times, it may be imperative, as one 
may not able to communicate their needs 
and wants. In which case, their voices re-
main ever silent… 

Speaking from experience, my Avó was 
a victim of negligence living in a long-term 
care facility. It has been almost a year since 
she passed, and I will never forget it. While 
in Canada, she was not capable of learning 
English. One day, she noticed that there 
was water leaking from underneath the 
sink from a pipe in her room. However, 
due to the language barrier, she was unable 
to communicate her concern to the per-
sonal support workers and staff. Instead, 
Avó telephoned Mãe and she went over 
to check-in. It was clear that she was not 
overexaggerating; the water was a definite 
safety hazard. Four days go by, each pass-
ing with the water continually to drip pro-
fusely and the issue not being addressed. 
On the fifth day, my Avó, in the middle of 
night attempted to fill her glass with water 

from the faucet and slipped… hitting her 
head directly into the sink and passing out. 
She is rushed to the emergency room, but 
to no avail. For five days, she is bedridden 
in tremendous pain from a broken nose 
and neck, separated shoulder and internal 
bleeding, before succumbing to the injur-
ies. Since that day, I always wonder… if she 
had the ability to communicate and ad-
vocate in her own language, Portuguese… 
would she still be with me here today?

It is truly disappointing that long-term 
care needed a pandemic to be promptly 
addressed. But the days of unseen pain are 
not gone. We, at Magellan, recognize the 
importance of the cultural aspect within 
those we serve. To many, it may seem like 
going the extra mile unnecessarily. Yet, for 
those such as my Avó, I would say com-
munication is a basic need. To live with one 
another in harmony, it goes beyond pres-
ence. One may feel alone, amongst people 
who will never truly understand them. 
Some may find themselves unable to visit 
their homeland again; praying for a time 
which will never come. To that I say, let 
us provide you and your loved ones with a 
little taste of home… Portugal, the Magel-
lan Centre.… we will bring you home.

Sara Isabel Dias, Executive Director - Magel-
lan Community Charities 

Magellan Community Charities….
Sara Isabel Dias
Opinion
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

1560 Bloor St W, Toronto

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

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

Your #1 Choice to Portugal

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

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491
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Com a pandemia da COVID-19 ficou 
claro que os seniores de Ontário preci-
sam de um lugar digno para residir. No 
entanto, muito antes da pandemia pôr 
em evidência esta realidade, foi preci-
samente com este objetivo em mente 
que um grupo de pessoas decidiu unir 
forças e criar um lar para os idosos de 
origem portuguesa, que residem nesta 
província. O projeto tem 156 camas e 60 
apartamentos de assistance living e af-
fordable housing e para que o Magellan 
Community Centre passe do sonho à 
realidade a equipa precisa de angariar 
$15,2 milhões de dólares. 

Ulysses Pratas fundou a Presteve 
Foods, em 1979, uma empresa líder 
na América do Norte na apanha, 

transformação e distribuição de peixe de 
água doce congelado. Atualmente, Ulysses 
Pratas é o Chair da Magellan Community 
Foundation e esta semana aceitou dar uma 
entrevista ao Milénio Stadium.  

Com o escândalo da WE Charity mui-
tos são os que perguntam se valerá a 
pena doar dinheiro para este tipo de ins-
tituições e se as verbas vão ser realmente 
bem utilizadas. Ulysses Pratas, respon-
sável pela campanha de angariação de 
fundos, garante que este projeto “é uma 
oportunidade única para a comunidade 
portuguesa” e sublinha que “toda a ges-
tão é absolutamente transparente”.

Ulysses Pratas explica ainda que no pro-
jeto existe apenas uma pessoa paga a tempo 
inteiro (Sara Isabel Dias, Diretora Executi-
va), uma a tempo parcial (Richard Ramos, 
Project Manager) e assegura que todos os 
outros nomes são apenas voluntários. Da 
direção para além de Ulysses Pratas fazem 
parte os seguintes nomes: Charles Sousa, 
antigo ministro das Finanças de Ontário; 
Manuel DaCosta, fundador e proprietário 
da Viana Roofing; John P. Ferreira, advoga-
do especialista em direito imobiliário; Jack 
Prazeres, fundador e proprietário do Sen-
so Group Building Supplies; Vítor Fonseca, 
vice-presidente e tesoureiro da Romspen 
Investment; Elisabeth Mendes, profissional 
de políticas públicas e Irene Faria, contabi-
lista certificada (recentemente aposentada 
do MNP LLP).

Milénio Stadium: Quando é que a campa-
nha de recolha de fundos começa e qual é o 

objetivo? Quanto é que precisam de anga-
riar e quais são as fases da campanha? 

Ulysses Pratas: Estamos numa fase inicial 
de recolha de fundos, já temos alguns per-
mits, mas ainda precisamos de mais. Agora 
estamos na fase do Case for Support, que é 
o documento que explica o porquê do pro-
jeto e só com um bom case of support é que 
vamos conseguir receber a confiança da 
comunidade. Esta é a nossa única oportu-
nidade para deixar uma marca portugue-
sa na cidade de Toronto e GTA. O nosso 
objetivo é angariar $15,2 milhões e temos 
apenas dois anos para conseguir juntar esta 
verba. Agora precisamos que a comunida-
de conheça melhor o projeto e fale, dando 
a sua opinião sobre o Magellan Communi-
ty Centre, porque o sucesso do projeto vai 
depender da reação da nossa comunidade 
a esta obra que lhe é dirigida. É fundamen-
tal aumentar as receitas. Em 2014 mais de 
6 milhões de canadianos tinham 65 anos 

ou mais, o que representa mais de 15% da 
população total do país. Em 2030, os idosos 
vão ultrapassar os 9 milhões de habitantes, 
mais de 20% da população. A nossa comu-
nidade portuguesa que reside no Ontário 
não é nenhuma exceção, estamos a enve-
lhecer e precisamos de um espaço digno 
para cuidar dos que já cuidaram de nós. 

MS: A COVID-19 atrasou o sonho? Com 
o dinheiro que os governos estão a gastar 
com a pandemia, corre-se o risco de nos 
próximos anos/décadas não haver tanto 
investimento público para áreas críticas 
como a Saúde. Agora, mais do que nunca, 
cabe à sociedade civil garantir a construção 
do Magellan?

UP: É evidente que ninguém estava à espe-
ra desta pandemia, mas apesar de tudo es-
tamos otimistas, embora não escondamos 
que veio tornar tudo mais difícil. Na minha 
perspetiva julgo que a pandemia veio valo-
rizar o Magellan Community Centre por-
que trouxe ao debate público que a terceira 
idade precisa de atenção. Vamos ter que 
ser criativos e adaptarmo-nos aos novos 
desafios, mas acredito na boa vontade das 
pessoas. É urgente e necessário criarmos 
uma boa rede de lares e de cuidados con-
tinuados. Ontário criou uma lista de regras 
novas para este tipo de estrutura que na 
realidade já tinham sido antecipadas pelos 
nossos parceiros. Algumas das camas do 
projeto já estão separadas por paredes, mas 
obviamente que se for necessário fazermos 
ajustes no projeto, estamos completamente 
abertos. 

MS: Como é que as pessoas podem doar o 
dinheiro? Há alguma conta bancária para 
onde podem transferir o dinheiro? Têm 
eventos físicos previstos? Há valores míni-
mos para doar?

UP:  Para já aconselho as pessoas a procura-
rem ou entrarem em contacto com um dos 
nossos diretores para obterem mais infor-
mações ou então basta entrarem em con-
tacto com a nossa diretora executiva, Sara 
Isabel Dias, através de telefone ou email: 
416-587-3715 ou saradias@magellencha-
rities.ca. Mas também podem consultar a 
nossa webpage e lá vão encontrar informa-
ções úteis sobre o nosso projeto - https://
magellancommunitycharities.ca/. No fu-

turo vamos realizar eventos públicos, mas 
para já, por causa da pandemia, como to-
dos sabem, não é possível.  Vamos ter que 
ser muito criativos ao nível das redes so-
ciais e funcionar mais a nível virtual. 

MS: Como é que funciona a gestão de uma 
conta bancária destas? O valor inicial que 
conseguirem juntar é para investir em quê? 

UP:  A construção está prevista para co-
meçar em outubro de 2021, com a abertura 
oficial planeada para o verão de 2023 para 
coincidir com o 500º aniversário da expe-
dição histórica de Fernão de Magalhães, o 
primeiro descobridor a completar uma via-
gem de circum-navegação ao mundo. Mas 
até lá temos uma longa maratona pela fren-
te e são necessários muitos permits até que 
as primeiras paredes comecem a surgir no 
640 da Lansdowne Avenue, em Toronto. 

MS: Depois do escândalo da WE Charity a 
confiança dos canadianos neste tipo de ins-
tituições foi afetada. A Magellan é diferen-
te da WE? Porque é que podemos confiar 
neste projeto e como é que garantem que o 
dinheiro vai ser bem utilizado?

UP:  É importante informar a nossa comu-
nidade que todos os nossos diretores são 
voluntários sem qualquer tipo de venci-
mento. Apenas a nossa diretora executi-
va, a Sara Dias, que conta com vários anos 
dedicados a causas semelhantes, é que tem 
uma remuneração fixa. Temos a obrigação 
de ser transparentes a nível federal, pro-
vincial e municipal. Cada um de nós entrou 
no projeto porque acredita que vai bene-
ficiar toda a comunidade portuguesa e lu-
so-descendentes que residem no Ontário. 
O Magellan Community Centre vai ser um 
espaço onde os nossos idosos podem falar 
português entre si e com os funcionários e 
a cultura portuguesa vai estar sempre em 
destaque - seja através da gastronomia ou 
através da música ou dos trabalhos ma-
nuais.  O Magellan vai ser uma casa por-
tuguesa que vai ter interação com a comu-
nidade onde está inserida. As crianças das 
escolas vão poder interagir com os nossos 
idosos, o que é extremamente benéfico 
para as duas gerações.  

Joana Leal/MS
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“Cuidar dos que já cuidaram de nós”
Magellan precisa de $15,2 milhões para passar do sonho à realidade 
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Para quem?

Cuidar dos mais velhos é uma das pedras angulares da nossa cultura. 
Fazemo-lo por amor e respeito por eles, e gradualmente por tudo o que 
fizeram por nós. Este será o primeiro e único centro dedicado especifi-
camente aos idosos de língua portuguesa.
É nossa visão e missão garantir que nossos idosos morem numa instala-
ção confortável e agradável, que ofereça serviços em inglês e português, 
oferecendo um ambiente cultural e gastronomicamente sintonizado 
com suas raízes. No verdadeiro espírito de nossa cultura, também será 
uma instalação inclusiva, acolhendo todos os idosos, independente-
mente da etnia.
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Onde?

O Magellan Center será construído na esquina noroes-
te da Lansdowne Avenue e Paton Road, em 1.18 acres 
de frente para a Lansdowne Avenue. O local fica numa 
área madura, convenientemente localizado para o 
transporte público perto da estação de metro Bloor.

O que vai ser?

O Magellan Community Centre oferecerá um atendimento contínuo sob 
uma instalação. Percebendo que nem todos os idosos de nossa comuni-
dade necessitam de cuidados prolongados, o Centro também acomodará 
60 unidades de vida assistida.
A vida assistida é uma opção residencial para idosos que precisam de ser-
viços mais personalizados, desde a preparação das refeições até à limpe-
za. Isso difere dos cuidados de longo prazo, que acomodam e apoiam as 
pessoas que não podem mais viver de forma independente e que podem 
exigir assistência e supervisão médica ou de enfermagem, 24 horas/dia. 
A Magellan comprometeu-se a tornar pelo menos 47 das unidades de vida 
assistida “acessíveis”, de acordo com o Programa de Habitação de Porta 
Aberta da Cidade, que prioriza os idosos com baixos rendimentos.

Como funciona?

Uma característica interessante do Magellan Center será o Community 
Hub, localizado no piso térreo. Ele incorporará espaço compartilhado tanto 
para os cuidados de longo prazo quanto para os residentes vivos assistidos, 
ao mesmo tempo que oferece uma receção calorosa à comunidade em ge-
ral. Esse espaço da comunidade foi projetado para promover o alcance da 
inclusão. Ele será usado para apoiar programas recreativos, educacionais 
e culturalmente focados, como artes e ofícios, aulas de culinária, noites de 
cinema, aulas de ginástica, oficinas interativas e um centro de aprendiza-
gem num laboratório de informática. Incluídos no design do Centro estão 
os principais andares dos serviços médicos para atender às necessidades de 
saúde e bem-estar dos idosos.

Nos idosos:
O Centro oferecerá a todos os residentes paz de espírito e uma sensação de 
segurança num ambiente familiar e atencioso. Serão apoiados por uma am-
pla gama de serviços e vão sentir-se em casa, num ambiente culturalmente 
apropriado para eles. Eles também terão amplas oportunidades de partici-
par em atividades comunitárias.

Nas famílias:
As famílias dos residentes terão a certeza de que seus entes queridos estão a 
ser atendidos num ambiente familiar. 

Na comunidade:
O Centro será parte integrante da comunidade e de todas as faixas etárias 
que desejam envolver-se com os mais velhos. 

Que impacto vai ter?
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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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Luso Insurance Brokers Ltd.
 A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

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

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

CASA e CONDOMÍNIO
• Casas novas e equipadas com alarme - 30% de DESCONTO 
• Casas residencias de uma só família, renovadas e actualizadas - 20% de DESCONTO 
• Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ajax, Richmond Hill, 
 Pickering, Oshawa, Hamilton, Barrie ou Bradford - Compare as nossas Tabelas 
• Se é inquilino e reside num apartamento ou “flat”, proteja os seus bems com 
 uma apólice (tenants insurance) - Fale connosco 

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

1152 College St. Toronto, ON
(a oeste da Dufferin)

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

Caro leitor cá estamos,

Bom sinal, sem dúvida. Sinal que vamos 
embalando e dando volta, de certa forma, 
a estes tempos conturbados nos quais vi-
vemos. Desta feita, se me permite alguma 
ou mesmo muita franqueza, (não consigo 
ser diferente...), mais um escândalo per-
petrado ou de certa forma com bastan-
tes “ influências” do nosso “ adorado e 
tão querido” primeiro-ministro que, bem 
sabemos, mas como “ ovelhinhas de re-
banho” que persistimos em ser, foi eleito 
pelo nome que carrega as costas, não 
propriamente pela experiência política 
que tinha, tem, ou algum dia terá.

Falamos brevemente porque, se fôs-
semos aprofundar teríamos material 
para escrever o jornal todo sobre o 

mesmo tema.
We Charity, we - tradução à letra: NÓS... 

WE... NÓS...
Já entendeu, certo? Então se a We, Nós 

Charity, esta associação tem feitos fantás-
ticos pelo mundo, com dinheiros alheios, a 
generosidade alheia, a tal chamada de Fi-
lantropia, porquê a necessidade do nosso 
atual governo se envolver tão pessoalmen-
te e denegrir a imagem desta instituição?

Escândalo quente e viral, quase a par 
com o inimigo Covid.

Se me permite vou tentar esclarecer 
alguns factos e o porquê deste tema estar 
no “Hot Seat” de mãos dadas com o go-
verno Liberal.

Conflitos de interesse, quando o atual 
Governo liderado por Justin Trudeau acei-

tou alocar, a 25 de junho último, qualquer 
coisa como $912 milhões de dólares à insti-
tuição de caridade We Charity, o manusea-
mento na integra deste fundo milionário. 
Este fundo destinado a ajudar parcialmente 
os estudantes do pós-secundário que foram 
de alguma forma afetados pela pandemia 
causada pela Covid 19. Com trabalhos co-
munitários, sendo posteriormente pagos 
por tais serviços. Chama-se a este fundo 
(CSSG), Canadian Student Support Grant.

Até aqui tudo esclarecido, certo? Ou 
quase, quase certo...

Não tivessem vindo a lume denúncias 
feitas por membros internos (que, franca-
mente, só soaram a buzina, porque talvez 
tenham sido deixados ficar fora do círculo 
sem poderem eles também tocar no bolo, 
gigante), não obstante veio então à tona, 
que havia vários favorecimentos internos a 
nível de familiares a darem palestras pagas 

em nome desta mesma organização - a We 
Charity. Só a Sra. mãe do nosso “Querido” 
primeiro-ministro a Sra. Margaret Trudeau, 
ex-mulher do falecido Trudeau pai, “só” ar-
recadou cerca de $250,000.00 e o irmão do 
“querido” primeiro-ministro, Alexandre, 
também arrecadou qualquer coisa como 
que $32,000.00, talvez um fundo de reserva 
para as próximas férias nos Alpes. Não fos-
se esta situação mazinha o suficiente, ainda 
houve também o envolvimento do atual mi-
nistro das finanças, Bill Morneau, onde a sua 
filha Grace que trabalha precisamente no 
departamento de programação de viagens 
da We Charity e a outra filha Clare, também 
ela sendo key Speaker em eventos da We. 
Tudo a ser devidamente recompensado. 
Tudo em família - despesas e viagens pagas, 
dinheiros em bolsos de políticos que já aufe-
rem salários milionários... enfim, a história 
repete-se, ou não.

Corrupção no seu melhor. Dinheiros dos 
contribuintes, nós, (o Estado somos nós, os 
contribuintes) ainda de sociedades anóni-
mas e generosas, de Filantropos também 
eles generosos e…, a lista é vasta e larga.

Mais um pedido de desculpa sentido, 
com aquela carita de menino arrependido 
que o Sr. Trudeau Jr. sabe fazer tão bem.

A sério? Quantas mais palhaçadas e mais 
escândalos estamos nós sujeitos debaixo 
deste bendito governo?

E como é que uma instituição de carida-
de que, realmente, tem boas intenções no 
regaço vai ser recebida a partir deste mo-
mento?

Seria quase desnecessário dizer que estes 
fundos que estavam dados como certíssi-
mos à We Charity, foram anulados, pelo 
menos para já.

Aguardar e perceber o que vai sair des-
te covil de repteis “ Cheios” de ganância e 
veneno, sempre prontos a picar a presa que 
mais “Gordita” estiver.

Cautela. Seja generoso, sempre, mas saiba 
bem em que cesta vai colocar os seus ovos.

Votos de um excelente fim de semana. 
Cuide-se e fique bem.

Ser ou não ser… generoso!
Cristina Da Costa
Opinião
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Na semana passada, Morneau testemu-
nhou perante o Comité de Finanças da 
Câmara dos Comuns, revelando que ele 
e sua família fizeram duas viagens, que 
foram parcialmente pagas pela institui-
ção de caridade. No mesmo dia em que 
testemunhou perante o Comité, Mor-
neau pagou 41.366 de dólares em des-
pesas para as duas viagens.

No passado recente, o primeiro-mi-
nistro foi considerado culpado de 
duas violações à ética. A primeira foi 

sobre a aceitação de um convite para pas-
sar férias numa ilha particular, pagas pelo 
Aga Khan, enquanto a segunda violação 

foi emitida por tentar pressionar a ex-pro-
curadora-geral Jody Wilson-Raybould a 
interferir em nome da SNC-Lavalin num 
processo criminal.

A organização no centro do crescente es-
cândalo de ética de Justin Trudeau diz que 
o governo federal fez a ligação para pagar a 
estudantes uma taxa abaixo do salário mí-
nimo, um acordo que pode violar as leis do 
trabalho. De acordo com a CBC News, a WE 
Charity recentemente esclareceu que a de-
cisão sobre a quantia a ser paga, por hora, a 
estudantes que participam do Subsídio para 
Serviços ao Estudante do Canadá foi deter-
minada pelo Governo Trudeau, não por eles.

De acordo com o comunicado à imprensa 
que anunciava a concessão, os estudantes 
receberiam $1.000 por cada 100 horas de 
trabalho concluídas, trabalhando com uma 
taxa de $10 por hora - uma taxa muito abai-
xo do salário mínimo em qualquer provín-
cia. É possível que o programa do Governo 

Trudeau possa ter violado as leis de trabalho, 
já que alguns especialistas jurídicos alerta-
ram as organizações de que poderiam vio-
lar os códigos de emprego, como o Ontario 
Standards Act, contratando voluntários sob 
o Grant Student Service Grant do Canadá.

A ministra da Juventude, Bardish Cha-
gger, evitou uma pergunta do crítico de 
ética do NDP Charlie Angus durante uma 
audiência do comité na semana passada, 
perguntando se o seu escritório tinha a 
ideia de pagar aos estudantes menos de um 
salário mínimo. A resposta do Chagger foi a 
seguinte: “Estou confiante de que o serviço 
público teria feito a devida diligência e te-
ria solicitado opiniões legais”. Alguns estu-
dantes entrevistados por várias organiza-
ções de media dizem que o programa turva 
a linha entre o voluntariado e o trabalho.

Sou um defensor do voluntariado, mas 
este programa realmente ultrapassa o li-
mite do que podemos considerar volun-

tário. Não é voluntário quando há com-
pensação trudeau-morneau-1 monetária. 
É lamentável que o Governo pense que a 
única maneira de incentivar os jovens a 
sair e ajudar nas suas comunidades é su-
bornando-os com essa doação. No final do 
dia, mesmo que o programa atingisse a sua 
ambiciosa meta de recrutar 100.000 es-
tudantes e pagasse a subvenção máxima, 
ainda restariam mais de $400 milhões no 
orçamento de quase mil milhões de dóla-
res do programa.

O país merece uma compreensão mais 
clara do que está a acontecer com este con-
trato nos últimos meses e com esta insti-
tuição de caridade nos últimos anos. Ob-
teremos respostas mais claras às inúmeras 
perguntas feitas ao primeiro-ministro e aos 
funcionários públicos? 

Os irmãos Kielburger poderão salvar a 
boa reputação atual das suas numerosas 
instituições de caridade?

Peter Ferreira
Opinião

Justin Trudeau e o ministro das Finanças Bill Morneau
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Justin Trudeau e o ministro das Finanças, Bill Morneau, 
estão a enfrentar um exame minucioso das suas relações 
financeiras e pessoais com a WE Charity

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

To Give or Not to Give As if Covid and the weather didn’t 
provide enough heat, a major scandal regarding a charity 
is taking the focus from our new-normal life and placing 
the spotlight on charitable giving. 

At its heart, the concept of charity is noble and pre-
sents opportunities to give back to society to flatten 
the curve for those who may not be as fortunate as 

we are. 
The WE Charity affair is stocking a summer of discon-

tent among Canadians, placing the current minority gov-
ernment within a negative limelight which they may not 
be able to survive. 

WE Charity is just the latest in a series of political scan-
dals related to conflict of interest and it will be interest-
ing to see if Canadian voters will be in a forgiving mood 
again and will bury Robin Hood who has been giving away 
money since March. The cobweb of organizations created 
by the Kielburgers to conceal movements of funds from for 
profit to non-profit corporations has created a snowball 
effect of doubt and confusion for charity supporters. The 
entanglement of messages by the founders and the am-
nesia shown by government officials involved resulted in a 
federal judiciary committee investigating the affairs of WE. 
The labyrinth created to conceal the truth coupled with an 
attitude that the apple is not rotten has resulted in a loss of 
confidence across many of the supporters of charities. For 
those fighting to continue charitable work, the complexity 
of WE will make it difficult to proceed normally. Charity 
comes in many forms, from giving to a Food Bank, where 
20,000 people are now weekly clients, to giving a bowl of 
soup to a hungry neighbour. The need to look after each 
other as poverty is growing will not wane for a while. De-
livery of services to the poor will have to change if society 
is to function and if we expect radical approaches by many 
to end. 

Large charities have become broad corporations with-
out proper oversight where donors do not understand how 
they operate. Clarity is required to ensure those who give 
know what their funds support. It’s time to stop charitable 
organizations form an existence where a self-serving high 
salaried culture exists for no other purpose than enriching 
themselves. 

Governments entrusted with our money should be held 
accountable and until the electorate sends a strong mes-

sage that the code of ethics is to be enforced and privileged 
politicians who break the law need to be punished. 

As Magellan Charities embarks on the path of building 
a home for the most vulnerable, the challenges of appeal-
ing for funds will be many. The Directors of Magellan are 

volunteers and donors. We need the community to insist 
on governance and clarity but simultaneously embrace the 
needs of an entire community. Come along and let’s make 
it happen. 

Thank you. 
Manuel DaCosta

To Give or Not to Give
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Os International Portuguese Music Awards (IPMA) destacam músicos luso-
descendentes ou lusófonos, residentes de qualquer país. Devido à pande-
mia de Covid-19, os IPMA marcados para 2 de Agosto vão ser apresentados 
de forma virtual.

Sónia Araújo vai ser a apresentadora da oitava edição dos International Por-
tuguese Music Awards. O evento incluirá participação de vários artistas, in-
cluindo: Carlão, Helfimed, Inês Brusselmans (Miss Portuguesa, Miss World 
Portugal), Sylvie Da Costa Silva (Miss Universo Portugal), João Pedro Pais, 
Kevin Antunes, Mariza, Pedro Abrunhosa, Rui Bandeira, The Portuguese 
Kids, Miguel Angelo, e TIM, dos Xutos e Pontapés.

Galardões serão entregues em 12 categorias. Os nomeados deste ano são 
provenientes de oito países diferentes. 

A edição 2020 dos International Portuguese Music Awards será transmitido 
no ipmaawards.com e também no The Portuguese Channel, Camões TV, e 
Xfinity On-Demand no domingo, 2 de Agosto às 20:00 EST (Boston/Toronto).
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On Saturday July 25th, 2020, Camões Square hosted an event 
which was named “Forget Me Not” (Portuguese children and 
the pandemic).

The event, which was supported by Casa dos Açores, enthusias-
tically led by Suzana Cunha, and Casa do Alentejo, led by its 
President Carlos Sousa, embraced the concept that children 

have also suffered with this pandemic and should be celebrated.
Under glorious sunshine the on-site team led by Jose Dias and 

Luis Miguel Castro provided a cornucopia of events and sweet 
things which engaged the many faces of children who happily 
embraced the atmosphere provided to them. Delicious ice cream, 
cookies, popsicles and colourful cupcakes reminded everyone of a 
picnic consisting of happy faces and sweet delicacies. There was an 
educational component to the gathering consisting of artwork re-
flective of the times we live in.  The artistry shown by these young 
artists can be enjoyed in this week’s Milénio Stadium and projects 
a vision of kids as young as 3. Casas dos Açores and Alentejo had 
the vision to provide an event which combined teaching and ice 
cream. How better to spread a little culture at a moment in time of 
our children’s lives?

To all volunteers, thank you.
While all artwork was great, C. Cordeiro of Casa do Alentejo and 

Riley Camarata of Casa dos Açores provided positive messaging 
which is what we need during these difficult times. Congratula-
tions to both for representing the best of those Casas.

Manuel DaCosta

Forget Me Not
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O Consulado-Geral de Portugal em 
Toronto anuncia a reabertura do aten-
dimento presencial no dia 5 de agosto 
de 2020.

Conforme previamente indica-
do, para assegurar a proteção dos 
utentes, funcionários e suas famí-

lias, as seguintes medidas passarão a ser 
implantadas:
• O atendimento para a maioria dos 

atos consulares passará a ser realizado 
através de agendamento prévio obri-
gatório disponível no P ortal das Co-
munidades Portuguesas;

• Só será permitida a presença simultâ-
nea de 9 pessoas no interior do Consu-
lado-Geral, pelo que desde já se solici-

ta a comparência dos utentes no dia e 
na hora marcada;

• Também, por determinação da admi-
nistração do prédio, que já procedeu à 
instalação de sinalética para garantia 
de distanciamento saudável, passará a 
haver um número limitado de pessoas 
no lobby e nos elevadores, pelo que se 
sublinha a necessidade da comparên-
cia dos utentes no dia e na hora mar-
cada;

• O uso de máscara passará a ser obriga-
tório para todos os utentes;

• A presença de acompanhantes só será 
permitida em circunstâncias que o jus-
tifiquem (acompanhamento de meno-
res, idosos, pessoas com deficiência);

• O levantamento de documentos, que 
não requer agendamento prévio, pas-
sará a ter lugar no período da manhã, 
das 9 às 11 horas;

• Pedidos de informação passarão a ser 
efetuados exclusivamente através do 
telefone 416 217 0966, do email Consu-
lado-Geral.

•  Os seguintes atos consulares não re-
querem agendamento prévio:

• Levantamento de passaportes e car-
tões de cidadão;

• Traduções de documentos (que serão 
enviados posteriormente pelo cor-
reio);

• Reconhecimentos de assinaturas em 

documentos emitidos por Notários Pú-
blicos;

• Certificações de documentos originais 
emitidos por entidades oficiais do On-
tário.

• Certificados de Vida

Aconselha-se a visita dos utentes à 
plataforma C ONSULADO EM CASA no 
site do Consulado- Geral, onde se dis-
ponibiliza um leque considerável de atos 
consulares praticados através do correio, 
sem marcação prévia nem deslocação ao 
Consulado-Geral.

Reabertura do Consulado-Geral
em Toronto

Comida para 
quem precisa
Todos podem ajudar!

Continuamos, semanalmente, com a campanha 
de distribuição de almoços para 25 famílias caren-
ciadas da nossa comunidade. Todas as semanas 
membros da nossa comunidade cozinham e distri-
buem os almoços com carinho, sabendo que alguém 
vai receber comida feita com amor. 

Esta semana a chef Cristina da Costa é a cozinhei-
ra, assistida por Luís Miguel de Castro. Esta inicia-
tiva que nasceu de uma ideia e da ação do Sr. José 
Dias, acompanhado por um grupo de voluntários na 
distribuição da comida, continua. Qualquer cozi-
nheiro/cozinheira da comunidade pode participar 
nesta campanha. 

Obrigados a todos que ajudam.

Manuel DaCosta e MDC Media Group
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more info & registration

www.lusoccs.org
info@lusoccs.org

VIRTUAL VOLTA
S U P P O R T  WI T H O U T  BA R R I ER S

A  T R I B U TE  TO  DAV I D  HA RV E Y

2 0 2 0  LU S O

AU G U ST  1 - 3 0 ,  2 0 2 0
wa l k ,  r u n ,  o r  r i d e  yo u r  way
w e e k ly  c ha l le n g es  ▪  p r i z es  ▪  o n li n e  au c t i o n  &  m u c h  m o r e

CONNECT WITH US ON SOCIAL MEDIA PRESENTED BYHOSTED BY
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Ao longo do anos a comunidade portu-
guesa em Toronto, capital da província 
do Ontário e maior cidade do Canadá, 
onde vive a maioria dos mais de 500 mil 
portugueses e lusodescendentes pre-
sentes na nação canadiana, tem sido 
palco de uma notável multiplicidade de 

meios de comunicação social produzi-
dos pelos emigrantes lusos e seus des-
cendentes.

Como destaca a investigadora Sónia 
Ferreira em A emigração portugue-
sa e os seus meios de comunicação 

social: breve caraterização, no termo da 
primeira década do séc. XXI “existiam na 
província do Ontário cerca de seis rádios 
com difusão em português: cinco estações 
consideradas portuguesas e uma estação 
multicultural que dispõe de programação 
em língua portuguesa. Em termos de im-
prensa portuguesa foram contabilizados, 

para o Canadá, 22 publicações. O Canadá 
apresenta-se mesmo como um exemplo 
relevante pela multiplicidade de meios de 
comunicação social migrantes existentes”.

No profícuo campo dos órgãos de comu-
nicação social luso-canadianos, uma das 
estações que mais se tem destacado ao lon-
go da última década tem sido indubitavel-
mente a Camões Radio & TV. Uma estação 
radiofónica e televisiva integrada na em-
presa de comunicação social MDC Media 
Group, presidida pelo comendador Manuel 
DaCosta, um dos mais ativos e beneméri-
tos empresários portugueses em Toronto, 

que incorpora órgãos de informação como 
o jornal Milénio Stadium, as revistas Amar 
e Luso Life, que desde a sua génese se tem 
posicionado como uma plataforma de ino-
vação e informação ao serviço da comu-
nidade portuguesa, inclusive lusófona, no 
território canadiano.

Ao longo da última década a Camões Ra-
dio & TV tem-se destacado no panorama 
da imprensa luso-canadiana em Toronto 
através do lançamento de novos progra-
mas de rádio e televisão, novas secções de 
informação temática e novos conteúdos, 
inovando e seguindo os principais desafios 
da comunicação social da diáspora. Pros-
seguindo uma missão e visão ao serviço 
da comunidade portuguesa em Toronto, a 
Camões Radio & TV destaca-se atualmente 
por produzir informação de qualidade, de 
forma ética e independente, que ajuda a 
promover a cidadania e o desenvolvimento 
económico, cultural e social da comunida-
de luso-canadiana.

A dimensão social, estreitamente ligada 
à solidariedade, é mesmo uma das mar-
cas mais características da Camões Radio 
& TV, indelevelmente ligadas aos valores 
preconizados, em geral, pela MDC Media 
Group, e em particular pelo seu presidente, 
o comendador Manuel DaCosta. 

Presentemente, nestes tempos difíceis 
que atravessamos devido aos efeitos da pan-
demia de coronavírus, que gerou num cur-
to espaço de tempo uma crise mundial sem 
precedentes, e que também afetou a comu-
nidade luso-canadiana, a Camões Radio & 
TV, em linha com a MDC Media Group, en-
contra-se a promover a recolha de alimen-
tos para entregar no Food Bank of Canada, 
procurando assim ajudar a minimizar os 
efeitos da crise socioeconómica que bateu 
à porta de muitos concidadãos. Uma cam-
panha de solidariedade, entre várias outras 
já dinamizadas pela Camões Radio & TV ao 
longo dos anos, que sublima a epígrafe de 
Victor Hugo: “A imprensa é a imensa e sa-
grada locomotiva do progresso”. 

Camões Radio & TV, uma estação ao serviço 
da comunidade portuguesa em Toronto

O historiador Daniel Bastos (dir.), cujo percurso tem sido alicerçado no seio das comunidades portuguesas, entrevistado em 2019 pela jornalista Telma Pinguelo (esq.) nos estú-
dios da Camões Radio em Toronto

OPINIÃO

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1

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

Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
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Daniel Bastos
Opinião
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Ontem foi o dia de te apresentar, junta-
mente com os outros netos/autores que 
me fizeram companhia no Jardim do 
Palácio de Fronteira, onde expusemos 
as raízes de que fomos e somos feitos. 
Chegada a minha vez, e numa breve nota 
final, justifiquei a razão de teres sido tu 
o eleito, apesar de nunca te ter conheci-
do. Porque a morte te levou demasiado 
cedo, impedindo-te de um dia chegares 
a ser avô, o meu testemunho nada mais 
foi do que o tributo a um defunto. Assim, 
ligando o nome que te deram no batis-
mo, Amadeu, ao do grande compositor 
austríaco, compus esta “Letra para um 
Réquiem”. 

Quando eu nasci, tu já não existias. 
Partiras demasiado cedo, deixan-

do viúva a avó Catarina e sete órfãos 
para criar - o mais velho dos rapazes, meu 
pai, com 14 anos. Foi na certidão de nasci-
mento dele que te conheci: filho de Ama-
deu Batista - um nome e um apelido. 

À medida que fui crescendo, fixei-te 
numa imagem sem corpo, emoldurada de 
vozes, que me contavam o tão pouco que 
sei de ti. A partir delas, deitei-te no soalho 
do chão da sala, em posição fetal, enrolado 
nas dores que não aguentavas. Num rosto 
indefinido, tracei-te os esgares de sofri-
mento com que calavas a agonia que te roía 
por dentro. A vizinhança ouvia os gemidos 
que vinham da casa no cimo da rua, no ca-
beço, sem te poderem valer, que nem os 
médicos o puderam fazer. 

 - O meu pai sofreu muito e nunca lhe de-
ram nada para o aliviar. 

Era este o lamento recorrente de meu 
pai que, de tanto o repetir, parecia acom-
panhar-te ainda naquela dor, apesar de 
longínqua. Pouco mais acrescentava e eu 

também nada perguntava. Faltava-me a 
coragem porque, menina ainda, soube ler 
no seu silêncio a pesada carga da herança 
que a tua morte lhe deixara – uma mãe e 
mais seis bocas para alimentar. Cumprir 
um destino, que de repente lhe caiu nos 
braços, obrigou a urgências, a prioridades, 
que não deixaram tempo para chorar o luto 
da tua ausência. 

- Prá frente é que é o caminho, rapaz! - 
dizia o pragmatismo dos mais velhos, trei-
nados na luta pela sobrevivência. 

E ele trilhou, literalmente, o caminho das 
pedras, com pancadas secas, fazendo do 
golpe certeiro na cantaria um modo de vida.

Já adulta, fiz muitas vezes com meu pai 
a estrada que nos levava de Moimenta da 
Beira até Pinheiros - a aldeia que te serviu 
de berço -, percorrendo as íngremes e si-
nuosas curvas escondidas nos pinhais. De 
vez em quando, ele interrompia a viagem:

- Olha, o meu pai trabalhou aqui... ali... 
e também além... -, apontando lugares de-
finidos por uma toponímia de esforço e de 

cansaço, num tempo em que os pés marca-
vam o ritmo da caminhada. 

Dizia sempre “o meu pai” e nunca “o teu 
avô”, pois tu não chegaste a ser avô - nem 
meu, nem de nenhum dos muitos outros 
netos que se seguiram -, porque bem cedo 
as nossas vidas se desencontraram.

Há muito pouco tempo, alguém desco-
briu uma velha fotografia de família. Figu-
ras esguias perfilavam-se a preto e branco, 
as cores da fome e do servilismo que gras-
savam no país. Apesar de muito esbatida, 
consegui ver-te pela primeira vez e não me 
surpreendi. Percebi logo que tu e meu pai 
são dois lados de um só espelho, fundidos e 
confundidos nos mesmos traços físicos! 

Satisfeita a curiosidade durante tan-
tos anos alimentada, esta imagem pouco 
acrescentou à tua história de vida. Mas foi 
bom conhecer-te naquele pedaço de papel 
desgastado pelo tempo. Porque a moldura, 
até então, feita apenas de vozes e de luga-
res, pôde ganhar um rosto a juntar ao teu 
nome – Amadeu.

Aida Batista
Opinião

Letra 
para um 
Réquiem

Viver toda a vida sem avós é uma dupla orfandade. - Armandina Maia
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 @JULIEDZEROWICZ

416 654 8048 

JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

JULIEDZEROWICZ.CA

1202 BLOOR STREET WEST

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT

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

PREVENÇÃO
A MELHOR FORMA DE PREVENIR A 

TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

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

evitar o contacto próximo com pessoas 
que estejam doentes 

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

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

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

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

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

portes públicos em horas de menos 
movimento 

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

SINTOMAS 
Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.

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

FEBRE TOSSEDIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

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

SE TIVER SINTOMAS 

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

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

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

CANADA.CA/CORONAVIRUS
o

o

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

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

• Renove e avie as suas receitas 
médicas.

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

pendentes, tenha um prestador de 
cuidados de reserva.

• Fale com a sua entidade patronal 
sobre trabalhar a partir de casa, se 
possível.
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especiais
desta  
semana
lingua de vaca
3,99 lb.

alcatra com osso
3,99 lb.
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-16h

27/7/2020 a 2/8/2020
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Na última noite 
“choveu prata”!

Há cerca de uma semana assistimos, 
na “arena de Bruxelas”, a uma autênti-
ca luta de gladiadores entre os respon-
sáveis pelos governos dos 27 países da 
União Europeia (UE), pela conquista do 
“cabaz” de recursos financeiros que 
permitisse a sua sobrevivência. Era uma 
luta desigual!... 

De um lado alinhavam-se 23 países a 
defender o “cabaz” proposto pela 
“soberana comissária” presidente da 

Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. 
Do outro lado apenas quatro países (Holan-
da, Suécia, Áustria e Dinamarca), coman-
dados pelo primeiro-ministro holandês, 
“O Frugal”, que considerava excessivas as 
ofertas feitas pela Comissão, nomeadamen-
te (penso eu…) aos países que já mostraram 
dificuldades em gerir as suas contas.

Durante quase cinco dias e cinco noites, 
a luta infernizava-se entre eles, com es-
padeiradas verbais, ameaças retaliatórias 
e toda a espécie de comentários vocifera-
dos pelo público que assistia àquele circo. 
No fim e para espanto de muitos dos ob-
servadores, “O Frugal” subiu à galeria dos 
vencedores exibindo o prémio: redução 
dos montantes financeiros da proposta; 
desconto nas contribuições dos seus paí-
ses para a UE e o controlo dos dinheiros e 
projetos que vão ser agora aplicados. Uma 
“taça” cheia de mensagens para adocicar 
os seus problemas internos!...

Curiosamente, também os outros 23 
acabaram aclamados como vencedores 
porque (penso eu…) devem ter concluído 
que inicialmente estavam a pedir muito!... 
Como derradeiro epílogo desta história, e 
no fim daquelas longas noites, ficaram to-
dos muito felizes e sorridentes decidindo, 
a convite do “Frugal”, ir almoçar arenque 
(com espinhas…) na “tasca” de Bruxelas!

Embora agora o Parlamento Europeu 
(PE) ameace não aprovar o acordo alcan-
çado pelo Conselho dos governos dos 27, 
se este não for melhorado em virtude dos 
cortes que sofreu, é pouco credível que 
um entendimento entre os deputados eu-
ropeus e seus respetivos governos cause 
alguma alteração substancial ao que agora 
foi acordado.

No caso português, Portugal vai assim 
apresentar em outubro um plano de recu-
peração económica para o país, sustentado 
pelos cerca de 45,1 mil milhões de euros 
que lhe cabem, pelo acordo agora estabe-
lecido, onde se incluem 15,3 mil milhões de 
euros a fundo perdido (de borla…) e 29,8 
mil milhões de subsídios a pagar a longo 
prazo e em condições favoráveis.

E, se tal não bastasse, há ainda que consi-
derar 12,8 mil milhões de euros do Portugal 
2020, que ainda não foram gastos e que têm 
de ser concretizados até 2023.

Embora menos do que se previa, não há 
dúvida que é muito dinheiro! 

Resta saber se, a bem de Portugal e dos 

portugueses, seremos capazes de gerir tal 
fortuna: habituados que estamos a lidar 
com “cobres”; com trapaceiros e algozes 
corruptos e ainda com os herdeiros da me-
mória histórica gastadora de um D. João V. 

Quero acreditar que o país, seus gover-
nantes, políticos e gestores, estão cons-
cientes de que esta é a oportunidade de co-
locar Portugal no caminho certo, deixando 
às novas gerações uma nação economica-
mente revigorada e, às “velhas”, o sen-
timento de um dever cumprido. Estamos 
conscientes que não será de um dia para o 
outro que as transformações se vão operar, 
até porque tudo será sujeito às orientações 
e “fiscalização” de Bruxelas, antecedidas 
pelo debate coletivo interpartidário dos 
projetos de investimentos e “rezo” para 
que as conflitualidades político-partidá-
rias internas, face a próximos períodos 
eleitorais nacionais, não se transformem 
na exigência de um “tudo já”, até porque 
a própria sabedoria popular reconhece que 
“depressa e bem há pouco quem”!

As circunstâncias que condicionaram 
toda esta discussão, em torno da recupe-
ração das economias nacionais da UE, ou 
seja, a pandemia do Covid-19, colocaram 
a nu as diferentes debilidades dos vários 
países e do nosso em particular, que deve 
merecer uma atenção especial, nomeada-
mente: as dificuldades dos nossos serviços 
de saúde, em meios humanos e materiais; 
o peso excessivo no PIB nacional do nosso 
setor turístico; a fraca consistência de ca-
pital empresarial; a precariedade de mui-
tos postos de trabalho; as insuficiências e 
morosidade da nossa justiça, dos nossos 
transportes, da nossa administração públi-
ca, etc.,etc.!

No entanto, o que há a fazer, além do 
antes citado, vai muito para além disto. 
Há que recuperar o interior do país para o 
desenvolvimento nacional, económico e 
humano; proteger o meio ambiente com 
iniciativas conducentes à economia verde; 
colocar Portugal entre os países avançados, 
no domínio da investigação e novas tecno-
logias; reformular as políticas de emprego 
jovem; combater eficazmente a pobreza, 
através de políticas de reinserção social es-
crutinadas; dotar as estruturas do Estado 
de meios céleres de controlo das suas ati-
vidades; redimensionar a nossa atividade 
industrial e agrícola; colocar a maior parte 
do território português, o mar, na esfera do 
nosso desenvolvimento; configurar a nos-
sa estratégia geopolítica e económica com 
países terceiros à UE, entre outros objeti-
vos impossíveis de enumerar neste peque-
no texto.

Um trabalho a médio e longo prazo, que 
não perdoará as demoras provocadas vo-
luntariamente pelos “velhos do Restelo” e 
pelos “caçadores de vantagens”, mas que 
também não desculpará investimentos 
feitos “em cima dos joelhos”, nem a negli-
gência dos seus executores!

Precisamos de todos e dos melhores: do 
Governo, da oposição e de todos aqueles 
que, sem afiliação partidária, críticos ou 
não, estejam disponíveis para contribuir 
para o renascimento deste país, a braços 
com a construção do seu futuro!

Luís Barreira
Opinião

Register now at  MississaugaConvention.com

75 Derry Road West, Mississauga   |   905-564-1920

STYLE  |  LUXURY
IMPECCABLE SERVICE
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This month marks the 75th anniversary 
of the signing of the United Nations 
Charter. The Charter was an important 
milestone in the commitment to uphold 
human rights of citizens and outlined a 
broad set of principles relating to achiev-
ing universal respect for all people and 
nations.

Following the Second World War, na-
tions met in San Francisco to discuss 
in detail the mapping of a new world 

order and the creation of an international 
intergovernmental organization that 
would provide stability and avoid future 
conflicts from happing.  It was an ambi-
tious project with over 50 states in attend-
ance. The Charter has 50 original signator-
ies. Today, the UN has grown to include 
193 Member States.

On July 23, 2020, the Secretary General of 

the United Nations, Antonio Gutters, stated 
that, “ the United Nations has been a con-
stant presence in my life…as my political 
awareness took shape against the backdrop 
of military rule in Portugal and my coun-
try’s status as a colonial power, the Char-
ter’s calls for self-determination and other 
freedoms registered with urgency”.

The adoption of the Charter of the United 
Nations was a decisive and historic mo-
ment. Over the past seventy-five years, the 
Charter has proven to be a solid yet flex-
ible framework. Its ideals have endured, 
and the Charter reminds us of the primacy 
of human dignity and the rule of law and 
further elaboration of international law, 
encompassing key areas such as human 
rights, the environment and international 
criminal justice.

Jan Smuts from South Africa originally 
wrote the opening lines of the Preamble  
with the opening phrase “We the peoples 
of the United Nations determined to save 
succeeding generations from the scourge 
of war, which twice in our lifetime has 
brought untold sorrow to mankind, and to 
regain faith in fundamental human rights, 

in the dignity and worth of the human per-
son, in the equal rights of men and women 
and of nations large and small, and to es-
tablish conditions under which justice and 
respect for the obligations arising from 
treaties and other sources of international 
law can be maintained, and to promote so-
cial progress and better standards of life in 
larger freedom”.  The opening lines echo-
ing that of the United States Constitution. 
These words put people at the center and 
not nations.

The idea of the United Nations began to 
be articulated long before the end of the 
Second World War when U.S. President 
Franklin D. Roosevelt and British Prime 
Minister Winston Churchill signed the At-
lantic Charter in 1941 which proposed a set 
of principles for international collaboration 
in maintaining peace and security. 

Out of the ashes of World War II, coun-
tries came together to form an organiza-
tion to serve as a platform for cooperation, 
dialogue, and shared action for peace. As 
UN Secretary-General António Guterres 
stated, “peace, justice, human dignity, tol-
erance, and solidarity are enshrined in the 

Charter and bind us together.”
The Charter outlined six convening bod-

ies. These bodies include the General As-
sembly, Security Council, Economic and 
Social Council, Secretariat, and the Inter-
national Court of Justice. 

The Charter defines the principles on 
which the United Nations is based, its ob-
jectives, and sets out its functioning and 
structure. At the time of the formation of 
the UN many nations were still under col-
onial rule and gradually with UN assistance 
former colonies  achieved their independ-
ence and establish their own governments.  
In addition, the UN has conducted numer-
ous peace-keeping operations; has medi-
ated in conflicts; and has provided vital hu-
manitarian aid in crises. As the world body 
celebrate this important milestone, let us 
remember the important contribution and 
role it has played in setting international 
standards and norms that have smooth out 
international cooperation. 

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

Mario Silva
Opinion

75th Anniversary of the 
United Nations Charter
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On Tuesday (28) afternoon, the United 
States of America’s Attorney General 
(A.G.) William Barr testified before the 
House Judiciary Committee in response 
to repeated and adamant accusations 
by the Democratic Party asserting that 
A.G. Barr has failed to uphold the Rule 
of Law during his management of the 
Department of Justice. However, as the 
Democratic party continuously berated 
A.G. Barr, calling it “testifying” would be 
to flagrantly disregard the evident real-
ity that the hearing simply proved to be 
rather a guise, as they discredited A.G. 
Barr, without merit or any opportunity for 
him to give a meaningful response.

To begin, the Rule of Law demands that 
every accusation and conviction be 
founded in evidence. Yet, the entire 

hearing was riddled with similar and sev-
eral instances of hypocrisy. Most obvious-
ly, Chairman Nadler implicitly chastised 
President Trump for “utterly humiliating 
his first Attorney General”, while pursuing 
every effort to do the same to A.G. Barr. 
He attacked virtually every act A.G. Barr 
could or has made, with accusations span-
ning from A.G. Barr’s supposed aiding and 
abetting of the “worst failings of the Presi-

dent”, to “hiding behind a legal fiction”, 
both of which are definitive statements 
that were never in fact expanded upon or 
supported. Furthermore, the Rule of Law 
demands that every individual facing trial 
be given the opportunity to respond to the 
charges laid against him or her. Yet, once 
again, A.G. Barr’s rights were repeatedly 
violated, as Democratic Representatives, 
including Chairman Nadler, continued to 
deny the Attorney General of any oppor-
tunity to clarify such statements.

In reference to the Black Lives Mat-
ter Movement, Chairman Nadler claimed 
that under A.G. Barr’s leadership, the De-
partment of Justice violated the rights of 
American citizen’s by “flooding federal law 
enforcements into the streets of American 
cities” to “unconstitutionally suppress dis-
sent.” Hypocritically, Chairman Nadler at-
tempted to then silence A.G. Barr’s rebuttal 
with the brazen, distasteful proclamation, 
“Shame on You!”. However, when finally 
given the opportunity to reply, A.G. Barr 
drew the clear distinction between peaceful 
protests, which have been allowed to occur 
uninhibited, and destructive mobbing.

As such, A.G. Barr’s decision to call in 
state troopers to contain the violent acts 

that have occurred during Black Lives 
Matter protests was in full pursuit of the 
Rule of Law by seeking to end the illegal 
and destructive acts instigated by hijack-
ers of such movement. To emphasize, the 
Rule of Law upheld in court does not con-
done police officers being injured, blinded, 
or killed without retribution, nor does it 
allow for the use of explosives and the de-
struction of churches or federal buildings 
in the name of protesting. Therefore, in-
stead of voicing concern for how A.G. Barr 
runs the Department of Justice, Democrat-
ic Committee members should have been 
condemning the mob violence and attacks 
on Federal courts that

A.G. Barr has been working to contain.
Last, A.G. Barr was accused to have 

“personally interfered with ongoing crim-
inal investigations to protect the President 
and his friends in contravention of the Rule 
of Law at the cost of Justice”. Such allega-
tion was made in reference to A.G. Barr’s 
sentencing recommendation for Roger 
Stone. Yet, as the Democratic Represent-
ative Deutch further argued that justice 
demanded for A.G Barr to advocate for a 
harsher sentence for Roger Stone, who was 
referred to as “a friend to President Donald 

Trump”, Rep. Deutch, himself failed to up-
hold such responsibility; as the Rule of Law 
necessarily demands that all citizens face 
the same treatment, and not harsher pun-
ishment simply due to their relationship 
with the President.

To conclude, despite the efforts of 
Democratic Representatives to establish 
that A.G. Barr ignored the fundamental 
principles of justice, it is evident by the 
statements and actions of A.G. Barr that he 
consistently acted in pursuit of the rule of 
law, and protected the American people 
against violent, illegal acts of destruction. 
As stated by A.G. Barr, “It is the unique 
obligation of the Attorney General of the 
United States of America to ensure there is 
one standard of Justice that applies equally 
to everyone”. Thus, regardless of the un-
popularity of his decisions, A.G. Barr has 
met his obligation as Attorney General to 
uphold justice.

In the words of President Dwight D. 
Eisenhower, “if civilization is to survive, it 
must choose the rule of law.”

E. Paris Cicinyte
International Affairs Consultant

MISCONDUCT IN THE RULE OF LAW
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Local 183 Toronto
1263 Wilson Ave., Ste. 200   
Toronto, ON   M3M 3G3   
Tel: (416) 241-1183 Fax: (416) 241-9845
Business Manager: Jack Oliveira
Local 493
584 Clinton Ave.  
Sudbury, ON   P3B 2T2  
Tel: (705) 674-2515 Fax: (705) 674-6728
Business Manager: Mike Ryan
Local 607
730 Balmoral St.
Thunder Bay, ON   P7C 5V3  
Tel: (807) 622 - 0607 Fax: (807) 622-0454
Business Manager: Terry Varga
Local 1036
395 Korah Road
Sault Ste. Marie, ON   P6C 4H5  
Tel: (705) 942-1036 Fax: (705) 942-1015
Business Manager: Wayne Scott

Local 183 East
560 Dodge St.  
Cobourg, ON   K9A 4K5  
Tel: (905) 372 - 1183 Fax: (905) 372-7488
Business Manager: Jack Oliveira
Local 506
3750 Chesswood Dr.  
Toronto, ON  M3J 2W6  
Tel: (416) 638 - 0506 Fax: (416) 638-1334
Business Manager: Carmen Principato
Local 625
2155 Fasan Dr.  
Oldcastle, ON  N0R 1L0  
Tel:  (519) 737-0373 Fax:  (519) 737-0380
Business Manager: Robert Petroni
Local 1059
56 Firestone Blvd.  
London, ON   N5W 5L4  
Tel: (519) 455 - 8083 Fax: (519) 455-0712
Business Manager: Brandon MacKinnon

Local 183 Kingston
145 Dalton Ave., Unit 1  
Kingston, ON K7K 6C2  
Tel: (613) 542 - 5950 Fax: (613) 542-2781
Business Manager: Jack Oliveira
Local 527
6 Corvus Court  
Ottawa, ON   K2E 7Z4  
Tel: (613) 521 - 6565 Fax: (613) 521-6580
Business Manager: Luigi Carrozzi
Local 837
44 Hughson St. S.  
Hamilton, ON   L8N 2A7  
Tel: (905) 529 - 1116 Fax: (905) 529-2723
Business Manager: Manuel Bastos
Local 1089
1255 Confederation St.  
Sarnia, ON N7S 4M7
Tel: (519) 332 - 1089 Fax: (519) 332-6378
Business Manager: Mike Maitland

LiUNA Ontario Provincial District Council 
1315 North Service Road East, Suite 701 Oakville  |  289-291-3678

liunaopdc.ca

 

 Robert Petroni
 Recording Secretary

 Brandon MacKinnon
Executive Board Member

 Mike Maitland 
Executive Board Member

 Jack Oliveira 
Business Manager

 Luigi Carrozzi 
Secretary-Treasurer

 Joseph S. Mancinelli 
President

Carmen Principato 
Vice President

Wishing you a safe
long weekend



MIKE BETTENCOURT
MAMADOU BAH

JOE INACIO
FABRIZZIO MASSARI

JOE FURTADO
JOHN WALKER

MILTON MEDEIROS

PATRICIA LUM
MONIQUE SERINO

NATALIY KRASKOVSKY
CHRISTINA COLELLA DE PAOLA

MISHEL BIRFIR
NICOLE PIETRANGELO

EVETT BILLS
ADRIANNA DO VALE

ELIO TOPPAN

HARDY JALLOH

ISABELLA COSTANZOALEXIS MANTELLO-CLEMENT

RENATO TAGLIONE

REGIONAL
ORGANIZING CO-ORDINATOR

SAVERIO REPOLELUIS PIMENTEL

TONY DO VALE
CARMEN PRINCIPATO

PETER GLAZE JACK EUSTAQUIO

ROLY BERNARDINI

WISHING OUR MEMBERS AND  THEIR FAMILIES 
A HAPPY AND SAFE LONG WEEKEND!
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REGRESSO ÀS AULAS 

SickKids recomenda uso de máscara 
no ensino básico e secundário

Os médicos consultados para criar um 
plano de orientação para reabrir as es-
colas de Ontário dizem agora que as 
máscaras devem ser usadas nas esco-
las de ensino básico, mas continuam 
indecisos quanto à sua recomendação 
para crianças no ensino primário. Como 
parte das novas diretrizes do hospital 
para a reabertura da escola em setem-
bro, os epidemiologistas do Hospital 
SickKids aconselham que os almoços e 
os intervalos sejam rotativos para evitar 
que os alunos se concentrem em grupo.

Mas um relatório anterior do Si-
ckKids rejeitava completamente 
que os alunos usassem máscaras 

não médicas e explicava que podia causar 
ansiedade nas crianças. Esta semana o Si-
ckKids informou que os seus colaboradores 

não estão todos em acordo sobre o uso das 
máscaras em crianças e de um grupo com 
mais de 30 especialistas de Ontário con-
sultados por este hospital, cerca de dois 
terços disseram que as máscaras devem 
ser evitadas no ensino primário e o outro 
terço referiu que as máscaras só devem ser 
usadas quando o distanciamento físico não 
for possível. O SickKids recomenda ao Go-
verno de Ontário que os alunos do ensino 
básico e secundário utilizem máscaras. As 
diretrizes criadas para o regresso às aulas 
partem do princípio que o número de casos 
de COVID-19 em Ontário se mantém abai-
xo dos 200 casos diários. Se os números 
voltarem a piorar o SickKids recomenda 
que as aulas voltem a ser virtuais.

CP24/MS

Apreensão de droga na Nova Scotia 

no valor de $34 milhões
O que começou como uma preocu-
pação da transmissão da COVID-19 
numa pequena cidade de South Sho-
re, na Nova Scotia, transformou-se 
numa grande apreensão de droga no 
valor de $ 34 milhões. Em meados de 
julho a embarcação entrou no porto 
de Lockeport para abastecer e o ca-
sal do Quebec disse ao dono de uma 
pequena loja com bombas de gasoli-
na que vinha de uma pequena cidade 
no Quebec sem casos de COVID-19 e 
que não tinha motivos para se preo-
cupar. 

Mas embora o casal não tivesse 
contraído o novo coronavírus, 
no dia seguinte foram presos 

em Halifax e as autoridades apreende-
ram 270 kg de cocaína, avaliados em 
$34 milhões. A Agência de Serviços de 
Fronteira do Canadá disse que a em-
barcação, que veio do Caribe, não in-
formou sobre a entrada no Canadá e 
segundo a lei canadiana aprovada no 
início do ano todas as pessoas que en-
tram no Canadá devem autoisolar-se 
durante 14 dias para evitar transmitir 
COVID-19.

CBC/MS

WE CHARTITY 

Justin Trudeau esteve hoje no comité 
da Câmara dos Comuns

Justin Trudeau esteve ontem (30) numa 
rara aparição ministerial num comité da 
Câmara dos Comuns para responder a 
perguntas sobre o seu papel na polémica 
que envolve a organização WE Charity.

A oposição quis saber porque é que o 
PM Justin Trudeau escolheu a WE 
para administrar um programa de 

apoio a estudantes no valor de $912 mi-
lhões. Os conservadores pediram a Tru-

deau para esclarecer as centenas de milha-
res de dólares que vários membros da sua 
família receberam para comparecer em 
eventos da WE. As informações reveladas 
dão conta que a mãe de Trudeau recebeu 
cerca de $250.000 por 28 participações 
em palestras relacionadas com a WE entre 
2016 e 2020 e o seu irmão Alexandre rece-
beu $32.000 por oito eventos.

CP24/MS

COVID-19 

Toronto aprovou máscaras obrigatórias em 
áreas comuns de prédios de habitação

O Conselho da Cidade de Toronto aprovou 
uma lista de novas regras destinadas a 
diminuir a transmissão da COVID-19.  To-
ronto passou para a terceira fase de rea-
bertura da economia esta sexta-feira (31). 
Entre os estatutos aprovados pelo con-
selho na quarta-feira (29), está a máscara 
obrigatória em áreas comuns de prédios 
habitacionais. Os moradores ficam agora 
obrigados a usar máscara em entradas 
principais, elevadores e lavandarias. 

O novo estatuto exige que os proprie-
tários ou operadores de edifícios 
tenham uma política para garantir 

que máscaras ou revestimentos faciais são 
usados pelos habitantes em espaços co-
muns fechados. A regra entra em vigor a 5 
de agosto e segundo a principal médica de 
Toronto vai permitir à cidade avançar em 
segurança para a terceira fase de reabertu-

ra económica. Também por recomenda-
ção da Toronto Public Health, o conselho 
aprovou estatutos que exigem que bares e 
restaurantes mantenham informações de 
contato dos clientes, para que a unidade 
de saúde possa entrar em contato rapida-
mente com qualquer pessoa que esteve em 
contacto com alguém que testou positivo 
para a COVID-19. O estatuto impõe limi-
tes na capacidade e no tamanho da mesa 
para garantir que o distanciamento físico 
é cumprido entre os clientes em ambientes 
fechados, triagem dos funcionários antes 
do inicio dos turnos e a exigência de que os 
clientes permaneçam sentados a maioria 
do tempo. As únicas exceções permitidas 
para se levantarem são idas à casa de banho 
ou deslocação até à caixa para pagar. 

CP24/MS

COVID-19 

Controlo de temperatura 
obrigatório nos aeroportos
A partir de quinta-feira (30), o contro-
lo da temperatura começou em fases 
nos 15 aeroportos mais movimenta-
dos do Canadá, incluindo o Aeropor-
to Pearson de Toronto. A medida visa 
diminuir a transmissão de COVID-19 
entre os passageiros. A regra tam-
bém entrou em vigor em três outros 
aeroportos internacionais em Van-
couver, Calgary e Montreal. 

Antes de 30 de setembro, o contro-
lo obrigatório de temperatura vai 
estar em vigor nos 11 aeroportos 

mais movimentados do país - St. John, 
Halifax, Quebec City, Ottawa, Toronto-

-Billy Bishop, Winnipeg, Regina, Saska-
toon, Edmonton, Kelowna e Victoria e 
segundo as autoridades todos os passa-
geiros que partam destes aeroportos vão 
ser submetidos a um controlo de tempe-
ratura antes de embarcarem. Quem tiver 
menos de 38°C está autorizado a embar-
car. Quem tiver temperatura igual ou su-
perior a 38°C deve aguardar por um novo 
controlo de temperatura e se porventura 
na segunda leitura a temperatura voltar 
a estar acima de 38°C o passageiro vai ser 
impedido de embarcar. 

CP24/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

31 de julho a 6 de agosto de 202026 www.mileniostadium.com

CANADÁ



MILÉNIO | CANADÁ

Aconselhe-se com quem conhece bem o mercado português

Fernando Martins
support@camil.ca
416 258 8104
1 866 444 1644

CAMIL.CA

CONTINENTE AZORES MADEIRA
INVESTMENTS LTD.

Sementes suspeitas estão 
a chegar a várias províncias
A Agência Canadiana de Inspeção de 
Alimentos está a alertar os jardinei-
ros para que não plantem “sementes 
não autorizadas” que chegaram pelo 
correio sem serem encomendadas 
pelos próprios. 

O Governo está a investigar depois 
de várias pessoas em todo o país 
terem relatado episódios seme-

lhantes. As autoridades alertam que 
as “sementes não autorizadas” podem 

tratar-se de plantas invasoras ou trazer 
pragas que podem ser prejudiciais se 
forem introduzidas no país, ao ponto de 
causar danos sérios na floresta canadia-
na. As autoridades informaram que os 
relatos vêm de várias províncias cana-
dianas e dizem que estão a trabalhar em 
conjunto com as autoridades america-
nas. As sementes devem ser entregues 
às autoridades em vez de serem descar-
tadas ou plantadas. 

CP24/MS

Health Canada autoriza Remdesivir 
para casos graves de COVID-19
O Health Canada autorizou o remdesi-
vir para doentes graves com COVID-19, 
embora a principal médica do Canadá 
sublinhe que o stock é limitado.

O medicamento - que terá o nome de 
marca Veklury - é fabricado pela 
Gilead Sciences Canada. 

O Health Canada anunciou que o me-
dicamento agora está autorizado para uso 
em adultos e adolescentes com 12 anos ou 
mais, com um peso corporal de pelo menos 
40 kg. 

Em abril, um estudo realizado pelos Ins-
titutos Nacionais de Saúde dos EUA testou 
o Remdesivir em mais de 1.000 pacientes 
com coronavírus que estavam hospitaliza-
dos em todo o mundo. 

Os investigadores descobriram que o 
medicamento reduziu o tempo que os pa-
cientes levam para se recuperar em 31%, 
cerca de 11 dias em média, menos quatro  
dias do que o normal.  Mas a Dra. Theresa 
Tam, diretora de saúde pública do Canadá, 
alertou que “o stock desta empresa é muito 
baixo em todo o mundo”. 

O Remdesivir é administrado por via in-

travenosa e usado apenas em hospitais ou 
clínicas de saúde, onde os pacientes podem 
ser acompanhados de perto por profissio-
nais de saúde. 

O Remdesivir foi o primeiro medica-
mento autorizado nos EUA para tratar 
doentes graves com COVID-19. Desde en-
tão já foi aprovado pela Europa, Austrália, 
Singapura e Japão.

CBC/MS

Funcionários da Transport Canada 
partilharam e-mail racista
Vários funcionários da Transport Canada 
violaram o código de valores e ética do 
Governo enviando e-mails contendo lin-
guagem racista e violenta no trabalho há 
mais de uma década. 

Esta é a conclusão de uma investigação 
da Transport Canada que divulga o 
teor de um e-mail que continha um 

link para a música “Strangers on my Fli-
ght” de Frank Sinatra. 

A música tem uma letra depreciativa ba-
seada em estereótipos raciais sobre passa-
geiros que usam turbantes. 

Os 10 funcionários da Transport Canada 
que partilharam o e-mail trabalharam em 
segurança da aviação, o departamento da 
Transport Canada que supervisiona a apli-
cação da lista de exclusão aérea do Canadá 
com as companhias aéreas. 

O programa foi criticado por sinalizar er-
roneamente alguns canadianos, incluindo 
crianças, por causa dos seus nomes. O es-
critório de integridade da Transport Cana-
da sublinha que a empresa e o serviço pú-
blico federal em geral não toleram racismo 
ou discriminação de nenhuma forma. 

CBC/MS
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Costa avisa que é preciso acertar os tiros 
com a “bazuca” de dinheiros europeus
O primeiro-ministro afirma que Portu-
gal dispõe de “uma bazuca” financeira 
para enfrentar a atual crise, mas avisa 
que não pode falhar os tiros, e coloca a 
hipótese de uma mulher suceder-lhe na 
liderança do PS.

Estas posições foram assumidas por 
António Costa numa extensa entre-
vista à revista “Visão” desta quinta-

-feira (30).
O primeiro-ministro aponta que, ao lon-

go dos próximos anos, Portugal vai dispor 
de mais 50% de verbas da União Europeia 
do que teria num quadro financeiro normal 
e considera estar-se perante “um reforço 
da capacidade de resposta” à atual crise 
provocada pela pandemia da covid-19.

“Temos a bazuca. É preciso saber apro-
veitá-la bem, ter um bom plano de batalha 
e não falhar o tiro. Vamos ter, em média, 
daqui até 2029, ou seja, 6,7 mil milhões de 
euros para executar por ano. É mais do que 
duplicar o máximo que já tivemos até ago-
ra”, refere.

O primeiro-ministro salienta depois que 
a execução deste montante “vai exigir um 
enorme esforço por parte da administração 
pública, por parte dos agentes económicos 
e uma enorme responsabilidade”.

“Não podemos queixar-nos da falta de 

poder de fogo, só podemos queixar-nos 
se não formos capazes de definir um bom 
plano de batalha e se não acertarmos bem 
agora a nossa pontaria. A parte da Europa, 
a Europa fê-la. Agora cumpre-nos, a nós, 
aproveitar bem aquilo que a Europa dispo-
nibilizou”, avisa.

Questionado sobre os custos ineren-
tes à execução do Plano de Recuperação 
2020/2030 elaborado para o Governo pelo 
gestor António Costa Silva, o primeiro-mi-
nistro contrapõe que o seu executivo pediu 
a este professor universitário “uma visão 
estratégica” e um orçamento.

“Essa visão estratégica tem de ser de-
clinada em diferentes instrumentos de 
execução - e esses, sim, têm de ser devida-
mente orçamentados. O desafio de quem 
governa é precisamente pegar nessa visão 
estratégica e dizer como se vai transformar 
esta visão em ação”, sustenta.

Nesta entrevista, António Costa volta 
a rejeitar uma solução de “Bloco Central” 
PS/PSD para o país, insistindo na apro-
ximação política às forças à esquerda dos 
socialistas, e desdramatiza a questão da sua 
sucessão a médio prazo no cargo de secre-
tário-geral do PS.

No entanto, neste ponto, não aceitou cir-
cunscrever a dois nomes, Pedro Nuno San-

tos e Fernando Medina, o quadro de poten-
ciais candidatos à liderança dos socialistas.

“Eu convivo muito bem com eventuais 
ambições ou com alguém que queira con-
correr comigo à liderança. Não é nada que 
me tire o sono ou que me angustie. O PS 
tem, felizmente, muitas soluções nas novas 
gerações. Quem lhe diz que não pode ser 
uma mulher?”, questionou o próprio An-
tónio Costa.

O atual líder socialista frisou depois que 
não tenciona designar sucessor nem intervir 
nessa escolha do novo secretário-geral do PS.

“No momento em que eu considerar que 
é altura de deixar a liderança do PS, procu-
rarei não incomodar ninguém nessa transi-
ção. Se entender que devo continuar, bom, 
disputarei e aí os militantes decidirão”, diz.

Na entrevista, António Costa defende 
a revisão do Regimento da Assembleia da 
República aprovada na semana passada 
pelo PS e PSD, concordando por isso com o 
fim dos debates quinzenais com a presença 
do primeiro-ministro.

António Costa entende que os debates 
quinzenais com o primeiro-ministro favo-
reciam a conflitualidade interpartidária e a 
degradação das relações pessoais, “porque 
estava desenhado para ser um duelo, e os 
duelos só têm uma regra simples: ou mata 

um ou mata outro”.
“Ao primeiro ainda se acha alguma gra-

ça, ao segundo mais ou menos e ao terceiro 
o caldo está entornado. E isso aconteceu 
com vários primeiros-ministros e com 
vários interlocutores parlamentares das 
oposições. E só não é assim quando depois 
a leitura que é feita é a de que o opositor é 
fraco, é fácil, não responde”, alega.

O primeiro-ministro defende o novo 
modelo aprovado, considerando que fa-
vorece o escrutínio do Governo, e vai mais 
longe nas críticas aos debates quinzenais.

“Aquele era um modelo de lógica con-
frontacional, que servia simplesmente para 
se produzir sound bites para telejornais, e 
isso não é forma de debater”, argumenta.

Questionado se o confronto e a oratória 
não fazem parte do jogo democrático, An-
tónio Costa aceita que esses fenómenos se 
encontram sempre presentes na vida par-
lamentar.

“Mas eu, como é sabido, o que mais gosto 
de fazer na vida política é resolver proble-
mas. Tenho mais gosto pelas funções exe-
cutivas do que por funções de outra natu-
reza, mas respeito quem tem alergia até à 
função executiva e gosta de dedicar a sua 
vida à retórica parlamentar”, responde.

JN/MS

Fundo de recuperação

31 de julho a 6 de agosto de 202028 www.mileniostadium.com

PORTUGAL



Profissionais em teletrabalho 
sentiram que a pandemia 
afetou mais as suas vidas

Profissionais que estiveram em teletraba-
lho sentiram que a pandemia afetou “mais 
severamente as suas vidas”, comparativa-
mente com trabalhadores que continuaram 
a exercer a sua profissão presencialmente, 
concluiu um estudo do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra.

“Dados de inquérito aplicado à população 
revelam que profissionais em teletrabalho 
sentiram que a pandemia afetou mais seve-
ramente as suas vidas e sentiram um maior 
impacto emocional, comparativamente a 
profissionais que continuaram a exercer a 
sua profissão presencialmente”, divulgou 
esta quinta-feira (30) o Centro de Estudos 
Sociais (CES), em nota de imprensa enviada 
à agência Lusa.

O estudo, que está integrado numa parce-
ria internacional que envolve mais de 40 uni-
versidades nos cinco continentes (30 países), 
procura avaliar os impactos da pandemia de 
covid-19 ao nível do bem-estar psicológico e 
relacional, em indivíduos casados ou numa 
relação amorosa, comparando as respostas 
dos participantes durante a fase de confina-
mento e durante o desconfinamento pro-
gressivo.

Os inquiridos do género feminino “reve-
laram sentir maior impacto emocional face à 

pandemia”, sendo que todos os participantes 
referem uma diminuição do impacto da pan-
demia nas suas vidas após o desconfinamen-
to.

Os resultados preliminares também suge-
rem “uma redução da satisfação conjugal” da 
fase de confinamento para a fase de descon-
finamento, sendo o resultado “mais evidente 
no caso dos participantes do género femini-
no”, refere o CES.

De acordo com a nota, os dados sugerem 
também que “quanto pior for a satisfação 
conjugal, mais elevados serão os indicadores 
de depressão, ansiedade e stress, tendo este 
resultado sido mais saliente” na fase de con-
finamento.

A satisfação dos participantes em relação à 
habitação também revelou ser uma variável 
importante na forma como as pessoas vivem 
a pandemia, confirmando as conclusões de 
um outro estudo da Universidade de Coim-
bra em torno dessa área.

O estudo, liderado pela Universidade do 
Estado do Arizona (Estados Unidos), contou 
com 556 participantes na fase de confina-
mento em Portugal e 139 na fase de descon-
finamento.

JN/MS

Covid-19

Fim do estado de calamidade 
nas 19 freguesias da região 
de Lisboa
As 19 freguesias da região de Lisboa 
que estavam em estado de calamida-
de vão passar para estado de contin-
gência.

O Conselho de Ministros aprovou 
esta quinta-feira (30) a passagem 
da Área Metropolitana de Lisboa 

para o estado de contingência, incluindo 
as 19 freguesias que até agora estavam 
em estado de calamidade, anunciou a 
ministra de Estado e da Presidência, em 
conferência de imprensa conjunta com 
o ministro da Administração Interna. O 
restante território nacional mantém-se 
em situação de alerta.

Mariana Vieira da Silva explicou que 
“permanecem em vigor” as regras 
aplicadas toda a Área Metropolitana de 
Lisboa, entre as quais o fecho dos esta-
belecimentos comerciais às 20 horas e 
a proibição da venda de álcool da rua, 
comum a todo o país. A partir de ago-
ra há, no entanto, “a possibilidade de 
os estabelecimentos que são bares na 
sua origem poderem funcionar como 
pastelarias e cafés”, com as mesmas re-
gras destes espaços, como o JN já tinha 
noticiado. E os restaurantes passam a 
encerrar à uma hora da manhã, com 
entradas até à meia-noite. 

JN/MS
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Dinamarca retira Portugal 
da “lista negra” da covid-19
A Dinamarca retirou Portugal da “lista 
negra” de países a evitar devido à co-
vid-19, segundo informação do Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros portugue-
ses.

“A Dinamarca retirou hoje as restrições 
à mobilidade que tinha imposto a pas-
sageiros oriundos de Portugal”, lê-se 

num comunicado enviado pelo Ministério 
dos Negócios Estrangeiros (MNE) portu-
gueses às redações, esta quinta-feira (30) à 
tarde.

“Estes factos corroboram o reconhe-
cimento da transparência da informação 
fornecida pelo nosso país relativamente à 
evolução da situação epidemiológica, bem 

como da evidência da capacidade de res-
posta do nosso Serviço Nacional de Saúde”, 
argumenta o MNE, no comunicado.

A Dinamarca junta-se, assim, a Grécia, 
República Checa, Hungria, Malta, Romé-
nia, Bélgica e Países Baixos, “no levanta-
mento total ou parcial das referidas restri-
ções”, sublinha o MNE.

Alterações que “reconhecem também a 
evolução positiva da situação epidemioló-
gica em Portugal, nomeadamente a capaci-
dade para testar em larga escala, detetar os 
casos positivos, controlar a sua transmissão 
e tratá-los da forma mais adequada”, pode 
ler-se, ainda, no comunicado do MNE.

JN/MS

Portugueses incorrem em 
crime se recusarem teste à 
chegada ao país
Os passageiros que aterrarem nos 
aeroportos portugueses estão obri-
gados a apresentar um teste à co-
vid-19 negativo realizado até três 
dias antes. Se os cidadãos nacionais 
se recusarem, incorrem em crime.

As ligações regulares de e para 
Portugal - até agora limitadas 
aos países da União Europeia, 

do Espaço Schengen (Liechtenstein, 
Noruega, Islândia e Suíça) e ao Reino 
Unido - serão alargados a outros 12 paí-
ses que apresentam um quadro epide-
miológico positivo. São eles Austrália, 
Canadá, China, Coreia do Sul, Geór-
gia, Japão, Marrocos, Nova Zelândia, 
Ruanda, Tailândia, Tunísia e Uruguai. 
Os voos de e para outros destinos serão 
permitidos apenas para a realização de 
viagens essenciais (de trabalho, de saú-
de, humanitárias ou assuntos familia-
res), até agora limitada a voos com ori-
gem em e para países lusófonos e EUA, 
anunciou o ministro da Administração 
Interna, no fim do Conselho de Minis-
tros desta quinta-feira (30), de onde 
saíram várias alterações, a entrar em 
vigor às 0 horas de 1 de agosto.

Em todos os casos, os passageiros 
ficam obrigados a apresentar um teste 

à covid-19 negativo, realizado nas 72 
horas anteriores à partida, que está a 
cargo da companhia aérea, multada em 
caso de incumprimento. As exceções 
são os cidadãos que estejam em trânsito 
e não tenham de deixar as instalações 
aeroportuárias.

Portugueses que se recusem 
incorrem em crime

Os cidadãos com residência legal em 
Portugal que não tenham feito o tes-
te no país de origem terão de fazê-lo à 
chegada, ficando a despesa a seu cargo. 
Caso se recusem, incorrerão nos cri-
mes de desobediência e propagação de 
doença contagiosa, sendo notificados 
para a realização do mesmo no prazo de 
48 horas. O ministro enquadrou esta si-
tuação no caso dos voos de apoio ao re-
gresso de cidadãos nacionais, voos com 
características humanitárias e voos dos 
PALOP, em que seja difícil garantir a 
realização de testes na origem. Quanto 
aos cidadãos estrangeiros que cheguem 
a Portugal sem teste realizado, será re-
cusada a entrada.

JN/MS

O secretário-geral da Federação Nacio-
nal de Professores (Fenprof), Mário No-
gueira, considerou esta quinta-feira (30) 
que o último ano letivo confirmou a des-
valorização da educação por parte do 
Governo, num balanço negativo de um 
ano com problemas além da pandemia 
de covid-19.

“O ano letivo que agora termina veio 
confirmar que em Portugal a educa-
ção é uma área que é desvalorizada 

pelo Governo”, lamentou Mário Nogueira 
durante uma conferência de imprensa, no 
agrupamento de escolas D. FIlipa de Len-
castre, em Lisboa.

Segundo o dirigente sindical, essa desva-
lorização verificou-se sobretudo na falta de 
investimento na educação, com a estagna-
ção das verbas dedicadas ao setor. “A pon-
to de neste momento valerem pouco mais 
de 3% do PIB”, acrescentou, sublinhando 
que o valor está abaixo dos 6% recomenda-
dos pela União Europeia.

É daqui que Mário Nogueira conside-
ra que partem muitos dos problemas que, 
sendo antigos, se agravaram e se tornaram 
mais urgentes, em resultado da pandemia 
de covid-19, designadamente no que res-
peita ao funcionamento das escolas e aos 

profissionais.
Sobre os professores, o secretário-geral 

da Fenprof lembrou questões como o en-
velhecimento da carreira docente e a falta 
de profissionais, temas que já faziam par-
te do caderno reivindicativo da federação 
muito antes do encerramento das escolas, 
em março. “Esta falta de professores hoje é 
visível e é uma situação que preocupa até 
em relação ao próximo ano letivo”, referiu, 
lembrando a necessidade de reforço para 
responder às necessidades das escolas e dos 
alunos, em particular, no que respeita à re-
cuperação de aprendizagens.

No entanto, e apesar das necessidades 
acrescidas, Mário Nogueira considera que o 
reforço de docentes anunciado pelo Minis-
tério da Educação é insuficiente, prevendo, 
por outro lado, um possível agravamento 
da falta de professores no próximo ano em 
função do contexto atual.

“Calculamos que cerca de 12 mil pro-
fessores tenham situações de doença que 
justifiquem cuidados maiores”, referiu, ex-
plicando que nesta situação estão cerca de 
10% do total de docentes que poderão afas-
tar-se das escolas por questões de saúde, 
a que acrescem cerca de 1.500 professores 
que se aposentam até ao final de agosto.

O problema, acrescenta, repete-se 
quando se discute o reforço do pessoal não 
docente, que este ano será de 500 profis-
sionais, alegando que já antes da pandemia 
da covid-19 as escolas tinham um défice de 
entre 3 mil a 5 mil funcionários.

Na crítica à falta de investimento na edu-
cação, Mário Nogueira foi mais longe, afir-
mando que, atualmente, as escolas estão 
mais dependentes de fundos comunitários 
do que do Orçamento do Estado.

“Temos uma educação que sobrevive 
ligada ao ventilador dos fundos comunitá-
rios, sem uma estratégia nacional daquilo 
que se quer e indo gerindo as coisas con-
forme se consegue dinheiro da União Eu-
ropeia”, disse.

O dirigente sindical criticou ainda a po-
sição do ministro da Educação ao longo do 
ano letivo, lamentando a falta de disponi-
bilidade para negociar com os sindicatos, 
que só reuniram com Tiago Brandão Rodri-
gues uma vez em 22 de janeiro.

Na altura, a Fenprof avaliou de forma 
negativa o ‘feedback’ do governante, con-
siderando que as questões prioritárias dos 
sindicatos pareciam ser “becos sem saída” 
para a tutela. “E foi isso que aconteceu, a 
partir daí não houve mais qualquer reunião 
com o ministro da Educação”, lamentou.

Mário Nogueira aproveitou também a 
conferência de imprensa para falar sobre 
o próximo ano letivo, que espera poder ser 
presencial, voltando a criticar as orienta-
ções no que respeita à organização das es-
colas, à recuperação de aprendizagens e à 
segurança sanitária.

Sobre as primeiras, a Fenprof considera 
que são as escolas quem melhor sabe res-
ponder às suas necessidades particulares e, 
por isso, os diretores devem ter espaço para 
fazê-lo. Em relação à segurança sanitária, 
a estrutura sindical continua a aguardar a 
marcação de uma reunião com a Direção-
-Geral da Saúde.

JN/MS

Último ano letivo confirmou 
desvalorização da educação, 
diz Fenprof

Atualização
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O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) 
apresentou queixa do estado espanhol 
à Comissão Económica das Nações 
Unidas para a Europa (UNECE) pela de-
cisão de prolongar o funcionamento da 
central nuclear de Almaraz, justificando 
que contraria duas convenções interna-
cionais.

“O PAN - Pessoas - Animais - Natureza 
apresentou esta quinta-feira (30) duas 
denúncias à UNECE pelo incumpri-

mento das Convenções de Espoo e Aarhus 
por parte do estado espanhol, no segui-
mento da decisão de prolongar o funcio-
namento da central nuclear de Almaraz até 
2028, sendo que o seu ciclo de vida termi-
nou em 2010”, anuncia o partido em comu-

nicado enviado às redações.
O partido assinala que “é a segunda vez” 

que denuncia “o incumprimento de ambas 
as convenções” por parte de Espanha”, 
depois de em 2017 ter tentado “impedir a 
construção de um armazém de resíduos 
nucleares na central de Almaraz, que se 
situa a apenas cerca de 100 quilómetros da 
fronteira com Portugal”.

“Apesar de essas denúncias terem resul-
tado na nomeação de uma comissária para 
apresentar uma análise sobre o tema, não 
se apresentaram quaisquer desenvolvi-
mentos nesta matéria”, lamenta o PAN.

Desta vez, o partido alega que “não hou-
ve a realização de uma Avaliação Trans-
fronteiriça de Impacte Ambiental de acor-

do com os critérios da Convenção de Espoo 
- que estabelece a obrigação dos estados 
signatários de avaliarem o impacte am-
biental de determinadas atividades na fase 
inicial de planeamento”, e que “Portugal 
não foi consultado nem notificado como 
está previsto nas diretivas da Convenção 
de Aarhus - que estabelece regras quanto 
ao acesso à informação, participação do 
público no processo de tomada de decisão 
e acesso à justiça em matéria de ambiente”.

“No entender do PAN, estamos perante 
o incumprimento destes acordos interna-
cionais por parte do governo espanhol”, 
insiste a nota.

Citado no comunicado, o porta-voz do 
PAN defende que “a decisão de estender o 

funcionamento da Central de Almaraz e de 
não realizar uma Avaliação Transfronteiri-
ça de Impacte Ambiental é uma afronta do 
governo espanhol aos portugueses”.

André Silva acusa também o Governo 
português “de inércia” nesta matéria e 
salienta ser “fundamental alertar a comu-
nidade internacional para este problema 
político, social e ambiental que é o não en-
cerramento de Almaraz”.

“Permitir, passivamente, a continuidade 
do funcionamento da central de Almaraz é 
mais uma prova de como as vantagens eco-
nómicas para os grandes grupos do setor 
energético se sobrepõem ao bem-estar das 
pessoas e do ambiente”, refere ainda.
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PAN apresenta queixa contra Espanha por 
prolongar funcionamento da central de Almaraz
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com o documentário Herança de Flávio Cruz
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No Timeline desta semana, Adriana Marques e 
Catarina Balça regressam com muitas novida-
des do mundo das celebridades.

Falam-nos de Kanye West e as polémicas que 
tem gerado no Twitter, contam-nos o que se 
passa pela vida de Meghan Markle e Harry, e 
muito, muito mais!

Sab 18h

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

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

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: Madalena Balça e Mario Silva

Análise do editorial do Milénio Stadium; Ponto 
da situação da pandemia; Organizações de 
caridade – O que são? Como trabalham? 
Como é controlada a gestão financeira? O 
escândalo da WE Charity e os reflexos na 
opinião pública. 

Esta semana no It’s showtime - dois grandes 
nomes da cultura portuguesa, um na música 
outro na cozinha. Quim Barreiros, um ícone 
da música popular portuguesa e mestre do 
acordeão e Chefe Hélio Loureiro uma figura 
incontornável no panorama gastronómico 
português. 

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

João Maria Francisco Maltez, hoje com 90 
anos, foi um dos últimos capatazes dos 
cantoneiros da Junta Autónoma de Es-
tradas de Portugal. A estrada da vida que 
João Maria soube caminhar e, melhor ain-
da…, soube construir.

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

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

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

Dom 18h30
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1-866-797-8686 
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No Timeline desta semana, Adriana Marques e 
Catarina Balça regressam com muitas novida-
des do mundo das celebridades.

Falam-nos de Kanye West e as polémicas que 
tem gerado no Twitter, contam-nos o que se 
passa pela vida de Meghan Markle e Harry, e 
muito, muito mais!

Sab 18h

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

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

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: Madalena Balça e Mario Silva

Análise do editorial do Milénio Stadium; Ponto 
da situação da pandemia; Organizações de 
caridade – O que são? Como trabalham? 
Como é controlada a gestão financeira? O 
escândalo da WE Charity e os reflexos na 
opinião pública. 

Esta semana no It’s showtime - dois grandes 
nomes da cultura portuguesa, um na música 
outro na cozinha. Quim Barreiros, um ícone 
da música popular portuguesa e mestre do 
acordeão e Chefe Hélio Loureiro uma figura 
incontornável no panorama gastronómico 
português. 

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

João Maria Francisco Maltez, hoje com 90 
anos, foi um dos últimos capatazes dos 
cantoneiros da Junta Autónoma de Es-
tradas de Portugal. A estrada da vida que 
João Maria soube caminhar e, melhor ain-
da…, soube construir.

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

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

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

Dom 18h30
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Governo dos Açores visita ilha 
do Faial e inaugura Escola do Mar
O Governo dos Açores iniciou na quinta-feira (30) uma visita 
de trabalho de dois dias à ilha do Faial, onde irá inaugurar a 
Escola do Mar e as remodelações no Hospital da Horta.

No programa da visita, o presidente do Governo Regional, 
Vasco Cordeiro, inaugurou a Escola do Mar dos Açores, e a 
“remodelação” do serviço de urgência e do hospital de dia, 

estruturas do Hospital da Horta.
Na agenda do líder do executivo açoriano está também a inau-

guração da “obra de beneficiação” do caminho rural do juncal e 
o lançamento da primeira pedra da requalificação do entreposto 
frigorifico da Horta.

Os restantes membros do executivo têm também agendadas visi-
tas, reuniões e a assinatura de protocolos com várias instituições.

Hoje sexta-feira (31), a secretária da irá estar presente na ce-

rimónia de lançamento da primeira pedra da construção do novo 
quartel dos bombeiros voluntários do Faial.

O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Mene-
zes, irá, por seu turno, assinar o contrato de financiamento para o 
projeto estratégico para o mar, no departamento de Oceanografia 
e Pescas da Universidade dos Açores.

Por sua vez, a secretária dos Transportes e Obras Públicas irá 
visitar a reabilitação do troço da estrada regional entre a Ribeira 
do Cabo e o Largo Jaime de Melo, na freguesia dos Flamengos.

No final de quinta-feira (30), o Governo Regional reuniu-se com 
o Conselho de ilha, na escola básica e integrada da Horta.

A ampliação da pista do aeroporto e a requalificação do porto 
da Horta fazem parte das reivindicações que o Conselho de ilha do 
Faial apresentou ao Governo dos Açores.

AO/MS

Os Correios de Portugal (CTT) vão pro-
mover uma emissão de 300.000 selos 
dedicada às Festas do Divino Espírito 
Santo, que têm grande tradição em to-
das as ilhas dos Açores.

De acordo com uma nota de imprensa 
da empresa, esta emissão filatélica é 
composta por três selos, com uma 

tiragem de 100.000 exemplares cada, para 
envio nacional, europeu e para o resto do 

mundo.
Contempla também um bloco filatélico 

limitado a 35.000 exemplares, sendo que o 
‘design’ dos selos esteve a cargo de Hélder 
Soares, do Atelier Design&etc.

O selo para envio nacional mostra o Tea-
tro do Espírito Santo do Império ou Irman-
dade do Terreiro em Porto Judeu, na ilha 
Terceira, através de uma fotografia de An-
tónio Araújo, outra sobre a distribuição do 

bodo, na ilha do Faial, de Maurício Abreu, e 
ainda outra imagem sobre a coroa do Divi-
no Espírito Santo, uma fotografia de Gaspar 
Ávila.

Já o selo para envio para a Europa mostra 
os foliões e cavaleiros da Beira, Velas, na 
ilha de São Jorge, numa fotografia de Jorge 
Blayer Góis; o “Balho” dos pescadores em 
Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, de 
autor desconhecido; e uma pomba, sím-

bolo central na bandeira do Divino Espírito 
Santo, através de António Araújo.

OS CTT revelam ainda que o selo para en-
vio para o resto do mundo mostra a bênção 
do bodo e a saída da coroa, nas Bandeiras, 
da ilha do Pico, numa fotografia de Maurí-
cio Abreu; a confeção das sopas na Copeira 
de Nossa Senhora dos Milagres, Império 
do Espírito Santo dos Milagres, em Vila do 
Porto, ilha de Santa Maria, através de uma 
foto de Ana Pina; a par de um pormenor da 
rosquilha de massa sovada enfeitada com 
flor, na Vila Nova, da ilha Terceira, numa 
fotografia de António Araújo.

Já o selo do bloco filatélico tem uma 
imagem da Casa do Espírito Santo da ilha 
do Corvo, fotografada por Jorge Barros; o 
grupo de foliões da freguesia da Caveira nas 
orações à Santíssima Trindade, na Casa do 
Espírito Santo da Caveira, na ilha das Flo-
res, através de Pepe Brix; e as decorações 
em carro de bois, na ilha de São Jorge, de 
Karol Kozlowski.

O fundo do bloco mostra um carro de bois 
na freguesia de Rosais, na ilha de São Jorge, 
numa fotografia de Jorge Blayer Góis.

O historiador e museológico Francisco 
Maduro-Dias recorda que os açorianos re-
correm ao Espírito Santo, “sobretudo, em 
busca de ajuda e ânimo, porque alguma 
doença visitou o lar, a vida não corre bem, 
em tempo de terramotos ou guerra, quan-
do, perante adversidades em demasia, as 
forças tendem a faltar”.

O historiador considera que “é impossí-
vel resumir tudo o que estas festas envol-
vem, mas, tentando, poder-se-á dizer que 
são momentos de encontro, de partilha, de 
irmandade, de alegria e de paz, celebran-
do-se, todos os anos, entre o Domingo de 
Páscoa e o Domingo da Trindade, sete se-
manas depois”.

AO/MS

Biblioteca Municipal da Madalena, 
na ilha do Pico, recebeu uma doa-
ção de mais de 1800 livros da co-
leção pessoal de Armando Castro.

Obras literárias, revistas, me-
dalhas e até mesmo diversos 
souvenirs foram entregues à 

biblioteca, numa das maiores doa-
ções alguma vez recebidas, enrique-
cendo o vasto espólio literário e his-
tórico daquele espaço municipal, um 
dos mais completos de toda a região, 
com mais de 60 mil livros para con-
sulta local ou empréstimo domiciliá-
rio, indica nota.

O antigo líder da autarquia doou 
ainda cerca de uma centena de me-
dalhas e outras lembranças, que re-
cebeu ao longo da sua presidência, 
inclusivamente a Chave de Ouro da 
Cidade de New Bedford, que lhe foi 
entregue pela própria presidente do 
município americano, conhecido 
pela expressiva comunidade açoria-
na residente.

Enaltecendo o gesto altruísta, José 
António Soares, presidente da Câ-
mara Municipal da Madalena, agra-
deceu a doação feita, que segura-
mente valoriza o espólio literário da 
biblioteca e enriquece o concelho.

AO/MS

Armando Castro 
doa milhares de livros e 
medalhas ao município 
da Madalena

CTT emitem selos sobre as festas 
açorianas do Divino Espírito Santo
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Pedro Ramos explica funcionamento 

e necessidades do serviço 
de saúde da Madeira
O Secretário Regional de Saúde e 
Proteção Civil, Pedro Ramos, foi ou-
vido na tarde de quarta-feira (29) na 
Comissão Especializada de Saúde e 
Assuntos Sociais. A audição parla-
mentar, da autoria do PSD, pretendeu 
explicar o “funcionamento dos Servi-
ços de Saúde da Região”.

Pedro Ramos começou por explicar 
as medidas tomadas para comba-
ter a Covid-19 e o que falta fazer 

nesta conjuntura de pandemia. Salien-
tou que a Madeira foi “uma das únicas 
regiões do país que não negligenciou os 
efeitos da Covid-19” e que na lista das 
prioridades estiveram medidas como a 
“proteção dos profissionais de saúde”, o 
“controlo de temperatura e o inquérito 
epidemiológico nos aeroportos”, o “uso 
das máscaras em todos os contextos de 
acordo com a evolução da pandemia”, e 
ainda o distanciamento social e higieni-
zação como “medidas adicionais ao uso 
das máscaras”. Com estas medidas, ga-
rante o Secretário de Saúde e Proteção 
Civil, ficou salvaguardada  a “capaci-
dade em termos de cuidados intensivos 
e em termos de profissionais de saúde, 

porque todos eles estão em ‘full-time’”.
“Aquilo que estamos a fazer neste 

momento é acompanhar a covid-19 na 
Madeira e a recuperar paulatinamente, 
e de uma forma faseada, tudo o que seja 
consultas, realização de exames e pro-
cedimentos cirúrgicos considerados es-
senciais”, disse.

Sobre o uso obrigatório da másca-
ra em espaços públicos, Pedro Ramos 
lembrou “que está em causa o direito 
à vida”. “Temos uma situação aparen-
temente controlada. Esta medida foi 
lançada neste momento porque vamos 
ter a oportunidade de contactar com 
mais pessoas nos ambientes fechados 
e também nos ambientes públicos e 
nos espaços abertos”. Desde o dia 1 de 
julho a Madeira já recebeu 25 mil pes-
soas e durante o mêses de agosto e de 
setembro podem entrar na Região mais 
de 80 mil pessoas. “Isto é muito bom e 
esta medida é tomada para continuar a 
proteger a saúde pública e para impedir 
que a Madeira feche pela segunda vez, 
porque a economia não vai conseguir 
resistir”, concluiu.

JM/MS

“A obrigação de uso de máscaras em 
todos os espaços públicos precisa ser 
melhor explicada à luz do combate à 
pandemia e melhor fundamentada na 
Lei. Não basta vir dizer que estamos a 
defender a saúde pública esse argumen-
to não pode ser desculpa para o ‘quero 
posso e mando”, diz o coordenador do 
Bloco de Esquerda na Madeira.

“Esta decisão tem por base alguma 
orientação da OMS ou de outra enti-
dade?

Os madeirenses não entendem esta me-
dida e se até aqui têm acatado com civismo 

as medidas de contenção da pandemia é 
bom que a razoabilidade das medidas seja 
compreendida por todos para que o mesmo 
nível de respeito e cumprimento continue 
a ser observado.

Será que os profissionais que trabalham 
o dia todo com máscara e que vêm à rua 
‘apanhar ar’ vão passar a ser multados?

O uso das máscaras na rua em situações 
de ajuntamento, justifica-se, mas de forma 
geral e indiscriminada não parece razoá-
vel”, acrescenta.

JM/MS

Paulino Ascenção contesta imposição 
do uso das máscaras sem fundamento

Foi criada uma petição dirigida ao Go-
verno Regional da Madeira contra a 
obrigatoriedade do uso de máscara em 
todos os espaços públicos, medida que 
entrará em vigor no próximo dia 1 de 
agosto.

A petição conta já com 3.313 assinatu-
ras. “Foi anunciado que a partir do 
dia 1 de agosto o uso de máscara será 

obrigatório ao ar livre, na ilha da Madeira.
Para além de ser algo prejudicial à saúde, 

o uso constante de máscara não tem base 
científica, por isso pedimos ao Governo 
Regional da Madeira que retire esta medida 
pela saúde e bem-estar dos madeirenses”, 
pode ler-se na página da petição.

JM/MS

Petição contra o uso obrigatório de máscara 
na rua já tem mais de 3.300 assinaturas

PSD diz que TAP menosprezou 
as regiões autónomas
O Grupo Parlamentar do PSD sublinhou, 
quarta-feira (29), que a TAP assumiu 
uma postura de menosprezo para com 
as regiões autónomas e para com as co-
munidades portuguesas.

O deputado Carlos Fernandes reiterou 
que “apesar do Estado ter reforça-
do a sua participação na TAP, com 

o argumento de salvaguardar as ligações 
para as regiões autónomas e para as nossas 
comunidades, aquilo que temos verificado 
é que a transportadora de bandeira nacio-
nal tem vindo a falhar, também, com os 
nossos emigrantes”.

Desde 2016 que se assiste à diminuição 
dos voos para cidades preponderantes de 
acolhimento dos nossos concidadãos, em 
várias partes do mundo, como para Caracas 
ou Joanesburgo.

“Esse alheamento da TAP, com cumpli-
cidade do Estado, para com a nossa Diáspo-
ra é, quanto a nós, uma vergonha, sobretu-
do no que diz respeito às ligações dos países 

onde as comunidades de emigrantes são 
maiores, como é o caso da Venezuela, sen-
do esta situação ainda mais grave perante 
a grave crise que atinge a comunidade na-
quele país”, disse.

No que concerne à África do Sul, Carlos 
Fernandes salientou que, apesar de terem 
sido anunciadas três ligações aéreas entre 
Lisboa e a cidade do Cabo, “faria muito 
sentido que, no mínimo, um desses voos ti-
vesse como destino a Região Autónoma da 
Madeira e que houvesse também uma liga-
ção com Joanesburgo”.

O deputado entende que “já que o Estado 
passa a ter 72,5% do capital e vai derramar 
1200 milhões de euros nesta companhia, a 
TAP tem de cumprir, de uma vez por todas, 
com as nossas comunidades, sem mais des-
culpas e sem subterfúgios, implementando 
uma verdadeira estratégia para nossas co-
munidades”, no que diz respeito às ligações 
aéreas, assegurando os voos dos nossos 
emigrantes também para a nossa Região.

JM/MS

Museu da Baleia requalifica jardim

A equipa de serviços educativos do Mu-
seu da Baleia da Madeira procedeu a 
uma requalificação do jardim desta mes-
ma unidade museológica com o intuito 
de o tornar mais pedagógico para quem 
o visita.

De referir que o espaço foi pensado 
com o objetivo de sensibilizar a po-
pulação, em particular as crianças e 

jovens, para algumas temáticas importan-

tes relacionadas com o mar, nomeadamen-
te a poluição marinha. A forte componente 
histórica associada à tradição piscatória na 
freguesia do Caniçal também se encontra 
presente neste espaço agora remodelado.

De referir que o ATL de verão promovido 
pelo Museu da Baleia também participou na 
atividade, tendo estado envolvido na pin-
tura de algumas superfícies.

JM/MS
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Chefe da diplomacia angolana admite 
papel pouco ativo da comunidade 
económica da África Central
O ministro das Relações Exteriores de 
Angola reconheceu que a Comunidade 
Económica dos Estados da África Cen-
tral (CEEAC) é a organização menos ati-
va na integração regional, havendo ne-
cessidade de reformas para a dinamizar.

Teté António falava na Assembleia Na-
cional, que aprovou na terça-feira 
(28) por unanimidade, com 190 votos 

a favor, o Projeto de Resolução relativo à 
Ratificação da Revisão do Tratado que ins-
titui a Comissão Económica dos Estados da 
África Central (CEEAC).

O chefe da diplomacia angolana avançou 
que, comparativamente a outras organiza-
ções do continente africano, a CEEAC “tem 
sido o parente pobre”, porque “é uma or-
ganização que não tem sido muito ativa no 
âmbito da integração regional”.

Segundo o ministro, o desempenho de 
Angola na organização, que terá como pre-
sidente da comissão da CEEAC o angolano 
Gilberto Veríssimo, depende dos seus es-
forços, tendo consciência das vantagens da 
sua localização geográfica.

Téte António recordou que na distri-
buição das exportações angolanas, muitas 
eram voltadas no passado para a África 
central.

Relativamente ao papel de Angola na 
promoção da paz e segurança da região, o 
chefe da diplomacia angolana vincou que o 
país participa sempre nesse esforço, “atra-
vés da CEEAC, mas também de outras ini-
ciativas, como a própria União Africana”.

“Por esta razão, já por duas vezes fomos 
membros do Conselho de Paz e Segurança 
da União Africana, por duas vezes fomos 
membros do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, para participar no esforço 
coletivo de procura de soluções para a paz e 
segurança na região”, disse.

A organização tem como objetivo esta-
belecer a união económica, através da eli-
minação de direitos alfandegários e taxas 
de efeito equivalente sobre a importação 
e exportação de mercadorias, estabelecer 
e fazer a manutenção de uma tarifa adua-
neira exterior comum, desenvolver uma 
política comercial comum e relativamente 
a Estados terceiros, promover a supressão 

de obstáculos à livre circulação de bens, 
serviços, pessoas e de capitais e direito de 
fixação de Estados-membros.

Com um mercado de cerca de 187 mi-
lhões de consumidores, a revisão do tra-
tado impunha-se para redinamizar e mo-
dernizar a comunidade, adequando-a aos 
desafios do momento, segundo o ministro 
angolano.

O tratado revisto foi adotado em dezem-
bro de 2019 pelos Estados-membros, re-
presentados na 9.ª sessão extraordinária da 
conferência dos chefes de Estado e de Go-
verno da CEEAC, realizada em Libreville.

A revisão ao tratado da CEEAC teve 
como objetivo alterar a denominação do 
secretariado-geral da comunidade, pas-
sando assim a ser denominada comissão, 
estabelecer a composição dos membros da 
comissão, bem como determinar o pro-
cedimento da nomeação do presidente e 
vice-presidente da comissão e dos demais 
comissários.

A comissão instituída pelo tratado é o 
órgão executivo da comunidade, ao qual 
compete a execução de decisões da confe-
rência de chefes de Estado e de Governo e a 
aplicação de regulamentos das diretivas do 
Conselho de Ministros.

Entre as alterações feitas, destaca-se 
igualmente a criação de um fundo de com-
pensação de cooperação e desenvolvimen-
to, destinado, entre outros, a compensar a 
perda resultante da liberalização das trocas 
comerciais e das medidas de salvaguarda.

A criação de uma quota comunitária, 
denominada Contribuição Comunitária de 
Integração, que visa garantir maior auto-
nomia financeira da instituição e apoiar a 
realização de ações diversas em benefício 
da comunidade, é também ressaltada entre 
as mudanças.

A CEEAC foi instituída em 18 de ou-
tubro de 1983, em Libreville, capital do 
Gabão, e tem como Estados-membros 
Angola, Burundi, Camarões, República 
Centro-Africana, República do Congo, São 
Tomé e Príncipe, República Democrática 
do Congo, Gabão, Guiné Equatorial, Ruan-
da e Chade.

VS/MS

Quase 45 milhões de pessoas em 
situação de insegurança alimentar
Quase 45 milhões de pessoas estão 
em situação de insegurança alimen-
tar no sul de África, motivada pela 
seca e inundações na região, assim 
como pela pandemia da covid-19, 
alertou a Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC).

De acordo com um relatório da 
SADC, o número de pessoas afe-
tadas nos 13 países da região au-

mentou 10% em 2020 face aos dados do 
ano passado.

“As consequências das alterações cli-
máticas (...), os desafios económicos e 
a pobreza foram exacerbados pelo im-
pacto devastador da covid-19”, assinala 
o documento, citado pela agência Fran-
ce-Presse.

O documento aponta ainda que as 
medidas tomadas pelos governos da 
região para limitar a propagação da co-
vid-19, doença provocada por um novo 
coronavírus, afetaram seriamente a ati-
vidade económica, o emprego e as re-
messas dos países na África Austral.

“Isto é particularmente visível entre 
as classes mais pobres das áreas urba-
nas, que dependem fortemente do se-

tor informal e dos mercados locais para 
a sua subsistência”, aponta a SADC no 
relatório.

A organização regional acrescenta 
que “é provável que o número de pes-
soas em situação de insegurança ali-
mentar aumente ainda mais”.

A SADC estima que haja cerca de 8,4 
milhões de crianças em situação de sub-
nutrição em 2020, das quais 2,3 milhões 
necessitam de cuidados médicos.

O relatório observa que o encerra-
mento das escolas devido à pandemia, 
em março, afetou as crianças e jovens 
que dependiam das refeições escolares 
para se alimentarem.

De acordo com dados recentes do 
Centro de Controlo e Prevenção de 
Doenças da União Africana (África 
CDC), a região da África Austral é a mais 
afetada no continente, com 471.491 in-
fetados e 7.453 mortos - pertencendo 
a maioria à África do Sul, que reúne 
452.529 casos e 7.067 mortos.

Em África, na terça-feira (28), havia 
17.767 mortos confirmados em mais de 
848 mil infetados em 54 países.

NM/MS

Apoio comunitário é base 
para implementação de sugestões 
da ONU em África
Os projetos comunitários locais são 
chave para a implementação, em África, 
de medidas de resposta à pandemia de 
covid-19 recomendadas pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), disse a 
diretora da ONU-Habitat à agência Lusa.

“Sabemos que em África, as capacida-
des são limitadas, mas África também 
demonstra a importância da base po-

pular e da comunidade. A resiliência co-
munitária é chave, porque ao nível da co-
munidade, conhecem melhor as soluções, 
as soluções locais”, disse Maimunah Mohd 
Sharif, questionada pela Lusa sobre me-
didas recomendadas hoje pela ONU para 
áreas urbanas em todo o mundo.

Segundo a ONU, a resposta à pandemia 
requer cooperação máxima entre todos os 
governos e autoridades locais para garantir 
a oferta de serviços essenciais, condições 
socioeconómicas e resiliência para o futuro.

Em explicações à imprensa, a diretora da 
ONU-Habitat e subsecretária-geral da ONU 
acrescentou que a “solidariedade global e 
setor público têm de trabalhar juntos”, tal 
como as organizações internacionais se de-
vem envolver em projetos com a juventude, 
populações locais e comunidades.

O documento publicado pela ONU des-
creve que “existe uma clara necessidade de 
se focar em abordagens descentralizadas à 
covid-19 e garantir capacidade fiscal local 
suficiente para sustentar serviços públicos 
críticos, acessíveis e económicos”.

Maimunah Mohd Sharif mostrou-se sa-
tisfeita com a implementação de medidas 
recomendadas pela ONU-Habitat em vá-
rias cidades africanas, como por exemplo 
em Nairobi, capital do Quénia.

Segundo a responsável, uma recomen-
dação dada pela ONU para criação de ci-
clovias foi discutida “no comité territorial 
pelo Governo queniano”, depois de ter sido 
apreciada em consulta popular.

“As pessoas apreciam [as medidas] e 
querem mais”, notando-se já o aumen-
to das pessoas que se deslocam a pé e de 

bicicletas em Nairobi, numa tentativa de 
diminuição da poluição e da redução da 
dependência do transporte pública, disse a 
responsável.

“Vamos ao ministério, formamos um co-
mité e explicamos os benefícios. Eles acre-
ditam e confiam em nós. Agora, como a re-
comendação foi tornada numa campanha 
da cidade, até cria empregos para a juven-
tude”, explicou Maimunah Mohd Sharif.

A diretora executiva defendeu que os 
projetos comunitários locais são pequenos 
exemplos que, ao mostrarem a credibilida-
de das medidas adotadas, podem ser am-
pliados a uma escala maior.

O sumário de políticas publicado na ter-
ça-feira (28), intitulado “Covid-19 num 
mundo urbano”, dá conta de políticas a 
serem seguidas nas áreas urbanas de todo 
o mundo.

As medidas recomendadas são divididas 
em três áreas principais: desigualdades e 
défices de desenvolvimento; capacidades 
dos governos locais; e recuperação econó-
mica resiliente, inclusiva e ecológica.

Para a ONU, a “crise mundial da habi-
tação urbana piorou a pandemia” de co-
vid-19, com cerca de 1,8 mil milhões de 
pessoas a viverem em espaços superlota-
dos, inadequados, em condições de favela 
ou sem-abrigo.

Os dados da ONU constatam que cerca 
de 24% da população mundial vive em fa-
velas e assentamentos informais.

“Os milhões de habitantes de favelas 
do mundo enfrentam riscos mais agudos, 
especialmente na África Subsariana e no 
Leste e Sudeste da Ásia, que representam 
[respetivamente] 23% e 36% da população 
urbana global que vive em favelas”, alerta 
a organização.

“Os investimentos públicos em larga es-
cala, a médio e longo prazo, em habitação 
acessível e económica e para modernização 
de favelas” são essenciais, destaca o docu-
mento.

NM/MS
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Apresentador de televisão brasileiro 
morre infetado pelo novo coronavírus
O apresentador de TV Rodrigo Rodri-
gues morreu esta terça-feira (28), aos 45 
anos, internado num hospital da cidade 
brasileira do Rio de Janeiro, onde estava 
desde o passado sábado (25) para tratar 
complicações causadas pela covid-19.

Comunicador que conquistou muitos 
fãs graças ao seu estilo bem-humo-
rado, Rodrigo Rodrigues teve passa-

gens pela TV Cultura, Gazeta, Band e ESPN 
e trabalhava em programas desportivos do 
canal Sportv, do grupo Globo, desde 2017.

Rodrigues foi hospitalizado após sentir 
náuseas e desorientação, no último sábado 
(25). Os médicos descobriram que tinha um 
coágulo sanguíneo venoso cerebral, prova-
velmente causado pelo novo coronavírus.

Rodrigues passou por uma cirurgia no 
domingo (26) e estava em coma induzido.

O jornalista apresentou o programa Tro-
ca de Passes pela última vez no dia 09 de 
julho, quando foi informado que um cole-
ga com quem teve contacto estava infeta-
do. Quatro dias depois, fez um exame e foi 
diagnosticado com a covid-19. Desde en-
tão, cumpria isolamento em casa.

Depois da confirmação da morte, várias 

homenagens foram feitas nas redes sociais 
ao jornalista brasileiro por colegas de tra-
balho e fãs.

As principais equipas de futebol do país 
como, por exemplo, o Flamengo, do qual 
Rodrigo Rodrigues era adepto, Vasco, Flu-
minense, Palmeiras, São Paulo e Corin-
thians divulgaram notas nas redes sociais 
lamentando a morte do jornalista.

O Brasil é o país lusófono mais afetado 
pela pandemia e um dos mais atingidos no 
mundo, ao contabilizar o segundo número 
de infetados e de mortos (mais de 2,4 mi-
lhões de casos e 87.618 óbitos), depois dos 
Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 já provocou 
mais de 654 mil mortos e infetou mais de 
16,5 milhões de pessoas em 196 países e 
territórios, segundo um balanço feito pela 
agência francesa AFP.

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

Mais de 60 sindicatos e movimentos 
sociais, a maioria de profissionais de 
saúde, pedem a condenação do Presi-
dente brasileiro por genocídio.

De acordo com a imprensa brasilei-
ra, o Tribunal Penal Internacio-
nal, com sede em Haia (Holanda), 

recebeu, no passado domingo (26), uma 
denúncia que visa tentar responsabili-
zar Jair Bolsonaro por ignorar orienta-
ções técnicas no que diz respeito à ges-
tão da pandemia de covid-19 no Brasil. 
A denúncia, entregue por mais de 60 
sindicatos e movimentos sociais em re-
presentação de mais de um milhão de 
profissionais de saúde, aponta “falhas 
graves e fatais” na resposta à crise causa-
da pela doença no Brasil, que soma mais 
de 86 mil mortos e quase 2,4 milhões de 
infetados.

No documento de 64 páginas, pede-se 
que Bolsonaro seja condenado por geno-
cídio e crime contra a humanidade, tan-
to por incentivar ações que aumentam o 
risco de proliferação do vírus como por 
se recusar a implementar políticas de 
proteção para minorias.

A denúncia dá conta de que o presi-
dente nunca cumpriu as recomenda-
ções técnicas do Ministério da Saúde no 
sentido de conter os contágios, e que, 
desde o início da pandemia, provocou 
aglomerações, apareceu em público 
sem máscara (mesmo estando infeta-
do), minimizou a gravidade da doença 
(chegou a chamá-la de “gripezinha”) e 
insistiu em defender o uso da cloroquina 
no tratamento da covid-19 mesmo sem 
haver evidência científica da eficácia. 

Além disso, a denúncia refere o veto de 
leis aprovadas pelo Congresso Nacional 
para conter a epidemia no país (como o 
uso obrigatório de máscaras em locais 
fechados, comércio e tempos religiosos) 
e para proteger populações em situação 
de maior vulnerabilidade, como os po-
vos indígenas e quilombolas. No início 
de julho, Bolsonaro vetou a obrigatorie-
dade do Governo Federal em garantir até 
água potável a essa população durante a 
pandemia.

“Essa atitude de menosprezo, desca-
so, negacionismo, trouxe consequências 
desastrosas, com consequente cresci-
mento da disseminação, total estrangu-
lamento dos serviços de saúde, que se 
viu sem as mínimas condições de prestar 
assistência às populações, advindo disso 
mortes sem mais controlos”, pode ler-se 
no documento.

Esta não é a primeira vez que Bolsona-
ro é denunciado por genocídio relacio-
nado com os povos indígenas. É, aliás, a 
quarta. Outras três denúncias pediram 
já uma investigação à sua atuação face à 
pandemia, em Haia.

JN/MS

Bolsonaro denunciado por genocídio 
e crime contra a humanidade

Covid-19 no Brasil. Especialistas 
preveem situação crítica em agosto
Cerca de mil pessoas morrem diaria-
mente com a doença.

Os casos de Covid-19 continuam a 
aumentar no Brasil e, apesar de 
o número de mortes ter estabili-

zado, ainda há uma média de mil óbitos 
por dia.

Os especialistas dizem que o maior nú-
mero de testes pode ser uma das explica-
ções para o aumento que se tem verifica-

do no número de casos, mas o país ainda 
testa muito pouco em relação à média 
mundial.

As primeiras previsões eram de que 
pandemia no Brasil atingiria o pico no 
mês de abril. No entanto, com o avanço 
da doença pelos estados, os especialis-
tas acreditam que o país possa enfrentar 
uma situação crítica em agosto.

SIC/MS

Brasil reabre fronteiras 
aéreas para estrangeiros
No dia em que ultrapassou a marca de 
90 mil mortes por covid-19, o Governo 
brasileiro decidiu, nesta quarta-feira 
(29), reabrir as fronteiras aéreas para es-
trangeiros.

Está autorizada a entrada de estrangei-
ros em todos os aeroportos do país, 
com exceção dos situados em cin-

co estados: Mato Grosso do Sul, Paraíba, 
Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. 
Nestes locais, os voos internacionais conti-
nuam proibidos até, pelo menos, o final de 
agosto. A decisão do Governo não esclarece 
os motivos para a restrição nesses estados. 

Desde o início da pandemia, em março, 
a entrada de estrangeiros no Brasil estava 
restrita. A 30 de junho, houve uma flexi-
bilização, e os aeroportos de Guarulhos, 
Galeão, Viracopos (Campinas) e Brasília 
passaram a receber grupos específicos de 
estrangeiros.

A partir de agora, passageiros que chega-
rem ao Brasil de avião para estadia de até 
90 dias deverão apresentar à empresa aé-
rea, antes do embarque, comprovativo de 
aquisição de seguro saúde válido no Brasil e 
com cobertura para todo o período da via-
gem. Caso isso não ocorra, o viajante pode-
rá ser impedido de entrar no Brasil.

O documento também prorroga por 30 
dias as restrições à entrada de estrangeiros 
no Brasil, de qualquer nacionalidade, “por 
rodovias, por outros meios terrestres ou 
por transporte aquaviário”.

As restrições não se aplicam, no entanto, 

a brasileiro, nato ou naturalizado, regres-
so de viagem, imigrante com residência de 
caráter definitivo,  profissional estrangeiro 
em missão a serviço de organismo inter-
nacional,  e estrangeiro que seja “cônjuge, 
companheiro, filho, pai ou curador de bra-
sileiro”, ou  “cujo ingresso seja autorizado 
especificamente pelo governo brasileiro 
em vista do interesse público ou por ques-
tões humanitárias” ou, ainda, “portador de 
Registro Nacional Migratório”.

A medida não impede ingresso, por via 
aérea ou aquaviária, de tripulação maríti-
ma para exercício de funções específicas 
a bordo de embarcação ou plataforma em 
operação em águas jurisdicionais. Não há 
restrições também quanto ao desembar-
que, “autorizado pela Polícia Federal”, das 
tripulações marítimas “para assistência 
médica ou para conexão de retorno aéreo 
ao país de origem relacionada a questões 
operacionais ou a término de contrato de 
trabalho”.

O Brasil bateu novo recorde diário de ca-
sos confirmados de covid-19 nesta quarta-
-feira (29), ao registrar 72.377 infeções em 
apenas 24 horas, segundo dados do Conse-
lho Nacional de Secretários de Saúde. 

No final de junho, a União Europeia deci-
diu estender a proibição de entrada de via-
jantes do Brasil e de outros países que não 
estão com a epidemia controlada, citando 
riscos associados à pandemia de covid-19.

DW/MS
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Twitter

Trump defende adiamento das eleições 
presidenciais nos Estados Unidos
O Presidente dos Estados Unidos da 
América (EUA), Donald Trump, defendeu 
esta quinta-feira (30), no Twitter, o adia-
mento das eleições presidenciais de no-
vembro, argumentando que pode haver 
fraude nos votos por correspondência.

“Com o voto universal a ser feito por 
correspondência, as eleições de 2020 
vão ser as mais fraudulentas da his-

tória”, escrever Trump naquela rede so-
cial, afirmando que as presidenciais vão 
ser “um grande embaraço para os EUA” e 
defendendo o adiamento das eleições “até 
que o povo possa votar de forma apropria-
da e segura”.

JN/MS

Terreno onde Brueckner escondia 
cave já foi terraplanado
Depois de, na quarta-feira (29), as au-
toridades terem dado por encerrada a 
investigação ao lote de terreno usado 
pelo atual suspeito do desaparecimento 
de Maddie McCann, não foi revelado se 
algo foi encontrado durante os três dias 
de buscas.

Os polícias e investigadores foren-
ses foram embora e o buraco onde 
se escondia uma cave já foi tapado. 

Tudo o que resta da passagem das autori-
dades alemãs pelo terreno usado por Chris-
tian Brueckner, perto da casa onde morou 
em Hanover, são algumas fitas de plástico.

Nos últimos três dias, os investigadores 
procuraram naquele lote vestígios que li-
gassem o alemão ao desaparecimento de 
Maddie, em 2007. Com recurso a retroes-
cavadoras e cães pisteiros, escavaram a 
terra e recolheram alguns objetos e outros 
materiais que seguiram para análise.

Não foi revelado se foram encontradas 
provas ou vestígios relevantes para a in-
vestigação.

Recorde-se que as autoridades alemãs 
acreditam que Madeleine foi morta no Al-
garve e que Brueckner pode ter escondido 
provas do crime na Alemanha. Desse e de 
outros eventuais crimes contra crianças 
germânicas, ainda por resolver, e dos quais 
é também suspeito.

Citado pela imprensa britânica, Wolfgang 
Kossak, que vive nas imediações da parce-
la onde decorreu as buscas, explicou que o 
suspeito permaneceu ali entre 2007 e 2008 
de forma clandestina. No local havia um 
barracão e, por baixo, a cave onde se con-
centraram as atenções dos investigadores.

O barracão, tal como outras construções 

no mesmo terreno, foram demolidas em 
2008, ano em que deixou de ver Brueckner.

A porta-voz da procuradoria de Brauns-
chweig, Julia Meyer, já tinha confirmado 
que as buscas estão relacionadas com o de-
saparecimento de Madeleine, mas recusou 
adiantar mais detalhes sobre a investigação.

À imprensa alemã, o advogado de Brue-
ckner, Friedrich Fuelscher, escusou-se a 
comentar a operação, dizendo apenas que 
“descobriremos o motivo em breve”.

Através do defensor, Christian negou 
qualquer envolvimento no desapareci-
mento ou morte de Madeleine.

Atualmente preso numa cadeia em Kiev 
por tráfico de droga, o homem foi também 
condenado a pena de sete anos pela viola-
ção de uma idosa na praia da Luz, em 2005.

Recorreu e aguarda a decisão da Justiça. 
Sabe-se agora que tem, pelo menos, mais 
duas condenações por falsificação de docu-
mentos, em 2010, e por roubo, em 2013. O 
que significa que, mesmo que o recurso da 
violação lhe seja favorável, não deverá ser 
libertado nos próximos meses.

JN/MS
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Diáspora

O Programa Nacional de Apoio ao Inves-
timento da Diáspora (PNAID), aprovado 
por resolução do Conselho de Ministros 
a 23 de julho, procura valorizar as comu-
nidades portuguesas residentes no es-
trangeiro enquanto ativo estratégico para 
Portugal em dimensões como a atração 
de investimento e internacionalização da 
economia, bem como promover a coesão 
territorial, fulcral para o crescimento eco-
nómico e desenvolvimento sustentável 
do país, e reforçar a ligação da diáspora 
ao território nacional.

O programa, tutelado pelo Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, através 
da Secretaria de Estado das Comu-

nidades Portuguesas, e pelo Ministério da 
Coesão Territorial, através da Secretaria de 
Estado da Valorização do Interior, e para 
cuja elaboração contribuíram 15 áreas da 
governação, tem como linhas de ação: re-
forçar o apoio ao regresso de portugueses 
e de lusodescendentes; apoiar o investi-
mento da diáspora em Portugal; contribuir 
para a fixação de pessoas e empresas nos 
territórios do interior e para o seu desen-
volvimento económico; fazer das comuni-

dades portuguesas um fator de promoção 
da internacionalização de Portugal e de 
diversificação de mercados da economia 
portuguesa.

Sistematizando medidas de apoio já exis-
tentes através de uma abordagem integrada 
e multidisciplinar, o PNAID introduz novos 
elementos com valor acrescentado rele-
vante, entre os quais a criação do estatuto 
do Investidor da Diáspora, que possibilita a 
elegibilidade para apoios e incentivos pró-
prios com benefícios adicionais para inves-
timentos no interior do país. O Programa 
prevê a elaboração de um Guia de Apoio ao 
Investidor da Diáspora, expande a função 
de apoio ao investimento nos Gabinetes de 
Apoio ao Emigrante existentes nos municí-
pios e cria uma Rede de Apoio ao Investidor 
da Diáspora.

Este programa nacional dá continuidade 
à valorização do empreendedorismo das 
comunidades portuguesas que tem sido de-
senvolvida pelo Governo, designadamente 
através do Gabinete de Apoio ao Investidor 
da Diáspora e dos Encontros de Investido-
res da Diáspora.

JN/MS

Descubra o que é o Programa de Apoio 
ao Investimento da Diáspora

Feira Art Paris anuncia edição física 
com foco em Portugal e Espanha

A edição de 2020 da feira Art Paris, uma 
das maiores de arte contemporânea do 
mundo, vai realizar-se na capital france-
sa, de 10 a 13 de setembro, com entrada 
de visitantes controlada e foco especial 
em artistas portugueses e espanhóis.

“As galerias presentes são convidadas 
a expor pintores portugueses e espa-
nhóis, e vai haver sinalética especial, 

assim como um guia para assinalar as obras 
aos visitantes”, indica Pierre Laporte, que 
dirige a comunicação do evento.

A Art Paris estava originalmente marca-
da para abril, mas foi adiada, sabendo-se 

agora que vai realizada em setembro, no 
Grand Palais. A edição deste ano tinha já 
prevista uma presença reforçada de artis-
tas portugueses e espanhóis, numa inicia-
tiva chamada “Estrelas do Sul”, mas o des-
taque teve de ser redimensionado devido à 
covid-19. “Havia muitas galerias dos dois 
países que queriam vir, havia também uma 
comissária muito empenhada neste foco na 
Península Ibérica, já que a ideia da Art Paris 
é dar atenção, todos os anos, a países dife-
rentes. Mesmo assim não se quis abando-
nar o projeto e este foi o compromisso que 
se encontrou”, refere Pierre Laporte.

JN/MS
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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!



Suplemento 
Desportivo

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.

Chegámos ao final de mais uma tempo-
rada - foi um caminho  tumultuoso, car-
regado de incertezas, mas finalmente 
a meta foi alcançada - pelo menos por 
alguns! 

É que apesar do F.C.Porto já se ter sa-
grado campeão, a equipa que “com-
praria” o mesmo bilhete que o Des-

portivo das Aves, rumo à despromoção, 
ainda permanecia no segredo dos deuses… 
Ora, apesar de ter triunfado frente ao lan-
terna-vermelha, o Portimonense acabou 
por cair para o segundo escalão português 
de futebol, já que o Vitória de Setúbal der-
rotou o Belenenses (golos de Jubal, aos 31’, 
e Bruno Pires, aos 90+6’) e o Tondela ven-
ceu em Moreira de Cónegos por 2-1 (João 
Pedro, aos 45’, e Pepelu, aos 90’, ambos de 
grande penalidade, marcaram pelos bei-
rões e João Aurélio, aos 70’, reduziu para 
os cónegos).

Mas calma… é que esta quarta-feira (29) 
tudo mudou! Tanto o Desportivo das Aves 
como o Vitória de Setúbal viram os seus 
processos de licenciamento reprovados 
pela Comissão de Auditoria da Liga Por-
tuguesa de Futebol Profissional e ficaram 
assim impedidos de se inscreverem nas 
competições profissionais. 

Assim sendo, o Portimonense acabou 
por ser convidado pela Liga de clubes a 
manter-se na I Liga. Tendo em conta que 
toda esta situação é passível de recurso 
para o Conselho de Justiça da Federação 
Portuguesa de Futebol, teremos mesmo 
que esperar para ver no que isto vai dar!

No último dérbi desta época, assistimos 
a um jogo equilibrado, com oportunidades 
para ambos os lados mas com uma clara 
dificuldade por parte do Sporting em sol-
tar-se da teia criada pelo clube da Luz. Na 
primeira parte os leões até tiveram mais 
posse de bola, mais duelos ganhos e mais 
passes acertados… mas um golo a menos! 
É que o Benfica foi a ganhar para intervalo, 
com golo de cabeça de Seferovic aos 28’.

Já depois de um par de ocasiões falhadas 
pelo Benfica, Nuno Mendes, aos 52’, obri-
gou Odysseas a defesa difícil e Tiago To-
más, aos 65’, e atirou a bola ao poste após 
um enorme falhanço de Jardel. Com tanta 
insistência, o Sporting chegou mesmo ao 
golo aos 69’, depois de Sporar ter atira-
do a marcar após passe de Tiago Tomás. A 
“arma secreta” para travar o ascendente 
leonino - Vinícius -, saltou do banco e ati-
rou o Sporting para o quarto lugar, com um 
golo inicialmente invalidado pelo VAR. O 
Benfica termina o campeonato em segun-
do lugar, mas teve no seu plantel, uma vez 
mais, o melhor marcador da Liga - nada 
mais nada menos que Carlos Vinícius (Ta-
remi e Pizzi marcaram o mesmo número de 
golos, 18, mas o brasileiro levou a melhor 
por ter menos minutos de jogo).

O F.C. Porto não se despediu da melhor 
forma da prova: até estiveram a ganhar, 
graças ao tento de Uribe aos 6’ (que se le-
sionou no lance), mas o Braga conseguiu 
dar a volta e carimbar o passaporte rumo à 
fase de grupos da Liga Europa, benefician-
do também da derrota do Sporting.

Pouco se viu dos minhotos durante a 
primeira parte - o 2-0 até esteve à esprei-
ta por mais do que uma ocasião. No en-
tanto,   no Municipal de Braga, a segunda 
parte trouxe consigo um Braga ao mais 
alto nível, decidido a mudar o rumo do 
jogo: e foi exatamente isso que fizeram. O 
golo do empate surgiu do primeiro rema-
te enquadrado à baliza dos minhotos, aos 
54’ - de fora da área, Ricardo Horta, na 
recarga de um livre afastado pela defesa 
azul e branca, rematou forte para o fun-
do das redes portistas. Um golo que veio 
dar ainda mais confiança aos Guerreiros 
do Minho que passados 13 minutos voltou 
a marcar, desta vez por Fransérgio. Artur 
Jorge acabou “despromovido” à equipa 
sub-23 do Braga, enquanto que Carlos 
Carvalhal foi entretanto anunciado como 
o novo treinador da equipa minhota, com 
contrato de duas épocas.

Santa Clara e Vitória de Guimarães des-
pediram-se do campeonato com um em-
pate a duas bolas - pelos açorianos mar-
caram Thiago Santana, aos 35’, e Carlos 
Júnior, aos 43’, da marca dos onze metros, 
mas os vimaranenses responderam com 
um remate de belo efeito do lateral francês 
Florent, aos 45’ e com uma grande pena-

lidade cobrada por André André, aos 71’. 
O Vitória terminou a época em sétimo 

lugar, com 50 pontos, enquanto que o 
Santa Clara conseguiu o nono lugar, em 
igualdade pontual com o Moreirense (8.º) 
e Gil Vicente (10.º). 

Os gilistas também não foram além de 
um empate frente ao Paços de Ferreira, 
mas nesta partida houve três golos para 
cada lado: os pacenses colocaram-se em 
vantagem com um golo de Maracás, aos 
10’, a equipa da casa deu a volta com golos 
de Rodrigão (16’) e Kraev (21’).  Os golos 
de Douglas Tanque (29’) e Matchoi Djalo 
(49’) devolveram, uma vez mais, a van-
tagem aos castores, mas aos 67’ Lourency 
voltou a colocar tudo em pé de igualdade. 

Agora as boas notícias (pelo menos para 
quem delas beneficia): a vitória no Bessa, 
por 2-0 (bis de Taremi aos 17’ e 84’), ofe-
receu ao Rio Ave o quinto lugar do cam-
peonato e, consequentemente, a última 
vaga para a Liga Europa. O Boavista, acaba 
como 12.º classificado, em igualdade pon-
tual com Marítimo (11.º) e Paços de Ferrei-
ra (13.º) - 39 pontos.

Já o Famalicão dependia apenas de si 
próprio para segurar o quinto lugar que 
ocupava na ronda anterior, mas a desloca-
ção aos Barreiros não correu como espera-
do. O Marítimo colocou-se em vantagem 
logo aos dois minutos de jogo, num golo 
apontado por Zainadine, mas os famali-
censes ainda conseguir chegar à igualdade 
em cima do intervalo, graças a um penálti 
convertido por Fábio Martins. Ainda que 
tenha falhado o objetivo, a equipa de João 
Pedro Sousa fez a sua melhor temporada 
na I Liga - sexto lugar, com 54 pontos.

Está feito, amigos! Até à próxima!

Inês Barbosa
Opinião

Adeus, até à próxima!



MILÉNIO |  DESPORTO

O Vitória de Setúbal e o Desportivo das 
Aves revelaram que vão recorrer da de-
cisão da Comissão de Auditoria da Liga 
de Portuguesa de Futebol Profissional 
(LPFP) de não aceitar as candidaturas 
das duas equipas às competições pro-
fissionais e de as remeter ao Campeo-
nato de Portugal.

“Na sequência do comunicado emitido 
pela Liga Portugal relativo ao chumbo 
da inscrição nas competições profis-

sionais para a época 2020/21, o Vitória Fu-
tebol Clube vem por este meio comunicar 
que irá recorrer da decisão para o Conselho 
de Justiça da Federação Portuguesa de Fu-
tebol”, avançou o clube, em comunicado 
oficial publicado no site oficial do clube.

Os avenses também irão apresentar re-
curso do castigo aplicado pela LPFP num 
prazo de cinco dias úteis. “É a decisão es-

perada, porque sabíamos que nos faltavam 
alguns pressupostos. No entanto, também 
se dizia que o Desportivo das Aves não ia 
jogar com o Benfica e o Portimonense e lá 
fomos. Vamos aguardar. Os advogados es-
tão a trabalhar e isto pode ser reversível”, 
referiu o presidente da direção do clube, 
António Freitas.

“Nós metemos um Processo Especial de 
Revitalização (PER) em tribunal. A qual-
quer momento o juiz pode despachá-lo 
e isso altera muita coisa. A partir de hoje 
[quarta-feira, 29] temos cinco dias úteis 
para tentar, dentro da legalidade, colocar 
este processo em ordem, de forma a que o 
Desportivo das Aves possa estar no futebol 
profissional”, continuou o dirigente, sa-
lientando que se a equipa ficar na LigaPro 
tem “investidores interessados e, sobre-
tudo, idóneos”.

JN/MS

O novo treinador da equipa de futebol 
do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, 
apresentado esta quarta-feira (29), fri-
sou que, se os jogadores acreditarem na 
sua proposta “ousada” de jogo, o clube 
pode disputar todos os jogos “cara a 
cara, com todos os adversários”.

“Quando vou para um clube, visto a 
sua pele, incorporo os seus valores, 
tradições e ideias, mas desta vez é 

mais simples: esta é a minha pele. O meu 
ADN é Braga, o futebol positivo que pra-
ticamos desde sempre tem muito da mi-
nha passagem pelo ADN do Braga desde a 
minha formação, sempre com o culto de 
bom futebol, da técnica em relação à força 
e de tentar ganhar os jogos todos”, disse.

Carlos Carvalhal notou a “diferen-
ça avassaladora” desde a sua primeira 
passagem como treinador no clube, em 
2006/07, na qual saiu a meio, e garantiu 
que o Braga vai “disputar todos os jogos 
cara a cara, com todos os adversários, em 
todos os estádios, para vencer”.

O treinador prometeu uma “proposta 
ousada de jogo”. “Nós [equipa técnica] sa-
bemos que vamos fazer com que as nossas 
equipas joguem bem e ganhem. O nosso 
grande desafio é que os jogadores acredi-
tem na nossa proposta e sigam as nossas 
ideias, conseguindo isso, o céu é o limite”, 
disse.

Deixou elogios aos reforços já confir-
mados, Guilherme Schettine e Iuri Me-
deiros: “são dois excelentes jogadores, o 

Schettine é um avançado muito bom, o 
Iuri é muito criativo, que entra muito bem 
dentro do nosso plano de jogo, se à sua 
capacidade colocar dentro dele o querer 
é sem dúvida um grande reforço”, disse.

O técnico de 54 anos disse também ter 
notado crescimento no “braguismo” da 
massa associativa e não quis comprome-
ter-se com um objetivo classificativo, de-
finindo antes querer vencer todos os jogos.

“O primeiro grande objetivo é vencer o 
primeiro jogo do campeonato e o segundo 
é vencer o seguinte. Não ganhar de qual-
quer forma, mas a praticar bom futebol. O 
Sporting de Braga vai jogar em qualquer 
estádio para vencer, essa é a minha pro-
messa”, reforçou.

A primeira e única ideia de Salvador

António Salvador garantiu que Carlos 
Carvalhal, “um treinador à imagem do 
Braga”, foi a sua “primeira e única ideia”.

“Apesar de ele ter outras propostas, 
como a do Flamengo, nunca me desviei 
desta ideia. Ele tem uma ideia de jogo 
identificada com os valores deste clube, 
jogar bem, valorizar os jogadores e em 
cada jogo lutar pela vitória”, disse.

Com uma cláusula de rescisão de 10 mi-
lhões de euros, Carlos Carvalhal, vai ter 
como adjuntos João Mário, Sérgio Ferrei-
ra, Orlando Silva, João Meireles (prepara-
dor físico) e Eduardo (treinador de guar-
da-redes).

O regresso ao trabalho para a próxima 
temporada está marcado para o dia 13 de 
agosto.

JN/MS

Carlos Carvalhal: “O céu é o limite”

Presidente da Liga fez balanço do 
campeonato e enalteceu “o fantástico 
trabalho das Sociedades Desportivas” 
e o facto de a competição ter sido jo-
gada até ao fim.

Minutos depois de cair o pano da 
Liga 2019/20, Pedro Proença fez 
um balanço do campeonato e 

destacou o facto de o mesmo ter sido le-
vado até ao fim, apesar das dificuldades 
impostas pela Covid-19.

“É momento de enaltecer o fantás-
tico trabalho e esforço realizado pelas 
Sociedades Desportivas em articulação 
com a equipa da Liga Portugal. Isso per-
mitiu, como sempre acreditamos desde 
a primeira hora, terminar a competição 
apesar de todos os desafios e obstáculos 
que foram necessários ultrapassar para 
que tal fosse uma realidade, ainda que, 

infelizmente, sem a presença do verda-
deiro coração desta atividade: os nossos 
adeptos”, lê-se na nota divulgada pela 
Liga de Clubes.

Pedro Proença também enalteceu a 
competitividade da Liga, para além da 
qualidade e do “despontar de muitos jo-
vens” jogadores.

“Dentro do campo tivemos, mais 
uma vez, um campeonato marcado pela 
enorme competitividade, como é disso 
exemplo a luta pelos lugares europeus e 
pela manutenção disputada até aos úl-
timos segundos da prova, mas também 
pelo renovado despontar de novos e jo-
vens talentos que continuam a marcar o 
ADN da nossa Liga. O maior vencedor 
foi o Futebol”, completou.

JN/MS

O jogador do Manchester City lamen-
tou a falta de cobertura do canal de te-
levisão oficial do clube ao ato eleitoral 
agendado para outubro.

Bernardo Silva está em Inglaterra, 
mas não passa ao lado do Benfica e 
da atualidade do clube da Luz. Des-

ta vez, o médio português, formado nas 
águias, falou como “benfiquista” e cri-
ticou o facto de a BTV não fazer debates 
com os candidatos à presidência.

“Com eleições daqui a poucos meses, 
sou o único benfiquista que se sente de-
sapontado por não termos debates entre 
candidatos na BTV? Não me parece ha-
ver melhor canal para conhecermos os 
projectos e ideias de todos os candida-
tos e escolhermos o melhor rumo para 
o nosso clube...”, escreveu Bernardo 
Silva, no Twitter.

JN/MS

I LIGA

Pedro Proença: “O maior 
vencedor foi o futebol”

Bernardo Silva critica BTV por 
causa das eleições do Benfica
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Aos 55 milhões do valor da transferên-
cia, os leões juntam agora mais cinco 
milhões devido ao número de jogos do 
médio e outros tantos pelo apuramento 
para a Liga dos Campeões.

O Manchester United terminou a 
Premier League no terceiro lugar 
e isso também foi uma boa notícia 

para o Sporting.
Depois de terem vendido Bruno Fernan-

des por 55 milhões de euros, em janeiro, os 
leões vão receber mais 10 devido aos obje-
tivos concretizados pelo médio português 
em Old Trafford.

Cinco milhões estão relacionados com 
o facto de o jogador, de 25 anos, ter atua-
do em 20 jogos esta época e outros cinco 
devem-se ao apuramento dos “red de-
vils” para a Liga dos Campeões. Bruno 
Fernandes garantiu no passado domingo 
(26) o acesso à competição depois de ter 
marcado um dos dois golos (de penálti) do 
Manchester United frente ao Leicester. Ao 
todo, o ex-jogador de Alvalade renderá, 
assim, 65 milhões de euros ao Sporting.

JN/MS

Vitória de Setúbal e Aves recorrem da decisão 
de despromoção ao Campeonato de Portugal

Penálti de Bruno Fernandes
rende mais 10 milhões ao Sporting
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O Sporting de Braga venceu no passa-
do sábado (25) o F. C. Porto pela terceira 
vez na temporada, por 2-1, após revira-
volta na segunda parte do encontro da 
34.ª e última jornada da Liga portuguesa 
de futebol, e alcançou o terceiro lugar.

Os golos de Ricardo Horta, aos 54 mi-
nutos, e de Fransérgio, aos 66, per-
mitiram aos arsenalistas inverterem 

a desvantagem verificada ao intervalo, 
após uma primeira parte de supremacia 
portista, coroada com golo de Uribe, aos 
seis, e conquistarem o terceiro pódio na sua 
história - o emblema minhoto foi segun-
do classificado em 2009/10 e terceiro em 
2011/12.

O Braga igualou os 60 pontos do adver-
sário nessa corrida, o Sporting, que perdeu 
no dérbi com o Benfica, por 2-1, e ultrapas-
sou os leões na reta final do campeonato, 
graças à vantagem nos confrontos entre as 
duas equipas - o Sporting venceu por 2-1, 
em Lisboa, e o Braga por 1-0, em casa.

Os minhotos somaram ainda a tercei-
ra vitória em três jogos com o F. C. Porto 
na época 2019/20, após o 2-1 da primei-
ra volta e o 1-0 na final da Taça da Liga, 
interrompendo a série de seis triunfos 
seguidos dos dragões, incapazes de igua-
larem os 85 pontos arrecadados na época 
passada.

Sem Mbemba, lesionado, nem Marega, 
castigado, e Fábio Vieira, no banco de su-
plentes, o novo campeão nacional apareceu 
em Braga mandão, a trocar a bola perante 
um adversário ‘encolhido’ e demorou seis 
minutos a chegar à vantagem, num lance 
em que o seu ataque foi mais ágil do que a 
defesa bracarense.

Corona libertou-se da marcação arsena-
lista após passe de Otávio, na faixa direita 
do ataque, e atrasou a bola para o desvio 
certeiro de Uribe, que se antecipou a Ricar-
do Esgaio na pequena área.

O médio colombiano, uma das três novi-
dades no onze do F. C. Porto, juntamente 
com Pepe e Soares, lesionou-se na perna 
esquerda ao marcar o seu único golo da 
época e teve de ser substituído por Sérgio 
Oliveira, aos 12 minutos.

Mesmo em desvantagem, o Sporting de 
Braga continuou a ver os dragões instala-
dos no seu meio-campo, com Otávio, Co-
rona e Luis Díaz a mostrarem qualidade na 
hora de guardar a bola e de progredir rumo 
à área contrária, embora sem traduzirem 
essa supremacia em oportunidades.

Os azuis e brancos só ameaçaram de 
novo o golo à meia hora, quando Soares viu 
Ricardo Horta intercetar um remate que le-
vava a direção da baliza de Matheus, mas os 
homens do Minho conseguiram o remate 
mais perigoso da primeira parte no minuto 
seguinte, por Paulinho, aparecendo mais 
vezes na área contrária a partir daí.

O treinador Artur Jorge trocou Pedro 
Amador e André Horta pelos jovens Fa-
biano e Samuel, após o intervalo, e o Bra-
ga transformou-se para melhor, atacando 
com regularidade e chegando ao empate 
aos 54 minutos, num disparo forte de Ri-
cardo Horta.

O duelo tornou-se partido, com muito 
espaço para ambas as equipas atacarem, 
e os anfitriões beneficiaram mais desse 
contexto, ameaçando o segundo golo em 
remates de Paulinho (59) e de Fransérgio 
(60), antes da cambalhota no marcador 
pelo médio brasileiro, num remate de lon-
ge, colocado junto ao poste direito, inde-
fensável para Diogo Costa.

Nos últimos 25 minutos, coube ao F. C. 
Porto ter de reagir à adversidade, mas os 
pupilos de Sérgio Conceição, parecendo 
algo cansados, revelaram pouco discerni-
mento para criarem situações de perigo e 
baterem de novo o guarda-redes Matheus.

JN/MS

Cambalhota sobre o F. C. Porto 
atira S. C. Braga para o pódio

No último dérbi da presente tempora-
da, foi o Benfica que se superiorizou ao 
eterno rival Sporting. O jogo teve a inten-
sidade expectada num encontro deste 
calibre e o Benfica sai motivado para a 
final da Taça de Portugal com a vitória.

Último jogo do campeonato e úl-
timo dérbi da época para os dois 
gigantes de Lisboa. Apesar de já 

haver campeão, ambas as equipas luta-
vam por objetivos diferentes: o Benfica 
queria terminar a Liga com uma vitória 
de forma a estar confiante para a final da 
Taça de Portugal frente ao F. C. Porto, 
que se realiza este sábado (1). O Sporting 
precisava apenas de pontuar para alcan-
çar um dos objetivos na época que era 
terminar no terceiro lugar, que dá acesso 
direto à Liga Europa.

Nos minutos iniciais, o Sporting en-
trou forte, a conseguir aplicar uma 
pressão eficaz à circulação de bola do 
Benfica e a ser superior com bola. Os 
encarnados conseguiram reajustar a 
pressão, sobretudo na saída de bola do 
adversário. Destaque na primeira par-
te para a forma como Chiquinho e Pi-
zzi exploraram o espaço nas costas dos 
médios e conseguiram receber entre 
linhas, originando situações de golo. 
Seferovic esteve muito ativo na forma 
como procurava a profundidade, o que 
também abria espaço para os dois mé-
dios do Benfica receberem.

Já na segunda parte, o Sporting apa-
receu com vontade de dar a volta ao re-
sultado e pressionou melhor, causando 
dificuldades ao Benfica na circulação 
de bola, que já não conseguiu criar si-
tuações claras de golo em ataque posi-
cional de forma tão eficaz como fez na 
primeira parte. Os leões circularam ra-
pidamente a bola, que saía com qualida-
de dos pés de Wendel ou Mateus Nunes 
e encontrava Jovane por dentro, Nuno 
Mendes aberto na lateral, ou Tiago To-
más na variedade dos movimentos. Foi 
na sequência de um cruzamento de Pi-
zzi que Carlos Vinícius se tornou o me-
lhor marcador da Liga portuguesa e que 
o Benfica alcançou a segunda vitória 
frente ao Sporting no campeonato.

O Benfica termina o campeonato da 
melhor forma já com a final da Taça de 
Portugal em mente. Uma vitória num 
dérbi é sempre motivadora e importan-
te para os níveis de confiança da equipa 
lisboeta, que enfrenta o campeão nacio-
nal no último encontro da época.

O Sporting falha o objetivo que ti-
nha para Rúben Amorim: terminar no 
terceiro lugar. O discurso do treinador 
é coerente com a perspetiva do clube 
desde que chegou ao comando técnico 
dos leões, destacando a preparação de 
uma nova época já com as suas ideias 
em jogo.

JN/MS

Benfica fecha campeonato com vitória 
antes da final da Taça de Portugal
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O português Vasco Seabra é o trei-
nador escolhido pelo Boavista para 
orientar a equipa principal nas próxi-
mas duas temporadas, tal como o JN 
avançou, com o anúncio oficial a ser 
feito, esta quinta-feira (30), nas redes 
sociais do clube portuense.

O técnico, de 36 anos, chega ao 
Bessa oriundo do Mafra, da Li-
gaPro, contando também com 

passagens pelos sub-23 do Estoril, Fa-
malicão, Paços de Ferreira, naquela que 
foi a primeira experiência na Liga como 
treinador principal, e Lixa.

“É um prazer estarmos cá, estamos 
com garra, com ambição, com vontade 
e com a certeza de que vamos conseguir 
orgulhar os boavisteiras e conseguirmos 

transportar toda a honra que a história 
do clube nos traz para aquilo que somos 
capazes de fazer no presente e futuro”, 
começou por dizer Vasco Seabra em 
declarações partilhadas pelos axadre-
zados.

E prosseguiu sobre os objetivos para 
esta época: “Vitórias, um jogo atrativo 
que consiga trazer dimensão e entusias-
mo aos nossos adeptos e conseguirmos 
transportar aquilo que é a mística deste 
clube de fora para dentro e de dentro 
para fora, para que juntos consigamos 
levar o Boavista para os lugares que me-
rece, com respeito, com dimensão, com 
raça, com querer e com grande entu-
siasmo para conseguirmos vencer. So-
mos Boavista”.

JN/MS

Boavista confirma
Vasco Seabra
como treinador
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O Rio Ave garantiu, no passado sábado 
(25), a última vaga na Liga Europa em 
futebol, ao conquistar o quinto lugar da 
I Liga portuguesa de futebol com um 
triunfo no reduto do Boavista por 2-0, em 
encontro da 34.ª jornada.

Os comandados de Carlos Carvalhal, 
que beneficiaram do empate 3-3 do 
Famalicão no Funchal, com o Ma-

rítimo, venceram no Bessa com um ‘bis’ 

do iraniano Taremi (17 e 84 minutos), que 
igualou na liderança dos marcadores os 
benfiquistas Pizzi e Vinícius.

A formação de Vila do Conde, que já ti-
nha disputado a Liga Europa em 2014/15, 
2016/17 e 2018/19, terminou com 55 pon-
tos, contra 54 do Famalicão, que acabou 
em sexto e falhou inédita presença euro-
peia. O Boavista foi 12.º, com 39.

JN/MS

Rio Ave vence no Bessa
e conquista última vaga na Liga Europa

R    M   A
REAL MORTGAGE ASSOCIATES

License # 10464

Os bancos dizem NÃO?
Nós dizemos SIM!

Está com problemas financeiros?
Contas atrasadas? Não espere mais.

647-274-4809 soniaavilacouto@rmabroker.ca
Sónia Ávila Mortgage Agent Licence # M09000399
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Daniel Ramos é o novo treinador do 
Santa Clara para a época 2020/21, subs-
tituindo João Henriques, cuja saída foi 
anunciada na última jornada da Liga.

O técnico, natural de Vila do Conde, 
orientou o Boavista esta temporada, 
a partir da 14.ª jornada, conduzindo 

o clube do Bessa ao 12.º lugar do campeo-
nato.

Daniel Ramos, que iniciou a carreira de 
treinador em 2001, no Vilanovense, con-
tando também com passagens pelo Dragões 
Sandinenses, Chaves, Trofense, Moreiren-
se, Gondomar, Vizela, U. Madeira, Naval, 
Ribeirão, Marítimo e Rio Ave, já tinha trei-
nado o Santa Clara em 2016/17, orientando 

os açorianos em oito partidas na 2.ª Liga.
“Este regresso aos Açores é naturalmen-

te um momento de satisfação porque pas-
sei grandes momentos ao serviço do Santa 
Clara, espero novamente que isso aconte-
ça. Vou com grande determinação à procu-
ra de fazer junto da equipa e da estrutura 
um bom trabalho”, referiu o técnico avan-
çando sobre os planos traçados: “Mais do 
que objetivos específicos, é importante dar 
continuidade aquilo que de bom foi conse-
guido. O Santa Clara vem de duas épocas 
positivas, onde não passou calafrios onde 
conseguiu atingir um patamar muito bom”.

JN/MS

Daniel Ramos vai treinar 
o Santa Clara

O Famalicão falhou no passado sába-
do (25) o inédito apuramento para as 
competições europeias, ao empatar 
3-3 na visita ao Marítimo, na 34.ª e últi-
ma jornada da I Liga, sendo ultrapas-
sado pelo Rio Ave na luta pela Europa.

Zainadine, aos dois minutos, René, aos 
48, e Erivaldo, aos 90+5, marcaram os go-
los dos madeirenses, que terminam a tem-
porada na 11.ª posição, com 39 pontos, en-

quanto Fábio Martins, aos 45+6, de grande 
penalidade, Roderick, aos 87, e Rúben 
Lameiras, aos 90+1, assinaram os golos dos 
visitantes.

O Famalicão, que dependia apenas de si 
para qualificar-se para a segunda pré-eli-
minatória da Liga Europa, acabou o cam-
peonato na sexta posição, com 54 pontos, 
menos um do que o Rio Ave, que venceu o 
Boavista, por 2-0.

JN/MS

Famalicão empata com Marítimo 
e falha acesso à Europa

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

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

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

Temos o nosso pátio aberto!
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ITÁLIA

Juventus perde e Roma garante Liga Europa

A Juventus perdeu (2-0) esta quarta-feira 
(29) no terreno do Cagliari, em jogo da pe-
núltima jornada da Liga italiana, enquanto 
a Roma, treinada por Paulo Fonseca, ven-
ceu o Torino, assegurando presença na 
fase de grupos da Liga Europa.

Já consagrada campeã italiana, pela nona 
vez consecutiva, a Juventus, que contou 
com Cristiano   Ronaldo durante todo o 

jogo, sofreu o primeiro golo dos anfitriões 
logo aos oito minutos, da autoría do jovem 
italiano Luca Gagliano.

Em cima do intervalo, aos 45+2, o ar-
gentino Giovanni Simeone, filho do téc-
nico Diego Simeone, do Atlético Madrid, 
apontou o segundo para o Cagliari, num 
remate potente e cruzado de fora da área. 
O marcador não mexeu mais até ao final do 
encontro, tendo Cristiano Ronaldo ficado 
mais longe do título de melhor marcador 
da Serie A.

O astro luso leva 31 golos, enquanto o ita-
liano Ciro Immobile conta com 35, quando 
falta disputar apenas uma jornada, a 38.ª, 
para completar o campeonato.

Por seu turno, a Roma (67 pontos) benefi-
ciou dos três pontos conquistados na deslo-
cação à casa do Torino (3-2) para garantir a 
entrada direta na fase de grupos da próxima 
edição da Liga Europa, fruto do seu quinto 
lugar ter ficado impossível de alcançar pelo 
sexto, o AC Milan (63).

Em Turim, a formação da casa até se 
adiantou no marcador, aos 14 minutos, pelo 
espanhol Alejandro Berenguer, mas a for-
mação orientada por Paulo Fonseca igualou 
o marcador apenas dois minutos depois, 
graças ao bósnio Dzeko.

O internacional inglês Chris Smalling 
adiantou a Roma aos 23 minutos e, já na se-
gunda parte, aos 61, o guineense Diawara 
fez o 3-1. O Torino ainda reduziu aos 65 por 
intermédio do costa-marfinense Wilfried 
Singo, mas não conseguiu evitar a derrota, 
seguindo no 16.º posto da Serie A, mas já a 
salvo da despromoção.

No outro jogo da noite em Itália, a Fio-
rentina (10.ª) goleou o Bolonha (12.º) por 
4-0, com todos os golos anotados na segun-
da parte, três deles pelo atacante Federico 
Chiesa e o outro pelo sérvio Milenkovic.

Antes, a Lazio venceu o já despromovido 
Brescia, por 2-0, com Joaquín Correa a abrir 
o ativo, aos 17 minutos, na sequência de uma 
combinação com Ciro Immobile. Os mesmo 
protagonistas estariam na origem do segun-
do tento, aos 83, desta feita com o argentino 
a assistir o avançado transalpino.

Os romanos, que já tinham garantido um 

dos quatro primeiros lugares da Serie A e a 
respetiva qualificação para a Liga dos Cam-
peões da próxima temporada, mantêm-se 
no quarto lugar, com 78 pontos, os mesmos 
da Atalanta, terceira, e menos um do que In-
ter de Milão, segundo.

O AC Milan foi ao reduto da Sampdoria 
vencer por 4-1, com dois golos do sueco Zla-
tan Ibrahimovic, aos 4 e 58 minutos, um do 
turco Hakan Çalhanoglu, aos 52, e outro do 
português Rafael Leão, que foi lançado ao in-
tervalo e selou o triunfo milanês, aos 90+2, 
já depois de o norueguês Kristoffer Askildsen 
ter reduzido para a equipa da casa, aos 87.

Na luta pela manutenção, o Lecce ganhou 
nova vida, ao operar a reviravolta e vencer 
a Udinese por 2-1. O brasileiro Samir mar-
cou para o conjunto de Udine, só que Marco 
Mancosu e Gianluca Lapadula construíram o 
triunfo do 18.º e antepenúltimo colocado.

A uma jornada do fim, o Lecce continua 
em zona de despromoção, com 35 pontos, 
mas tem apenas menos um do que o Géno-
va, que foi “atropelado” por 5-0 na visita ao 
Sassuolo, num encontro no qual Francesco 
Caputo anotou dois golos, chegou aos 21 na 
Serie A e assegurou um jantar com o ídolo de 
infância, Alessandro del Piero, depois de o 
antigo internacional italiano o ter desafiado 
a ultrapassar a dezena de tentos na prova.

Já o Verona, com o internacional portu-
guês Miguel Veloso a titular, venceu a última 
classificada, SPAL, por 3-0.

JN/MS
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Cristiano Ronaldo confessou-se “felicís-
simo” pelo segundo título consecutivo de 
campeão italiano de futebol conquistado 
ao serviço da Juventus, dedicando a vitó-
ria especialmente àqueles que “sofreram 
e estão a sofrer” com a pandemia de co-
vid-19.

“Estou felicíssimo pelo segundo ‘scu-
detto’ consecutivo e por continuar 
a construir a história deste grande e 

esplêndido clube. Este título é dedicado 
a todos os adeptos da Juve, em particular 
àqueles que sofreram e estão a sofrer com a 
pandemia que nos apanhou a todos de sur-
presa e virou o mundo do avesso”, escreveu 
o craque português no Instagram, depois da 
vitória da Juventus frente à Sampdoria, por 
2-0, que assegurou à “vecchia signora” a 
conquista do nono título consecutivo.

Numa mensagem escrita em italiano, a 

ilustrar uma foto com os companheiros da 
Juventus, Ronaldo admite que vencer a Liga 
italiana “não foi fácil”. “A vossa coragem, a 
vossa atitude e vossa determinação foram 
a força de que precisávamos para enfrentar 
esta reta final do campeonato e lutar até ao 
final por este título, que pertence a toda a 
Itália. Um grande abraço”, concluiu. JN/MS

O PSG conquistou na passada sexta-fei-
ra (24) à noite, a 13.ª a Taça de França 
ao bater na final o Saint-Étienne, por 1-0, 
numa partida marcada pela lesão de Ky-
lian Mbappé, que está assim em dúvida 
para a Liga dos Campeões.

O golo que decidiu a partida teve 
também como protagonista Mbap-
pé, o qual rompeu a alta velocidade 

pelo lado direito da grande área do Saint-
-Étienne, após um roubo de bola a meio-
-campo, e rematou para a defesa aparato-
sa do guarda-redes Jessy Moulin, que só 
conseguiu rechaçar a bola para a frente, 
onde surgiu o brasileiro Neymar a tocar 
para o fundo das redes.

No entanto, o jogo ficou marcado pela 
lesão de Mbappé aos 31 minutos, cuja gra-
vidade ainda se desconhece, mas a entra-
da do central do Saint-Étienne, Loic Per-
rin, de 34 anos, que fazia o seu último jogo 

da carreira, foi arrepiante e deixou toda a 
gente com as mãos na cabeça.

O carrinho de Perrin foi apanhar o pé 
esquerdo de Mbappé, na zona da tíbio-tá-
rsica, que torceu completamente, deixan-
do o avançado do PSG a contorcer-se com 
dores no relvado, mas o árbitro, Amauri 
Delerue não teve, inicialmente, noção da 
violência da entrada e começou por exibir 
o cartão amarelo ao central do Saint-É-
tienne.

No entanto, depois de consultar as ima-
gens do videoárbitro (VAR), Delerue não 
teve dúvidas em mostrar o cartão ver-
melho que deixou o Saint-Étienne a jogar 
com menos uma unidade desde a meia 
hora de jogo até final.

O PSG conquistou assim a 13.ª Taça de 
França do historial, prova que tinha con-
quistado por quatro vezes consecutivas 
entre 2015 e 2018.

 JN/MS

Cristiano Ronaldo dedica título da Juventus a vítimas da pandemia
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FRANÇA
Neymar dá 13.ª Taça de França ao PSG

Renato Sanches diz que está curado da covid-19
O avançado internacional português 
Renato Sanches, do Lille, anunciou, 
esta segunda-feira (27), através das 
redes sociais, estar curado da co-
vid-19, depois de ter testado positivo 
a 18 de julho.

“Estou feliz por estar de volta. Estou 
bem de saúde e isso é o mais impor-
tante”, escreveu o jogador na men-

sagem que partilhou.

Renato Sanches, de 22 anos, já tinha 
tido um teste negativo, mas, uma vez 
que se encontrava em Portugal, teve de 
cumprir o protocolo imposto pela Dire-
ção Geral de Saúde e só foi dado como 
recuperado esta segunda-feira (27), após 
ter tido o segundo teste negativo.

Face a isto, o avançado está apto a viajar 
para França para se juntar aos colegas de 
equipa que já estão a fazer a pré-época.
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MOTOCICLISMO

Miguel Oliveira: “Podia ter terminado 
facilmente no top-5 ou no pódio”

O piloto português Miguel Oliveira 
(KTM), que no passado domingo (26) 
desistiu no Grande Prémio da Andalu-
zia de MotoGP devido a uma queda na 
primeira curva, acredita que poderia ter 
terminado “no pódio” a corrida do Mun-
dial de velocidade de motociclismo.

Em declarações difundidas pela equi-
pa Tech3, pela qual alinha o piloto 
de Almada, Oliveira admitiu que foi 

“um fim de semana desapontante”.
“Depois de ver a corrida, podia ter ter-

minado facilmente no ‘top-5’ ou no pó-
dio, arrisco mesmo dizer”, frisou.

Miguel Oliveira considerou que é “mui-
to frustrante nem sequer ter começado a 
corrida devido ao incidente da primeira 
curva”: “Tive azar, não havia nada que 
pudesse ter feito para evitar a queda. É a 
primeira curva, toda a gente está a tentar 
ganhar posições, pelo que é normal que às 

vezes se meça mal o ponto de travagem”, 
explicou.

“Não tive um arranque fantástico. A em-
braiagem sobreaqueceu para sair da gre-
lha e demorou muito tempo para voltar a 
embraiar. Ainda assim, não tinha perdido 
muitas posições, mas, na primeira curva, 
fui simplesmente abalroado pelo [Brad] 
Binder. Saí por cima da mota, felizmente, 
sem consequências físicas”, contou.

O piloto sul-africano acabou por pedir 
desculpas ao luso: “Falámos depois da 
corrida. Ainda não tinha visto as ima-
gens. Veio com o Mike Leitner [diretor da 
KTM] pedir desculpas, culparam o [Dani-
lo] Petrucci, mas ele disse que não lhe to-
cou. Foi um efeito dominó e fui eu o mais 
lesado”, lamentou.

No entanto, o piloto, de 25 anos, lem-
brou que “há mais corridas este ano”, 
pelo que esta desistência “não é o fim do 
mundo”: “Guardamos os pontos positi-

vos deste fim de semana e continuamos 
rumo ao próximo”, concluiu.

A próxima corrida é o GP da República 
Checa, que se disputa no circuito de Brno, 
de 7 a 9 de agosto.

“Já vimos daquilo que somos capazes. 
Em Brno vai ser uma corrida diferente, 
vamos ter todos menos tempo para afinar 
as motas. A equipa está motivada. Este 
desfecho não nos deixa felizes, mas não 
nos deixa desmotivados”, concluiu.

Queda deixa Miguel Oliveira em 13.º 
lugar no Mundial, Quartararo mais líder

Uma queda logo na primeira curva, 
após o toque de um adversário, deixou 
o português Miguel Oliveira (KTM) fora 
do Grande Prémio (GP) da Andaluzia 
de MotoGP, vencido pelo francês Fabio 
Quartararo (Yamaha), líder do cam-
peonato.

Saindo do quinto lugar da grelha - a 
melhor posição da carreira na categoria 
rainha -, Miguel Oliveira perdeu duas po-
sições no arranque, mas seria o compa-
nheiro da KTM, o sul-africano Brad Bin-
der, a provocar a queda, com um toque 
na traseira da RC16 do piloto português, 
que caiu para o 13.º lugar do Mundial de 
velocidade de motociclismo.

Miguel Oliveira não desistia devido 
a queda desde o GP da Grã-Bretanha de 
2019, em 25 de agosto. Na altura, foi tam-
bém o toque de um piloto KTM (o francês 
Johan Zarco) a provocar a queda, que le-
sionou o ombro direito do piloto luso.

O piloto de Almada sofreu ainda uma 
queda nos treinos do GP da Austrália, que 
piorou a lesão no ombro e pôs um ponto fi-
nal antecipado na temporada de estreia na 
categoria rainha do motociclismo mundial.

Desta vez, a queda não trouxe conse-
quências físicas, mas pôs fim precoce a uma 
corrida para a qual tinha garantido a me-
lhor qualificação desde que se estreou em 
MotoGP, mantendo os mesmos oito pontos 
com que chegou a esta segunda corrida do 
campeonato, mas baixando à 13.ª posição.

Tal como há uma semana, a corrida em 
Jerez de la Frontera ficou marcada pelas 
altas temperaturas do verão andaluz, que 
provocaram quedas e avarias.

Ao todo, oito pilotos abandonaram, in-
cluindo as KTM de Brad Binder e do espa-
nhol Iker Lecuona (ambos por queda), a 
Ducati do italiano Francesco Bagnaia e a 
Yamaha do ítalo-brasileiro Franco Mor-
bidelli, por problemas mecânicos.

Indiferente aos problemas dos adver-
sários esteve o francês Fabio Quartararo 
(Yamaha), que liderou desde o arranque, 
conquistando a segunda vitória consecu-
tiva no campeonato e na carreira.

Quartararo é o segundo piloto mais jo-
vem a conseguir duas vitórias consecuti-
vas em MotoGP, apenas atrás do espanhol 
Marc Márquez (Honda), que falhou esta 
corrida por lesão.

“Esta foi difícil. Mas fiquei muito feliz”, 
comentou o piloto, de 20 anos, que soma já 
50 pontos no campeonato, depois de hoje 
ter cortado a meta em primeiro, com o tem-
po de 41.22,666 minutos, após 25 voltas.

Em segundo lugar, a 4,495 segundos, 
terminou o espanhol Maverick Viñales 
(Yamaha), que sofreu com o calor.

“Era impossível respirar. Estava arrasa-
do. Nas últimas cinco voltas consegui for-
çar um pouco o ritmo”, disse o piloto da 
Yamaha, que ainda conseguiu aproveitar 
um ligeiro erro do italiano Valentino Rossi 
(Yamaha) para chegar à segunda posição.

Aos 41 anos, Rossi já não subia ao pó-
dio desde a terceira corrida de 2019, o GP 
das Américas, nos Estados Unidos. Fê-lo 
hoje, pela 235.ª vez na carreira, ao cortar 
a meta a 5,546 segundos de Quartararo.

“Vínhamos de um período muito mau. 
É muito bom regressar ao pódio. Para 
mim não é uma vitória, mas quase”, ga-
rantiu o italiano.

Com estes resultados, Fabio Quartararo 
soma 50 pontos, mais 10 do que o segun-
do classificado, Maverick Viñales. O ita-
liano Andrea Dovizioso (Ducati), que no 
passado domingo (26) foi sexto, é o ter-
ceiro no Mundial, com 26.

JN/MS
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ANDEBOL

Benfica contrata ponta-esquerda Mohamadou Keita

BOXE

Mike Tyson regressa aos ringues 
aos 54 anos

O franco-maliano Mohamadou Keita é 
reforço da equipa de andebol do Benfi-
ca, depois de nas últimas cinco tempo-
radas ter representado o Ivry, do princi-
pal escalão gaulês, anunciou na passada 
sexta-feira (24) o clube da Luz.

“O Benfica é um grande clube, com 
muita história, muitas vitórias e estou 
muito feliz por estar aqui e represen-

tá-lo. Espero ganhar muitos títulos com o 
Benfica”, afirmou o ponta-esquerda, em 
declarações à BTV, considerando que “re-
presentar o Benfica é uma grande respon-
sabilidade”.

Keita, que completou 25 anos na sema-
na passada, começou a carreira no CSM 
Finances, antes de em 2015 se mudar para 
o Ivry, clube do principal campeonato de 
França, pelo qual alinhou nos últimos cin-
co anos.

O franco-maliano é o terceiro refor-
ço confirmado pelo Benfica para a épo-
ca 2020/21, depois dos espanhóis Sergey 
Hernández e Arnau García, compatriotas 
do novo treinador ‘encarnado’, Chema 
Rodríguez, que substituiu Carlos Resende.

JN/MS

O lendário pugilista norte-americano 
Mike Tyson, de 54 anos, anunciou na 
passada quinta-feira (23) o regresso aos 
ringues, num combate de exibição frente 
ao compatriota Roy Jones Jr., 51 anos, 
agendado para 12 de setembro, em Los 
Angeles, nos Estados Unidos (EUA).

O antigo campeão mundial de pesos 
pesados, que já não combate há 15 
anos, tem vindo a publicar nas úl-

timas semanas, nas redes sociais, vários 

vídeos das suas sessões de treino, sur-
preendendo os seguidores pela boa forma 
física apresentada, e foi através destas 
plataformas que anunciou o confronto 
contra Roy Jones Jr.

Durante a carreira profissional, “Iron 
Mike” combateu 58 vezes, contando com 
50 vitórias, 44 delas por knockout.

JN/MS
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A bicampeã nacional Oliveirense es-
treia-se na Liga de basquetebol em 
casa da Ovarense, ditou esta terça-feira 
(28) o sorteio, que ditou, ainda, o primei-
ro clássico Benfica - F. C. Porto para a 
sexta jornada.

Segundo o calendário publicado no sí-
tio da federação, a retoma competiti-
va da Liga, após a temporada 2019/20 

ter sido cancelada devido à pandemia de 
covid-19, faz-se a 10 de outubro.

Na ronda inaugural, o Benfica visita o 
CAB Madeira, o Sporting vai ao Galitos e o 
F. C. Porto desloca-se ao recinto da Aca-
démica de Coimbra ou do Desportivo da 
Póvoa, que a 4 e 6 de setembro disputam a 
eliminatória de acesso.

A Oliveirense, que tem somente dois tí-
tulos no currículo, visita o Dragão à nona 
jornada, a Luz à 11.ª e Alvalade à 13.ª. O 
dérbi de Lisboa chega na 10.ª ronda com o 
Sporting - Benfica, detentores de oito e 27 
títulos, respetivamente.

O F. C. Porto, com 12 cetros, o último 
dos quais em 2016, joga a oitava jornada 
em casa dos leões, cujo derradeiro êxito 
remonta há quase 40 anos, 1982, mas lide-
ravam o campeonato quando a temporada 
2019/20 foi cancelada.

A competição desenrola-se com 14 
equipas.

JN/MS

Portimão vai mesmo receber uma das 
provas do Mundial de Fórmula 1 de 
2020. A confirmação foi dada pelo For-
mula One Group no site oficial.

O Mundial de Fórmula 1 vai regres-
sar a Portugal a 25 de outubro, 24 
anos depois da última vez, agora 

no Autódromo Internacional do Algarve, 
em Portimão.

O Grande Prémio de Portugal vai ser 
disputado entre 23 e 25 de outubro, es-
tando prevista a presença de público nas 
bancadas, disse à Lusa o presidente da Fe-
deração Portuguesa de Automobilismo e 
Karting (FPAK), Ni Amorim.

Já eram conhecidas as 10 primeiras pro-
vas do novo calendário, cuja ronda inicial 
se disputou em Spielberg, na Áustria, em 5 
de julho, com o circuito austríaco a rece-
ber outra prova no fim de semana seguin-
te, antes da realização do GP da Hungria, 
em 19 de julho.

A última vez que a Fórmula 1 passou por 
Portugal foi em 1996, no Estoril. O cana-
diano Jacques Villeneuve (Williams) foi o 
último vencedor da prova, deixando o seu 

companheiro de equipa, o britânico Da-
mon Hill, na segunda posição. O alemão 
Michael Schumacher, em Benetton, com-
pletou o pódio, mas viria a perder o título 
nesse ano para Hill.

O início da competição estava previs-
to para 15 de março, na Austrália, mas a 
prova foi cancelada devido à pandemia de 
covid-19.

F1 cancelada no Brasil, EUA,  
México e Canadá 

Enquanto Portugal celebra o regresso 
da modalidade, Brasil, Estados Unidos, 
México e Canadá viram os seus grandes 
prémios cancelados, na sequência da atual 
situação de pandemia gerada pelo novo 
coronavírus.

De acordo com a imprensa brasileira, é 
a primeira vez desde a temporada de 1973 
que o Grande Prémio do Brasil não será 
realizado.

JN/MS

BASQUETEBOL 

Sorteio da Liga de Basquetebol dita  
primeiro clássico à sexta jornada

FÓRMULA 1 
Fórmula 1 regressa a Portugal em outubro  
com público nas bancadas
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Sporting e Benfica vão defrontar-se na 
sétima jornada da 1.ª Divisão de voleibol 
masculino, marcada para 17 de outubro, 
ditou o sorteio realizado esta segunda-
-feira (27) pela Federação Portuguesa de 
Voleibol.

Segundo os calendários publicados 
no site oficial da federação, a reto-
ma competitiva da 1.ª Divisão, após a 

temporada 2019/20 ter sido cancelada de-
vido à pandemia de covid-19, faz-se a 26 de 
setembro.

Nessa data, os leões recebem o Castêlo 
da Maia, enquanto as águias, que vence-
ram o último título em 2018/19, visitam o 
Vitória de Guimarães, numa ronda com-
pleta com os duelos entre o Voleibol Clu-
be de Viana e uma equipa proveniente da 
2.ª Divisão, outra formação promovida e o 
Fonte Bastardo, São Mamede de Infesta-
-Esmoriz, Caldas-Leixões e Sp. Espinho-
-Ginástica.

O fim da primeira volta está marcado 
para 22 de novembro, encerrando a pri-
meira metade de um campeonato com 16 
equipas, duas delas ainda a definir prove-
nientes do segundo escalão, perante a de-
sistência do Famalicense.

No feminino, o campeonato arranca a 
27 de setembro, com o F. C. Porto/AJM 
a visitar uma das equipas promovidas, o 
Sporting a jogar em casa do Leixões, últi-
mo campeão, em 2018/19, e o Porto Vólei a 
deslocar-se ao reduto do Castêlo da Maia, 
com Vilacondense e Atlético Voleibol Clu-
be de Famalicão a medirem forças.

A ronda inicial fica completa com o Clu-
be Kairós-S. C. Braga e o Boavista-Des-
portivo das Aves, além da receção do Be-
lenenses a um dos emblemas que sobem 
de divisão, ainda por definir.

Sporting e F. C. Porto só se defrontam 
à 12.ª jornada, para já marcada para 22 de 
novembro.

JN/MS

O desenho original dos anéis olímpicos, 
da autoria de Pierre de Coubertin, o ‘pai’ 
dos Jogos Olímpicos da era moderna, 
foi no passado domingo (26) vendido 
por 185 mil euros em leilão, anunciou o 
promotor.

Segundo o diretor adjunto da Cannes 
Encheres, Alexandre Debussy, “o de-
senho foi vendido a um colecionador 

brasileiro por 185 mil euros, mais custos, ou 
234.950 euros”.

Datado de 1913, o projeto foi entregue 
por Pierre de Coubertin a um homem suí-
ço, tendo ficado na família ao longo dos 

tempos até que um colecionador o com-
prou nos últimos anos, antes de voltar a 
colocá-lo à venda.

O desenho foi feito recorrendo a grafite 
e guache em papel, medindo 21 por 27,5 
centímetros, tendo sido avaliado como 
valendo entre 80 mil e 100 mil euros.

O francês Charles Pierre de Frédy, Ba-
ron de Coubertin, viveu entre 1863 e 1937 
e fundou o Comité Olímpico Internacio-
nal, tendo sido o seu segundo presiden-
te, sendo creditado como o autor da ideia 
moderna de Jogos Olímpicos.

JN/MS

Nacional da 1.ª Divisão 
arranca a 26 de setembro

JOGOS OLÍMPICOS 

Desenho original dos anéis olímpicos  
vendido por 185 mil euros em leilão
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Miguel Maia, um dos voleibolistas mais 
titulados em Portugal, renovou por mais 
uma época com o Sporting, anunciou o 
clube esta segunda-feira (27).

Aos 49 anos Miguel Maia não preten-
de parar de competir no desporto 
que marcou a sua vida. O capitão da 

equipa de voleibol do Sporting explicou, 
em entrevista ao canal televisivo do clube, 
que esta é uma decisão que o deixa feliz.

“Renovei contrato com o Sporting, era 
aquilo que queria e o clube também. A 
pandemia acabou por atrasar tudo mas 
estou aqui como se fosse a primeira vez, 

em 1981, quando vim para o Sporting 
através do SC Espinho: com o mesmo 
ânimo, a mesma entrega e a mesma von-
tade”, referiu.

Miguel Maia é um dos voleibolistas mais 
titulados em Portugal. Venceu nove Taças 
de Portugal, seis Supertaças e oito cam-
peonatos nacionais. No voleibol de praia 
alcançou, ao lado de João Brenha, um dos 
pináculos da carreira.

Terminou no 4.º lugar nos Jogos Olím-
picos de 1996 e de 2000, tornando-se 
numa das principais figuras nacionais da 
modalidade.

JN/MS

VOLEIBOL 

Miguel Maia renova 
com o Sporting  
aos 49 anos

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202 
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WorldSkills champs 
share tips on how to 
survive and thrive  
post-pandemic

Five past WorldSkills champions from 
around the globe shared their most 
pressing challenges during the COVID-19 
pandemic and made suggestions on the 
way young people can become central 
to the rebuilding effort and skills-based 
economic recovery in all sectors.

Part of the WorldSkills Conference 
Talks series, the Skills for a Resili-
ent Youth webinar was held July 15, 

coinciding with the UN designated World 
Youth Skills Day.

Anna Prokopenia, former representative 
for Europe, WorldSkills Champions Trust, 
Russia, is currently studying to become a 
food engineer in France and her primary 
challenge has been disrupted education.

“The hands-on learning and the prac-
tical approach is really important for our 
trade…and the global pandemic and quar-
antine has lead to the unavoidable drop of 
quality of my education,” she said. “I can-
not ignore the fact that not only students 
were suffering from this situation but also 
teachers who had to really quickly adapt 
themselves to this problem.”

In terms of an action plan, she said mo-
tivation is the key to success and suggested 
ways to incorporate it into the existing edu-
cational system such as highlighting role 
models. She said during the quarantine she 
has been able to take advantage of some free 
online courses led by famous chefs.

“These role models can be champions 
and lead the way to innovative ideas and 
inspire students to become active players 

in their career path,” she noted. “Online 
education has given us this opportunity 
because it’s not so simple to do in life but 
with this new reality we can do it much 
easier. We need to stop thinking about the 
challenges of digital learning and start to 
think about how we can harvest its ad-
vantages.”

Daniel Christophersen, representative 
for Europe, WorldSkills Champions Trust, 
Germany, said he has fared reasonably well 
during the pandemic thanks, in part, to 
transferable skills that he has gained in IT.

“Technology has taken over our lives 
and to be adaptable, these transferrable 
skills are absolutely necessary,” he noted. 
“To be successful in our industry it’s really 
important to learn transferrable skills like 
communication time management, prob-
lem solving and didactic learning.”

Young people with these skills are es-
pecially important for society in times of 
crisis, he added.

“There is a lot of work for all of us to cre-
ate this environment and many factors are 
important… financial support for families 
so that young people have a real chance 
to choose their own way, to choose what 
they are good at and to choose what they 
like and not only look at how can I make 
money quickly,” he noted.

Chirag Goel, former representative for 
Asia, WorldSkills Champions Trust, India, 
said as an international student studying 
technology in the U.S., one of his biggest 
concerns is how unprepared the world was 
for the pandemic.

“It’s almost like we are just paused and 
waiting for the pandemic to get over for us 
to take the next step, but I don’t even know 
what ‘after the pandemic’ means,” said 
Goel. “Are we expecting an expiry date or 
is this the new normal where we have to 
take the hybrid approach of some remote 
learning, some in-person and what is the 
innovation to adapt for it? I surely don’t 
enjoy the hour-long video recordings as I 
did an hour-long lecture in a classroom.

“With screen fatigue it’s easy to lose 
focus and concentration. Taking the lec-
tures and putting them online is not going 
to be enough.”

There is a growing need for innovation to 
increase accessibility and one of the ways 
to do this is through technology, he added.

“It’s important to note that technology 
creates magic but it’s not a magic wand,” 
Goel stated.

“Before we begin centering most of our 
solutions around technology it is important 
to evaluate the shortcomings.

“You can put a course on the internet 
and open for everyone to view but it does 
not provide the folks without internet the 
same level of access. We should not be 
holding peoples’ education hostage to their 
ability to afford technology or even limited 
to the infrastructure available within their 
country. So, while we speak about educa-
tion for all, unless we also intend to add 
technology for all, we cannot make them 
interdependent.”

Amelia Addis, representative for Asean 
and Oceania, WorldSkills Champions 

Trust, New Zealand, is an entrepreneur in 
the wedding and event space. She and her 
partner also run an automotive shop.

“Usually how we move and grow our 
business is taking on challenges and turn-
ing them into opportunities,” said Ad-
dis. “However, this pandemic is unlike 
any other challenge that I have faced as a 
business owner and instead of leaving me 
feeling positive it’s left me feeling really 
doubtful and no longer confident to innov-
ate and adapt to the challenging situation.”

If businesses want to be able to thrive 
in this next normal they need to lose this 
doubt and regain confidence and young 
people have a key role to play, she said.

“Young skills people have the ability to 
help us innovate and rebuild for the fu-
ture but how can we expect that to happen 
when they are full of doubt like myself,” 
said Addis. “I think the first step is for us to 
acknowledge that doubt is normal.

“Without acknowledging your own 
doubt you can’t really begin to develop 
personal strategies to get through.”

A support network is more important 
than ever before, especially for young 
people.

“Doubt isn’t the end of the journey, it’s 
an opportunity for growth. It’s a chance 
for us to connect to each other, reach out to 
our support networks, improve our skills 
and really connect with our own goals and 
dreams,” said Addis.

DC/MS
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Noite estrelada no “Toronto Star” 

Na Baixa da cidade de Toronto, e até ao 
final do mês de setembro, é possível ad-
mirar uma exposição intitulada “Immer-
sive Van Gogh”. O pintor holandês (1853-
1890), notório pela vida atormentada que 
teve e a obra admirável que nos deixou, 
continua a ser motivo de interesse para 
livros, filmes e exposições nos melhores 
museus do mundo. Em Toronto, a sua 
obra está a ser apresentada este verão 
de uma maneira diferente e criativa. 

Criada pelos artistas Massimiliano Sic-
cardi e Luca Longobardi, a exposição 
foi apresentada pela primeira vez em 

Paris; o sucesso alcançado junto do grande 
público levou a que viajasse até Toronto.  As 
pinturas de girassóis que celebrizaram Van 
Gogh, o autorretrato do artista com chapéu 
de palha com velas acesas nas abas, a cadeira 
e a cama do seu quarto, assim como outras 

imagens dos mais célebres dos 900 quadros 
pós-impressionistas que pintou em apenas 10 
anos, antes da sua morte aos 37 anos, são-nos 
mostradas em imagens digitalizadas de gran-
de formato, projetadas nas paredes transfor-
madas em écrans gigantescos, acompanha-
das por música clássica e moderna. 

O que mais me chamou a atenção, na vi-
sita que fiz, foi a projeção da famosa “Noite 
Estrelada”, pintada no quarto do hospital 
psiquiátrico onde esteve internado pou-
cas semanas antes de suicidar, e que nos é 
dada apreciar em imagens deslumbrantes. 
Quem tiver a possibilidade de ir ao Museu 
de Arte Moderna de Nova Iorque (MOMA) 
vai poder ver o original, que atrai multi-
dões e faz parte da coleção permanente 
daquele conhecido museu desde 1941. Aqui 
em Toronto, a nossa visão dessa pintura é 
igualmente mágica e estonteante, graças à 
tecnologia moderna usada. 

A exposição “Immersive Van Gogh” ocu-
pa dois espaços enormes – a antiga sala de 
impressão do jornal e um armazém contíguo 
e há duas formas de a ver: ir caminhando, 
sempre a respeitar o distanciamento social 
aconselhado e de máscara, em círculos for-

mados por linhas luminosas expressamente 
desenhados para este efeito; ou sem sair do 
carro, em modo “drive-in”. Achei uma ex-
periência absolutamente maravilhosa.

A exposição está patente ao público na 
torre do “Toronto Star” – o número 1 da 
Yonge Street, junto ao Lago Ontário.  É um 
prédio de 25 andares, de aspeto respeitá-
vel, contruído nos anos 1970, com a finali-
dade de alojar as novas instalações daquele 
que foi maior jornal diário canadiano – o 
“Star”. Criado em 1892, este esteve sedia-
do de 1929 até à nova localização, nas ruas 
King e Bay numa torre Art Deco de grande 
notoriedade, infelizmente demolida para 
construir o atual “First Canadian Place”. 

Presentemente, o número 1 da Yonge 
Street pertence a um grupo de grandes em-
presários de construção cujo projeto “The 
Pinacle Towers” já começou a erguer, no es-
paço envolvente, um conjunto arquitetóni-
co de três torres residenciais que pretendem 
ser as mais elevadas da cidade de Toronto (a 
mais alta com 95 andares). O edifício “To-
ronto Star” está condenado a perder a sua 
integridade para fazer parte do conjunto, 
com modificações previstas e já anunciadas.

A Rua Yonge já constou do “Guiness 
Book of Records” como sendo a mais com-
prida do mundo, estendendo-se por mais 
de 50 quilómetros, do Lago Ontário até ao 
Lago Simcoe. Desde os primeiros anos do 
seu traçado, entre 1790 a 1800, esta rua tem 
desempenhado um papel primordial no 
desenvolvimento da Província e continua 
a ser considerada a principal rua da cida-
de. Para quem resida ou visite Toronto, é 
impossível desconhecer que a Yonge Street 
é a rua que serve de linha divisória entre o 
oeste e o leste da cidade. 

Ir à Baixa da cidade, junto ao Lago On-
tário, permite observar como a cidade se 
tem modificado nesta última década. Ver a 
“Noite Estrelada” e tantas outras obras de 
Van Gogh no edifício “Toronto Star”, em 
vias de desaparecer, deixará, certamente, 
uma recordação memorável.

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

VIAGENS
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MORTGAGE SPECIALIST. 

NATALIE VIEIRA.

#12733 RateShop Mortgages Inc.

FREE, NO OBLIGATION CONSULTATION
MORTGAGESVIEIRA.CA  647-969-5695

100 000 - 350 000 Habanero Chili

100 000 - 350 000 Chili Scotch Bonnet

100 000 - 200 000 Jamaican Hot Pepper

50 000 - 100 000 Thai,  Malagueta,  
Chiltepin Pepper

30 000 - 50 000 Pimenta Caiena, Ají 

10 000 - 23 000 Serrano

5 000 - 15 000 Dedo de Moça

5 000 - 10 000 Wax Pepper

7 000 - 8 000 Molho Tabasco Habanero

2 500 - 8 000 Jalapeño

2 500 - 5 000 Molho Tabasco

1 500 - 2 500 Rocotillo

1 000 - 1 500 Poblano

600 - 800 Molho Tabasco Jalapenho

500 - 1000 Anaheim

100 - 500 Capsicum, Pepperoncini

0 Não-picante,  
Pimentão/Pimento.

Unidades Scoville Tipo de picante

16 000 000 000 Resiniferatoxina

15 000 000 - 16 000 000 Capsaicina pura

9 100 000 Nordihidrocapsaicina

2 000 000 - 5 300 000 Spray de pimenta 
padrão

3 180 000 Wallace Patrick

1 800 000 - 3 000 000 Carolina Reaper 
Chocolate

1 569 300 - 2 200 000 Carolina Reaper

1 200 000 - 2 009 231 Pimenta Trinidad 
Scorpion Butch T

1 820 000 Vicnic-1313

1 300 000 Pimenta Naga Viper

1 000 000 Pimenta Infinity Chilli

855 000 - 1 000 000 Pimenta Naga Bhut 
Jolokia 

876 000 - 970 000 Dorset Naga 

350 000 - 577 000 Habanero Chili Red 
Savina, Habanero

A família Capsicum L. (vulgo piripiri) é ori-
ginária do continente americano. Na se-
gunda viagem de Cristóvão Colombo, em 
1493, o médico da expedição, Diego Alva-
rez Chanca, recolhe e retorna a Espanha 
com alguma plantas, destacando as suas 
propriedades medicinais.

Apesar de serem os espanhóis a tra-
zerem as malaguetas para a Europa, 
foram os portugueses que depressa as 

introduziram em África - afinal de contas, as 
especiarias eram naqueles tempos o grande 
negócio português. 

A Capsicum foi usada desde a pré-histó-
ria pelos povos da América Central e do Sul. 
Apesar de ser também apelidada de pimenta, 
esta nada tem que ver com essa outra espe-
ciaria. A pimenta do reino, pimenta branca, 
pimenta verde e pimenta preta é originária 
da Ásia, muito comum essencialmente na 
Índia, e que é uma trepadeira de nome Piper 
e que tem bagas também muito apreciadas.

A ardência provocada pelo piripiri é uma 
ilusão sensitiva. O composto da químico da 
capsaicina (8-metil-N-vanilil-trans-6-no-
namida), ilude os sensores cutâneos, sendo 
interpretado como um ácido - as defesas do 
corpo reagem de imediato como estando em 
presença de uma lesão, aumentando a flui-
dez do sangue e a irrigação da zona pretensa-
mente queimada. Hipófise e outras glândulas 
são estimuladas para produção de endorfi-
nas no intuito da redução da dor, aumenta a 
transpiração, etc. O corpo reage a uma lesão 
inexistente. A sensação de dormência e ligei-
ra tontura, aliadas à amplificação de aromas e 
sabores na comida, levou ao seu uso desde há 
cerca de 7.000 anos.

A variedade da Capsicum é imensa, ha-
vendo frutos de várias cores, dimensões e 
formatos, começando pelos menos, ou nada 
picantes, como o pimentão doce, passando 

pelos pimentos de pádron, em que só alguns 
são picantes tornando a sua ingestão uma di-
vertida roleta russa, bolas mexicanas, chilte-
pín, caiena, poblano, rocoto sul-americano, 
jalapeño, habaneros, chili, tabasco, arbol, aji, 
etc., etc.. Existe até uma escala para a inten-
sidade do picante desenvolvida em 1912 pelo 
farmacêutico Wilbur Scoville.

Os frutos e sementes desta planta reve-
lam a adaptação e evolução extraordinária 
que até as plantas podem alcançar. Como o 
processo digestivo dos mamíferos destrói as 
suas sementes, a evolução de sobrevivência 
seletiva potenciou a progressão dos frutos 
que têm capsaicina, a qual provoca a ilusão 
de queimadura nas mucosas. As aves por sua 
vez são insensíveis a este picante, ingerindo 
as sementes e propagando-as. 

A capsaicina evita que os frutos sejam co-
midos por mamíferos que lhes destruiriam as 
sementes, desta forma a planta parece esco-
lher qual a melhor via de proliferação – ser 
ingerida por aves.

A vida na Terra é algo de extraordinário, 
de soluções de sobrevivência surpreenden-
tes. Conhecendo-a, desfrutaremos melhor 
da sua beleza, e a admiração e respeito serão 
com certeza maiores.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Piripiri, Malagueta, Jindungo  
A pimenta do Novo Mundo
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SAÚDE & BEM-ESTAR

É certo que todos nós sentimos a dor 
de maneira diferente, já que podemos 
ter uma maior ou menor tolerância à 
mesma. No entanto, existe um género 
de “top 10” de dores que, comprovada-
mente, são das piores que o ser humano 
pode sentir.

Vamos descobrir quais são?

Pedra nos rins

Mesmo que nunca tenham sofrido deste 
horrível mal, muito provavelmente já ou-
viram falar dele. Os cálculos renais, que 
provocam as cólicas renais, são depósitos 
sólidos que se formam dentro dos nossos 

rins e acabam por viajar pelo nosso trato 
urinário provocando dores inimagináveis 
- de tal forma que pode provocar perdas 
de visão e audição e desorientação tempo-
ral e espacial! 

Cefaleia em salvas

Quem sofre de enxaquecas acha que não 
pode existir pior dor de cabeça: não po-
deriam estar mais enganados. A cefa-
leia em salvas, que atinge menos de 1% 
de pessoas em todo o mundo, é uma dor 
extremamente forte sentida apenas num 
lado da cabeça, que pode durar de 15 
minutos a três horas, repetir-se mais de 
uma vez por dia - daí a denominação “em 

salvas” -  e ter uma frequência de três a 10 
semanas. Não é, portanto, de estranhar 
que também seja conhecida como “dor 
de cabeça suicida” ...

Nevralgia do trigémio

Esta é uma situação rara e crónica que se 
caracteriza por uma dor que se assemelha 
a um choque elétrico num lado da face, 
é intermitente, muito intensa e de curta 
duração. Esta dor pode ser desencadea-
da por movimentos da face, como por 
exemplo falar ou rir, ou até pelo simples 
contacto com a região que está dorida 
(lavar a cara ou aplicar maquilhagem, por 
exemplo) e para a maioria dos pacientes 
vai-se tornando pior ao longo do tempo.

Síndrome de Irukandji

Diz-se que a vespa-do-mar é o ser vivo 
mais letal do mundo - possui veneno su-
ficiente para matar mais de 60 pessoas, 
ainda que não seja muito maior que uma 
unha da nossa mão! Em casos extremos e 
de elevada concentração de veneno, pode 
provocar paragem cardíaca ou até mesmo 
a morte em poucos minutos! Quando isso 
não acontece, a vítima pode desenvolver 
a síndrome de Irukandji, que provoca do-
res agudas, náuseas, vómitos, aumento da 
pressão arterial e sensação de desespero 
extremo!

Parto

Ainda que nunca tenha sido comprovado, 
há quem diga que a dor do parto equivale a 
22 ossos a partir ao mesmo tempo. Assus-
tador! Afinal quem é o sexo forte?

Picada da formiga-cabo-verde

Esta formiga é bastante maior do que 
aquelas que costumamos ver! Possui en-
tre 18 a 25 milímetros de comprimento e 
a sua picada é extremamente dolorosa - 
Justin Schmidt, um conhecido entomolo-

gista americano, considerou esta picada 
como um “4.0+”, tendo em conta a sua 
tabela de classificação de dor causada por 
insetos, que vai de 1.0 a 4.0. Já dá para ter 
uma ideia, não?

Queimaduras de terceiro grau

Uma dor que, segundo se diz, pode ser 
comparada à do parto. E pode piorar, con-
soante a região queimada! O processo de 
recuperação é lento e doloroso, obrigando 
a uma troca de curativos constante, enxer-
tos de pele e aplicação de medicamentos.

Gota

Uma doença causada pela acumulação ex-
cessiva de ácido úrico no sangue e que provo-
ca uma crise muito forte de artrite. Durante 
as crises, as dores podem ser insuportáveis, 
exigindo acompanhamento médico.

Apendicite

A verdadeira utilidade do apêndice gera, 
até aos dias de hoje, muitas dúvidas entre 
os especialistas. Podemos passar uma vida 
inteira sem sequer nos apercebermos da 
sua existência… O pior é se ele decide in-
flamar! A apendicite provoca dores muito 
fortes e, caso não seja tratada devidamen-
te, a inflamação pode espalhar-se para 
outros órgãos e, em casos mais extremos, 
causar a morte. 

Síndrome da dor regional complexa

Bastante rara, altamente dolorosa e inca-
pacitante, esta síndrome acontece quando 
os recetores do nosso corpo se descontro-
lam após sofrermos uma lesão traumática, 
como por exemplo um acidente ou uma 
cirurgia. Inchaço, vermelhidão, restrição 
de movimentos e dor persistente e inten-
sa são alguns dos sintomas, que tendem a 
piorar com o stress.

 Inês Barbosa/MS

Ai dói, dói!

SAÚDE & BEM-ESTAR
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Shop online at donvalleyhealthfood.ca

10% of all June sales
will go to ForEva Strong
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Armando Terra Is a collector of nostalgia 
and in this initial column the passion of as-
sembling will be explained.

The value of my collection is purely emo-
tional and not used for financial gains. 
The collection allows me and others 
that I share with, to relive memories of 
my and your childhood and reconnect to 
a period in time which evokes precious 
memories.

In my case, the thrill of the hunt for an-
other treasure is the adrenaline as I find 
another piece that no one else knows 

anything about. I am the keeper of my 
treasures. Unlike some unemotional busi-

ness motivated collectors which treat the 
found items as a business venture, I vigor-
ously search collectibles and treasures to 
add to my collection. My collection began 
initially because of my interest in Coca-
Cola, the world’s number one recognized 
brand at the time. 

Collecting takes me back to simpler 
times where objects and slogans, which 
were part of our lives, allowed me to re-
treat to a simpler and uncomplicated life. 
The essence and pride of my collection 
is the ownership of items which are no 
longer fabricated. ln the coming weeks I 
will be sharing with you collectibles, in-
cluding vintage toys, religious artifacts, 
tin motorcycle toys both wind up and 

friction type plus advertising signage and 
amazing Ford Motor Company memora-
bilia.

Information will be provided about 
when the item was acquired and the sig-
nificance it has to me and the collection. 
Collecting is a way to balance your men-
tal health and allows learning, relaxation, 
reduces stress and allows the interaction 
with other collectors which are gradually 
accumulating wealth through collectives. 
I will be providing my contact informa-
tion to provide answers to any questions 
you may have.

Armando Terra

Terra’s Treasures
A Blast from the Past

960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
(647) 748-0960    PioneersGallery.ca
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643 Chrislea Rd. Unit 6,
Vaughan, Ontario L4L 8A3

(905) 856-5599
Info@olympictrophies.com
www.olympictrophies.com

TROPHIES, PLAQUES, MEDALS, AWARDS  &  GIFTWARE  |  CORPORATE, ACADEMIC, ASSOCIATION, SPORT, CUSTOM

FYI
-Kika

FYI
-Kika

Um designer francês criou aquilo a que chama da “primeira suíte flutuante e ecolo-
gicamente correta”. Batizada de Anthénea, a invenção é uma cápsula circular, com 
espaço interno de cerca de 50 m², que tem tudo o que é necessário para passar 
alguns dias ao sabor das ondas, sem deixar de existir conforto.

Segundo o arquiteto naval Jean-Michel Ducancelle, criador do projeto, o design foi ins-
pirado numa cápsula flutuante usada por James Bond numa cena do filme “007: The Spy 
Who Loved Me”. O projeto está em desenvolvimento há 15 anos.
Por fora a Anthénea parece-se com um disco voador branco, coberto por um domo. Por 
dentro há uma cama redonda com diâmetro de 2,2 metros, uma “banheira panorâmica” 
e uma sala de estar com um bar. Quem não quer ir já dar uma volta? Além disto tudo, ain-
da tem janelas grandes que permitem uma visão total do fundo do mar. O topo do domo 
pode ser levantado, revelando um “lounge” com sofá de 12 lugares e uma mesa central, 
para aquela cervejinha com os amigos, a ver um bonito pôr do sol.
Cinco painéis solares montados nas paredes externas do domo são responsáveis pela pro-
dução de energia elétrica e água quente, e o formato garante circulação forçada do ar, 
gerando um “ar condicionado” natural. Toda a automação interna é controlada através 
de uma aplicação num tablet.
Há sistemas dedicados para armazenamento de água de reuso e esgoto, e a cápsula só 
consome e liberta água limpa. O formato circular, baseado no princípio de tensão su-
perficial, faz com que a Anthénea seja “impossível de afundar”, segundo a fabricante, e 
capaz de sobreviver mesmo a tempestades.
A Anthénea já está à venda por 535 mil dólares americanos. Uma equipa de designers 
pode customizar a decoração interna ao gosto do comprador, e também há versões con-
figuradas como salas de reunião e espaços abertos para realização de eventos.

Vamos?
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Kika

Demi Lovato está nas nuvens. Recentemente, a artista revelou aos fãs estar noiva 
de Max Ehrich, com quem namora há alguns meses. Agora, veio partilhar novas 
imagens daquela noite especial, mostrando o exato momento em que o compa-
nheiro se ajoelhou.
“Melhor noite da minha vida. Ainda a assimilar tudo. Amo-te, bebé”, escreveu, 
na legenda das fotografias. Nos comentários, o noivo afirmou: “Amo-te tanto, 
bebé. Mais e mais a cada momento“.
Pelas próprias redes sociais, Max partilhou as mesmas imagens, revelando uma 
curiosidade: enquanto fazia o pedido, ouvia-se a música “Crash Into Me”, da 
Dave Matthews Band.
Demi anunciou o noivado a semana passada, com uma declaração especial: 
“Quando era pequena, o meu pai chamava-me “a sua pequena parceira” – algo 
que pode soar estranho sem o sotaque de cowboy dele. Para mim fazia todo o 
sentido. E hoje essa palavra faz sentido outra vez, mas vou oficialmente ser a par-
ceira de outra pessoa”, começou por escrever a artista na legenda das imagens. 
“Max, eu sabia que te amava desde o momento em que te conheci. Foi algo que 
não consigo descrever a alguém que nunca o tenha sentido, mas felizmente tu 
também o sentiste. Eu nunca me senti tão amada por alguém na minha vida (sem 
ser pelos meus pais), com os meus defeitos e tudo o mais. Nunca me pressionaste 
a ser mais do que eu mesma. Sinto-me honrada por aceitar casar-me contigo. 
Amo-te mais do que qualquer fotografia pode registar, mas estou desejosa de co-
meçar uma família e uma vida contigo. Amo-te para sempre”, escreveu ainda a 
cantora, numa mensagem apaixonada. 
Demi Lovato, de 27 anos, e Max Ehrich, de 29, estão juntos há cerca de quatro 
meses.

Kika

A mais recente campanha viral nas redes so-
ciais tem a ver com o apoio entre mulheres. 
O desafio consiste em partilhar uma fotogra-
fia a preto e branco, utilizando as hashtags 
#womensupportingwomen e #ChallengeAc-
cepted, e identificando amigas ou familiares 
para que façam o mesmo, bem como aquela 
que as nomeou.
Ora, Victoria Beckham foi uma das celebri-
dades a aderir, mas não partilhou um retrato 
seu. Em vez disso, optou por mostrar a filha, 
Harper, de 9 anos. “Educar mulheres fortes é 
tão importante quanto apoiá-las“, escreveu, 
na legenda.

Sophie Turner e Joe Jonas estão radiantes. O 
casal deu as boas-vindas ao primeiro bebé 
em conjunto, uma menina chamada Willa. 
De acordo com o TMZ, o parto decorreu na 
passada quarta-feira, dia 22 de julho, em Los 
Angeles.
Em conversa com a Page Six, os representan-
tes do casal confirmaram a notícia, garan-
tindo que os dois não poderiam estar mais 
felizes com o nascimento da filha. Recorde-
-se que os rumores da gravidez começaram 
a circular em fevereiro, embora nenhum dos 
dois tenha chegado a confirmar a notícia.

No passado dia 25 de julho, Gigi Hadid de-
cidiu mostrar aos fãs um pouco daquilo que 
ocupou grande parte do seu tempo nos últi-
mos meses: a decoração do apartamento em 
que vive, em Nova Iorque. Junto a uma série 
de fotografias da casa, explicou: “Passei o 
ano passado a desenhar e selecionar o meu 
projeto paixão / espaço de sonho. (…) estou 
entusiasmada pelo tempo que posso passar 
a desfrutar de todos os cantinhos especiais 
que foram feitos com a ajuda de alguns dos 
meus criativos preferidos que abraçaram as 
minhas ideias e não me chamaram louca“. 

Na passada segunda-feira (27), Kim Kardashian reuniu-se com 
Kanye West após a “crise” causada pelas declarações prestadas 
pelo americano, tanto no comício de lançamento da sua campanha 
presidencial, como pelas publicações que se seguiram no Twitter.
Fotografias captadas pelo Daily Mail na segunda-feira (27) à noite, 
mostram a dupla numa intensa conversa após a chegada de Kim a 
Cody, Wyoming, e a estrela de reality show parecia estar com lá-
grimas nos olhos enquanto falava com o marido pela primeira vez 
em semanas.
Uma fonte disse à revista People que Kim não vê Kanye há sema-
nas e que a estrela está constantemente a chorar. “Ela sente-se 
muito magoada pelo Kanye. Tentou entrar em contacto várias ve-
zes e ele simplesmente ignorou-a“, afirmou a fonte.
Na semana passada, Kim abordou o recente comportamento sur-
preendente do rapper pedindo aos fãs “compaixão“, depois de ele 
a acusar e à sogra, Kris Jenner, de tentarem “prendê-lo”, num 
tweet que mais tarde foi apagado. West também afirmou que esta-
va a pensar divorciar-se de Kardashian há anos.
No sábado (25), Kanye efetuou um pedido público de desculpas à 
mulher no Twitter.
Antes deste novo drama, o casal já discutia a separação: “Houve 
comunicação suficiente, tanto nos últimos dias como nas semanas 
anteriores, para decidir se ambos os lados acham que o casamento 
acabou”, disse uma fonte com conhecimento da situação à PEO-
PLE na semana passada, acrescentando que as discussões sobre o 
divórcio foram realizadas “há muito tempo”. 

PELUCHE 
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Ryan Reynolds ofereceu cerca de 5 mil dólares de recompensa a quem desco-
brisse um ursinho de peluche que foi roubado de um dos seus fãs. Esta busca 
tornou-se algo muito sério para o ator, especialmente após ter conhecido a 
história emocionante por trás do boneco.
De acordo com os meios de comunicação locais, o brinquedo estaria dentro 
de uma mochila roubada a uma mulher chamada Mara Soviano, em Van-
couver. Na mochila estavam objetos como um iPad, uma Nintendo Switch e 
vários documentos. Ainda assim a mulher pedia apenas que se recuperasse 
o urso de peluche.
O motivo de tanto alarido pelo peluche tem que ver com o facto de o boneco 
ter uma gravação da mãe de Mara Soviano, que faleceu há um ano com cancro, 
dizendo, “Amo-te, tenho muito orgulho de ti e sempre estarei a teu lado“.
“Vancouver: US $ 5.000 para quem devolver esse urso a Mara. Não vou res-
ponder a nenhuma pergunta, mas acho que todos precisamos que volte para 
casa ”, escreveu Reynolds ao lado da notícia do assalto, num gesto que levou 
milhares de seguidores não apenas a aplaudi-lo, mas também a arrecadar 
mais dinheiro para aumentar a recompensa.
Segundo Mara Soriano, esta terça-feira (28) o urso foi devolvido em perfeitas 
condições, depois de quatro dias, por “dois bons samaritanos”.
Reynolds comemorou o final feliz da história. “Obrigado a todos que procu-
raram em todos os lugares. À pessoa que pegou o urso, obrigado por deixá-lo 
seguro. Vancouver é maravilhosa”, escreveu o ator no seu perfil no Twitter.

POLÉMICA 
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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

• 4 claras
• 300gr de açúcar
• 2 pacote de natas
• 300gr de chocolate em pó
• 1 envelope de gelatina em pó incolor
• 1 pacote de biscoitos champanhe
• Óleo para untar
• 1 caixa de morangos para acompanhar

Modo de preparação: 

Levar as claras com o açúcar em banho-ma-
ria, mexendo sempre, até aquecer e o açúcar 
dissolver. Bater a mistura na batedeira até 
formar um merengue.

Misturar as natas com a gelatina e o chocolate 
e levar ao lume brando mexendo sempre, até 
a gelatina dissolver. Delicadamente, incor-
porar esse creme ao merengue.
Cortar uma das pontas dos biscoitos e forrar 
a lateral de uma forma de fundo removível, 
previamente untada com óleo. No fundo da 
forma, distribuir as pontas cortadas e os bis-
coitos que sobrarem do pacote.
Deitar o creme com cuidado para as bolachas 
ficarem à volta da forma.
Deixar no frigorífico durante umas oito 
horas.
Desenformar num prato e decorar com os 
morangos.
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Charlote de chocolate 
com morangos
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Dicas

 B R O N Z E A D O R A Q I P R
 X E V A J N R Z X B A D W X N
 A F A R O F E I R O M P Q A R
 T R L I T C P D C R E A O D E
 S I O E E U Y H I L N A B Z M
 I G B D T G R Y P E D J I S L
 F E E A E O B I P D O E Q A B
 R R T C V L C S S I I V U T A
 U A U Q R E U A U T M R I U I
 S N F F O N J B N N A E N R E
 J T X D S I Z F O G G C I F R
 P E J L S H U R C I A A H B A
 Z E B R Y C T O I L A G H O D
 P R A N C H A X D I Q W I L T
 G F X A H C I F T O A L H A Q

CHINELO
SUNGA
TOALHA
AMENDOIM
BIQUINI

AREIA
FRUTAS
TURISTA
CADEIRA
BOLA

CERVEJA
BOIA
SURFISTA
REFRIGERANTE
FUTEBOL

PRANCHA
SORVETE
CANGA
BRONZEADOR
FAROFEIRO

 1. Indivíduo do sexo feminino
 2. Cartão de espessura mediana, inter-

mediário entre o papel grosso e o pa-
pelão

 3. Elevar-se do chão por impulso dos pés 
e das pernas

 4. Terreno onde se cultivam flores e plan-
tas ornamentais para lazer ou estudo

 5. Tornar(-se) seco, retirar de ou perder a 
umidade; enxugar(-se)

 6. Veste que vai até os tornozelos, com 
mangas compridas e colarinho sem 
gola, geralmente preta

 7. Que se aqueceu, que sofreu a ação de 
um tipo de calor

 8. Submeter (algo) ao processo de racio-
cínio lógico

 9. Estado de satisfação, contentamento; 
júbilo, prazer

 10. Amar excessivamente
 11. Expressar-se vocalmente por meio de 

(frases melódicas)
 12. Utensílio de mesa, de três ou quatro 

dentes em uma das extremidades
 13. Forma de aflição ou sofrimento agu-

do, de origem física ou moral
 14. Sustentar-se ou mover-se no ar por 

meio de asas ou algum meio mecânico
 15. Obra de cunho literário, artístico, 

científico etc. que constitui um volume

Jogo das 10 diferenças

Palavras cruzadas Sudoku

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira
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Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

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

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

A influência de Marte e Mercúrio 
fará com que entre em pânico facil-

mente, o que lhe poderá trazer alguns desli-
zes no trabalho. Respire fundo e não guarde 
para si toda a pressão que sente.

Conseguirá apimentar um possível relacio-
namento e deixá-lo mais animado. Se estiver 
solteiro/a não hesite em mostrar ao mundo 
que está preparado/a para uma nova relação.

LEÃO 22/07 A 22/08 

 A influência do Sol no seu signo fará 
com que tenha uma força e coragem 

extra. Poderá sentir-se um pouco à vontade 
com a sua equipa. Mantenha a mente aberta.

Sentirá algum receio de ser decepcionado/a 
mas, apesar disso, estará mais romântico/a 
do que nunca. Espalhe amor e aproveite to-
das as oportunidades que poderão surgir.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

A influência de Saturno fará com 
que sinta algum tipo de amargura e 

terá a sensação de que não lhe dão o devido 
reconhecimento. Mantenha-se positivo/a!

Viajar será uma ótima forma de alegrar e 
apimentar a sua relação. Saia um pouco da 
sua rotina e passe um fim de semana fora da 
sua zona de conforto.

TOURO 21/04 A 20/05

As suas finanças irão perturbá-lo/a 
mas não deverá levar as coisas tão a 

peito… Pense bem antes de falar.

As suas amizades trar-lhe-ão algumas ale-
grias por isso, deverá aproveitá-las ao má-
ximo e agradecer aquilo que a vida lhe dá de 
bom.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Apesar de não ser fácil para si, des-
taque-se com a sua personalidade. 

Aceite negociar mesmo que pareça que tudo 
está perdido ou difícil de alcançar.

A influência de Neptuno fará com que se 
deixe levar pelo afeto, mas sempre com a 
perspicácia que o/a caracteriza.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Terá a capacidade de unir os seus 
colegas e saberá como gerir o ner-

vosismo interior que poderá sentir, não o 
deixando transparecer… Conseguirá manter 
o controlo mesmo quando está na presença 
de pessoas menos agradáveis.

Se estiver solteiro/a olhe à sua volta… Uma 
pessoa completamente diferente de si pode-
rá fazer o seu coração palpitar mais forte.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Deverá manter-se calmo/a e ter 
algum controlo sobre a sua impul-

sividade. Ela poderá estragar os seus planos 
por agir muitas vezes antes de pensar.

A influência de Vénus e Neptuno fará com 
que se sinta mais generoso/a e tentará de 
tudo para que a sua relação seja bem-suce-
dida. Deverá, no entanto, saber definir limi-
tes para que não abusem da sua boa vontade.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Não terá medo de trabalhar! O seu 
dinamismo e a determinação irão 

ajudá-lo/a a concluir alguns dos seus pro-
jetos. Se estiver de férias, procure algum 
tipo de aventura para não se aborrecer.

Estará disponível para novas relações mas 
evite ficar com dúvidas e mal-entendidos 
na sua cabeça. Resolva tudo o que o/a preo-
cupa o mais rápido possível.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Estará de mente aberta a novas 
oportunidades, sempre com o 

desejo presente de mudar de trabalho ou 
alterar as suas rotinas. Se estiver de férias, 
evite passar muito tempo na praia.

Deverá levar os problemas que aparecem 
na sua vida com sentido de humor, impe-
dindo assim que surjam conflitos.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Boas oportunidades poderão sur-
gir no seu caminho e, por isso, 

não deverá ter medo de trabalhar mais um 
pouco.

A influência de Vénus fará com que algu-
mas pessoas menos confiáveis atravessem 
o seu caminho. Mantenha-se atento/a e 
não se deixe enganar por aquilo que o seu 
coração lhe poderá dizer. 

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A influência de Júpiter e Plutão irá 
fortalecer a sua determinação. Não 

desista e continue a avançar nos seus proje-
tos, pois poderá ver alguns resultados bre-
vemente.

Sentir-se-á um pouco insatisfeito/a e de 
mau humor… Os que o/a rodeiam irão sen-
tir o seu mal estar;  relaxe, tente manter a 
calma e, se necessário, redefina prioridades.

PEIXES 20/02 A 20/03

Tentará de tudo para manter a sua 
boa reputação e terá sucesso. A in-

fluência de Marte, Saturno, Júpiter e Plutão 
dar-lhe-á aquela ajuda extra de que preci-
sa… Acredite!

Será capaz de fazer prevalecer as suas ideias 
sem provocar conflitos. Continue, pois está 
no bom caminho.

 B R O N Z E A D O R A Q I P R
 X E V A J N R Z X B A D W X N
 A F A R O F E I R O M P Q A R
 T R L I T C P D C R E A O D E
 S I O E E U Y H I L N A B Z M
 I G B D T G R Y P E D J I S L
 F E E A E O B I P D O E Q A B
 R R T C V L C S S I I V U T A
 U A U Q R E U A U T M R I U I
 S N F F O N J B N N A E N R E
 J T X D S I Z F O G G C I F R
 P E J L S H U R C I A A H B A
 Z E B R Y C T O I L A G H O D
 P R A N C H A X D I Q W I L T
 G F X A H C I F T O A L H A Q

 B R O N Z E A D O R A Q I P R
 X E V A J N R Z X B A D W X N
 A F A R O F E I R O M P Q A R
 T R L I T C P D C R E A O D E
 S I O E E U Y H I L N A B Z M
 I G B D T G R Y P E D J I S L
 F E E A E O B I P D O E Q A B
 R R T C V L C S S I I V U T A
 U A U Q R E U A U T M R I U I
 S N F F O N J B N N A E N R E
 J T X D S I Z F O G G C I F R
 P E J L S H U R C I A A H B A
 Z E B R Y C T O I L A G H O D
 P R A N C H A X D I Q W I L T
 G F X A H C I F T O A L H A Q

Soluções
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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
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

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

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

Receptionist 
Office Administration, Assistant 
For a Full-Time position. The Candidate must 
be also fluent in Portuguese, with computer 
knowledge, good comunication skills and 
reliable. Position available immediately. 
Rececionista 
Assistente Secçao Administrativa 
Para posição de full-time, com conhecimentos 
de computador, bilíngue PORTUGUÊS-
INGLÊS, com facilidade de comunicação e 
vontade de progredir na carreira.

416-524-3065 

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

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

31 de julho a 6 de agosto de 202062 www.mileniostadium.com



*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



Just 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  |  836 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

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 & Dufferin Rogers & Keele

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. 

Preço:  $569,998
Townhouse na esquina com 2 quartos 
& 2 casas-de-banho. Layout perfeito 
com 900 pés quadrados com 1 lugar 
de estacionamento. Fácil acesso ao 
TTC. Contacte-me para fazer uma vi-
sita e ver mais opções. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing.

Scarlett & Eglinton

Preço: $899,999 
Bungalow separado num lote de 
50x120 pés. 3 +1 quartos, 2 casas de 
banho com entrada separada para o 
basement. Casa limpa e bem mantida. 
Contacte-me para mais informações. 

Martin Grove & Eglinton

Preço: $349,900
Apartamento de 1 quarto como novo, 
na área concorrida de downtown em 
Hamilton. Perto do GO Station e trans-
portes. Está a trabalhar de casa e pre-
cisa de uma unidade a um preço aces-
sível? Ligue-me

Hamilton

Dufferin Grove 
Condo Townhome

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro 
style kitchen, fireplace in living room, 
finish basement, 5 underground parking 
spots, private terrace, close to restau-
rants, malls, transit, churches, minutes 
away from highway.. **** Extras **** in-
cluded in price, all electrical light fixtures, 
kitchen appliances, washer and dryer, 
all furnishings security monitor ($25 per 
month) a must see!

Casa Nova 
Mississauga – Mineola

3100 pés Casa moderna com 4 quar-
tos, 5 casas de banho, cave acabada 
e tetos altos. 

Casa usada todo ano perto do Casino 
Rama com 4 quartos e 2 casas de banho 
– tudo novo.

130 pés de frente no lago – ice-fishing

Lakefront
Lake St.John

JUST SOLD!

JUST SOLD!


