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A Cloud ou Tijolo e Cimento
Manuel DaCosta
Editorial

C.S. Lewis disse “Se nos permitirmos,
estaremos sempre à espera de alguma
distração ou que algo termine antes de
voltarmos ao nosso trabalho”.

A

Covid-19 continua a dominar todos
os aspetos da nossa vida independentemente se as pessoas a estão a
levar a sério ou não. Com o passar dos dias,
continuamos a adicionar tempo aos nossos
aniversários - a verdade é que o mundo se
está a reajustar e, cada vez mais, a Covid
dita partes da nossa vida que, no início do
ano, nunca imaginámos.
Os procrastinadores e desperdiçadores
de tempo continuam a aproveitar-se dos
programas governamentais mesmo estando postos de trabalho disponíveis, recusando-se a participar na reconstrução de
uma economia devastada. Estes tipos de
pessoas nunca terão o que é necessário para
reconstruir o país, ao invés, irão criar desculpas para a sua vida miserável, a apontar
o dedo ao governo ineficiente para explicar
a sua situação de vida. Vão trabalhar!
A Covid-19 tem alterado as formas básicas como as pessoas se comportam no que
diz respeito a compras e trabalho. Muitas
empresas têm enfrentado dificuldades na

implementação de mudanças que lhes permitam continuar a operar, inclusive muitas
não têm conseguido. Milhares de falências,
edifícios de escritórios vazios e lojas fechadas em ruas vazias refletem a realidade que,
essencialmente, é um desafio à nossa forma
de ver as nossas decisões diárias. Todas as
ações tomadas provocam uma reação que se
reflete nos setores da economia e que muitos
de nós não iríamos sequer considerar.
O gigante chamado Amazon continua a
sua montanha-russa de domínio no negócio de falência de muitos setores da economia. A conveniência da Amazon alterou o
nosso pensamento sobre as visitas aos estabelecimentos de tijolo e cimento, afetando
os negócios nos centros comerciais e lojas.
Mesmo quando a vida regressar ao normal,
como é que poderão competir com este gigante que tem 40% das vendas a retalho e
38% das vendas comerciais nos EUA?
Outros juntam-se ao fenómeno de entregas em casa com a entrega de comida, entrega de drogas e qualquer outra coisa que o
coração deseje, fazendo com que as pessoas
se sentem e não vão a lado nenhum.
Vamos em direção à 3º fase de reabertura, contudo são milhares de negócios no
Ontário que estão à beira da insolvência. A
Canadian Federation of Independent Business considera que 16% de todos os negócios no Ontário estão prestes a fechar
portas permanentemente e a maioria não
será lucrativa em 2020. Apesar de em abril

as falências terem descido para o número
mais baixo alguma vez registado, essa bolha irá rebentar e o número irá subir assim
que a realidade se instalar.
Está na altura de voltar a viver de acordo
com as suas possibilidades, mesmo aqueles
que mantiveram o seu emprego durante os
meses de Covid, mas ainda se queixam e
choram que talvez devessem ter sido mais
bem pagos. Os sete milhões que recebem
do CERB deveriam acordar, enfrentar a
realidade e ajudar a reerguer a economia.
Aqueles que têm negócios enfrentam a
pressão dos bancos e/ou outras instituições financeiras, com requisitos apertados
para obter novos créditos e/ou renovar, o
que contribui para mais stress. Só o ajudam
quando não precisa. Escritórios de advocacia empresarial e danos pessoais crescem
como tomates no seu jardim, encorajando as pessoas a processar. Espera-se que a
fronteira dos EUA continue encerrada por
muitos mais meses, esgotando ainda mais o
crescimento económico pela falta de turismo e outras atividades.
Numa perspetiva mais positiva, podemos
todos fazer o download da Covid App para
nos certificarmos que estamos menos expostos ao vírus e uma empresa de Edmonton entregará um bar no seu quintal.
Protejam-se, mas participem na economia
e saiam das vossas extremidades traseiras.
Versão em inglês
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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 difference and will get
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication.
Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA
is a nightmare. It is a disease that robs babies of physical strength by affecting the motor nerve cells in the
spinal cord, taking away the ability to walk, eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe,
diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy and healthy life, and we are ready to do
whatever it takes to ensure she receives the best medical care available.

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong
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What Canadians buy from categories- Source: Canada Post

Eletronic commerce and consumers
As e-commerce continues to rev up
exponentially as a result of COVID-19,
e-commerce has revved up exponentially with Canadians shopping online more
than ever before. Retailers are doing
what they can to keep up with this surge
in online activity by finding unique and
innovative ways to scale up their business and get products into the hands
of customers. With online retail transactions on the rise, it’s critical for e-merchants to ensure that they have strong
fraud prevention and detection practices
in place to protect themselves and their
customers.

F

raudulent online transactions are the
dark side of e-commerce. The Internet is the “wild west” of fraud in
a world that is becoming more secure at
the offline payment level. It has become a
point of easier access, without signatures,
PIN numbers and chips.
When you are shopping online, Consumer Protection Ontario recommends you to
follow same steps to minimize the potential
risks: know who you’re dealing with—the
website should provide basic information
such as the business’ name, its address,
phone number, email address, etc.; do not
risk buying when the details are not clear;
check the reputation of the business by
reading reviews of their website and the
item; remember to look at the full cost of
the item, which includes all applicable
taxes, shipping and handling charges, and
duties; check that information on how to
submit complaints is available on the website; print or save all agreements, receipts
and related documentation in case your
item is not delivered or if you need to return it; make sure that your credit card
number and personal financial information
are being sent over a secure and protected
website and server. When shopping on an
international website, you could also be
exposed to risks, so before you buy make
sure you know which currency the prices
are displayed in and are aware of the exchange rate; the good(s) meets Canadian
safety standards; you check international
shipping costs for the transaction and for
returns; the website has email or social
media channels that offer customer service internationally and you check refund

and exchange policies, and warranties that and the second position goes to millenials,
people with age between 18 and 37 years
apply to customers internationally.
old (32%).
Canadians prefer
Canadians continue to buy from more
Amazon to buy online
categories. While computers and electronThe e-commerce market, where con- ics, women’s apparel and books still dominsumers and businesses can buy and sell ate the top three, more segments are growproducts and services exclusively through ing. Footwear, collectibles, both perishable
electronic channels, has been continuously and non-perishable groceries, automotive,
developing in the past decade. Retail sales pet supplies, even furniture are among the
from worldwide electronic commerce are segments making traction online.
In Ontario when you make an online
forecast to grow from 3.53 trillion U.S.
dollars in 2019 to over 6.54 trillion in 2023. transaction, like a purchase from your faThanks to its sizeable digital population, vourite online business, you are entering
Canada has become a particularly profitable into a type of consumer agreement known
market in recent years. In late 2019, e-com- as an Internet agreement. If you are spendmerce retail trade sales amounted to almost ing more than $50, the Consumer Protec1.85 billion Canadian dollars, with ap- tion Act has rules that apply. The business
proximately 28.1 million Canadians having you are purchasing from must disclose cermade purchases online. Revenue generated tain information to you before you comwithin the retail e-commerce market is ex- plete the transaction. This disclosure often
pected to surpass 33 billion U.S. dollars by comes in the form of a confirmation page
that summarizes your purchase before you
2024, up from 25.4 billion in 2019.
According Statistics Canada, in 2018, complete it. In this case, the confirmation
the top online stores in by e-commerce page must include: the name of the businet sales were: Amazon; Costco; Walmart; ness; the contact information; a fair and
Apple; The Bay; Best Buy; Home Depot; accurate description of the goods or serWayfair and Gap Canada. In 2019, 25 mil- vices, including technical requirements;
lion people in Canada bought goods and an itemized price list, including taxes and
services online and in 2024 this number is shipping charges; a description of each
expected to increase to 30.1 million people. additional charge that applies or may
A big number considering that in 2019 apply, such as customs duties or brokerage
fees, and the amount of the charge if the
Canada had a population of 37.59 million.
business can determine it; the total amount
According to a March 2019 survey of adult
you must pay; the terms and methods of
Canadian internet users, it was found that
payment; the delivery address, date, cost
78 percent of respondents said they used a
and method; the rights, if any, that the
computer to make online purchases, combusiness agrees you will have in addition to
pared to 25 percent of respondents who
the rights under the Consumer Protection
used a tablet for online shopping.
Act as well as the business’ obligations, if
According Canada Post, in 2019, 80%
any, in addition to those under the Act, in
of Canadians are hitting the buy button.
relation to cancellations, returns, exchanWhile e-shoppers can be any age and live
ges and refunds; if a trade-in arrangement
anywhere, certain demographics and lifeis included, a description of the trade-in
styles still show greater tendency toward
arrangement and the amount of the tradethis channel. The Canadian e-shopper in
in allowance; the currency that amounts
2019 was mostly women (52%) and most
are expressed in.
of them lived in urban areas (45%). The
annual average household income from a Shopify, a Canadian success
e-shopper in Canada last year was $92,656 story
and 38% of the couples who buy online
There is a Canadian multinational comdon’t have children. Baby boomers, people pany based in Ottawa that is writing a new
between 53 and 72 years old are the ones page in the e-commerce book. Shopify ofwho buy more online in the country (35%) fers to retailers the possibility to sell online

and the help comes in different ways, such
as payments, marketing, shipping and customer engagement. Shopify has more than
1,000,000 businesses using their platform
in almost 175 countries, including Portugal.
Right now, Shopify is the most valuable
company in Canada, with a $163 billion
market cap. That’s more than $30 billion
more than the second most valuable company, the Royal Bank of Canada. If Shopify keeps up its recent gains for three more
years, it will be a trillion-dollar company.
According to Canadian Centre for Cyber
Security, there are a few steps that will
protect you when you are shopping online:
pay by credit card if you can, do not send
cash; be on the lookout for prices that are
too good to be true, they’re likely counterfeits; don’t use public Wi-Fi to shop online;
read the privacy policy and find out how
your information will be used; don’t respond to an email or pop-up message that
asks for financial information, legitimate
companies don’t ask for this information
this way; read your credit card statements
and check for unauthorized charges, make
sure your firewall is “on” and don’t allow
auto fill for your passwords or personal
information, like your address, and never
allow a site to store your credit card information. If for some reason you are the victim of a scam to mitigate the incident you
should report to the Canadian Anti-Fraud
Centre; contact your credit card company
and reset your account credentials accordingly for related accounts, such as email or
social media.
It is important to be aware of security
and privacy issues associated with e-commerce. Some common security threats include fraudulent use of credit cards, computer viruses, spam (unsolicited e-mail
messages) and theft of computers or information. Phishing is another type of security threat that involves an e-mail message
that looks like it comes from an official
source but links in the message go to a fake
website where you may disclose personal
information. Common threats to privacy
include theft of personal information and
inadequate protection of private information.
Joana Leal/MS
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Com a pandemia
O e-commerce veio para ficar

Com a pandemia
O e-commerce veio para ficar
e com a pandemia muitas lojas físicas tiveram que ser encerradas, quase todas (por
exemplo aqui em Portugal). Houve vários
meses que esteve tudo encerrado e, portanto, o que aconteceu foi que havia empresas que não tinham qualquer presença
online e neste momento estão a procurar
ativamente fazer essa transição. Há outras
que já tinham alguma presença online,
mas muito fraca e depois há os negócios
que já nascem 100% online, ou seja, nem
sequer fazem aposta em lojas físicas.

A Improove é uma multinacional sueca,
com sede em Estocolmo, um Centro de
Negócios em Portugal, localizado em
Évora e ainda um Centro de Desenvolvimento Técnico em Belgrado na Sérvia. A
empresa tem como core business o desenvolvimento de websites para e-commerce, ajudando os seus clientes a fazer
a transição digital para as vendas online.

D

esde a construção das lojas online
até à integração de toda a cadeia
de valor da distribuição – gestão
de armazém, integração com empresas de
logística, pagamentos digitais… para além
da transformação das empresas a nível de
processos e do marketing digital. José Balça é o Head da Improove Portugal e como
profundo conhecedor do tema (e-commerce) aceitou conversar com o Milénio
Stadium sobre o aumento exponencial do
e-commerce neste tempo de pandemia. E,
na sua opinião, já não há volta a dar - o
paradigma de comércio mudou.

MS:Para além de alguns retalhistas terem
sentido a necessidade de avançar para
este tipo de vendas, há um outro fator essencial para que o comércio online se esteja a desenvolver – há cada vez mais pessoas a fazer compras online. Isso significa
que os clientes estão mais confiantes - há
cada vez menos receio do e-commerce?

José Balça: Sim, claro. Porque o modelo
tradicional ou clássico do retalho ou comércio está muito focado nas lojas físicas

Créditos: Impoove

Milénio Stadium: O e-commerce conheceu um incremento enorme com este
tempo de pandemia que vivemos. Podemos afirmar que o comércio online ganhou uma relevância para a sociedade
que até aqui muitos ainda não lhe reconheciam?

José Balça, Head no Centro de Negócios da Improove - Portugal.

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

JB: Eu acho que sim, embora a realidade
seja diferente de país para país. Na Suécia o mercado online é muito mais maduro, ou seja, relativamente a Portugal
está numa fase de maturidade muito mais
avançada, talvez uns 8/10 anos à frente.
Nota-se que há uma pressão por via da
pandemia, por parte dos consumidores
que procuram comprar online, para evitarem deslocações a lojas e começam, por
essa via, a descobrir também o conforto
que é comprar online e receber os produtos em casa, mas querendo uma qualidade
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de serviço elevada. Por outro lado, a pressão vem dos proprietários das inúmeras
lojas fechadas – é, a meu ver, natural que
as empresas estejam a apostar muito forte
nesta transição que eu acho que não vai
ficar por aqui – isto é só o início. Agora
a seguir ao verão as empresas vão trabalhar os orçamentos para 2021. A pandemia
apanhou muita gente desprevenida e daí
que muitos orçamentos que estavam programados para este ano foram completamente por água abaixo. Neste momento
têm tempo para pensar estrategicamente
quais são os objetivos para 2021 e, portanto, eu acho que no 4º trimestre do ano
vai haver uma procura muito mais forte
de apoio nesta área para as empresas se
prepararem para o próximo ano. Porque
mesmo depois da pandemia estar mais ou
menos controlada, ninguém sabe exatamente quando irá haver uma vacina, os
comportamentos ao transformarem-se
por força da pandemia vão ficar, ou seja,
os consumidores não vão voltar atrás depois de experimentarem. O retalho clássico vai continuar a existir, mas o online vai
crescer com muita força.

mercado, automaticamente vai ter que se
posicionar também no online. Ao mesmo
tempo vai continuar a haver sempre pessoas que vão preferir comprar no físico.
Portanto, eu acho que vai continuar. Aliás,
antes da pandemia, grandes multinacionais como a Amazon e muitas outras, estavam já também a investir na abertura de
lojas físicas, como complemento ao negócio digital. E estamos a falar de empresas
que são líderes mundiais de e-commerce.

tentar de alguma forma perceber se é um
site legítimo ou não. Mas não existe uma
fórmula mágica para isto. A solução é as
pessoas tentarem informar-se antes de
comprar.
MS: Ainda em relação à questão da cibersegurança… com o aumento exponencial
do e-commerce os hackers viram bem
aumentado o seu “território” para ações
criminosas.

dade mais sustentável, mais interessante
para a sociedade. Eu acho que neste caso
em particular, sim, sem dúvida. Ou seja,
o modelo de consumo muito focado no
retalho tradicional vai ter que mudar. Vai
obrigatoriamente ter que mudar. Há muita
gente que vai sofrer com isso, vão ter que
mudar de posto de trabalho etc., mas ao
mesmo tempo estamos a falar de se fazer
um consumo mais informado, porque eu
comprando online, sem sair da minha secretária, do meu computador, facilmente
posso cruzar informação, posso pesquisar
sobre o produto que quero comprar, posso
ver onde posso encontrar a melhor oferta
ao melhor preço. Por outro lado, vou ter
um maior conforto, recebo o que compro
em casa, poupo tempo, deslocações… Alguns empregos vão necessariamente desaparecer, mas muitos outros vão surgir.

JB: Sim. À medida que as áreas digitais
(nomeadamente o e-commerce) vão ficando mais populares aumenta o campo
de trabalho para pessoas mal-intencionadas. Isso pode acontecer, daí que seja
necessário ter os cuidados de que já falei.
Os sites são obrigados a ter, de forma visível, informação sobre como os dados são
JB: Há alguns cuidados básicos que todos usados, como os armazenam, que tipo de
devem ter. Por exemplo quando escre- tracking fazem às pessoas. Mas o utilizaMS: Mas o e-commerce abre perspetivas
vemos o URL no browser podemos ver o dor deve ter uma atitude cautelosa.
de emprego? Ou pode abrir?
http que precede o endereço do site e ter MS: Podemos afirmar que no caso de
a certeza de que é https (o que significa e-commerce relativamente à pandemia JB: Muitas, muitas… muitas mesmo. Va“secure”). Para além disso há instituições se cumpriu o proverbio popular - “há ma- mos ter muito mais pessoas a trabalhar na
que também certificam a segurança do les que vêm por bem”? Ou seja, assistimos área logística, na área de serviço de apoio
site. Existem sempre alguns elementos de com esta pandemia a uma mudança de ao consumidor, na área da distribuição…
Nós temos clientes em Portugal em que a
validação, mas eu diria que se não conheMS: “O retalho tradicional vai continuar a cem o site, nunca compraram nesse site, paradigma relativamente à forma como taxa de emprego relacionado com a logísfazemos compras?
existir” – acredita mesmo nisso?
tica, armazém e serviço de apoio ao cliententem pesquisar no Google se encontram
JB: Não com o poder ou influência que alguma referência negativa ou positiva de JB: Dá-me a ideia que sim. Infelizmente te duplicou ou triplicou. E também dupliteve até hoje. Vai haver cada vez mais consumidores que já tenham tido algu- com todas as crises há pessoas que sofrem, caram ou triplicaram as vendas no online,
uma simbiose entre o online e o físico. ma experiência com aquele site em par- mas também há sempre muitas oportuni- nesta altura da pandemia.
Catarina Balça/MS
Para uma empresa não perder quota de ticular, verificar as redes sociais, ou seja, dades de transformação. Para uma realiMS: Em relação aos cuidados a ter quando
se faz uma compra online – há muita gente que ainda tem receio de ser burlada, de
haver hackers a apropriarem-se de dados
bancários. Como é garantida a segurança
em relação à proteção de dados pessoais,
nomeadamente bancários?
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Exceed
Este é o lema da Prozis, empresa portuguesa fundada em 2006 por Miguel
Milhão, na altura com apenas 23 anos.
As lesões frequentes que foi sofrendo
no período em que foi atleta federado de
natação fizeram-no perceber que a nutrição desportiva não só era cara como
também difícil de conseguir no mercado
nacional. “Dois kg de Whey (proteína de
soro de leite, rica em aminoácidos essenciais, muito usada pelos desportistas
e que favorece a hipertrofia e ajuda na
reparação do tecido dos músculos) custavam 85 euros.

A

Prozis veio mudar isso e hoje custa
30 euros”, explica Miguel Milhão,
que há 14 anos decidiu vender o carro para avançar com o seu próprio negócio, com um capital inicial de 25 mil euros.
Menos de uma década depois, conquistou a
economia global, e fez da Prozis um referência mundial na área da nutrição desportiva e líder na Europa, faturando milhões
por ano, sobretudo graças às vendas online!

O crescente sucesso da Prozis obrigou,
naturalmente, à criação de unidade fabril,
localizada em Póvoa de Lanhoso, dedicada
à produção em larga escala, cujo investi-

Créditos: DR

DE OLHOS POSTOS
NO FUTURO

Miguel Milhão, fundou a Prozis em 2006.

mento rondou os cinco milhões de euros.
As encomendas - maioritariamente feitas
através do seu website - atingem os milhares diariamente e são enviadas a mais
de um milhão de clientes, espalhados por
mais de 100 mercados mundiais, incluindo
o canadiano.
A publicidade aos seus produtos e serviços é feita sobretudo através de parcerias:
para além de parceira da ATRP (Associação de Trail Running de Portugal), é fornecedora oficial, na área da nutrição, de
vários clubes de futebol europeus, como
por exemplo o Valência, Mónaco, Benfica,
Sporting e F.C. Porto, e são várias as celebridades e influencers que vemos, nas redes sociais, a utilizarem os seus produtos.
Para fazer face à concorrência, a Prozis tem
ainda uma grande aposta na área da investigação e desenvolvimento, o que lhe permite
não só estar um passo à frente, como também
oferecer aos mercados mundiais onde marca presença, produtos, serviços e iniciativas
cada vez mais diferenciadas.
E é aqui que reside a diferença e a razão
para o sucesso desta empresa com sede em
Esposende - é que ela é, na realidade, muito mais do que uma empresa que “simplesmente” comercializa produtos de nutrição
desportiva. É sim uma empresa 4.0, com
forte componente tecnológica, de logística e
serviços, e onde a qualidade é sempre o foco.

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

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

CAMOESTV.com
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yourself
podemos encontrar de tudo: produtos para
uma alimentação mais saudável, vitaminas,
O sonho começou em Portugal mas a substitutos de refeições, roupa e calçado
maior fatia do total do volume de negócios desportivo, escovas de dentes ultrassónicas,
pertence às exportações - cerca de 80%! balanças inteligentes, trotinetes elétricas...
Em 2016 faturaram 60 milhões, 84 milhões
no ano seguinte e 120 milhões em 2018 segundo a empresa, este valor continuou a
aumentar.
Num mercado que está avaliado, globalmente, entre os 55 e os 60 mil milhões de
euros a expansão internacional com o recurso ao franchising tornou-se na fórmula
perfeita para ter sucesso fora de portas: não
só diminui os riscos dos investimentos como
também fazia uso do conhecimento dos
parceiros acerca dos mercados autóctones,
evitando assim que a Prozis gastasse tempo
e dinheiro a elaborar análises de mercado.
São mais de seis mil as referências que
conseguimos adquirir na plataforma online
da Prozis, sendo que mais de 1000 são de
marca própria e que, todos os dias, seguem
para para Itália (25%), Portugal, Espanha e
França (40%) e outros 100 mercados (35%).

O MUNDO ENCANTADO
DA PROZIS
Ainda que, com o passar dos anos, a Prozis tenha começado a ocupar prateleiras em
lojas físicas, o seu principal canal de vendas é o online. Ao navegar na plataforma,

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

- e tudo isto consegue estar, segundo a marca, ao menor preço, em nossas casas no prazo 24 horas (ou até menos), caso estejamos
em Portugal, ou de dois a 10 dias, no Canadá
- está garantida uma excelente experiência

de compra, o que faz com que os clientes não
hesitem em voltar a fazer uma encomenda e
que, melhor ainda, recomendem a marca a
familiares e amigos.

A IMPORTÂNCIA DA VENDA
ONLINE

Créditos: DR

A CONQUISTA MUNDIAL

Se já vinha a tornar-se na forma preferencial de compras por um largo número
de pessoas, com a pandemia que vivemos
- e com a quarentena e isolamento social a
que fomos (e somos) sujeitos -, a compra
online veio, mais uma vez, mostrar, a quem
ainda duvidava, que é imprescindível e de
extrema importância para a modernização
e até sucesso de qualquer negócio.
Em maio, o website da Prozis esteve
inacessível durante vários dias em Itália.
Sendo que este mercado representa uma
faturação anual de 50 milhões de euros, o
prejuízo diário, segundo Miguel Milhão, foi
de cerca de 150 mil euros.
Segundo dados recentes, as vendas online aumentaram cerca de 180% após o
aparecimento da COVID-19. Em Portugal,
o peso do e-commerce no total de compras
realizadas passou de 9% (valor registado no
período anterior à pandemia) para 14% (no
período de maior confinamento) e atualmente situa-se nos 11%.
Inês Barbosa/MS
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Adam’s Take

The Writing is on the Wall for Movie Theatres
Adam Care
Opinion

Blockbuster Video, you may remember
was at the height of its empire in 2004
with almost 9100 locations, by 2010 it was
defunct. Some point the fingers at Netflix
for Blockbusters rapid demise, although
it did play a part, mismanagement was at
the core of this failed film industry business. Blockbuster passed up an opportunity for example to purchase Netflix for
$50 million - what a mistake that turned
out to be, the important thing to note
here is that Blockbuster failed to adapt
to the quickly changing times and in less
than a decade their business empire was
snapped out of existence by Thanos.
Where there was once one streaming
service a decade or so ago, today there are
countless - Netflix, Amazon, Apple TV,
Crave, Disney Plus -, and they are all vying
for consumer love. These streaming services have significant capital at their disposal
and it was only a matter of time before they
turned their attention to disrupting the
movie going experience. Movie theatres, as
we all know, were forced to close in March,
due to the COVID global pandemic that
had started. For months people have been
stranded at home, and this was always
going to happen but people have simply
turned to streaming services for their entertainment content now. With an infinite

amount of content available to consumers
at their fingertips, paired with the high end
relatively cheap large screen televisions
everyone now have, there is less appeal to
go out to the movies, a situation magnified
greatly by the pandemic.
The movie goer experience has changed
little since I started watching movies in
the mid 80’s at the theatre. They had it
good for so long, but never really tried to
improve. They had so long to change, but
now they will be forced to change almost
overnight, and I think they lack the vision
to make the changes needed to survive in
this ultra-capitalistic cutthroat world we
live in. While it is true that the movie box
office has been smashing records year in
and year out lately, the problem is this that
in April Universal Film Studios decided to
release a film to streaming services that
was slated to be released in the theatre.
Since theatres had no realistic time frame
for opening again and not wanting to be
without some capital generation, Universal thought it was best to release the family
movie Onward.
How fitting Onward to the future, a brilliant move to release a family movie when
families are stranded at home. Can anyone
really blame Universal for this? The move
to release the film drew anger from movie
theatre execs who have now threatened to
ban Universal Movies. This is where corporate mismanagement comes into play,
instead of threatening film studios the
movie theatres should be working around

the clock to adapt or to forge new agreements with studios.
Especially, since they are not in the position to dictate the terms. Onward and its
relative success is changing the inevitable.
Streaming bigger budget content to the
masses at home is that change. Disney,
the galactic empire of the film world, obviously took note of the situation created
by Universal’s Onward. With their seemingly unlimited pockets of money and their
own brand-new streaming service, Disney
is the one who dictates the terms. So, with
theatres being closed and no real definitive
plan on life returning to how it was preCOVID Disney announced it will release
Mulan to Disney plus.
Starting in September, households will
be able to rent the movie for $29.99. This
is the beginning of the end for movie theatres, or more specifically, the movie goer
experience. No corporate execs are going
to threaten Disney, and bluff not playing
Disney movies in theatres, but that does
not even matter. If Mulan is the success, I
think it is going to be online, and does not
just recoup but makes money. It is really game over. The main reason for this is
Disney collects all the money from debuting a movie on their own service, but if it
went to the theatre, obviously they would
generate significantly less money . Disney is about to cut out the middleman
and if the initial reactions are that $29.99
is high, well for one person it is, in reality
four people can watch the movie in their

nice clean home, with homemade snacks
for $7.50 - significantly less money than it
will cost to go out. Humans are becoming
more plugged in and less social, the appeal
of not having to leave home to see a movie is going to be high. Will theatres be gone
entirely? Of course not, but there are going
to be less options of new movies to see at
the theatre. That is why the Mulan news is
so intriguing, this movie had a budget of
$205 million, it is an epic piece meant for
big screens and big sounds, but COVID has
forced Disney’s hand and brought on the
future a little sooner than expected.
Normally a movie with such a high
budget would not be presented for streaming at home. Time will tell if this gamble
pays off. I clearly think it will and in the future, going to the movies will be like going
to the theatre today to see a play or a live
show. There will always be a big budget
movie to go and see here and there, but
those movies with lesser budgets will be
released straight to our homes. The clock is
ticking on movie theatres on change.
If they are mismanaged in even the
slightest way, it is over. The first thing they
should try to do is provide the consumer with value, because for too long they
have gashed us with their ridiculous prices
and services. The ball is entirely in their
court, but it is the last play of the game. If
you think the view is to drastic, just look
to what happened to Blockbuster - 2004
height of the empire, 2010 gone.
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Covid & The Fast Forwarding of

The Evolution of Business
COVID-19 and its impact on our everyday
life are here to stay for the foreseeable
future. With the exception of a handful
of US states that refuse to comply with
health protocols and continue to pay the
price for doing so in citizens’ lives, the
rest of us are learning to adapt to the
global pandemic. Businesses have also
been adapting, and some far better than
people expected. If there is one thing
that we should all be thankful for it’s that
this didn’t happen 25 years ago.

A

fter all, how much worse of a condition would the world be without
the internet and computers in every
home? Thanks to the current state of technology many businesses have been able to
continue on with little to no interruption,
while others have been forced to shutter.
For those of us heavily involved in the
technology industry this is no! surprising.
If anything, it’s the continuation of two
big trends that have been changing the
world for the las! 10-20 years and one new
one that is just starting to have an impact.
These technological trends don’t exist because of Covid, but they are certainly forcing businesses to get on board with these
changes faster than they ever thought
they needed to.
The first trend is the move to online retail. Amazon has gone from a website that
sold books online 20 years ago to one of the
most dominant companies in the world
and has made its founder the richest man
in the world. While Amazon and others
have had a big impact on countless retail
businesses, there were plenty that still did
quite well catering to clients in bricks and
mortar setting. COVID-19 not only made
that impossible for a period of lime, but
it has left these businesses that are no re-

opening with less pedestrian traffic, limits
on the number of people in the stores, and
the never-ending threat of another wave
that could force them to close down again.
The only solution for those who want to
keep doing business is to follow the trend:
Start selling online as it’s the only way to
reach your customers when they can’t
come into your store. For proof that businesses are doing this, look no further than
Ottawa based Shopify. Shopify is a company that makes it easy for businesses to
sell their products and services online.
They can provide you with everything from
easy to build websites, online stores, payment processing, even outsource manufacturing and delivery. Basically, they are
the anti-Amazon. You can sell your stuff
on Amazon, but at the end of the day, it’s
Amazon’s site, experience and customer.
Shopify gives you everything you need to
sell direct. Prior to COVID-19 Shopify was
known by only a subset of Canadians, now
they are becoming a household name and
their stock price has made them the most
valuable company in Canada.
The second trend is that of work from
home using cloud technologies. Here is a
simple truth that most businesses struggle
with. In any business where you absolutely don’t physically have to be in the same
place as the client, there is pretty much no
need for an office. With the right technology, which these days doesn’t cost much
as is easy to implement, calls to your work
number can come into your computer or
cell phone, meetings can be held via video
chat, forms never need to be printed and
can be e-signed, and as long as your company has had all your old files scanned,
there isn’t a single reason that people need

to be in the same place.
Prior to COVID many businesses were
likely operating with an office because
they were nervous about the concept
or they felt that clients weren’t ready to
deal with a business that wasn’t bricks
and mortar. Post-COVID, every business
owner and executive whose business is
still operating well under these conditions
is likely looking at their lease expenses
and wondering why they are paying for
so much space that they don’t need, especially given the cost of leasing in Toronto.
It’s a safe bel that many businesses will
either abandon their offices, have smaller spaces for only client meetings or work
that requires in-person contact, have staff
in the office only a few days a week and
rotate them in the same space, or break up
their staff into local and remote workers.
Think this sounds like fiction? Shopify has
already said they are going 100% virtual
and Google and Facebook are officially
giving their staff the option to work from
home forever. The longer COVID lasts, the
more businesses will come to the realization that commute times just so you can
do the same work, with more distractions
and pay expensive rent doesn’t make
sense in the modem world.
The last trend who’s impacted is just
starting to be felt is that of artificial intelligence. The adoption of work from home
technologies is leading lots of businesses to
look into how to more efficiently manage
their businesses and what other tools are
available to help with that. ln the last several year’s countless simple AI solutions
have been coming to market that will
automate workflows, eliminate routine
administration, and the need for “paper

pushing.” This will lead to a few end results: First of all, businesses will be able to
be more efficient and accurate with routine
work, but it will also mean that there will
be less need for people in those administrative positions.
While businesses are fast-forwarding
into the future out of need, one area of the
economy that will be impacted by these
trends in an interesting way is the real estate market. What happens to commercial
real estate rental rates, and in turn property values, when their tenants start to
opt for more work from home workspace
and eliminate the need for multiple floors
of back-office workers? What about the
brick and mortar retailers that convert to
online so successfully that they realize they
can make the same money if they went
online only? And what happens to residential rental rates, occupancy levels, and
property values when people no longer
have to move to the big city to work for a
big company? We’re already starting to see
the impact of this last reality as individuals
move faster than businesses when it comes
to what they pay in rent.
Rental rates are down double digits in Toronto, Vancouver, and San Francisco while
NYC is seeing decade high vacancy rates.
One thing is for sure, the longer COVID
goes on, the more likely businesses that
exist after it will look very different that
existed before it. As for the rest of us, it
could have a massive impact on where and
how we work. These trends were going to
end up with us being in that reality sooner or later. Covid just hit the fast forward
button.
Manuel Luis/MS
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André Batista
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O hacker português mais valioso

O investigador português André Baptista tou cinco -, mas foi quem mais se destacou
venceu, em 2018, o título de “hacker mais pelo valor. Isto porque o prémio de hacker
valioso” numa competição internacional. mais valioso é atribuído, também, tendo
a altura, com 24 anos, o conimbri- em conta a gravidade das falhas encontracense André Baptista, investiga- das e a originalidade na procura das mesdor do Instituto de Engenharia de mas. “Basicamente, atribuíram-me esse
Sistemas e Computadores, Tecnologia e título porque descobri uma falha bastante
Ciência (INESC-TEC), no Porto, bem se crítica e o processo de exploração da falha
pôde orgulhar do título que conquistou. No era bastante criativo. Foi uma falha criatifim de março de 2018 (24 e 25), foi consi- va e com grande impacto para o negócio da
derado o “Most Valuable Hacker” (hacker empresa”, explicou.
mais valioso), depois de ter vencido uma
“A ideia era descobrirmos falhas de secompetição internacional que reuniu, em gurança num cliente real [Mapbox, empreWashington, EUA, a “crème de la crème” sa líder na produção de mapas]. Ao longo
dos hackers da atualidade. Além de um de oito horas, eu e cerca de 30 participancinto como menção honrosa, a vitória va- tes tentámos encontrá-las nos vários serleu-lhe um prémio monetário no valor de viços”, conta André. E ele nem foi o par7300 euros.
ticipante que mais problemas identificou:
Licenciado pela Universidade de Coim- cinco, contra 12 do concorrente que mais
bra em Engenharia Informática e mestre falhas detetou. Mas, entre essas cinco, houem Segurança Informática pela Faculda- ve uma que lhe garantiu a vitória. “Detetei
de de Ciências da Universidade do Porto, uma falha através do qual consegui obter
André bateu a concorrência do “H1-202”,
um ‘token’ da administração.” No funevento organizado pela HackerOne, emdo, uma porta de acesso a todo o sistema.
presa que recruta especialistas em prograE assim recebeu o cinto de “Most Valuable
mação para resolver problemas de seguHacker” da prova.
rança informática.
Com impacto para a empresa e para o
André Baptista foi um dos dois portu“mestre André”, que se destacou no meio
gueses selecionados para participar na
de uma sala cheia de especialistas. Ser hacprova, depois de ter concorrido a uma fase
ker é, nas palavras do próprio, exatamente
de qualificação online, da qual saiu com o
isso. “É um ‘mindset’ (forma de estar), é
segundo lugar. “Na primeira fase foi-nos
apresentado um cenário simulado, em que conseguirmos fazer as coisas de forma ditínhamos de descobrir falhas numa aplica- ferente, conseguirmos resolver quebra-cação. E em Washington tínhamos de fazê-lo beças”.

o investigador”, explicou, antes de dar o
exemplo de um colega da área que, em janeiro, através dessa dinâmica, ganhou 50
mil dólares (cerca de 40 mil euros) num
mês. “Portanto, não compensa o crime.
Existem muitos mais hackers a trabalhar
para o bem do que para o mal. Porque o crime não é tão lucrativo”, garantiu.
André Batista, hoje, além de trabalhar
como investigador no Centro de Sistemas
de Computação Avançada do INESC-TEC,
ainda colabora com o Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade
(C3P) da UP – onde, entre outras coisas,
ajuda a fazer a peritagem de computadores e telemóveis enviados pela PJ. E
ainda arranja tempo para integrar a Extreme Security Task Force (xSTF), uma
equipa de hackers que se junta duas vezes
por semana, na Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto, para treinar e articular estratégias (virtuais) de combate
ao cibercrime.
É verdade que, desde que venceu o concurso, tem recebido várias propostas para
emigrar, mas, para já, André Baptista só
pensa em continuar a mostrar serviço por
Portugal.
Além, claro, de se manter longe do “lado
Investigação como
negro da força”, o dos piratas informátimodelo de negócio
cos. “Sempre tive a certeza de que nunca
O crime não é tão lucrativo
quereria fazer algo ilegal”, garante. Tanto
“São precisamente empresas como a que a maior maldade que fez foi mesmo
HackerOne, que foi quem nos levou a aos professores. “Instalava programas nos
Washington, que são importantes para o computadores que faziam com que, a meio
negócio. Qualquer pessoa do mundo que da aula, a drive do CD começasse a abrir e a
num cenário real, numa empresa com sites Quem está a defender tem de
esteja registado na HackerOne pode ex- fechar sem parar. Mas era tudo a brincar.”
em produção e aplicações (a Mapbox)”,
ser melhor a atacar
plorar ‘targets’, descobrir vulnerabilidades Não custa adivinhar que, por estes dias, já
contou na altura ao JN.
E é, acima de tudo, um investigador “que (de sistemas) e reportá-las à empresa (...) está mais que perdoado.
De todos os 25 hackers a concurso, André
JN/MS
não foi o que mais falhas encontrou - dete- faz o bem, que trabalha pela segurança”. que depois recompensa monetariamente

N

“Muito daquilo que faço é desenvolver soluções que protejam as pessoas, que protejam as empresas, que tornem tudo mais
seguro, as comunicações, as contas. Segurança forte. Porque as pessoas dão valor
àquilo que têm online.” André considera
que há cada vez mais noção de que um hacker “não é alguém que está de capuz numa
sala escura” e que usa conhecimentos técnicos para “roubar”, “chantagear” e “desenvolver atividades criminosas”. “Muita gente já sabe que tem de haver pessoas
a trabalhar para o bem. E a questão é que
esses superam aqueles que estão a fazer o
mal. Porque senão havia muitos mais ataques”, defendeu.
“Imagine um edifício. Nós temos um edifício e queremos que ninguém entre lá. Temos de fazer com que as entradas e janelas
estejam devidamente seguras. No entanto,
um atacante está sempre em vantagem,
porque basta-lhe encontrar apenas uma
fenda ou uma janela aberta para conseguir
entrar. Por isso é que quem está a defender
tem de ser ainda melhor a atacar, para conseguir de facto proteger devidamente um
determinado alvo.”
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Compre online
em segurança
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Use sites que conheça ou tenha
ouvido falar
Os resultados das pesquisas online podem ser manipulados para desviá-lo para
websites duvidosos, especialmente quando
não visita os primeiros links apresentados
nos resultados da pesquisa, logo, comece
com websites que sabe serem de confiança (Amazon, Walmart, Home Depot, eBay,
etc…). Se já conhece o site, é muito pouco
provável que algo menos agradável possa
acontecer. Se decidir escolher um website
menos conhecido ou fazer pesquisas, tenha
cuidado com os erros ortográficos. Websites

Créditos: DR

Nenhum website ou comerciante precisa do seu número de segurança social, do
número da sua carta de condução ou da sua
data de nascimento para concluir a venda.
Pelo menos não devia. Se lhe for pedido e
fizerem menção da obrigatoriedade de tal
informação, haja com muita cautela. Diríamos que é razão para desconfiar.
Quanta mais informação colocar nos
websites, mais risco corre de ver a sua
identidade partilhada. Recordamos que
todos os anos empresas grandes veem as
suas bases de dados violadas por hackers, Verifique extratos regularmente
acedendo, preferencialmente, aos dados
Não fique à espera que o extrato chegue
privados dos utilizadores.
no final do mês. Verifique, se puder, a transação no próprio momento. Se o pagamento foi feito através de um processador de
pagamentos ou se tiver acesso à sua conta
bancária online, pode verificar a transação
mal esteja concluída e contactá-los, caso
algo não tenha sido feito de acordo com as
suas expectativas.

Proteja o seu computador

Os criminosos não ficam à espera que os
dados lhes sejam entregues e o seu computador é, muito naturalmente, a porta
Crie senhas fortes e emails
de entrada da maior parte dos criminosos.
diferentes
Se não tem conhecimentos suficientes em
Estudos indicam que 35% das pessoas computação, é extremamente importante

que use antivírus no seu computador e que
os seus navegadores de internet estejam
munidos com anti-pop-ups.
Esteja atento a e-mails falsos e páginas
de internet que parecem ser verdadeiros.
Estas cópias, muito similares a e-mails
e website verdadeiros são chamados de
“phishing”. Muitas soluções de antivírus,
oferecem também serviços de antiphishing
nos seus pacotes.
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as nem tudo são notícias boas.
Estudos realizados pela empresa
LexisNexis indicam que as fraudes relacionadas com compras online têm
duplicado anualmente desde 2017, tendo
aumentado acima desta média nos meses
de pandemia. Apesar de tudo, há todos os
motivos no mundo para fazer compras online. As pechinchas estão lá. A variedade é
maior. O envio é rápido. Mesmo as devoluções tornaram-se mais fáceis nos últimos
anos. Fazer compras nunca foi tão fácil ou
mais conveniente para os consumidores. E
na era da Covid-19, é, certamente, mais seguro do que sair de casa, mesmo que esteja
protegido com máscara e luvas.
Embora as estatísticas relacionadas com
a fraude em compras online e o roubo de
identidade sejam assustadoras, não são
motivo para alarme. Há conselhos simples,
que recomendamos que siga para que a sua
experiência online seja o mais agradável e
segura possível.

com domínios (links) parecidos são um dos nunca mudam as suas passwords. Não pretruques mais antigos usados pelos crimino- cisa de as mudar todos os dias, mas deve,
sos. Muitas das vezes esses sites são cópias de vez em quando, atualizá-las.
dos websites originais e parecem legítimos.
As passwords devem ser diferentes para
todos os websites que utiliza. Se um acesso for comprometido, não verá os outros
acessos comprometidos também. Chama-se a isto compartimentalização dos danos.
Da mesma forma, deve utilizar diferentes
endereços de e-mail para as várias vertentes da sua vida profissional, pessoal, redes
sociais e compras online. Se um endereço
de e-mail for comprometido, o criminoso
Verifique se lá está o cadeado
não acederá automaticamente a todos os
websites e serviços que utiliza. Mais uma
Sabe aquele símbolo verde que aparece,
vez, compartimentalização dos danos.
geralmente, do lado esquerdo do link no
As passwords devem também ser sufiseu navegador de internet? Está lá por uma
cientemente fortes para que, em caso das
razão. Significa que a ligação entre o seu
bases de dados dos websites que usa caícomputador e o website que está a visitar é
rem em mãos alheias, não serem fáceis de
encriptada (HTTPS).
serem desencriptadas. Há, inclusivamente,
programas que permite a criação e gerenNão exagere na informação que ciamento de passwords. Faça uma busca e
vai encontrar bastantes.
partilha

Créditos: DR

Todos os anos são gastos mais de 3 triliões de dólares americanos em compras online. Era esperado que esse valor
crescesse 17,9% em 2020, mas devido
à pandemia da Covid-19 é esperado um
crescimento substancialmente superior. Segundo a WorldPay, estima-se que
17% das compras a nível mundial sejam
feitas online no final de 2022.

Não misture trabalho com a vida
pessoal e prazer
Voltamos à compartimentalização dos
danos. Agora de forma diferente.
Não utilize o computador que tem no trabalho para aceder a contas de e-mail pessoais ou websites que utiliza para a sua vida
pessoal. Não faça também compras pessoais nos computadores da empresa. A razão é simples… se o computador da sua empresa estiver comprometido, o criminoso
não acederá aos seus e-mails e websites.
O mesmo se aplica ao contrário. Se estiver no seu computador pessoal, não aceda
a e-mails profissionais ou websites e serviços ligados ao seu emprego, a não ser que
não tenha outra opção. A razão é a mesma.
Se o seu computador pessoal estiver infetado com malware, não porá em causa o seu
e-mail profissional ou os websites ligados
ao seu emprego.

A sua rede de Wi-Fi deve ser
privada e só deve fazer compras
online em casa
A sua rede de Wi-Fi em casa deve ser privada e não aceitar qualquer ligação vinda
de terceiros. Quanto a isto, acho que não
haverá dúvidas. Mas se estiver num “hotspot” público, escolha as redes conhecidas,
mesmo que sejam gratuitas, como as que
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Utilize o seu smartphone
Há uma exceção… se estiver na rua pode
utilizar o seu telefone para fazer compras,
desde que se ligue diretamente à internet
do operador de telefone. De preferência
utilize as aplicações fornecidas pelos comerciantes para fazer as suas compras.
Os maiores websites de vendas têm aplicações disponíveis para que possa efetuar
as compras, de forma segura, através do
seu telefone. O mesmo se aplica a grandes
cadeias de lojas e serviços, como por exemplo, o McDonald’s.

cartão de crédito. O uso de uma aplicação
de pagamento móvel, como o Apple Pay,
gera um código de autenticação de uso único para a compra que mais ninguém pode
aceder. Mas além das lojas físicas, também
aplicações online permitem agora o pagamento através do Apple Pay e o Google Pay.
Apenas precisa da sua impressão digital,
reconhecimento facial ou código de acesso
para que isso aconteça instantaneamente.

Créditos: DR

são disponibilizadas nas lojas do Starbucks
ou Tim Hortons. Com isto queremos dizer,
ligue-se à rede que seja disponibilizada pela
Starbucks ou Tim Hortons. Pergunte qual o
nome da rede que pertence àquela loja. Ao
seu lado pode estar alguém que disponibiliza um hotspot gratuito, com um nome
similar, e que vai ver tudo o que estiver a
fazer, caso se ligue à sua rede. Acredite, que
não é nada difícil para um criminoso fazer
isto, por isso, tenha cautela quando utilizar “hotspots” de Wi-Fi. Se puder evitar,
não faça compras online quando utilizar
“hotspots”. Se estiver a ser “espiado” por
um criminoso utilizando um “hotspot”, ele
vai ter acesso imediato aos dados que introduzir nos websites. Sejam eles e-mails,
passwords, números de cartão de crédito
ou código de verificação na parte de trás do
seu cartão de crédito.

Verifique o vendedor e os
comentários
Se está desconfiado de um website, seja
diligente. O Yelp e o Google estão cheios de
avaliações de lojas, revendedores e websites.
As análises on-line devem ser usadas.
Confira o número de comentários positivos
e verifique se são comentários legítimos.
Verifique também se têm um negócio criado no Google e se tem uma morada e um
número de telefone ativo antes de fazer a
sua compra.

Compare preços antes de
comprar

À semelhança das lojas físicas, o preço
de um determinado bem pode diferir consoante a plataforma que está a utilizar. Os
sites comparadores de preços são uma ferramenta que se pode tornar valiosa nessa
comparação. O site www.kantokusta.pt é
um dos sites comparadores mais utilizados
em Portugal e o shopbot.ca dos mais utiliEsqueça o cartão, use o telefone zados no mundo inteiro. Aí pode comparar
os preços de uma grande diversidade de
Hoje em dia, pagar por itens usando o seu produtos.
Carlos Monteiro/MS
smartphone é bastante comum em lojas físicas e é ainda mais seguro do que usar o seu

Não perca as novas aventuras de
Diogo Almada, Clara Rodrigues e Teresa Sampaio

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM
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VOX POP
O comércio online é algo que nos é já familiar há algum tempo, no entanto, durante
e “depois” (que ainda é um “durante”) a pandemia que assolou o mundo, as compras
de forma virtual ganharam maior volume. Para uns por não quererem estar nas filas
de espera, para outros porque se sentiam mais seguros, para todos por conveniência.
Em qualquer parte do mundo o e-commerce tem tido um papel crucial no dia a
dia de grande parte das pessoas, principalmente de gerações mais jovens, mas tem
ganho a confiança de todos, mesmo os que se diziam mais céticos.
Nesta edição do jornal Milénio Stadium, fomos perceber como tem sido o processo de compra de pessoas que vivem aqui, no Canadá, mas também em sítios onde

o confinamento ficou de tal forma “apertado”, que o cerco fechou mesmo, como é
o caso da cidade de Ovar, em Portugal, onde durante 31 dias os cidadãos viveram
dias de muita tensão, ou até Barcelona, em Espanha, onde o número de infetados
causou realmente muito impacto na vida da comunidade. Temos assim, pessoas que,
sendo de sítios distintos, passaram e passam por situações semelhantes e quisemos
perceber de que forma o comércio online foi ou é ainda uma opção em tempos de
pandemia.
Catarina Balça / MS

bocado preguiçosa nessa questão de ir às
lojas e estar à procura, não tenho grande
paciência e assim a vida fica um bocado
mais facilitada. Para além de não ter de
carregar os sacos. (risos)

e sair de lojas, evitava as filas infindáveis Posso sempre pôr o olho a algo novo que
de espera. Na altura da guerra à volta do me desperte interesse. Além das carnes e
peixe, sempre nos nossos talhos e peixapapel higiénico, até isso comprei online.
rias portuguesas. Há coisas que nenhuma
Agora que as lojas estão reabertas, pensa replataforma online supera.
gressar ao comércio tradicional ou vai conTem algum receio em relação aos pagatinuar a optar por comprar mais online?
mentos online?
Eu vou continuar a usar muito as plataformas online, mas há lojas que não vou Não. Hoje em dia está tudo muito mais
trocar, como é o caso das portuguesas – controlado, sinto-me segura nos meus paprimeiro porque quero continuar a apoiar gamentos. Os bancos, por norma, funcioo comércio local e principalmente o por- nam bem em caso de fraude. Mas eu escotuguês, mas sinceramente é também por- lho sempre usar plataformas como algum
que não vivo sem os meus produtos por- renome, não me arrisco em algo que não
tugueses e por isso valorizo muito as lojas conheço.
que me fazem chegar esses bens aqui a Toronto. Nestes casos prefiro ir à loja fisicamente falando e fazer as minhas compras.

Sandra Marques, 39
Toronto, Canadá
Costuma fazer compras online?
Sim, sempre. Compro praticamente tudo
online hoje em dia. Desde roupa a coisas
eletrónicas, compro produtos de higiene,
compro maquilhagem, compro coisas de
mercearia. Sinceramente é raro ir a um
supermercado ou uma outra loja qualquer.
Considero muito mais prático.

Sente que este tempo de pandemia fez
com que se inclinasse mais para esta opção de compra?

Talvez sim, um bocado mais ainda. Já tinha essa opção como algo constante, mas
sinceramente agora nem penso duas vezes. A pandemia fez com que eu me focasse muito mais nas compras através dessas
Já fazia antes da pandemia?
plataformas tipo Amazon, primeiro porJá, mas com a pandemia ainda fiz mais que era mais seguro, depois porque sincecompras online. Eu sempre fui muito vi- ramente acabava por ser mais eficaz para
rada para e-commerce, talvez por ser um mim, vinha tudo ter a casa, evitava entrar

Miguel Lopes, 26
Mississauga, Canadá
Costuma fazer compras online?
Sim, foi um hábito que adquiri por não
gostar de estar no meio de multidões e de
esperar em filas. Penso que já comprei de
tudo online, mercearias, eletrónicos, decorações para casa, acho que até mobília.
A única coisa que evito comprar online é
roupa porque nem sempre chega ou não é
o que pensávamos que era.

Sara Lopes, 28
Estarreja, Portugal
Costuma fazer compras online?
Sim. Por norma artigos de desporto e vestuário.

Já fazia antes da pandemia?

Agora que as lojas estão reabertas, pensa
regressar ao comércio tradicional ou vai
Sim, penso que comecei a fazer compras
continuar a optar por comprar mais ononline em 2015, salvo erro.
line?

tar alerta e decidir bem em que websites
colocamos o nosso cartão de crédito para
não sermos alvo de phishing ou scam, porém penso que não deve ser uma coisa que
nos pare. Eu tenho muito cuidado e tenho
Sente que este tempo de pandemia fez Sempre fui mais inclinado para comprar
todas os movimentos do cartão de crédito
com que se inclinasse mais para esta op- online, mas é quase impossível evitar as
com um alerta para o meu telemóvel, desção de compra?
lojas físicas pela necessidade imediata do
te modo sinto-me bem mais tranquilo.
produto que precisamos.
Já tive o meu cartão a ser usado por outra
Sem dúvida, todas as lojas não essenciais
pessoa e graças a este método, consegui
estiveram fechadas, não tinha outra opTem algum receio em relação aos pagareportar o problema ao meu banco a temção. Este tempo que estivemos cativos de
mentos online?
po de reaver o meu dinheiro.
lojas físicas só me mostrou a praticidade
que é a compra online, tão mais simples e Receio de pagamentos online é sempre
“hussle free”.
algo que todos temos que ter, devemos es-

Já fazia então compras online antes da
pandemia, certo?
Já fazia, pois algumas peças de vestuário
que costumo adquirir apenas são vendidas
online. Contudo, neste tempo de pandemia comecei a fazer mais comprar online.

Agora que as lojas estão reabertas, pensa re- tar desperdício de tempo em filas de espera.
gressar ao comércio tradicional ou vai con- Tem algum receio em relação aos pagatinuar a optar por comprar mais online?
mentos online?
Continuo a preferir o comércio tradicional
pois é mais fácil escolher e perceber se os
artigos realmente interessam. Mas, penso
que vá fazer mais compras online para evi-

Não tenho qualquer receio em relação aos
pagamentos online, porque também faço
compras em lojas que estão devidamente
preparadas a nível de segurança.
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Ana Gonçalves, 42
Toronto, Canadá
Costuma fazer compras online?
Sim, faço compras online regularmente. Costumo comprar mais eletrónicos e
gadgets, mas também já comprei mobília,
maquilhagem, bijuteria, materiais de artesanato e decoração para a casa. Em termos
de mercearia, já comprei também produtos

que não consigo encontrar nas lojas.

ca forma de fazer alguns tipos de compras.

eficaz e mais cómodo em muitos casos.

Já fazia antes da pandemia?

Agora que as lojas estão reabertas, pensa Tem algum receio em relação aos pagaregressar ao comércio tradicional ou vai mentos online?
Sim, já era um hábito que tinha regularcontinuar a optar por comprar mais onmente.
Normalmente não, porque só faço comline?
pras através de plataformas que já têm
Sente que este tempo de pandemia fez
Posso dizer que quando as lojas reabriram uma grande reputação de confiança, como
com que se inclinasse mais para esta opeu preferi voltar a fazer as compras tra- é o caso da Amazon, por exemplo. Sei que
ção de compra?
dicionalmente, até porque algumas lojas se algo não correr bem vou ter o apoio ao
Principalmente durante a temporada de cobram taxas de envio e nem sempre com- cliente que garante que não haja fraudes.
lockdown, sim, fiz mais compras online e foi pensa comprar online. Mas sem dúvida fi- Já aconteceu antes e conseguimos resolver
muito útil. Como as lojas fecharam, era a úni- quei mais convencida que comprar online é o problema.

Tem algum receio em relação aos pagamentos online?
Verdade que já o faço há alguns anos,
É verdade que já fui surpreendido por hacmas a pandemia intensificou o número de Agora que as lojas estão reabertas, pensa rekers, mas a segurança é feita com tantos
compras. Principalmente supermercado gressar ao comércio tradicional ou vai confatores de confirmação que não tenho reCostuma fazer compras online?
ao domicílio.
tinuar a optar por comprar mais online?
ceio que algo aconteça. E por outro lado,
Sente que este tempo de pandemia fez Uma vez que estou tão satisfeito e cómodo todas as empresas financeiras de gerenSim. De todo o tipo de produtos. Princicom que se inclinasse mais para esta op- a receber as coisas em casa, sem me meter ciamento de pagamentos online dispõem
palmente utensílios domésticos e gadgets ção de compra?
no meio das massas consumistas, conti- de um seguro, e esse mesmo ajudar-te-á a
nuarei a fazê-lo óbvio. Ps: I love you Ama- reaver qualquer dinheiro retirado por enObviamente que sim, pois o risco de coneletrónicos.
gano ou por furto virtual.
zon! (risos)

Rui Marques, 29
Barcelona, Espanha

Filipa Liz, 27
Ovar, Portugal
Costuma fazer compras online?

Já fazia antes da pandemia?

taminação nas superfícies comerciais é
enorme.

Compro de tudo um pouco.

Em certa parte sim. Contudo, como estive dentro de um cerco sanitário, a entrega
Já fazia antes da pandemia?
era muito limitada. Já fazia compras onSim, já fazia antes desta situação da Co- line, mas não foi a pandemia que fez com
vid-19.
que realizasse mais compras.

Vou continuar a fazer como fazia, tanto
online como fisicamente.

agora nem comparo, já não procuro na
loja, procuro primeiro online e depois se
não houver é que vou à loja... Ou se demorar muito. Agora vivo esse processo das
compras um bocado ao contrário do que
era antes.

como dizia anteriormente, o meu pensamento virou um bocado... Se conseguir
evitar sair para comprar na loja, evito.

Tem algum receio em relação aos pagamentos online?

Algum sim, mas depende muito do tipo de
Sente que com este tempo de pandemia Agora que as lojas estão reabertas, pensa repagamento, da entidade e principalmente
fez com que se inclinasse mais para esta gressar ao comércio tradicional ou vai conda loja/site.
roupa como comida e coisas eletrónicas. opção de compra?
tinuar a optar por comprar mais online?
Sim, algumas. Costumo comprar tanto

Paulo Gomes, 55
Toronto, Canadá
Costuma fazer compras online?

que saía, encontrava sempre filas de espera, por isso comecei a optar cada vez
mais pelas coisas online. E gosto, porque
qualquer problema posso devolver e além
disso não tenho contacto com ninguém,
o que agora com este vírus é algo que me
deixa mais sossegado.

Faço sim. A minha filha ajuda-me um bocado nisso caso eu tenha alguma dúvida,
mas agora compro várias coisas online.
Sente que este tempo de pandemia fez
com que se inclinasse mais para esta opJá fazia compras assim antes da pandeção de compra?
mia?
Muito mais mesmo, antes fazia uma comSinceramente não fazia muito antes, mas
pra ou outra, mas até mais por indicação
com a situação que vivemos, vi-me obrida minha filha, ou porque era mais baragado a ficar por casa e das poucas vezes
to, ou porque não encontrava na loja. Mas

Tem algum receio em relação aos pagamentos online?

Agora que as lojas estão reabertas, pensa
Antes tinha, mas agora já não. Percebi que
regressar ao comércio tradicional ou vai
não devo usar um website qualquer, vou
continuar a optar por comprar mais onsó mesmo aos que eu sei que não me faline?
lham... Posso até vir a ter algum probleContinuarei a ir comprar produtos de ma, mas não posso dizer que isso me preomercearia às lojas portuguesas, carnes, cupa muito, acho que agora a segurança
peixe, pão, tudo isso que é essencial... e virtual é maior a nível de compras.
outras coisas. Mas sem dúvida que agora,
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como intuito influenciar jamais a sua decisão.
Apenas um ponto de vista diferente.
Como dizia há instantes, e extremamente impessoal .
Cristina Da Costa
Salvaguardando algumas matérias que
Opinião
nos chegam dos Estados Unidos e para fins
Mais uma sexta-feira que nos bate a por- comerciais , não me apetece, não tenho a
mínima pachorra para abrir pacote atrás de
ta. Olá Caro leitor/a.
pacote, e deparar-me com algo que não era
spero-os bem. Principalmente sau- bem aquilo pelo que ansiava. Artigos de
dáveis.
vestuário ? É para esquecer. Pronto.
O tópico que me caiu no regaço esta
Nunca nada me serve à primeira numa
semana e, um que eu principalmente a ní- loja. Imagine Online.
vel pessoal tenho tentado e, com algum sucesso não apoiar muito, por vários motivos.
Calçado ?
OMG. Nem pensar e por aí adiante.
Online shopping
Principal
motivo,
extremamente
impesFalando
agora de outra realidade muito
Prohibition
tiles-esocial
tiles - Portuguese - 4.9
x 6.pdf 1 28/04/2020
20:52:37
soal, claro está. A opinião é minha e não tem dura e crua. Cada vez que se faz um click

E

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

e se envia para o “shopping cart” e se faz o
checkout online, que estamos a fazer nós?
A substituir alguém por uma máquina,
neste caso um computador, que poderia
estar a usufruir um melhor salário e sustentando a sua família. Criando postos de emprego, etc.,etc. A isto se chama a economia
“in motion”.
Mas sendo também objetiva e dando luz
ao momento menos agradável por onde
todos nós passamos, online shopping tornou-se a passos vastos e largos. Se já o
era mesmo em horário de expediente (sim
muitos empregados fazem compras online)
, “às custas do horário de expediente” dizia
eu, tornou-se mais seguro. Não ter de sair à
rua, lidar com filas de espera, expor aí fora.
Mas a realidade não se pode ofuscar. Por
cada click perdem se em média quatro a

Créditos: DR

E-buy or sustainability?

cinco postos de trabalho. E assim gira o
nosso mundo. Onde também com a criação de comodismo das apps de entrega de
comida ao domicílio se vão criando alguns
postos de emprego mas, sanando outros
tantos e, criando uma geração de letárgicos, que até pedem um café por esses
meios. Onde estamos ? Em tempos frágeis
e menos agradáveis. Para onde vamos ?
Estranha pergunta que só intemporal e as
gerações existentes e vindouras irão poder
responder.
Votos de muita saúde e lembre-se, antes
de fazer o último click de “send”, pense
que é mais um posto de trabalho, ou vários
que está a aniquilar.
Até para a semana.
Fique bem.

Luso Insurance Brokers Ltd.
A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PROIBIR

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

PROIBIR

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

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

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

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
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C.S. Lewis said, “if we let ourselves,
we shall always be waiting for some
distraction or other to end before we
can really get down to our work”.

C

ovid-19 continues to dominate
every aspect of our lives regardless if people are taking it seriously
or not. As days pass and our lives keep
adding time our birthdays, the reality is
that the world is adjusting and Covid is
dictating more and more facets of our life
which we could not imagine at the beginning of the year.
Procrastinators and loafers continue to
take advantage of government programs
even when work is available, refusing to
participate in the economic rebuilding of
a devastated economy. These stragglers
will never have the piss and vinegar that
it will take to reconstruct this country
and will instead make up excuses for their
miserable life, quickly pointing fingers at
ineffective governments for their plight in
life. Get your asses to work!
Covid-19 has changed the basic ways
that people are behaving as it relates to
shopping and work. As many companies
struggle to implement changes, which
will allow them to continue to operate,
many have been unable to. Thousands of
bankruptcies, empty office buildings and
shuttered store fronts on empty streets
reflect a reality which is fundamentally a
challenge to our mindset on the way we
view our daily decisions. Every action
being taken invites a reaction affecting
sectors of the economy which most of us
would never consider.
The behemoth called Amazon con-

COVID-19
Novel Coronavirus

Cloud or Brick
and Mortar
tinues its rollercoaster of dominance in
the business of bankrupting many sectors of the economy. The convenience of
Amazon has changed our mindset about
visiting brick and mortar establishments
damaging business in malls, plazas and
box stores. Even when life returns to

normal, how can you compete with this
giant that accounts for 40% of retail sales
and 38% of commerce sales in the USA?
Others are joining the home delivery
phenomenon with food deliveries, drug
deliveries and anything else your heart
desires turning people into sitting fat

asses that don’t have to go anywhere.
Thousands of Ontario businesses are
on the verge of insolvency as we go
into stage 3 of provincial re-openings.
The Canadian Federation of Independent Business found that 16 percent of all
businesses are on the brink of closing
their doors permanently and most businesses in Ontario will not be profitable in
2020. While personal bankruptcies fell
to a record low in April, the bubble will
burst, and they will soar once realities set
in. Time to live within your means again,
including those who have kept a job during the Covid months, but still moan and
cry that perhaps they should have been
paid more. The seven million receiving
CERB should wake up and face reality
and help reignite the economy.
Those in business face the pressure of
banks and/or other financial institutions
tightening requirements for new credit
and/or renewal contributing to further
stress. They only help you when you don’t
need them. Personal injury and business
law firms sprouting like the tomatoes on
your garden encouraging people to litigate. The USA border is expected to stay
closed for many more months further
depleting the economic growth through
tourism and other activities.
On the bright side, we can all download the Covid App to ensure we are less
exposed to Covid and an Edmonton company will deliver a blow-up pub to your
backyard.
Protect yourselves but participate in
the economy and get off your rear ends.
Manuel DaCosta/MS

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

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

Visit toronto.ca/covid19

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

First and foremost, it is important to know,
“it is okay to not be okay”. If you are like
me, then it is sometimes irksome and
challenging to deal with transition. A lifecycle’s revolution can be daunting. It may
feel as though you are being transplanted
out of your own body into an unfamiliar
place. Many of us feel suffocated by the
linearity of this new era in humanity, collectively spring boarding into a transitional phase in existence. As we enter into a
new chapter, we are fearful of not making
the most of this different reality.

H

ow can I ask for greater tolerance
to pad and buffer myself with armoury during this time of unrest?
Do I need to create the atonement, amalgamation and integration of my psychology, intellectual and emotional states?
Transition is part of life, which can be
either a petrifying experience or it can be
an adventure. I do not mean an adventure in the sense that miraculous things
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Embrace
Transition
are happening in our external world. But,
how is that we can go from being healthy
to being unhealthy and then all of a sudden feel that it is an adventure?
The true adventure is who we become
in life. It is what we learn to deal with and
how we learn to come out stronger as a
consequence of whatever happens to us.
When we enter new terrain, not everything is going to be whimsical. But, what
we become, who we become, the resilience we develop… that is where the true
wonder lies. That’s what makes transition
necessary. If we are going to embrace this
dawn of the ages, epoch of our lives, and
yearn for things to be like they were in the
past, we should be espousal to a new future, and everything that it can bring us.
As we circumnavigate in the current
of the flow, of transition, it is paramount
that we intend to drift through it. Your intention is always one with the law. Which
is to say, before you even think about a
thing, you have an intention for the thing.
The intention is going to determine the
outcome. If you just manage that… if you
just take care of your territory… there are
wondrous opportunities and possibilities
that are waiting for you. So, the questions

are: What are you resisting? What are you
pushing against? What are you not allowing? What are you blocking? Is it because you have this idea of who and what
you are supposed to be?
Let us have faith, not religious faith, but
faith in ourselves. We must believe in our
capacity to deal with arduous situations in
life. The other thing we need outside of faith
is strategy. We need to have a plan… “I am
going into this new phase with everything I
got, and every ounce of energy. Yes, this is
unchartered waters. But, I am going to get
acquainted with this flamboyant chapter of
my life and relish in the process.” Instead
of hiding and shying away from the unknown… familiarize yourself. We have an
astounding ability to acclimatize and find a
way when the chips are down.
I often share one piece of advice to my
children, to take on life with bright eyes
and curious minds. To know that life is full
of ups and downs and it’s how you cherish
those ups and downs that makes life exciting. We may not relish the experience;
on the contrary, it may tear us down to
our core. In these times, stripped of our
armour, we may bask in the presence of
our true selves. Accept it, welcome it, and

become who you truly need to be within
the circumstances of your reality. Embracing life is essential to discovering all that
it has to offer. You need to see the world
and take in its splendours for yourself with
open arms.
Whatever episode you are entering into
your life right now… you have dealt with
tough things before. You have dealt with
change and you have come through other
side stronger than ever. That is what we do
as human beings…we adapt. This is not your
first rodeo, so do not treat it like it is. You
know you can handle it because you have
been there before, and that postulates one of
the great antidotes to the fear of change.
If you find yourself in transition, as many
of us do at the moment… I know we will be
fine. We will acquire equanimity, through
the flow and course of transition, with the
wisdom brought forward with us. Everything that you are going through right now,
no matter how painful and how hard it is
to get through, you will get through it and
you will be stronger because of it. I heard
a great quote the other day, as the great
Bob Marley once said, “You never know
how strong you are, until being strong is
your only choice!”

Carlos de Matos, um empresário português da Diáspora
Daniel Bastos
Opinião

Uma das marcas mais características
das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo
é indubitavelmente a sua dimensão
empreendedora, como corroboram as
trajetórias de diversos compatriotas
que criam empresas de sucesso e desempenham funções de relevo a nível
cultural, social, económico e político.

N

os vários exemplos de empresários
portugueses da diáspora, cada vez
mais percecionados como um ativo estratégico na promoção e reconhecimento internacional do país, destaca-se o
percurso inspirador e de sucesso do em-

presário Carlos de Matos.
Originário da freguesia de Carvide,
no concelho de Leiria, Carlos de Matos
emigrou “a salto” para França em 1969,
então com 18 anos, após uma transição
entre a infância e a idade adulta marcada
por experiências como moço de recados
e operário numa fábrica de vidro. Como
grande parte dos portugueses que vivenciaram a epopeia da emigração para
França nos anos 60, o leiriense chegou à
região parisiense com uma mão à frente
e outra atrás, conseguindo o seu primeiro
trabalho como eletricista e a sua primeira
solução de habitação no bidonville (bairro de lata) de Champigny.
As dificuldades de adaptação e o desejo
de conhecer África, trouxeram ainda em
1972 Carlos de Matos ao torrão natal para
fazer a tropa, da qual tinha fugido, e ser
mandado para a guerra colonial em Moçambique. Após o 25 de Abril e depois de

uma curta experiência ao volante de um
dos táxis do pai em Leiria, voltou para
França onde foi eletricista por uns anos,
até se tornar no alvorecer dos anos 80
dono da sua primeira empresa, que batizou de ERA, especializada em reboco,
e que através da sua vontade de vencer e
dedicação ao trabalho se tornaria a maior
empresa do ramo no território gaulês.
As vicissitudes da vida levaram o empresário e empreendedor luso nos anos 90
a criar o Grupo Saint Germain, direcionado para o ramo imobiliário, que em pleno
séc. XXI viria a ser o responsável pelo gigantesco centro de negócios “Paris-Ásia
Center”, junto ao aeroporto Charles de
Gaulle, nos arredores de Paris, destinado
a promover trocas comerciais e profissionais entre a França, a Europa e a China.
Nunca abdicando da coragem, frontalidade e audácia de pensar, dizer e fazer,
Carlos de Matos tem ao longo dos últimos

anos contribuído igualmente para o impulso da economia nacional, revelando a
importância e potencialidade dos empresários das comunidades portuguesas no
desenvolvimento do país.
Presentemente, o empresário luso-francês que parece seguir o lema do
célebre magnata Jean Paul Getty: “O
empresário verdadeiramente bem-sucedido é essencialmente um dissidente,
um rebelde que raramente ou nunca está
satisfeito com o status quo”-, prepara-se
para levar a cabo dois relevantes projetos
imobiliários em Portugal, num investimento global que ronda dos 90 milhões
de euros. Um é no concelho do Barreiro,
onde o Grupo Saint Germain vai reabilitar
a Quinta Braamcamp, o outro é em Monte Gordo, no Algarve, um dos melhores
destinos de férias da Europa.
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O testemunho de Justin Trudeau
perante uma comissão de inquérito
Peter Ferreira
Opinião

Se o primeiro-ministro Justin Trudeau
for considerado culpado por violar a Lei
de Conflitos de Interesse mais uma vez,
ele enfrentará uma multa simbólica de
$200. Será que ele enfrenta outras consequências?

N

o último desenvolvimento do drama
da WE Charity, que chegou a Otava
este verão, o primeiro-ministro Justin Trudeau apareceu perante o Comité de
Finanças da Câmara dos Comuns na quinta-feira passada (30).
Enquanto eu assistia atentamente e ouvia o seu testemunho perante uma comissão do parlamento a 30 de julho, concluí,
tal como o leitor pode ter concluído, que
não há outras consequências para a indiscrição do primeiro-ministro. Ele manteve
a sua posição e não cedeu às perguntas da
oposição. O resultado final desta estratégia foi que muitas perguntas não foram
respondidas. Os deputados investigaram o
relacionamento entre o primeiro-ministro
e a WE, os laços financeiros da sua família
com a organização, o seu entendimento
das conexões do ministro das Finanças Bill
Morneau com a instituição de caridade, a
capacidade da sua equipa de o advertir em
relação a conflitos de interesse e como o
gabinete lidou com o assunto.
No seu depoimento, ele disse que foi o
serviço público, e não ninguém da sua comitiva, que fez a recomendação de conceder
à WE o contrato de fonte única para executar o programa para estudantes de cerca de
$900 milhões. Aparentemente, o serviço
público deu a Trudeau a recomendação de
aceitar a opção WE, porque ninguém mais
poderia oferecer esse programa além de WE
- uma instituição de caridade que recentemente demitiu centenas de funcionários,
viu o seu presidente demitido.
Trudeau alegou que foi ele quem suspendeu a proposta porque sabia que tinha um
conflito de interesses, já que sua esposa,
mãe e irmão receberam pagamentos para
falar nos eventos da WE, mas que foi força-

do a violar as regras porque o impediam de
tomar a ação certa.
Embora a maioria da imprensa tenha sugerido que Trudeau é incompetente e antagonista nesta história, a verdade, segundo
Trudeau, é que ele foi o único a insistir para
que o serviço público fizesse a sua devida
diligência.
Trudeau disse que adiou pessoalmente
a votação no gabinete por duas semanas
para que outras pessoas pudessem pensar
nas consequências de entregar centenas de
milhões de dólares em dinheiro dos contribuintes a uma instituição de caridade ligada aos liberais.
Com uma expressão séria, Trudeau, no
seu testemunho de 90 minutos, apresentou-se como a pessoa que tentou impedir
tudo isso. Quando pressionado por perguntas da oposição, Trudeau não viu a necessidade de se retirar da discussão ou da
votação do gabinete. Ele sugeriu que, com
a pandemia, tudo se tornou urgente e tudo
em que ele conseguia pensar era em ajudar
os canadianos.
Craig e Marc Kielburger, os irmãos que
co-fundaram o Free the Children em 1995
(mais tarde WE Charity), testemunharam
por quatro horas no Comité de Finanças
do Commons a 28 de julho. A suas respostas levantaram ainda mais questões sobre
o funcionamento das suas instituições de
caridade.
Duas vezes no passado recente, o comissário federal de ética considerou Trudeau
culpado por violar as regras de ética. Mario
Dion, o atual comissário, está a investigar
Trudeau mais uma vez. Duas comissões
parlamentares, de finanças e ética, estão
atualmente a estudar a controvérsia da WE
e examinando as salvaguardas em vigor
para evitar conflitos de interesse nas políticas de gastos do governo federal. Será que
Trudeau está convencido da sua própria
justiça cada vez que enfrenta um escândalo ético? Com base em pesquisas realizadas
recentemente, a controvérsia parece estar
a arrastar o partido do Governo, além da
popularidade de Trudeau. Depois de eliminar com sucesso a oposição durante a
pandemia, a questão agora é se os nossos
governantes ultrapassaram o seu poder?
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Corrupção aumenta em
Portugal e o Novo Banco
é um escândalo nacional
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Augusto Bandeira
Opinião

Os portugueses nem se mexem, não se
passa nada, aqui se vê a capacidade de
compreensão sobre o que se está a passar
em Portugal atualmente.

E

u nem devia de tocar neste assunto porque tem vindo a público várias vezes
e numa linguagem bem explícita para
que todos entendam mas parece que para a
maioria dos portugueses está tudo bem, nem
se apercebem que o Governo com o apoio do
Presidente da República está a entrar no bolso e na carteira dos contribuintes a uma velocidade que eles nem conseguem sentir - o
que, do meu ponto de vista e por tudo que ultimamente se tem visto em Portugal, eu acho
muito estranho.
Quando se vê grupos organizados a protestar por coisas que não fazem sentido nenhum
e que nem trazem nada de positivo para a
vida do dia a dia e depois vê-se corrupção a
passar na frente dos olhos e parece que está
tudo bem. Mais engraçado é que se houver
eleições para mudança de Governo basta o
atual atirar areia aos olhos do cidadão que
tudo passa a esquecido, com dois rebuçaditos
na algibeira o cidadão fica contente. Assim
vai o nosso Portugal.
Todos os dias o desemprego aumenta e
a Covid-19 coloca o mundo à beira de uma
nova crise económica pior que em 2008 e o
estado do Novo Banco é um escândalo nacional, foi-se o BES e ficou o “banco bom”
o Novo Banco - banco bom como assim foi
definido, mas que de bom não teve nada.
Acabou por receber uma tranche de favores do Estado, os famosos 850 milhões que
quase provocam uma crise política e que nos
demonstrou como o nosso Estado (primeiro-ministro, Presidente da República) andam de braço dado e não dizem a verdade
aos portugueses. Os dois defendiam que não
fosse feita uma transferência enquanto uma
determinada auditoria não estivesse pronta,
essa transferência foi feita pelo ministro das
Finanças porque já estava aprovada, mas
eles não diziam nada, como se nada tivesse

acontecido. Depois vem-se a descobrir que,
afinal, segundo o gabinete do primeiro-ministro, auditorias já havia muitas, e lá andavam os dois com as conversas da treta a enganar o Zé Povinho. Isto é mesmo de loucos!
Ainda mais absurdo foi o primeiro-ministro
António Costa dizer que era um empréstimo e
que seria pago com juros - mas quais juros ou
qual carapuça? Nunca mais será pago! Nessa altura os salários dos administradores do
Novo Banco subiram 75%, mas isso ele nunca
disse. Depois de tudo vai colocar o ex-ministro das Finanças, o fugitivo a governador do
Banco de Portugal quando ele, o ex-ministro
Mário Centeno, disse que não tinha arrependimentos sobre a solução para o Novo Banco
e de tudo o que tinha feito relativamente com
a injeção dos 850 milhões. Teve a sincera lata
de dizer que teve que ser assim, isto é mesmo
um escândalo e gozar com o cidadão.
Se bem se lembram, António Costa garantiu em 2017 que o Novo Banco não acarretava encargos, ele garantia que o banco não ia
ter custos para os contribuintes, fez o que ele
muito bem sabe fazer que é mentir. Se o nariz
fosse crescendo cada vez que ele fala já teria
feito milhares de plásticas para poder andar
na rua porque já não cabia em lado nenhum
com o tamanho! Mas o escândalo continua e o
Governo nada faz, sabe-se lá porquê. Depois
da injeção de milhões e do pedido de mais alguns para salvar o Novo Banco, este mesmo
começou a desfazer-se do património que
tem a custos baixíssimos sem dar consentimento ao Estado, andou a vender casas a menos de metade do valor sem que se tenha feito uma avaliação. O Governo lá diz que será
feita uma auditoria para averiguar o que se
está a passar - será que vamos acreditar que
assim seja? O que vão fazer o Presidente da
República e o primeiro-ministro agora? Isto
é mesmo de loucos e gozar com todos em geral mas ninguém faz nada. Alguns políticos
vêm a público e lá vão dizendo que querem
um esclarecimento sobre tudo o que se está
a passar, e que tem que ser feita uma auditoria etc. Vamos esperar sentados porque senão
ficamos cansados. As coisas fazem-se prejudica-se o contribuinte, aumentam-se os ordenados dos administradores e o pobre paga
- chama-se a isto corrupção à vista de todos.
Assim vai o jardim da Europa, Portugal,
cada vez mais corrupto.
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Fora do contexto
A salsa do meu quintal/arrebenta pelo pé
Assim arrebenta a boca/ a quem diz o que não é.
Canção popular

Aida Batista
Opinião

Com relativa frequência, criticamos a
oralidade dos jovens pelo recurso a termos e expressões que constituem todo
um impenetrável código de comunicação, em que o “tá-se”, a rematar a maior
parte das frases, ganha estatuto de ponto final. A crítica estende-se igualmente à
escrita, em que a excessiva utilização de
abreviaturas é dominante, esquecendo-nos que estas sempre existiram, tendo o
“i.é” e o “etc.” permanecido como despojos destas lutas entre a versão completa
e a versão reduzida das palavras.

C

onfesso que, enquanto estudante da
Faculdade de Letras, fui uma exímia
utilizadora desta técnica de saber
abreviar que, aliada a uma letra bem desenhada, fez com que os meus apontamentos
fossem bastante requisitados e circulassem

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT
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DO CORONAVÍRUS
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CANADA.CA/CORONAVIRUS

amiúde entre colegas. Quando os revejo, espanto-me com a rapidez da escrita, a precisão da letra e a unidade do pensamento.
Hoje, o telemóvel é a ferramenta sempre à mão para fotografar ou gravar aquilo
de que precisamos. Apesar disso, ainda há
quem se surpreenda com o universo das
abreviaturas. Há pouco tempo, trocando eu
e-mails com uma amiga, terminei o texto
com o beijo habitual e, por ser sexta-feira,
desejei-lhe um bom fds (ressalvo que esta é
uma abreviatura que pouco utilizo, e de que
não gosto particularmente, por se prestar a
trocadilhos brejeiros). Recebi como resposta: “Desculpa a minha ignorância, mas
o que é um fds?” Está-se mesmo a ver o
quanto me ri, nunca imaginando que alguém da minha geração não a conhecesse.
O episódio é válido para qualquer outra
língua, porque todas elas recorrem também
a abreviaturas. Durante o período em que
tive alojamento local, troquei mensagens
com turistas de diferentes nacionalidades.
Um deles enviou-me um sms a começar assim: FYI. Não lhe dei grande importância, e
passei à frente para ler o resto do texto em

que me comunicava o atraso do voo. Voltei atrás intrigada, tropecei naquele FYI e
fiquei a matutar no assunto. Que significaria? Calculei que fosse: For Your Information! Fazia todo o sentido, mas não tinha a
certeza. Para que a dúvida instalada não me
continuasse a martelar a cabeça, telefonei a
uma amiga que me confirmou estar certa.
Outra questão que levanta ruídos na comunicação é também o facto de emissor
e recetor nem sempre estarem no mesmo
contexto. E todos nós conhecemos inúmeras histórias, dignas de figurarem no
anedotário nacional, provocadas por mal
entendidos entre interlocutores nessa situação. Esta, que vou contar, passou-se há
dois anos nas Correntes d’Escritas, festival
a que sempre vou acompanhada de duas
amigas. Vivendo nós no interior do país,
é natural que, estando uns dias na cidade
da Póvoa de Varzim, nos sintamos atraídos
pelas compras. E foi nesse clima de novidade que uma das minhas amigas decidiu
levar uma prenda para o neto. Fez-lhe uma
chamada e ele sugeriu que lhe comprasse
um determinado cinto. Deixou-nos, não

PREVENÇÃO

SINTOMAS

A MELHOR FORMA DE PREVENIR A
TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

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

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

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

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

416 654 8048
JULIEDZEROWICZ.CA
@JULIEDZEROWICZ
1202 BLOOR STREET WEST
JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

sem primeiro avisar que chegaria atrasada
à sessão seguinte.
A organização não permite que se guarde
lugar, mas, naquela tarde, ela teve sorte e,
quando chegou, sentou-se mesmo ao nosso lado. A sessão já tinha começado, mas a
outra amiga, curiosa por saber do desfecho
da compra, segredou-lhe:
- Então, sempre encontraste o cinto que
ele queria?
- Sim, sim, consegui. Acho que ele vai
gostar, é muito giro... fui à Salsa.
A outra, muito espantada, observa:
- Salsa? Mas levas salsa daqui para
Abrantes?
Não lhe passava pela cabeça que alguém
obrigasse um pé de salsa a viajar tantos quilómetros! E tudo isto porque, com aquele
nome, apenas conhecia a erva aromática,
nada sabendo sobre a existência da marca
de uma cadeia de lojas já internacionalizada.
Não fora o silêncio que a sessão exigia, e
ter-nos-ia arrebentado a boca de tanto riso!

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

FEBRE

DIFICULDADE
RESPIRATÓRIA

TOSSE

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

Faça um plano agora que inclui:

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

Soluções alternativas caso fique
doente ou se precisar de cuidar de um
familiar doente. Por exemplo:
• Se tratar de crianças ou pessoas dependentes, tenha um prestador de
cuidados de reserva.
• Fale com a sua entidade patronal
sobre trabalhar a partir de casa, se
possível.
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OFFER AVAILABLE BETWEEN AUGUST 1-31, 2020

REPRESENTATIVE FINANCE EXAMPLE BASED ON A NEW 2020 ROGUE S FWD. SELLING PRICE IS $29,458 FINANCED AT 0% APR EQUALS 84 MONTHLY PAYMENTS OF $351 MONTHLY FOR A 84 MONTH
TERM ON APPROVED CREDIT, RATE MAY VARY DEPENDING ON CREDIT AND OTHER FACTORS, ASK YOUR DEALER FOR DETAILS. $0 DOWN PAYMENT REQUIRED. COST OF BORROWING IS $0 FOR A
TOTAL OBLIGATION OF $29,459. CASH PURCHASE BONUS DISCOUNT OF $5,000 IS APPLICABLE ONLY TO CUSTOMERS PURCHASING A NEW AND PREVIOUSLY UNREGISTERED 2020 ROGUE SL AWD
FROM ANY AUTHORIZED NISSAN DEALER IN CANADA BETWEEN AUGUST 1-31, 2020. THE CASH PURCHASE BONUS DISCOUNTS WILL BE DEDUCTED FROM THE NEGOTIATED PRICE BEFORE TAXES
AND CANNOT BE COMBINED WITH LEASE OR FINANCE SUBVENTED RATES OR ANY OTHER OFFER. NO CASH SURRENDER OR OTHER VALUE. CANNOT BE APPLIED TO PAST TRANSACTION. CERTAIN
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Ford: Círculos sociais de 10 pessoas

CANADÁ

podem manter-se até janeiro
O Premier de Ontário disse esta quarta-feira (5) que os círculos sociais de até
10 pessoas provavelmente vão manter-se em vigor pelo menos até ao próximo
ano. Doug Ford admitiu que pode estar
errado, mas que na sua opinião os círculos sociais vão manter-se pelo menos
até janeiro, a não ser que antes surja
uma vacina.

Créditos: DR

H

á quase dois meses, os 14,5 milhões
de habitantes da província foram
informados pelo Governo de que
poderiam juntar às suas bolhas sociais outras pessoas com quem não conviviam desde que não ultrapassassem as 10 pessoas
por círculo. E pela primeira vez em meses
muitas pessoas puderam finalmente abraçar os seus pais, avós e filhos.

Antes do anúncio a 12 de junho, as autoridades de saúde de Ontário recomendaram a meio da pandemia que os residentes
se afastassem fisicamente de qualquer pessoa fora de sua casa. Atualmente, as bolhas
sociais em Ontário permitem até 10 pessoas
no máximo e a distância física deve ser
mantida em torno de qualquer pessoa fora
do seu círculo. Durante a conferência de
imprensa de quarta-feira (5) os jornalistas
questionaram o Premier sobre estas restrições e Ford explicou que as autoridades de
saúde da província não têm planos para já
para acabar com as bolhas sociais e sublinhou que diminuir as restrições pode resultar em comportamentos “imprudentes
e descuidados” como aconteceu nos EUA.
CP24/MS

Número recorde de empresas
pediu proteção contra credores

S

egundo a lei canadiana, as empresas
que devem pelo menos cinco milhões
de dólares podem pedir proteção contra seus credores para reestruturar o negócio e continuar a existir com novos termos
financeiros.
Quando os bloqueios por causa da COVID-19 foram implementados no Cana-

dá em março, as empresas tiveram que se
adaptar rapidamente para permanecerem
abertas e continuar a ter vendas. As empresas que estavam sólidas antes da pandemia
foram capazes de fazer esta transição, mas
o custo económico da COVID-19 tem sido
mais pesado em empresas que já não estavam bem antes da pandemia. Um recorde
de 10 empresas pediu proteção contra credores em maio e no mês seguinte foram 12.
Antes da pandemia, segundo o Escritório do Superintendente de Falências do
Canadá, por mês, cerca de três empresas
canadianas pediam proteção contra credores em todo o país.
CBC/MS
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O número de grandes empresas canadianas que procuram proteção contra
credores atingiu o número mais alto em
mais de uma década durante os meses
de maio e junho e os especialistas dizem
que o número deve continuar a aumentar por causa da COVID-19.

A chefe de saúde pública nacional
diz que os canadianos não devem
esperar que a vacina COVID-19
seja uma “bala de prata” que traga
um fim rápido ao coronavírus pandémico e um regresso ao normal. A
Dra. Theresa Tam disse esta quarta-feira (5) em Otava que mesmo
com uma vacina, a distância física
e o uso da máscara podem manter-se em vigor durante dois ou
três anos.

T

am sublinhou que ainda não
está claro qual será a eficácia
da vacina e alertou que ainda
existem dúvidas sobre o grau e a duração da imunidade que uma vacina
poderá fornecer. Qual a dosagem
necessária e se pode ou não impedir que as pessoas sejam infetadas
por completo ou simplesmente evitar doenças graves que precisem de
hospitalização são algumas das perguntas para as quais os investigadores procuram respostas.
Segundo a Organização Mundial
da Saúde, atualmente existem mais
de 166 vacinas em vários estágios

de testes pré-clínicos e clínicos em
todo o mundo. Especialistas dos EUA
e da Europa dizem que, num cenário otimista, a primeira vacina deste
grupo pode concluir os testes e obter
aprovação para distribuição no próximo ano.
Tam sublinhou que, mesmo que
uma vacina seja testada e considerada segura e eficaz, vão existir desafios na distribuição. A chefe de saúde
pública nacional alerta que é provável que não existam vacinas suficientes para toda a população e que
por isso estão a analisar quais serão
os grupos prioritários. Tam informou que as principais autoridades
de saúde pública estão a prever que
a distância física, o uso da máscara
e a limitação de multidões possam
manter-se em vigor nos próximos
anos. Tam prometeu ainda que esta
semana vão ser divulgadas as novas
diretrizes para o funcionamento das
escolas e informou que crianças com
mais de 10 anos vão ser obrigadas a
usar máscara.
CBC/MS
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Distância física e uso de máscara
podem manter-se mesmo com vacina
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Revelados planos de reabertura
para escolas públicas de Toronto
As famílias com crianças no maior conselho escolar do Canadá estão a perceber como poderá ser quando os alunos
regressarem às aulas em setembro com
a pandemia.

O

Conselho Escolar do Distrito de
Toronto publicou um relatório final com detalhes sobre o próximo
ano académico que vai ser submetido ao
Ministério da Educação de Ontário. Todas
as 72 diretorias de escolas públicas da província devem ter os seus planos individuais
de reabertura com segurança no outono
prontos para serem entregues em breve ao
ministério.
Os alunos vão estar na sala de aula durante parte do dia em dias alternados. Durante o restante período de cada dia escolar, os alunos vão ter aulas online ou vão
trabalhar de forma independente em casa.
O ano letivo vai ser dividido em quatro semestres, em vez de dois e cada semestre
terá entre 44 e 45 dias. Os alunos do ensino
secundário vão ter duas aulas por semestre,
em grupos de 15 alunos e os professores vão

lecionar uma única aula.
O Conselho Escolar do Distrito de Toronto é um dos 24 conselhos escolares urbanos
e suburbanos que o ministério optou por
usar como modelo adaptado para escolas
secundárias, o que significa que vão combinar o modelo de aulas físicas com aulas
online. O plano original era que os alunos
do secundário fizessem meio dia, cinco dias
por semana, em vez de dias alternados,
mas a proposta acabou por ser chumbada.
Para evitar a transmissão de COVID-19
entre alunos e funcionários o Conselho
Escolar do Distrito de Toronto propõe ainda que todos os alunos do 4.º ao 12.º usem
máscara e explica que vai fornecer máscaras sempre que os alunos e os funcionários
não tiverem. De acordo com as orientações
do ministério, os alunos mais jovens vão
ser apenas incentivados a usar a máscara
enquanto estiverem na escola.
Os alunos não vão poder usar os seus cacifos e por enquanto o desporto coletivo
não está autorizado.
CBC/MS

Fronteira com os EUA deve continuar
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encerrada nos próximos meses

Longe vão os dias em que canadianos
e americanos podiam atravessar livremente a sua fronteira compartilhada
para uma rápida viagem de compras ou
para visitar familiares e amigos. Agora,
a fronteira terrestre entre o Canadá e os
EUA está encerrada para viagens não
essenciais, o que afeta a vida de muitas
pessoas de ambos os lados. Não foi surpresa para muitas pessoas quando o governo federal anunciou no mês passado
que a fronteira terrestre entre o Canadá
e os EUA, que encerrou a 21 de março
para tráfego não essencial, ia continuar
encerrada até pelo menos 21 de agosto.
Os canadianos ainda podem voar para
os EUA, mas essa regra não é recíproca
porque o Canadá proíbe a entrada de visitantes dos EUA independentemente do
meio de transporte. O Canadá e os EUA
voltam a rever o seu contrato de encerramento de fronteira a cada 30 dias.

principal motivo continua a ser os casos de
COVID-19 que ainda estão a surgir em vários estados americanos. Muitos canadianos também deixaram claro que querem
que a fronteira fique fechada por enquanto. Quando a Leger Marketing perguntou a
1.500 canadianos no mês passado se pensavam que a fronteira entre o Canadá e os
EUA deveria reabrir no final de julho, 86%
dos entrevistados disseram que se opunham à ideia.
No início de julho, 29 membros do Congresso dos EUA enviaram uma carta conjunta ao Departamento de Segurança Interna dos EUA e ao Governo canadiano
a pedir que os dois países começassem a
trabalhar numa reabertura da fronteira em
diferentes fases.
Um membro do Congresso publicou a
carta no Twitter e foi bombardeado com
ários especialistas em diferentes comentários de canadianos que exigiam
áreas estão a prever que a fronteira que a fronteira continuasse encerrada.
não reabra até ao próximo ano e o
CBC/MS
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Testes à covid-19
nas escolas decididos
pelas autoridades
de saúde locais

DGS
O risco de contágio de covid-19 nas escolas e as medidas a tomar, nomeadamente em relação à realização de testes,
será avaliado caso a caso pelas autoridades de saúde locais, disse esta quarta-feira (5) o subdiretor-geral da Saúde,
Rui Portugal.

risco e as medidas a tomar, nomeadamente
em relação à testagem, cabe às autoridades
de saúde locais”, afirmou Rui Portugal, na
conferência de imprensa de balanço da situação epidemiológica do país.
Contudo, acrescentou, “sabe-se que não
é de todo absolutamente necessário e de
uma forma sistematizada percorrer rasAs situações devem ser sempre avalia- treios que sejam únicos e generalizados nas
das relativamente ao risco e ao tempo escolas”.
Segundo Rui Portugal, se a avaliação do
em que decorrem e essa avaliação do

“

Emergência

risco de contágio for diferente, a política de
testagem também será diferente.
“Para mim e para as autoridades de saúde isso é muito claro”, afirmou o subdiretor da DGS, insistindo na necessidade de
alunos, professores e funcionários e pais
cumprirem as regras de higiene em relação
à doença.
Questionado sobre a possibilidade de Portugal enfrentar um novo período de confinamento, à semelhança do que está a acon-

tecer noutros países, Rui Portugal observou
que este tipo de medidas “são sempre pensadas em relação ao risco” existente.
“Devemos sempre pensar em termos
não só nacionais como regionais ou locais.
Parece-me que é muito provável que em
termos de avaliação será este caminho a
seguir”, sustentou.
JN/MS

Concursos
Fenprof pede mais professores e respeito

Portugal manifestou disponibilidade
para enviar 42 operacionais de uma
força conjunta para o Líbano, para
prestar auxílio às autoridades locais
na sequência das duas explosões que
abalaram Beirute na terça-feira (4).

A Federação Nacional dos Professores
(Fenprof) defendeu esta quinta-feira (6)
que é preciso abrir concursos para professores no ensino superior e respeitar
as cargas horárias dos docentes no próximo ano letivo, marcado pela pandemia
de covid-19.

O

anúncio foi feito pelo Ministério
da Administração Interna (MAI)
que, em comunicado, especifica
que a equipa é composta por operacionais da Proteção Civil, GNR, INEM e do
Regimento de Sapadores Bombeiros de
Lisboa. Segundo o MAI, os operacionais
destacados têm competências nas áreas
de busca e salvamento em ambiente urbano, emergência pré-hospitalar e resposta a eventos nucleares, radiológicos,
biológicos e químicos.
A disponibilidade para enviar estes
operacionais surge em resposta a um
pedido de assistência internacional das
autoridades libanesas ao Mecanismo
Europeu de Proteção Civil.
A mobilização da Força Operacional
Conjunta Nacional depende, no entanto, da aceitação formal das autoridades
libanesas, acrescenta o MAI.
Duas fortes explosões sucessivas sacudiram Beirute na terça-feira (4), causando mais de uma centena de mortos e
mais de 5000 feridos, segundo o último
balanço feito pela Cruz Vermelha.
Até 300 mil pessoas terão ficado sem
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Portugal disponível para enviar
42 operacionais para o Líbano

casa devido às explosões, segundo o governador da capital do Líbano, Marwan
Abboud. O Governo português indicou
na terça-feira (4) não ter indicações de
que haja cidadãos nacionais entre as vítimas. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem ao seu homólogo libanês, Michel
Aoun, expressando “condolências aos
familiares das vítimas mortais e desejos
de rápidas melhoras a todos os feridos,
bem como a sua solidariedade a todo o
povo libanês”.
Também o Governo português expressou solidariedade com o Líbano e
o seu povo, adiantando que participará
no plano de apoio da União Europeia.
JN/MS

por carga horária nas universidades

E

m comunicado, a Fenprof queixa-se
ainda da falta de “quaisquer medidas
tomadas pela tutela para aliviar os
encargos dos estudantes e das suas famílias” com as propinas, a par de outros problemas que “a pandemia contribuiu para
tornar mais evidentes”, como “o subfinanciamento crónico do ensino superior e da
ciência e a precariedade laboral”.
Para os sindicalistas, é a altura de começar a reduzir o valor das propinas e de
revogar o estatuto dos bolseiros de investigação, apontando para a sua integração nas
carreiras.
A federação sindical refere que a pandemia agravou “más práticas e tendências já
existentes”, apontando o recurso ao trabalho à distância, que considera que tem
sido adotado de um “modo apressado, precipitado e manifestamente inadequado”,
levando a que professores e investigadores
tenham que estar a trabalhar demais e sem
separação clara entre a vida privada e o
trabalho, com “consequências para a saúde
física e mental”.
É por isso que a Fenprof reclama que se

respeitem “os estatutos de carreira, designadamente no que toca ao respeito escrupuloso pela carga letiva”.
Pede também que haja um plano de
“abertura de concursos para a base das carreiras” para satisfazer as necessidades que
universidades e politécnicos já têm e que
poderão ser agravadas pela necessidade de
desdobrar turmas.
Para enfrentar a pandemia e eventuais
novas vagas que surjam, deve haver “medidas preventivas” preparadas mas “sem
precipitações institucionais nem retrocesso ou atropelo de direitos fundamentais”,
salienta.
A Fenprof considera que a covid-19 pôs
em causa a gestão “democrática, transparente e colegial” das instituições de ensino
superior e recomenda que se reveja o seu
regime jurídico.
Defende que as bolsas financiadas pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia devem ser prorrogadas, tal como os contratos
a termo dos investigadores enquanto durarem os constrangimentos impostos pela
pandemia.
“O desinvestimento que, ao longo de vários anos, tem caracterizado este setor não
pode continuar, sob risco de se atingirem
situações absolutamente insustentáveis do
ponto de vista social e humano”, alerta.
JN/MS
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Chega

André Ventura vai pedir suspensão

temporária do mandato na AR
O líder demissionário do Chega, André
Ventura, vai pedir em setembro a suspensão do mandato parlamentar até fevereiro para se dedicar às campanhas
eleitorais da região dos Açores e das
presidenciais, sendo substituído por Pacheco de Amorim.
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S

egundo disse o próprio André Ventura à agência Lusa, Diogo Pacheco
de Amorim vai ocupar as funções de
parlamentar, já que foi o segundo da lista
eleitoral do circulo de Lisboa nas eleições
legislativas de 2019.
“Eu dedicar-me-ei, a tempo inteiro, às
campanhas dos Açores e Presidenciais.
Estarei uma parte do mês de outubro nas
diversas ilhas dos Açores, onde esperamos
eleger vários deputados regionais. Depois,
retomarei o périplo pelo país para a caminhada presidencial. Retomarei o mandato
após as eleições presidenciais”, afirmou o
presidente demissionário do partido populista de direita.
Ventura acrescentou que só vai pedir a
suspensão do mandato de deputado, em
setembro, após entregar o processo de revisão constitucional do Chega, o qual se
destina a permitir a recuperação da pena
de prisão perpétua.
De acordo com o Estatuto dos Deputados, a figura da “substituição temporária
por motivo relevante” só prevê “doença
grave que envolva impedimento do exercício das funções por período não inferior a
30 dias nem superior a 180”, “exercício da
licença por maternidade ou paternidade”

e “necessidade de garantir seguimento de
processo [judicial ou similar] nos termos do
n.º 3 do artigo 11.º”.
O requerimento terá de ser entregue ao
presidente da Assembleia da República,
Eduardo Ferro Rodrigues, que decidirá.
Diogo Pacheco de Amorim pertenceu ao
gabinete político da rede armada de extrema-direita liderada pelo general António
de Spínola, o Movimento Democrático de
Libertação de Portugal (MDLP), foi adjunto
de Ribeiro e Castro e ideólogo do CDS, bem
como do Partido Nova Democracia de Manuel Monteiro.
O filósofo, de 71 anos e atual assessor
parlamentar do Chega, passou também
pelo Movimento para a Independência e
Reconstrução Nacional (MIRN), do polémico general Kaúlza de Arriaga.
JN/MS

Covid-19

Bares do Porto propõem abertura

de discotecas mediante
parecer favorável da DGS
O presidente da Associação de Bares
da Zona Histórica do Porto enviou esta
quinta-feira (6) uma proposta ao Governo para a abertura das discotecas além
da 1 hora, após parecer favorável da Direção-Geral da Saúde.

“

A Associação vai propor que se avance com uma abertura das discotecas
em função das condições que cada
uma oferece, ou seja, a abertura durante
o período da pandemia só poderá acontecer com um parecer da Direção-Geral da
Saúde (DGS), o qual terá que ser elaborado
após visita in loco aos estabelecimentos que
tenham formalizado um pedido”, explicou
António Fonseca à agência Lusa antes de
enviar a proposta.
Para António Fonseca, que é também
presidente da União de Freguesias de Miragaia, Nicolau, Cedofeita, Santo Ildefonso,
Sé e Vitória (Porto), a proposta da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto
ajudaria a dar um “passo para minimizar a
angústia dos empresários e dos trabalhadores, de forma gradual e responsável”.
“O empresário propõe à Direção-Geral
da Saúde a sua abertura (...). Para o efeito
pede um parecer favorável. Esse parecer
favorável tem de passar por uma visita in
loco dos técnicos da Direção-Geral da Saúde e, a partir do momento em que haja um
parecer favorável, o Governo, que por norma usa as recomendações da DGS”, deci-

dirá conclui António Fonseca, esperançado
de que depois “gradualmente” os estabelecimentos possam ir reabrindo.
Seria uma forma de, passado um mês,
os estabelecimentos que tivessem parecer
favorável e depois de haver uma visita, pudessem estar a funcionar, tal como noutras
situações semelhantes aconteceu, disse,
recordando a altura da lei do tabaco.
Os bares e discotecas estiveram encerrados em Portugal desde março devido à
pandemia de covid-19, mas desde o dia 1
de agosto que puderam começar a funcionar como cafés e pastelarias.
Em conferência de imprensa a dia 30 de
julho, e após a reunião semanal do Conselho de Ministros, em Lisboa, a ministra de
Estado e da Presidência, Mariana Vieira da
Silva, explicava que, no contexto da “situação epidemiológica do país mais controlada”, foi determinada “a possibilidade de
os estabelecimentos que são bares na sua
origem funcionarem enquanto pastelarias
e cafés, seguindo as mesmas regras de distanciamento que estas instituições têm”.
A ministra esclareceu que os bares e
discotecas que optassem pela reabertura
teriam a possibilidade de funcionar até às
20 horas na Área Metropolitana de Lisboa
e até à 1 hora da madrugada (com limite de
entrada até à meia-noite) no resto do território continental, tal como a restauração.
JN/MS
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Pandemia agravou depressões e
perturbações alimentares nos jovens
A pandemia de covid-19 agravou muitas situações de ansiedade, depressão
e perturbações do comportamento alimentar nos jovens, bem como os consumos de álcool e tabaco, segundo a
coordenadora do centro de atendimento
para adolescentes Aparece.

D

evido ao confinamento imposto pela
pandemia de covid-19, “os jovens
ficaram em casa, comeram mais,
engordaram. Outros começaram a fazer
dietas restritivas porque tinham engordado muito”, afirmou em entrevista à agência
Lusa Maria de São José Tavares.
Segundo a médica, estas são as situações
mais evidentes nos adolescentes que recorrem atualmente ao Aparece - Saúde Jovem,
um espaço criado há 21 anos pelo Governo
no Centro de Saúde de Sete Rios, em Lisboa, para que os adolescentes tivessem um
espaço dedicado exclusivamente aos seus
problemas e pudessem partilhar todas as
suas dúvidas num espaço de confidencialidade e privacidade.
“O Aparece tem tido um papel importantíssimo, e que vai continuar a ter, nesta fase
de pandemia”, sendo que neste momento
90% dos atendimentos são por teleconsulta: “Todos os dias, são contactados oito a
nove adolescentes com quem estamos mais
preocupados e que são muitos”.
As grávidas têm sido sempre atendidas
presencialmente, assim como os jovens
que aparecem “sem marcação”.

Neste momento, o Aparece tem “imensos apelos”, mesmo para primeiras consultas, “a que é preciso responder” de “uma
forma eficaz” nesta fase “em que as famílias estão tão aflitas e os adolescentes também”.
Questionada se os jovens estão com receio de voltar à escola e contrair a covid-19
e contagiar os familiares, a médica afirmou
que há “um receio muito grande”.
“Temos vários adolescentes que se infetaram neste percurso, mesmo muitos, e
famílias inteiras”, disse Maria de São José
Tavares, contando que houve muitos jovens que, “quando foi o período de maior
liberdade, exageraram e fizeram dispara-

tes, e outros que têm mesmo medo de sair e
estão isolados”.
“Isto é muito heterogéneo, mas o ambiente na generalidade é de fragilidade em
muitos adolescentes”, afirmou, sublinhando que a pandemia “veio a agravar a fobia,
os medos”, mas também o aumento dos
consumos de tabaco e de álcool.
Para a coordenadora do Aparece, o impacto desta pandemia na sociedade é enorme: “Temos imensos adolescentes que
os pais estão desempregados” e, por isso,
apontando que é preciso dar-lhes atenção
e não tirar “a energia a um serviço que é tão
importante”.
Neste momento, há 3.500 adolescentes

inscritos no Aparece, metade dos quais do
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES)
Lisboa Norte e os restantes de outros agrupamentos da Área Metropolitana de Lisboa.
“Nós temos por mês a entrada, no mínimo, de 30 novos adolescentes. Com a pandemia tivemos um decréscimo, o que tem
a ver com o contexto ambiental e social”,
disse, esperando que as consultas presenciais reabram em setembro.
Como razões para este decréscimo,
apontou o facto de os jovens saírem menos
de casa e as aulas presenciais terem dado
lugar à telescola.
“Muitos dos adolescentes são referenciados para primeiras consultas pelas escolas
o que neste período não existiu”, explicou.
Por telescola, os professores não tiveram
a oportunidade de avaliar algumas perturbações dos adolescentes ou até o absentismo e o abandono escolar, razões pelas quais
muitas vezes são referenciados.
“Portanto, tudo isto mudou muito” e
“os adolescentes vão sair desta pandemia
com tantas fragilidades, com tantos medos
acrescidos, com tantas impossibilidades
para compensar todo este período em que
estiveram confinados”.
Por estas razões, defendeu, “é preciso
estar muito atento às suas necessidades e
evitar a criação de novas barreiras no acesso ao centro de atendimento aos adolescentes Aparece”.
JN/MS
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Mar no Algarve vai ficar
ainda mais quente que
o ar da zona Norte

Temperatura
Temperatura da água tem rondado os 24
graus mas vai subir mais dois. Bactérias
causam preocupação.

Q

uase todos os banhistas, quando estão de férias, têm um desejo: água
do mar quente, para ir a banhos sem
tremer de frio. O Algarve costuma ser a
zona do país de eleição para satisfazer essa
vontade. Mas a temperatura do mar tem estado ainda mais convidativa do que o habitual, com os termómetros a chegarem quase aos 24 graus, em algumas zonas, devido
às correntes de sueste, que trazem água
mais quente do Mediterrâneo. E no final da
semana podem subir mais dois graus. Mais
quente, por exemplo, que a temperatura no
Porto para os próximos dias, que vai rondar
os 23 graus. No entanto, parece existir um
problema: há bactérias, nocivas para o ser
humano, que também gostam dessas águas

quentes.
“É normal este fenómeno acontecer,
principalmente no Sotavento algarvio,
porque há muitas correntes de leste que
trazem calor, o que provoca temperaturas mais altas não só no ar, como no mar”,
explica Patrícia Gomes, meteorologista do
Instituto Português do Mar e da Atmosfera. “Estas temperaturas vão manter-se,
pelo menos, até ao fim de semana. E poderá
sentir-se ainda uma subida da temperatura, porque estão previstas ondas de sueste
para sexta-feira e sábado”, adianta.

O perigo dos vibrios

Como o mar demora mais a arrefecer do
que o ar, estima-se que a água quente se
mantenha, pelo menos, até ao início da próxima semana. São boas notícias, portanto,
para os banhistas. Só que Adriano Bordalo
e Sá, professor do Instituto de Ciências Bio-

médicas Abel Salazar, no Porto, alerta para
um problema: “A vida microscópica, nomeadamente certas bactérias patogénicas,
adoram essas temperaturas. E o problema é
que elas não são controladas oficialmente,
por não serem de origem fecal”.
O hidrobiólogo explica que há situações
pontuais, como “a água que vem do Mediterrâneo”, à qual se junta “uma massa
de água de sudoeste, que vem da África
Atlântica”, que causam o aquecimento da
água do mar em Portugal, nomeadamente
no Algarve. Mas sublinha que o aumento
da temperatura da água “tem sido também
um acontecimento progressivo”, que se
insere “dentro das alterações climáticas,
cujos políticos, do outro lado do oceano,
continuam a negar”.
“O meu maior nível de preocupação
é que a água quente é muito boa para as
bactérias naturais, principalmente para

os chamados vibrios. Causam doenças aos
animais e ao homem. O conselho que dou
aos banhistas é que não entrem na água se
tiverem cortes ou feridas. A infeção é imediata”, adverte Adriano Bordalo e Sá.

Sintomas

As bactérias vibrios, segundo Bordalo
e Sá, podem causar dores de ouvidos e de
barriga agudas. “As doenças por vibrios
não são de declaração obrigatória em Portugal, por isso não sabemos a sua dimensão”. E podem ser de difícil diagnóstico em
ambiente hospitalar.

Mar agitado

“Quando as ondas são de sueste, se tiverem dois metros, já é aviso amarelo. São as
mais perigosas”, alerta Patrícia Gomes, do
IPMA.
JN/MS

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

Conversamos com um dos maiores cantores
e autores da música portuguesa

João Pedro Pais
Percebemos a força da tradição
em Viana do Castelo com o documentário
Herança de Flávio Cruz
Mergulhamos na história à conversa com
Joaquim Leitão sobre a série Terra Nova
Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais

Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com

Apresentador: Manuel DaCosta
Convidados: Fernando Rio e Madalena Balça
Análise do editorial do Milénio Stadium;
Ponto da situação da pandemia; A pandemia
e o e-commerce

Ficámos a conhecê-lo pela primeira vez
quando participou no programa de televisão
Chuva de Estrelas, em 1995 e hoje, mais
de 20 anos depois, vamos saber como tem
sido o percurso de João Pedro Pais, numa
conversa conduzida por Cristina da Costa.

Sex 18h

Dom 17h

O artista e compositor guineense radicado
na Espanha, Jalex da Silva, é o convidado
da semana. Teremos o nosso momento
musical e o Top 10, das mais tocadas no
programa de rádio Espaço Mwangolé.
Dom 18h30

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

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

Seg-Sex 7h

Seg-Sex 11h

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

SÁBADO, 8 DE AGOSTO

21h00 Here’s The Thing

13h00 Estação de Serviço

07h00 Bom dia Canadá

23h30 Timeline

06h00 Musicbox

21h30 Musicbox

13h30 Caminhos Da História

08h00 Musicbox

00h30 Stella’s Studio

08h00 Gente Com História

22h00 We Need To Talk

14h00 Camões TV Magazine

08h30 Espaço Mwangolé

01h00 Forgotten Treasures

09h00 Filhos e Cadilhos

23h00 Nota Alta com Rui Massena

16h00 Body & Soul

09h00 Gente com História

01h30 Transparências

10h00 Musicbox

00h00 Portugal À Vista

16h30 Imperdíveis

10h00 Bem-Vindos a Beirais

02h00 We Need To Talk

11h00 It´s Showtime

00h30 Transparências

17h00 It´s Showtime

11h00 Por Tudo e Por Nada

03h00 Musicbox

11h30 Musicbox

01h00 Espaço Comunidade

17h30 Timeline

12h00 Clube dos Cozinheiros

04h00 Out There

12h00 Clube dos Cozinheiros

01h30 Here’s the Thing

18h00 Here’s The Thing

12h30 Imperdíveis

05h00 Nicki Clark Show

12h30 Imperdíveis

02h00 Musicbox

18h30 Espaço Mwangolé

13h00 Musicbox

TERÇA, 11 DE AGOSTO

13h00 Estação de Serviço

04h00 Out there

19h00 Clube dos Cozinheiros

14h00 Mundo Mix

06h00 Musicbox

13h30 Caminhos Da História

05h00 Nicki Clark Show

19h30 À volta da Música
com Francisco Tavares

15h00 Caminhos Da História

07h00 Bom dia Canadá

15h30 Musicbox

08h00 Musicbox

16h00 Body & Soul

08h30 Caminhos da Energia

16h30 Glitter Show

09h00 Filhos e Cadilhos

17h00 Portugal À Vista

10h00 Bem-Vindos a Beirais

18h00 Pegado a Si

11h00 Por Tudo e Por Nada

19h00 Camões TV Notícias

12h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Bem-Vindos a Beirais

12h30 Imperdíveis

20h30 Timeline

13h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

14h00 Mundo Mix

21h30 Musicbox

15h00 Caminhos da História

14h00 Glitter Show
14h30 Portugal À Vista
15h00 It´s Showtime
16h00 Caminhos da história
16h30 Caminhos Da Energia
17h00 Estação de Serviço

DOMINGO, 9 DE AGOSTO
06h00 Musicbox
08h00 Caminhos Da História
08h30 Estação de Serviço
09h00 Portugal à vista
09h30 Missa Dominical

20h00 Portugal À Vista
21h00 Stella’s Studio
21h30 Musicbox
22h00 2077 - 10 Segundos para o Futuro
23h00 We Need To Talk
00h00 Camões TV Magazine

17h30 Musicbox

10h30 It´s Showtime

18h00 Timeline
19h00 Clube dos Cozinheiros

11h00 À volta da Música
com Francisco Tavares

19h30 À volta da música
com Francisco Tavares

12h00 Here’s the Thing

SEGUNDA, 10 DE AGOSTO

22h00 Camões TV Notícias

15h30 Musicbox

12h30 Imperdíveis

06h00 Musicbox

22h30 We Need to Talk

16h00 Timeline

20h00 Portugal À Vista

11h30 Musicbox

02h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show

24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe
Bell Fibe
- canal
- canal
659659
| 1-866-797-8686
| 1-866-797-8686

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

Também conhecida como a Princesa do
Lima, Viana do Castelo é uma das mais
bonitas cidades de Portugal, cheia de
tradições ancestrais. É exatamente sobre
essa HERANÇA cultural que fala o documentário realizado pelo cineasta vianense
Flávio Cruz.

Diane Dupuy é alma do Famous People Players a instituição que fundou em 1974. Nesta
conversa com Manuel DaCosta, Diane Dupuy
fala do momento atual desta organização de
apoio social e educação que, mesmo com
total ausência de apoio do estado, tem desenvolvido o seu trabalho.

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

Sab 14h30

Sat 9pm

Seg-Sex 18h

Falam-nos do concerto online de Caetano
Veloso, das novas tendências do mundo da
beleza e de Drew Barrymore e o seu novo talk
show.

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

No Body & Soul desta semana temos encontro marcado com a wellness coach
Jennifer Henriques e vamos saber tudo
sobre como estes profissionais o podem
ajudar a trazer mais saúde e bem estar à
sua vida.

Sab 18h

Seg-Sex 14h

Dom 16h

No Timeline desta semana, Adriana Marques e
Catarina Balça regressam com muitas novidades do mundo das celebridades.

05h00 Nicki Clark Show

21h00 Caminhos da História

15h00 Caminhos Da História

QUINTA, 13 DE AGOSTO

21h30 Musicbox

15h30 Portugal À Vista

22h00 Camões TV Notícias

16h30 Timeline

22h30 Forgotten Treasures

17h00 Espaço Mwangolé

23h00 Portugal À Vista

17h30 Body & Soul

16h30 Portugal à Vista

10h00 Bem-Vindos a Beirais

17h30 Boldy & Soul

11h00 Por Tudo e Por Nada

18h00 Pegado a Si

12h00 Clube dos Cozinheiros

19h00 Camões TV Notícias

12h30 Imperdíveis

19h30 Bem-Vindos a Beirais

13h00 Musicbox

20h30 Here’s the Thing

14h00 Mundo Mix

21h00 Caminhos Da História

15h00 Caminhos da História

21h30 Musicbox

09h00 Filhos e Cadilhos

15h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

10h00 Bem-Vindos a Beirais

16h00 Roundtable

22h30 Roundtable

11h00 Por Tudo e Por Nada

17h00 Stella’s Studio

23h30 Espaço Mwangolé

12h00 Clube dos Cozinheiros

17h30 Musicbox

00h00 It´s Showtime

12h30 Imperdíveis

18h00 Pegado a Si

00h30 Timeline

13h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

01h00 Portugal À Vista

14h00 Mundo Mix

SEXTA, 14 DE AGOSTO

19h30 Bem-Vindos a Beirais

02h00 We Need To Talk

15h00 Caminhos Da História

06h00 Musicbox

20h30 Portugalà Vista

03h00 Musicbox

15h30 Musicbox

07h00 Bom dia Canadá

21h30 Musicbox

04h00 Out There

16h00 It’s Showtime

08h00 Portugal À Vista

22h00 Camões TV Notícias

16h30 Here’s the Thing

09h00 Gente Com História

22h30 Timeline

17h00 Estação de Serviço

10h00 Bem-Vindos a Beirais

01h00 Stella’s Studio

QUARTA, 12 DE AGOSTO

23h30 Body & Soul

17h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

01h30 Transparências

06h00 Musicbox

00h00 Camões TV Magazine

18h00 Pegado a Si

12h00 Clube dos Cozinheiros

02h00 We Need To Talk

07h00 Bom dia Canadá

02h00 We Need To Talk

19h00 Camões TV Notícias

12h30 Imperdíveis

03h00 Musicbox

08h00 Portugal À Vista

03h00 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

13h00 Musicbox

04h00 Out There

09h00 Gente com História

04h00 Out There

20h30 Espaço Mwangolé

14h00 Mundo Mix

05h00 Nicki Clark Show

05h00 Nicki Clark Show

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Musicbox
08h30 Caminhos da Energia

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

00h00 We Need To Talk
01h00 It´s Showtime
01h30 Transparências
02h00 We Need To Talk
03h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show

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

18h00 Roundtable
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais
20h30 Stella’s Studio
21h00 Caminhos Da História
21h30 Musicbox
22h00 Camões TV Notícias
22h30 Timeline
23h30 Forgotten Treasures
00h00 Here’s The Thing
00h30 Wisdom of Wealth

CAMOESTV.com

32

MILÉNIO | AUTONOMIAS

7 a 13 de agosto de 2020

AUTONOMIAS

www.mileniostadium.com

Homem diagnosticado positivo
ativo saiu da Região à revelia
das autoridades
A Autoridade de Saúde Regional refe- proveniente de ligação aérea com o terre que um homem de 58 anos, diag- ritório continental.
nosticado positivo ativo, saiu da RePor este facto, foram já diligenciados
gião, à revelia das autoridades.
pela Delegação de Saúde Concelhia os
m comunicado, a Autoridade de contactos com as autoridades em terriSaúde Regional, regista a saída da tório continental para acompanhamenRegião, à revelia das autoridades, to do caso, bem como com as entidades
de um caso positivo ativo, nomeada- competentes para a responsabilização
mente um indivíduo do sexo masculi- do indivíduo pelo não cumprimento da
no de 58 anos, não residente, que havia determinação da Autoridade de Saúde.
AO/MS
desembarcado nos Açores a 24 de julho

Créditos: DR
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PJ detém homem suspeito
de ter abusado sexualmente
de duas enteadas

“

Construção da nova Igreja de Pedro
Miguel é “exemplo da capacidade de
resistência do povo açoriano”
O presidente do Governo Regional presidiu, esta quarta-feira (5), ao lançamento da primeira pedra da construção da
nova Igreja Paroquial de Pedro Miguel,
na ilha do Faial, um “momento de profundo significado para a ilha do Faial e
para a Região, que constitui um exemplo da capacidade de resiliência do povo
açoriano”.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na ilha
O desenvolvimento das diligências
permitiu apurar a existência de uma
de São Miguel, um homem suspeito “disegunda vítima, atualmente com 16
versos crimes de abuso sexual de criananos”, e “abusada quando tinha 13 anos de
ças, vitimando duas menores, suas enidade”, de acordo com a PJ, indicando que,
teadas”, informou aquela força policial.
“para a consumação dos delitos, o arguido
m comunicado, o Departamento de aproveitou-se da situação de coabitação
Investigação Criminal dos Açores da com as menores”.
O homem, de 42 anos, já foi presente a
Aquilo que esta cerimónia representa
PJ adianta que “a investigação decorprimeiro interrogatório judicial e foi-lhe
é um pouco a história da nossa históreu na ilha de São Miguel e iniciou-se com a “aplicada a medida de coação de prisão
ria aqui nos Açores. A capacidade que
recente revelação dos atos sexuais de relevo preventiva”, informa ainda o comunicado.
temos de enfrentar tempestades, de sermos
AO/MS afetados por sismos e por vulcões e, após
cometidos contra uma criança de 12 anos”.
cada intempérie, reconstruir e reerguer.
Esta lição de resiliência, de determinação e
de persistência do povo açoriano é algo de
absolutamente extraordinário”, afirmou
Vasco Cordeiro, citado em nota.
A nova igreja da freguesia de Pedro Miguel, após a destruição verificada pelo sismo de 1998, representa um investimento
O Tribunal da Comarca dos Açores o pagamento de todos os subsídios de
global de cerca de 2,3 milhões de euros,
“condenou a Ryanair por despedi- férias e subsídio de Natal vencidos nos
sendo cerca de 1,7 milhões suportados pelo
mento ilícito, e consequente reinte- anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019”.
Governo, no âmbito do protocolo assinado
gração” de um tripulante “despedido
Contactada pela Lusa, a companhia
com o Diocese de Angra para a recuperação
na sequência da greve”, disse o SNP- aérea irlandesa adiantou que iria redos templos das ilhas do Faial e do Pico.
VAC – Sindicato Nacional do Pessoal correr desta decisão, sem fazer mais
“A Região, através do Governo dos Açode Voo da Aviação Civil.
comentários.
res, está, assim, intimamente ligada a este
No mesmo comunicado, Ricardo
estrutura sindical “vem sublinhar
processo de reconstrução. Das quatro partes
a favorável decisão da Justiça no Penarroias, da direção do SNPVAC,
em que se divide o valor da construção desta
caso do tripulante de cabine da afirmou que o sindicato “teve conheigreja, três partes são assumidas pelo GoverCrewlink/Ryanair, despedido na se- cimento que os tripulantes da base do
no dos Açores”, referiu Vasco Cordeiro.
Na sua intervenção, Vasco Cordeiro
quência da greve” do ano passado, lê-se Porto, à imagem do que já tinha aconenalteceu ainda a capacidade de mobilizana mesma nota.
tecido na Base de Lisboa e Ponta Delção e de concretização das comunidades de
“Demonstra-se assim que a razão está gada, estão a receber cartas para uma
todas as ilhas, “quando se unem à volta de
do lado dos tripulantes de cabine da passagem para a Ryanair, sendo uma
Crewlink/Ryanair e só a inércia das au- forma ilícita da empresa para pressiotoridades políticas portuguesas, fazem nar os associados em aceitar condições
com que a empresa irlandesa de baixos inqualificáveis”, referiu.
custos continue a atropelar os direitos
Essas condições passam por “receber
dos trabalhadores e a lei portuguesa”, menos que o ordenado mínimo nacional
lamentou o sindicato.
ilíquido, transferência para outras bases
De acordo com a SNPVAC “na sequên- sem qualquer compensação financeira
cia dos despedimentos ilícitos ocorridos e abdicar dos seus créditos laborais anapós a greve de agosto de 2019, o Tribu- teriores à assinatura do contrato, o que
nal de Trabalho da Comarca dos Açores, beneficiará a empresa em vários micondenou a Ryanair por despedimento lhões”, disse o mesmo responsável.
ilícito, e consequente reintegração do
O SNPVAC solicitou à Câmara do Portripulante, pagamento das retribuições to uma audiência “para denunciar esta
vencidas desde a presente data até ao situação, aguardando ainda reposta
trânsito em julgado da sentença com desta entidade”.
AO/MS
respetivos juros de demora, bem como

E

“

Tribunal condena Ryanair/
Crewlink a reintegrar tripulante

Créditos: DR

A

um objetivo comum”.
Por seu turno, o presidente da Câmara
Municipal da Horta, José Leonardo Silva,
afirmou que a autarquia vai continuar a
apoiar o processo de reconstrução da Igreja
de Pedro Miguel.
“O povo faialense é um povo de fé, pelo
que devolver os templos às comunidades
é algo muito importante, pelo que vamos
cooperar ao nível de alguns trabalhos preparatórios, já em curso, bem como ao nível
da ratificação do licenciamento da obra,
que data de 2008”, frisou o presidente da
autarquia, citado em nota.
“Temos percorrido as nossas freguesias
no projeto “Presentes no Concelho” e esse
trabalho marca a vida do concelho e isso
tem justificado o empenho material e financeiro que a Câmara Municipal da Horta tem tido para com as várias paróquias,
onde tem contribuído para a manutenção
do seu património e para a realização direta
dos seus eventos. Hoje, na primeira pedra
desta obra, que é também ela mais uma
obra de arte, que vai engrandecer de futuro o nosso roteiro turístico de ilha, temos
também uma oportunidade”, acrescentou
José Leonardo Silva para quem esta obra
é “uma oportunidade de desenvolvermos
ainda mais as nossas freguesias, de consolidarmos os seus núcleos centrais e de
acrescentarmos mais valor, no sentido de
as transportarmos para uma nova modernidade, que complemente esta transformação de ilha”.
AO/MS
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SPM defende mais medidas
de segurança e rastreios
regulares à covid-19 nas escolas
O Sindicato dos Professores da Madeira
(SPM) entregou na manhã de quarta-feira (5) ao secretário regional de Educação
Ciência e Tecnologia o documento ‘Ano
Letivo 2020/2021 em segurança’, numa
reunião mantida nas instalações da SRE.

D

e acordo com Francisco Oliveira,
o SPM quis dar o seu contributo na
organização do próximo ano letivo,
que se inicia em setembro, até porque, na
elaboração do documento enviado pela
tutela às escolas, com orientações sobre as
regras de segurança a implementar devido
à pandemia, há aspetos que o sindicato entende que não foram contemplados.
Assim, e comentando que a tutela devia
ter reunido com as forças sindicais antes de
ter elaborado esse guia, Francisco Oliveira
adiantou que para além das questões de segurança já anunciadas pela tutela, às quais
o SPM está de acordo, a Secretaria deve
prever a distribuição de equipamentos
de proteção individual (EPI) – que, “para
além das máscaras, deverão contemplar
outros equipamentos adequados a determinadas funções, nomeadamente na educação pré-escolar e na educação especial
(luvas, viseiras, máscaras transparentes,
batas, proteção de cabeça e de calçado) –
aos profissionais e aos alunos com ação social escolar”.
O SPM defende ainda a realização de rastreios regulares à Covid-19, idealmente, a
toda a comunidade escolar, ou, no mínimo,
a amostras representativas da mesma.
Para além disso, e no âmbito dos docen-

tes, o documento da tutela deve contemplar questões relacionadas com os horários
dos professores, que devem ser respeitados, sem haver “subversão” dos mesmos,
com os cuidados a ter com os grupos de risco, que também devem ser acautelados no
regresso às aulas presenciais.
O Sindicato defende ainda que a tutela deve contratar mais docentes tendo em
conta a redução de alunos por turma, e
mais pessoal não docente, para além dos já
previstos para entrar em setembro, devido
às necessidades acrescidas de limpeza, desinfeção e supervisão nas escolas.
Por fim, em jeito de considerações finais,
o SPM entende que “enquanto perdurar
esta pandemia, a SRECT deve chamar a si
a coordenação, a assessoria e a responsabilidade, inclusivamente legal, do plano de
funcionamento dos estabelecimentos escolares, nas matérias diretamente relacionadas com a Covid-19. Já a concretização
das medidas de segurança e da organização dos horários de funcionamento devem
ser deixadas à autonomia das escolas. Essa
será a forma de criar condições mais iguais
e mais justas em todos os estabelecimentos da RAM para enfrentar a pandemia e
vencê-la”. Considera ainda que “sendo
a evolução da pandemia incerta e dinâmica, deverá a sua avaliação contínua ser
acompanhada de um processo de resposta
igualmente dinâmico e proporcional à sua
gravidade”.
JM/MS

Na cerimónia de tomada de posse
dos órgãos sociais da Casa do Povo
do Monte, a secretária regional de
Inclusão Social e Cidadania deixou
à população e à recém-empossada
equipa o compromisso de “tudo fazer
para continuarmos a reforçar as respostas sociais para todos, desde os
mais jovens aos mais idosos”.

A

ugusta Aguiar salientou que, devido às circunstâncias que vivemos, provocadas pela pandemia
da covid-19, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão
Social e Cidadania, tem vindo a lançar
medidas específicas de apoio aos ci-

PAULO ROCHA
416.432.7662

paulo.rocha@mortgagescout.ca

dadãos, envolvendo vários parceiros,
nomeadamente as casas do povo da Região, num verdadeiro e necessário trabalho em rede.
Referiu que o Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais (FAROL) será
mais uma ajuda essencial para as famílias, assim como o Fundo de Emergência para Apoio Social (FEAS).
Na sua intervenção, destacou, também outras medidas que o Governo
Regional tem vindo a criar, tendo
sempre como foco o apoio aos cidadãos e empresas.
JM/MS

João Pedro Vieira visitou
secretariado do Rali Vinho Madeira
O vereador do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Vieira,
visitou, na tarde de quarta-feira (5), nas
instalações da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, o Secretariado do Rally
Vinho da Madeira, na habitual visita aos
bastidores desta prova emblemática que
vai para a estrada de 6 a 8 de agosto.

J

oão Pedro Vieira foi recebido por Paulo
Fontes, presidente da Comissão Organizadora, e agradeceu a oportunidade
de visitar o secretariado do Rali “sabemos
que por detrás desta prova há sempre uma
fantástica organização e este ano, apesar do
formato ser um pouco diferente daquele a
que estamos habituados, devido à pandemia de Covid-19, os responsáveis do Rali
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souberam adaptar-se para garantir que todos os madeirenses possam assistir a esta
prova em segurança”.
“O Plano de Contingência preparado pela
organização em conjunto com as Autoridade de Saúde Regionais tem um propósito
comum, que é a salvaguarda da saúde pública. Todos nós podemos e devemos dar o
bom exemplo, para isso precisamos apenas
de cumprir as regras”, acrescenta o autarca.
A Câmara Municipal do Funchal é como
sempre parceira do Rali Vinho da Madeira,
disponibilizando não só apoio financeiro,
como também um amplo apoio logístico
que implica recursos humanos e recursos
materiais.
JM/MS
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Grupo Shoprite anuncia saída da Nigéria
após queda das vendas em África
O grupo retalhista sul-africano Shoprite anunciou que vai encerrar as
suas operações na Nigéria após reportar uma queda de 1,4% no rendimento global anual dos seus supermercados no continente africano.

Moçambique desconhece navio
com nitrato de amónio que
provocou explosões em Beirute
Moçambique desconhece navio com
Um artigo escrito em outubro 2015 na
nitrato de amónio que provocou explo- publicação especializada em navegação
sões em Beirute
shiparrested.com também indicava que o
Cornelder, empresa gestora do navio tinha como destino o porto da Beira,
porto da Beira, disse à Lusa que mas terá atracado no porto de Beirute denunca foi notificada sobre a opera- vido a problemas mecânicos, tendo a carga
ção de um navio com 2750 toneladas de sido confiscada e armazenada por vários
nitrato de amónio com destino a Moçam- anos na capital libanesa.
A Lusa contactou também o Ministério
bique, carga que poderá ter provocado
dos Transportes e Comunicações moçamexplosões no Líbano.
“Normalmente, antes de receber um bicano, que disse igualmente não ter sido
navio, nós somos notificados. Neste caso, informado sobre um navio com estas canunca recebemos nenhuma notificação de racterísticas naquele ano.
Duas fortes explosões sucessivas sacuum navio que vinha ao porto da Beira com
essas características e carga”, disse à Lusa diram Beirute na terça-feira (4), causando
António Libombo, diretor-executivo ad- mais de uma centena de mortos e mais de
junto da Cornelder, concessionária do Por- 4 mil feridos, segundo um balanço recente
feito pela Cruz Vermelha.
to da Beira desde 1998.
Até 300 mil pessoas terão ficado sem casa
Com base nos cadastros dos navios e nos
calendários portuários, a Associated Press devido às explosões, segundo o governador
especulou que o navio que transportava ni- da capital do Líbano, Marwan Abboud.
As violentas explosões deverão ter tido
trato de amónio, carga que terá provocado
explosões no porto de Beirute, tinha como origem em materiais explosivos confiscadestino Moçambique, tendo atracado no dos e armazenados há vários anos no porto
porto da capital do Líbano, Beirute, devido da capital libanesa.
a problemas mecânicos, em 2013.
JN/MS
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Filhos matam pai no Huambo por
acreditarem que era feiticeiro
Dois filhos mataram o pai, de 75 terminando em mortes.
anos, no município de Londuimbali,
“Na comunidade, se houver um idoprovíncia angolana do Huambo, por so, basta morrer o meu gado, ele é o culacreditarem que este era feiticeiro.
pado”, realçou.
egundo o intendente Martinho KaJN/MS
vita Satito, porta-voz da Polícia local, o idoso foi agredido fisicamente
pelos filhos, tendo acabado por falecer
devido à gravidade dos ferimentos.
O responsável frisou que os agressores, apesar de identificados, estão em
fuga, mas a polícia está a realizar ações
para a sua localização.
“São filhos do senhor, que acham que
o seu pai é causa das desgraças que têm
estado a viver na comunidade, mas o
pessoal já está a trabalhar para a sua detenção”, referiu, lamentando a situação.
Martinho Kavita Satito frisou que este
“não é um caso isolado”, destacando
que tem havido nas comunidades muitos casos desta natureza, e que o município do Bailundo “é recorrente em relação a isso”, com uma média mensal de
dois a três crimes do género, nem todos
Créditos: DR
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multinacional retalhista, que entrou no mercado nigeriano em
2005, disse que os resultados financeiros reportados não refletem as
operações na Nigéria, uma vez que será
classificada como “operação descontinuada”.
O grupo indicou que “os supermercados ‘não-RSA’ [República da África do
Sul] (excluindo a Nigéria), que contribuem com 11,6% para as vendas do grupo, registaram um declínio nas vendas
de 1,4% no ano”, segundo a informação
ao mercado relativa ao período de 52
semanas até 28 de junho, a que a Lusa
teve acesso.
“O crescimento constante de 6,3%
nas vendas a dinheiro no segundo semestre teve um impacto significativo
das restrições de confinamento em todos os 14 países africanos onde operamos”, adiantou o grupo.
O Shoprite referiu que as restrições
de confinamento referentes ao encerramento de lojas, distanciamento social,
restrições de transporte, movimento de
pessoas, horário de retalho, limitações
na força de trabalho e no comércio de
álcool “tiveram impacto em várias re-

giões em graus diferentes e em momentos diferentes”.
Analistas de mercado sul-africanos
acreditam que as operações do grupo
em países africanos lusófonos, nomeadamente em Angola, poderão também
vir a ser descontinuadas para reforçar
os negócios do grupo na África do Sul.
Todavia, questionado pela Lusa nesse
sentido, o grupo sul-africano, com sede
na Cidade do Cabo, escusou-se a comentar o futuro das operações comerciais em Angola e Moçambique, tendo
em conta os resultados financeiros globais em análise.
“Estamos em período encerrado e,
portanto, não estamos em posição de
comentar, além de remeter para as informações divulgadas publicamente na
Atualização Operacional do Grupo Shoprite, ontem, 03 de agosto de 2020”,
disse à Lusa o grupo de retalho sul-africano.
Na África do Sul, o Grupo reportou
um crescimento anual de 8,7% (incluindo bebidas alcoólicas) sustentado
por um “forte segundo semestre” em
que as vendas cresceram 7,5%.
“Como resultado do confinamento,
as visitas de clientes decresceram 7,4%
no ano, no entanto, o gasto médio em
compras aumentou 18,4%”, referiu o
grupo de retalho sul-africano, indicando ainda um crescimento de volume
anual de 2,3%.
NM/MS

Europa reforça
laços com África
A Comissão Europeia apresentou um
novo plano de relacionamento económico com a África, no qual propõe uma
grande aliança focada na transição verde dos dois continentes e numa aliança
que promova as duas partes do ponto de
vista ambiental, social e financeiro.

O

documento, apresentado pelo Alto
Representante da União Europeia
para a Política Externa, o espanhol
Josep Borrell, e pelo chefe da Comissão
Internacional, Jutta Urpilainen, concentra-se em cinco aspectos principais para
fortalecer o relacionamento com a África:
mudança climática; transformação, crescimento e emprego digital e sustentável; paz
e governação; e migração e mobilidade.
A proposta prioriza o envolvimento do
continente africano na agenda verde da
Europa e propõe maximizar os benefícios
da transição para a sustentabilidade e mi-

nimizar as ameaças ambientais em conformidade com o Acordo de Paris, além de
promover investimentos sustentáveis.
O aumento da exposição do continente
africano às novas tecnologias, o aumento
do uso de mecanismos financeiros que promovem a integração regional e continental,
a atração de investimentos para África e o
apoio à adoção de políticas que melhoram
o clima de negócios, são outros dos aspetos
que o plano pretende contemplar.
Ao comentar o plano, a presidente da
Comissão Europeia, Ursula von der Leyen,
disse que a África é “vizinha” da União Europeia e que “juntos podemos construir um
futuro mais próspero, pacífico e sustentável para todos”.
A proposta apresentada pela Comissão
Europeia servirá de roteiro na cúpula entre
a União Europeia e a União Africana, que
terá lugar em outubro deste ano.
JT/MS
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Bolsonaro sanciona lei que permite
renegociar dívidas com o Simples
A proposta permite que as empresas opEssa possibilidade já existia para empretantes do Simples Nacional renegociem sas que deviam impostos federais, mas não
as suas dívidas através da chamada se estendia ao regime especial de tributa“transação tributária”
ção do Simples.
Assessor especial do Ministério da EcoPresidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou nesta quarta-feira nomia, o ex-ministro Guilherme Afif Do(5) um projeto de lei que permite a mingos, afirma que hoje há cerca de 1,3
milhão de micro e pequenas empresas com
renegociação de dívidas de micro e pequedébitos referentes ao Simples inscritos na
nas empresas inscritas no Simples Nacional
Dívida Ativa da União, num montante que
com o Governo.
chega a R$ 116 bilhões.
O Presidente anunciou a sanção numa
“Essa transação tributária vai dar conlive acompanhado por parlamentares que dições a eles [pequenos e micro empresátrabalharam na tramitação da proposta no rios] de fazerem uma negociação combiCongresso Nacional.
nada com o Governo sem aquela história
A proposta agora sancionada pelo Pre- de isentar tudo, como é o Refis”, disse o
sidente permite que as empresas optantes senador Jorginho Mello (PL-SC), relator da
do Simples Nacional renegociem as suas medida no Senado.
dívidas através da chamada “transação
O Palácio do Planalto ainda não forneceu
tributária” – que permite a celebração de informações oficiais sobre a proposição.
TD/MS
acordo para a extinção do passivo.
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Secretário de Transportes de SP
e pesquisador da Fiocruz são
presos em operação da PF
contra irregularidades na Saúde
Investigação aponta esquema entre emAs prisões do secretário e do pesquisador
presários e agentes públicos para dire- são temporárias. O prazo é de cinco dias,
cionar contratos. Juiz federal Marcelo mas pode ser prorrogado.
Bretas expediu 6 mandados de prisão e
As prisões são parte da Operação Darda11 de busca e apreensão.
nários, contra desvios na Saúde no Rio de
força tarefa da Lava Jato prendeu, Janeiro e em São Paulo, envolvendo órgãos
nesta quinta-feira (6), Alexandre
Baldy, secretário estadual de Trans- federais. A PF afirma que identificou “conportes Metropolitanos de SP, por suspeita luio entre empresários e agentes públicos,
de fraudes na Saúde. Outras duas pessoas que tinham por finalidade contratações diforam presas, entre elas um pesquisador da rigidas”.
Fiocruz, Guilherme Franco Netto.
G1/MS
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Ministro da Casa Civil do Brasil
diagnosticado com o novo coronavírus
O ministro da Casa Civil do Brasil, general Walter Souza Braga Netto, testou positivo para a covid-19, anunciou o Governo brasileiro numa nota oficial enviada à
imprensa.

“

O ministro-chefe da Casa Civil da
Presidência da República, Braga Netto, recebeu nesta segunda-feira (3/8)
a confirmação de que testou positivo para
a covid-19. O ministro passa bem e está
assintomático. Ele ficará em isolamento
até novo teste e avaliação médica. Até lá,
continuará cumprindo a sua agenda de forma remota”, lê-se no comunicado emitido
pela Casa Civil.
Braga Netto é o sétimo ministro do Governo brasileiro infetado pelo novo coronavírus. Além dos ministros, o próprio
Presidente do país, Jair Bolsonaro, foi diagnosticado com a covid-19 no início de julho. O Presidente cumpriu isolamento social por cerca de três semanas, recuperou
e já voltou a cumprir normalmente as suas

atividades.
Na semana passada, a primeira-dama
do país, Michelle Bolsonaro, anunciou que
também está infetada.
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 2,7 milhões de casos e 94.104 óbitos), depois dos
Estados Unidos.
A pandemia de covid-19 já provocou
mais de 689 mil mortos e infetou mais de
18,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um recente balanço feito
pela agência francesa AFP.
A doença é transmitida por um novo coronavírus 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

Desemprego sobe a 13,3%
no Brasil, recorde em três anos
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s doações terão ocorrido em 2012
e 2014 e, na sequência da admissão das doações, Onyx Lorenzoni
poderá ver o seu processo encerrado,
caso o Supremo Tribunal Federal aceite
o acordo.
Lorenzoni, que é aliado do Presidente
do Brasil, Jair Bolsonaro, desde o período eleitoral, foi investigado pela PGR
após executivos da JBS, maior empresa
de venda de carne no mundo, fornecerem informações dentro de um amplo
acordo de colaboração com a Justiça
firmado na PGR no âmbito da operação
Lava Jato, que causou uma série de escândalos e quase levou à destituição do
ex-Presidente Michel Temer.
Quando o seu nome foi mencionado
entre o grupo de políticos que teria alegadamente recebido da JBS dinheiro não
declarado à Justiça eleitoral, Lorenzoni
negou ter cometido qualquer ilícito.

O político brasileiro também atacou
adversários mencionados noutras investigações da Lava Jato, operação da
polícia que descobriu escândalos de
corrupção na petrolífera estatal Petrobras e em diferentes órgãos públicos
brasileiros.
Além de confessar a prática ilícita,
firmando um novo acordo de não persecução penal, no âmbito da nova Lei
Anticrime, o ministro brasileiro também concordou em pagar uma multa de
189 mil reais (cerca de 30 mil euros).
Este novo dispositivo da lei brasileira
estabeleceu a possibilidade destes acordos para crimes realizados sem violência e cuja pena mínima seja inferior a
quatro anos.
Agora, o acordo será enviado ao juiz
Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal para homologação.
A operação Lava Jato, iniciada em
2014, desvendou um vasto esquema
de corrupção envolvendo a petrolífera Petrobras e outros órgãos públicos
brasileiros, que levou à prisão de empresários, ex-funcionários públicos e
políticos.
JN/MS

35

BRASIL

Ministro brasileiro assina acordo
com a Justiça após confessar crime
O ministro da Cidadania do Brasil,
Onyx Lorenzoni, fechou, esta segunda-feira (3), um acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR)
após ter admitido receber doações
eleitorais não declaradas da empresa JBS, prática conhecida no Brasil
como ‘caixa dois’.
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O índice de desemprego no Brasil
chegou a 13,3% no trimestre abril-junho, de acordo com números oficiais
divulgados nesta quinta-feira (6), que
apontam uma perda de 8,9 milhões
de postos de trabalho no período, devido à pandemia da COVID-19.

I

sto representa um aumento de 1,1
ponto percentual na comparação
com o trimestre anterior, janeiro-março (12,2%), e é a taxa mais elevada
desde o trimestre março-maio de 2017,
quando também registou 13,3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
EM/MS
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Explosões em Beirute

Crise humanitária no Líbano pode ser semelhante
à da guerra civil, dizem Médicos Sem Fronteiras
Os quase 300 mil desalojados das explosões de terça-feira (4) em Beirute e uma
possível escassez de medicamentos fazem temer uma crise humanitária no Líbano comparável à da guerra civil, disse
o presidente da organização Médicos
Sem Fronteiras (MSF).

P

elo menos 137 pessoas morreram e 5 mil
outras ficaram feridas após duas fortes
explosões sucessivas que devastaram a
capital do Líbano na terça-feira (4). Cerca de
2750 toneladas de nitrato de amónio que estavam armazenadas no porto de Beirute estarão na origem das explosões, que também
causaram até 300 mil desalojados.
Em declarações à agência France-Presse,
o franco-libanês Mego Terzian disse que a
capital do Líbano viveu “durante a guerra
libanesa (1975-1990) tempos difíceis e semelhantes”. “Recordo-me de bombardea-

mentos a depósitos de petróleo que não estão longe do porto. Eram as mesmas cenas, a
cidade estava completamente devastada, as
pessoas andavam nas ruas, feridas, desesperadas, sem saber para onde ir”, contou.
“Alguns funcionários da MSF, mobilizados durante esse período, também estão
muito afetados e tocados pela gravidade
dos testemunhos, que nos levam de volta a
esse período tão difícil”, adiantou.
Mego Terzian indicou que, segundo informações da equipa da organização no
local, na terça-feira (4) registou-se “um
afluxo maciço aos hospitais de Beirute e
da região” e “muito rapidamente, as salas
de emergência ficaram sobrecarregadas”,
tendo alguns doentes sido transferidos para
fora da cidade.
No entanto, “a situação parece ser muito
mais estável desde quarta-feira”, adiantou,

explicando que “os profissionais de saúde libaneses, especialmente aqueles que já
têm experiência na guerra civil, conseguiram fazer uma triagem muito rapidamente
(...) e priorizar os pacientes que precisavam
de passar pelo bloco operatório”.
Segundo o presidente da MSF, três hospitais do centro da cidade foram afetados
pelas explosões, incluindo um que tinha
1100 camas, e o principal centro de diálise
do país “ficou completamente destruído”.
Terzian indicou que países da zona,
como o Qatar, o Kuwait ou a Jordânia, vão
instalar hospitais de campanha e que a MSF
“a pedido das autoridades” vai garantir “o
fornecimento de certos medicamentos, em
particular antibióticos e analgésicos, e especialmente sacos de sangue”.
Presente nas reuniões de crise da Organização Mundial de Saúde com outras organi-

zações humanitárias, a MSF tem como prioridade nos próximos dias o acompanhamento
dos cerca de 300 mil desalojados, disse.
“A outra prioridade serão os doentes
crónicos, os que têm cancro, VIH (Vírus
da Imunodeficiência Humana) ou doenças
respiratórias, como asma, com risco de interrupção no fornecimento de medicamentos”, indicou o presidente da MSF, adiantando que a ONG soube que “armazéns para
medicamentos e vacinas localizados no porto de Beirute foram danificados”.
A Proteção Civil portuguesa está pronta
para enviar até quatro equipas para o Líbano, relacionadas com a resposta a emergência médica, a análise do ar e a atividades em estruturas colapsadas, disse à Lusa
Duarte Costa, comandante da Autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil.
JN/MS
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OMS desaconselha reabertura de
escolas em países com elevado contágio
A reabertura de escolas em países com
elevado contágio pelo novo coronavírus “vai piorar a situação” associada
à pandemia de covid-19, avisou o responsável pelo programa de Emergências Sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan.

D

epois de o ano letivo 2019/20 ter
sido parcialmente interrompido pela pandemia, vários países
continuam com dúvidas sobre a hipótese
de reabrirem as escolas, e Michael Ryan
aconselhou que essa medida só deve ser
adotada em locais onde os níveis de contágio sejam baixos e haja medidas de resposta a eventuais casos de infeção que
surjam nas salas de aula.

“Todos queremos que as crianças voltem às aulas. Elas e os professores devem
fazer isso num ambiente seguro”, frisou
o epidemiologista, numa sessão de perguntas e respostas transmitida pela OMS
na Internet.
Questionado sobre a hipótese de pais
de crianças com problemas de saúde anteriores levarem-nas à escola em caso de
retoma das aulas, Michael Ryan salientou
que isso depende dos planos de contingência de cada escola, aconselhando a
consulta dos responsáveis escolares.
Já os professores com doenças crónicas ou outros problemas de saúde devem
consultar os seus médicos sobre as precauções que devem ou não tomar ao irem

trabalhar, acrescentou a responsável técnica da OMS pelo combate à covid-19,
Maria Kerkhove.
A OMS pediu ainda aos jovens para
assumirem as “suas responsabilidades”
na contenção da transmissão do novo
coronavírus.
Michael Ryan lembrou que “os idosos
foram muito cuidadosos em se protegerem” quando a covid-19 foi inicialmente vista como uma doença que afetava os
mais velhos ou pessoas com “certos problemas de saúde” e pediu esse cuidado
aos mais jovens.
“Os jovens têm uma grande oportunidade de reduzir a transmissão através de
seus comportamentos. Eles devem ter em

conta a responsabilidade que têm nesse
sentido”, realçou o epidemiologista.
No final de julho, o diretor-geral da
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, já
tinha alertado que os jovens não eram “invencíveis” e que, em alguns países, eram
numerosos demais para “baixar a guarda”. O responsável etíope pediu então aos
jovens que “tomassem as mesmas precauções que as outras pessoas para se protegerem do vírus e para proteger os outros”.
A pandemia de covid-19 já provocou
mais de 701 mil mortos e infetou mais de
18,5 milhões de pessoas em 196 países e
territórios, segundo um balanço recente
feito pela agência francesa AFP.
JN/MS
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Pandemia

EUA

Washington oferece recompensa para deter

Alemanha com mais

piratas informáticos durante eleições

de mil casos de
covid-19 num dia
A Alemanha identificou, pela primeira vez em três meses, mais de mil
novos casos de covid-19 num só
dia, registando um total de 1024 infeções na quinta-feira (6), segundo o
Instituto Robert Koch (RKI).
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O secretário de Estado norte-americano,
Mike Pompeo, anunciou uma recompensa de até 10 milhões de dólares (cerca de
nove milhões de euros) por informações
sobre estrangeiros que tentem interferir
nas eleições presidenciais dos EUA.

cer uma recompensa de até 10 milhões de
dólares por informações que levem à identificação e localização de qualquer pessoa
que esteja sob a direção ou controlo de um
governo estrangeiro que interfira nas eleições, ao envolver-se em atividades de crimes cibernéticos”, disse Pompeo, durante
s Estados Unidos têm acusado os uma conferência de imprensa.
governos da Rússia e da China de
O programa de recompensas financeiras
promoverem grupos de piratas in- para a detenção de pessoas procuradas pelo
formáticos com planos de usar plataformas sistema de justiça dos EUA é administrado
digitais para interferirem nas eleições pre- pelo Departamento de Estado e, desde a sua
sidenciais, marcadas para 3 de novembro. criação, em 1984, já foram pagos mais de
“O Departamento de Estado está a ofere- 150 milhões de euros a cerca de 100 pessoas

O

em todo o mundo.
Em 2019, uma investigação do procurador-especial Robert Mueller concluiu que o
Governo russo interferiu nas eleições presidenciais de 2016, através de grupos de
piratas informáticos que operavam desde
a Ucrânia.
Em junho passado, um grupo de legisladores do Partido Democrata no Congresso
disse estar “muito preocupado” com uma
campanha de desinformação orquestrada a
partir do estrangeiro.
JN/MS

última vez que o país superou esta
barreira foi a 7 de maio deste ano.
Os valores recomeçaram a subir
no final de mês de julho, com a Alemanha
a registar, desde o início da pandemia de
covid-19, um total de 213 067 casos.
Quantificaram-se mais sete vítimas
mortais entre quarta (5) e quinta-feira
(6), para um total de 9175. Houve uma
subida dos casos curados, aproximadamente mais 600, para 195 200.
O ministro da Saúde, Jens Spahn,
comentou os números esta quinta-feira (6) numa conferência de imprensa,
repetindo que “a pandemia ainda não
terminou”, e sublinhando a importância da realização de testes por parte dos
viajantes que regressam à Alemanha.
“Manter o vírus afastado é uma corrida de longa distância”, disse o ministro, mostrando-se preocupado com
o crescimento das infeções no país e
pedindo especial atenção às festas e
reuniões familiares e às celebrações
religiosas.
“Encorajo que cuidemos uns dos outros”, realçou, reforçando o apelo ao uso
de máscara e ao cumprimento das regras
de higiene e distanciamento de segurança.
JN/MS

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC

416-653-8938

Oxford

immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Toronto

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

Your #1 Choice to Portugal
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Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens

416-679-0635

TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135

GLASS & ALUMINIUM

info@oxfordglass.com
oxfordglass.com

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491

especiais
desta
semana
bifes da vazia
(strip loin steak)

9,99 lb.

picanha

(top sirloin cap)

7,99 lb.

1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-16h
3/8/2020 a 9/8/2020

Suplemento
Desportivo

Inês Barbosa
Opinião

O

jogo aconteceu no Estádio Municipal de Coimbra e ainda que este estivesse despido de adeptos, devido
à covid-19, o que não faltou foi “barulho”.
Assistimos a uma primeira parte de
grande disputa, mas de fraca qualidade convenhamos que o relvado também não
ajudou à festa. Ambas as equipas mostraram alguma dificuldade não só em fazer
circular a bola como também em criarem
situações claras de perigo.
Nos primeiros 45 minutos, o maior destaque vai para um lance que aconteceu logo
aos 3’: Marega recebe a bola de Corona,
de costas para a baliza e com um toque de
calcanhar devolve-a ao mexicano que, já
dentro de área, tira Weigl da frente e remata de pé esquerdo para uma boa defesa de
Odysseas.
Ponto importante: o F.C.Porto ficou reduzido a 10 jogadores ao minuto 38, depois
de Luis Díaz ter visto o segundo amarelo e,
consequentemente, a ordem de expulsão.
Sérgio Conceição protestou e no espaço
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Mais uma vitória dos dragões sobre o
Benfica, que desta vez os levou a conquistar a Taça de Portugal. Depois de
se terem sagrado campeões, os azuis
e brancos alcançaram assim a dobradinha, numa partida em que ganharam
por 2-1, graças a dois golos do central
Chancel Mbemba. O golo das águias
foi apontado por Vinícius, da marca dos
onze metros, a seis minutos dos 90’.
Mas há muito mais para contar...

Ninguém pára…
o F.C. Porto!
de cinco minutos viu também dois cartões
amarelos, acabando por abandonar o banco e “apanhar boleia” do colombiano.
Ainda que em inferioridade numérica, os
azuis e brancos mostraram ter a pontaria
mais afinada que os encarnados e souberam
atacar a maior fragilidade do clube da Luz:

as bolas paradas. Assim, com a segunda
parte chegaram os golos… algo que aconteceu, literalmente, à cabeçada! Mbemba foi
o herói (improvável) da noite, apontando
um bis, aos 47’ e 57’. O nulo desfez-se após
pontapé livre cobrado do lado esquerdo do
ataque portista por Alex Telles: o guardião

do Benfica aborda mal o lance, deixando a
bola à mercê do congolês, que a cabeceou
para uma baliza deserta.
10 minutos depois, novo cabeceamento certeiro do defesa central: Otávio marcou o livre, a defesa do Benfica aproveitou
para dormir uma sesta, deixando Mbemba
completamente sozinho e a ter apenas que,
mais uma vez, cabecear o esférico para o
fundo das redes do grego-alemão.
Com uma vantagem de dois golos, o F.C.
Porto tornou-se, obviamente, mais confiante e obrigou o Benfica a correr atrás do
prejuízo. Apesar disso, o primeiro remate
enquadrado com a baliza de Diogo Costa
surgiu apenas aos 63 minutos, num lance que não faria com que os adeptos (se os
houvesse) se levantassem da bancada. Ainda assim, Vinícius conseguiu fazer mais em
dois minutos do que Seferovic em mais de
uma hora.
A partir daqui, os dragões apostaram em
Diogo Leite para formar uma linha de três
defesas centrais e defender o resultado,
enquanto que Nélson Veríssimo fez entrar
Jota e Dyego Sousa.
Maior caudal ofensivo, que culminou na
marcação de uma grande penalidade (por
mão na bola de Diogo Leite), convertida
com sucesso por Carlos Vinícius aos 84’.
Até ao apito final, o Benfica não desistiu
de, pelo menos, levar o jogo para além dos
90 minutos, e Jota ainda fez tremer o poste
da baliza portista - ainda assim a vitória não
fugiu aos dragões, que mostraram a raça que
tem vindo a faltar para os lados da Luz.
Termina assim a que, muito provavelmente, será uma das épocas desportivas
mais invulgares de sempre.
Para o ano há mais e (esperemos nós)
melhor!

TORONTO REAL ESTATE MARKET UPDATE

INVENTORY

PRICES

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.

SELLERS
REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

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

416.459.2007
candido@candidofaria.ca

www.CandidoFaria.ca
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TAÇA DE PORTUGAL

Dragão finta destino e celebra “dobradinha”
Vermelho a Díaz tem efeito contrário e
desorienta águias. Bis de Mbemba decisivo.
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e a última imagem é que prevalece,
então o F. C. Porto saiu a sorrir de
2019/20, acabando da melhor forma
uma temporada em que já fora campeão e
agravando a situação do Benfica que, numa
final da Taça de Portugal atípica, não aproveitou a inferioridade numérica do adversário durante mais de meio jogo, consentiu
dois golos a Mbemba na sequência de livres
e só foi capaz de amenizar o desaire de penálti.
O F. C. Porto não ganhava uma final da
Taça de Portugal ao Benfica havia 62 anos
(a primeira com Pinto da Costa), possibilitando também a estreia de Sérgio Conceição em termos de “dobradinhas”, ele que
foi expulso perto do intervalo, por protestos, mas viu a equipa reagir e chegar, com
mérito, ao triunfo no segundo tempo.
Num cartaz antigo, colocado num dos
topos do estádio, podia ler-se “apoiem com
alma”. Numa final inédita da Taça, sem
público e em Coimbra, os adeptos não corresponderam nas bancadas, mas foram os
jogadores portistas a interpretar melhor a
mensagem, quando Luis Díaz foi expulso,
por acumulação de amarelos.
A equipa portista, que entrara melhor,
não materializara a supremacia, mas quando se adivinhava que o Benfica ia aproveitar a vantagem numérica, os azuis cerraram fileiras e tiveram também a astúcia
suficiente para aproveitar os brindes dos
encarnados.

As bolas paradas, uma situação tão
aproveitada pelo F. C. Porto ao longo
da época, foram essenciais neste triunfo, com dois golos de livres apontados
por Alex Telles, a terminarem em cabeceamentos perfeitos de Mbemba, transformando o central congolês num herói
improvável desta final. No primeiro lance beneficiou de uma má abordagem de

Sérgio Conceição entra no lote
de treinadores com “dobrainhas”

Vlachodimos e depois toda a defesa das
águias pareceu desorientada, facilitando
em demasia.
Nélson Veríssimo, o técnico interino do
Benfica, ainda lançou a artilharia ofensiva,
a equipa procurou reagir, mas o melhor que
conseguiu foi reduzir a desvantagem, num
penálti de Carlos Vinícius, após derrube de
Diogo Leite a Rafa.

de vencer as águias por 2-1. Quatro anos
depois o técnico repete o feito ao serviço
do Benfica, vencendo o mesmo Vitória
de Guimarães por 2-1. Nessa temporada
Rui Vitória foi também campeão nacional
com mais seis pontos que o F.C. Porto.

Conquistar o Campeonato e a Taça de
Portugal na mesma temporada é um
feito especial no futebol e nos últimos
20 anos só foi alcançado seis vezes.
Curiosamente, as únicas duas equipas
a fazê-lo neste século foram os finalistas da edição deste ano: F. C. Porto e
Benfica.

A equipa de Lucho González, Lisandro
López e Quaresma foi tricampeã, mas o
técnico português foi um dos poucos a F. C. Porto 2019/20 - Sérgio Conceição
conseguir a dobradinha. Os dragões foÀ terceira foi de vez. Depois de duas finais
ram campeões nacionais com mais quaperdidas para o Sporting, uma ao servitro pontos que o Sporting e venceram o
Paços de Ferreira por 1-0 na final da Taça
de Portugal.

F.C. Porto 2002/2003 - José Mourinho

F.C. Porto 2010/2011 - André Vilas-Boas

José Mourinho foi especial no F. C. Porto.
Uma Taça Uefa e uma Liga dos Campeões
em dois anos é um feito inédito. O técnico português também conseguiu a famosa “dobradinha” na segunda temporada
ao comando dos dragões. O F.C. Porto foi
campeão nacional, com mais 11 pontos
que o Benfica, e conquistou a Taça de Portugal ao bater o UD Leiria por 1-0.

2010/2011 foi talvez a época com mais sucesso do F.C. Porto desde 2003/2004 com
José Mourinho. Os dragões conquistaram
a Liga portuguesa com mais 19 pontos que
o Benfica, venceram a Liga Europa ao bater o S.C. Braga por 1-0 e ainda golearam
o Vitória de Guimarães por 6-2 na final
da Taça de Portugal. André Vilas-Boas foi
histórico nesta temporada.

F.C. Porto 2005/2006 - Co Adriaanse

Benfica 2013/2014 - Jorge Jesus

Uma época bastou para que Co Adriaanse
deixasse a sua marca no futebol português e no F. C. Porto. O técnico holandês
foi campeão nacional com mais sete pontos que o segundo classificado Sporting
e venceu a Taça de Portugal ao derrotar
o Vitória de Setúbal por 1-0, equipa que
tinha conquistado o troféu na temporada
anterior.

Jorge Jesus teve uma passagem bem-sucedida no Benfica, mas 2013/2014 foi
uma das mais recheadas de troféus. As
águias conquistaram a Liga portuguesa
com mais sete pontos que o Sporting, a
Taça da Liga, alcançaram a final da Liga
Europa e venceram a Taça de Portugal ao
Rio Ave por 1-0.
Benfica 2016/2017 - Rui Vitória

Rui Vitória já tinha conquistado uma Taça
O F. C. Porto de Jesualdo Ferreira encan- de Portugal anos antes de se tornar treitou o Estádio do Dragão durante três épo- nador do Benfica. Venceu a prova rainha
cas com a qualidade do futebol praticado. em 2013 pelo Vitória de Guimarães depois
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F.C. Porto 2008/2009 - Jesualdo Ferreira

Jota, nos descontos, atirou ao poste,
subsistindo a vantagem dos portistas, que
acabaram em festa. Já o Benfica tem que
refletir e melhorar, adivinhando-se muito
trabalho para Jorge Jesus, futuro técnico,
devolver a equipa aos triunfos...
JN/MS

ço do Sporting de Braga e outra, na época
passada, pelo F. C. Porto, Sérgio Conceição
quebrou a maldição e conquistou a primeira Taça de Portugal. Inscreve o nome entre
o restrito lote de treinadores que fizeram a
chamada “dobradinha”, ao vencer as duas
provas principais do futebol português na
mesma temporada, na oitava vez em que
os “dragões” fazem a dupla.
.

JN/MS

www.mileniostadium.com

7 a 13 de agosto de 2020

MILÉNIO | DESPORTO

41

I LIGA

Créditos: DR

Rio Ave assume interesse dos grandes Marítimo
apresenta
em Taremi e Nuno Santos
Lito Vidigal
como novo
treinador

O presidente do clube vilacondense assumiu, esta segunda-feira (3), o interesse de “clubes grandes”, nomeadamente
o F. C. Porto, na contratação dos avançados Taremi e Nuno Santos, que foram
protagonistas na boa carreira que o Rio
Ave realizou na última época.

O dirigente também assumiu a existência
de uma cláusula no contrato de Nuno Santos,
imposta pelo Benfica, quando cedeu o atleta
ao Rio Ave, que obriga a uma compensação
de 5 milhões de euros aos encarnados, caso o
avançado seja vendido aos rivais F. C. Porto
ou Sporting.
“É uma cláusula que penaliza qualquer
clube que pense em vender. Foi, na altura,
o acordo possível, mas é um entrave. No entanto, com a boa relação que o Rio Ave tem
com os clubes, nomeadamente os três grandes, iremos ultrapassar esse assunto”, partilhou António Silva Campos.
O presidente da formação da foz do Ave
partilhou que Taremi e Nuno Santos “dificilmente vão continuar no Rio Ave”, embora garantindo que os dos atletas não serão
transferidos a “preço de saldo”.
“São dois ativos, sabemos o real valor deles, e não são jogadores a saldo. Temos clubes interessados, mas tenho de defender os
interesses do Rio Ave. Vamos analisar todas
as propostas e tomar a decisão mais correta”,
assumiu António Silva Campos.
Confirmada está a saída do defesa angolano Jonathan Buatu para os belgas do Sint-Truiden, que milita no principal escalão. A
transferência do jogador, que apesar de ter
nacionalidade belga, soma 15 internacionalizações pela seleção angolana, foi feita a título
Há o interesse do F. C. Porto, mas tamdefinitivo.
bém de outros clubes grandes. O seNa época passada, Buatu foi emprestado
gredo é alma de negócio e não posso
pelos vila-condenses, na primeira fase da
adiantar muito mais. Iremos analisar as meépoca, ao Mouscron, também da liga belga,
lhores propostas que temos”, disse António
tendo regressado a Portugal na segunda fase
Silva Campos, à margem da apresentação de
da temporada, para alinhar no Desportivo
Mário Silva como novo treinador do clube.
das Aves.
JN/MS

“

O treinador Lito Vidigal vai orientar o
Marítimo nas próximas duas temporadas, sucedendo no cargo ao português José Gomes, que saiu para os
espanhóis do Almería.

N

uma curta nota publicada no
sítio oficial na Internet, o clube
madeirense, que concluiu a época 2019/20 no 11.º lugar do campeonato, destaca o currículo do técnico,
de 51 anos, que conta com “passagens
por emblemas importantes do futebol
português e experiência internacional
adquirida ao serviço de clubes e seleções”.
Lito Vidigal, natural de Angola, chega
ao Marítimo depois ter treinado o Vitória
de Setúbal nas últimas quatro jornadas
da Liga, tendo assegurado a permanência do clube sadino.
O novo treinador do Marítimo está
de regresso à Madeira, onde já orientou
clubes como o Portosantense e o Pontassolense.
JN/MS

FIFA

FIFA diz que não há nada que sustente
investigação suíça a Gianni Infantino
“Não havia e não há absolutamente
nenhuma razão para iniciar uma investigação, porque nada ocorreu de forma
criminal. Não há nenhuma evidência
concreta ou vestígio de qualquer tipo de
ofensa criminal”, refere em comunicado
a FIFA.
O promotor federal suíço Stefan Kelianni Infantino está sob a mira da ler, que lidera a investigação a Gianni
justiça suíça no âmbito da sua liga- Infantino, considera que foram violados
ção ao então procurador-geral hel- os deveres do procurador-geral, em parvético Michael Lauber, que se encontrava ticular no que diz respeito à terceira reua investigar um processo de corrupção no nião com o presidente da FIFA, também
futebol e recentemente pediu a demissão considerada uma violação grave dos seus
deveres.
do cargo.
A FIFA refere que reunir com um proA Procuradoria helvética abriu o processo contra o presidente da FIFA devido curador-geral “não é ilegal, em nenhuma
a reuniões informais não declaradas com parte do mundo”, e considera até “lógiMichael Lauber, indiciado por “abuso de co” que esses contactos existam, numa
cargo público, quebra de sigilo, assistên- altura em que estão a decorrer mais de 20
processos relacionados com o organismo.
cia e incitamento a infratores”.

A FIFA contestou, no passado domingo (2), a investigação desencadeada
pela Procuradoria suíça ao presidente
Gianni Infantino, garantindo não existir
“absolutamente nada que a sustente”,
do ponto de vista criminal, “nem um remoto vestígio”.

G

“O consultor jurídico da FIFA e o investigador principal da Procuradoria-Geral
da Suíça também se reuniram regularmente em várias ocasiões. Tais reuniões
foram realizadas em todo o mundo, levando, por exemplo, a mais de 40 condenações nos Estados Unidos”, recorda o
organismo.
A FIFA refere no comunicado que o
objetivo das reuniões com o procurador-geral passava sempre por “oferecer
o apoio total às investigações”, numa
altura em que era necessário “restaurar
a confiança” no órgão e “credibilizar o
futebol”.
“O presidente da FIFA e os seus parceiros foram ver o juíz de mais alto escalão do país para descrever as mudanças ocorridas na FIFA e ofereceram a sua
cooperação para processar atos criminosos. [Infantino] Compareceu lá de boa-fé

e como representante da FIFA. Isso também faz parte de seus deveres fiduciários
como presidente da FIFA”, refere a nota.
A FIFA acrescenta que essas reuniões
“não eram de forma alguma secretas”,
dado que decorriam em locais públicos,
hotéis e restaurantes, e faziam parte da
agenda da Procuradoria, e recorda que
“não há nenhum regulamento ou lei”
que exige ao presidente manter atas desses encontros.
Infantino já se mostrou disponível para
cooperar com as autoridades judiciais
e recordou que, desde o momento que
tomou posse como presidente da FIFA,
ajudar as autoridades a investigar irregularidades tem sido um dos seus objetivos,
para ajudar a restaurar a credibilidade da
organização.
JN/MS
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“De muitos, um”. Jesus assinala lema
do Benfica no dia da apresentação
O treinador Jorge Jesus assinalou,
esta segunda-feira (3), o regresso ao
futebol do Benfica com uma imagem
sua na rede social Instagram, acompanhada da frase do clube “De muitos, um” [no original em latim, Et Pluribus Unum].

N

a imagem, em tons de vermelho,
Jorge Jesus surge em plano maior
e também em mais pequeno, ao
lado do emblema do clube, da águia, e
com o estádio da Luz em fundo, numa
mensagem em português e em inglês.
O treinador, de 66 anos, foi apresentado no centro de estágios do Benfica,
como o novo treinador, naquele que é
um regresso ao clube e numa cerimónia
em que esteve acompanhado do presidente Luís Filipe Vieira.
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Esta será a segunda passagem de Jesus pelo Benfica, depois de ter treinado a equipa de futebol entre 2009/10 e
2014/15, período em que conquistou 10
títulos, nomeadamente três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga.
O técnico saiu da Luz em ‘rota de colisão’ em 2015/16, assinando pelo rival
Sporting, no qual esteve três temporadas, ainda antes de treinar os sauditas
do Al Hilal, e, com grande sucesso, o
Flamengo.
Na equipa do Rio de Janeiro, Jesus
conquistou seis troféus em pouco mais
de um ano, entre os quais o campeonato
brasileiro e a Taça Libertadores.
JN/MS

Al Musrati reforça o S.C. Braga
O médio líbio Al Musrati chega ao Sporting de Braga proveniente do Rio Ave,
onde estava emprestado pelo Vitória de
Guimarães, e assina contrato de quatro
temporadas.

O
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médio foi treinado por Carlos Carvalhal na temporada passada no Rio
Ave e agora acompanha o treinador
neste novo desafio no clube minhoto.
“Al Musrati é reconhecido pela sua qualidade de passe e por ser um exímio recuperador de bolas”, pode ler-se no comunicado do S.C. Braga.
JN/MS

Soares Dias é o melhor árbitro
da época 2019/20
O árbitro portuense Artur Soares Dias
foi o melhor da época 2019/20, obtendo uma classificação final de 9.310
pontos, divulgou, esta segunda-feira
(3), a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Créditos: DR
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A

rtur Soares Dias, que dirigiu a recente final da Taça de Portugal
entre FC Porto e Benfica, que os
‘dragões’ venceram por 2-1, ficou ligeiramente à frente de João Pinheiro
(9.307), com Luís Godinho a fechar o pódio, com 9.266 pontos.
Do lado oposto da classificação, Cláudio Pereira e Rui Oliveira foram penúltimo e último classificados, respetivamente, com 9.076 e 9.072, respetivamente,
pelo que baixam à categoria C2.
Jorge Sousa termina a carreira no
quarto lugar, com 9.262 pontos, tal
como sucede com Carlos Xistra, que
este ano arbitrou mediante um convite
excecional e foi 18.º, entre 21 ‘juízes’,
com 9.124.

O Vitória de Setúbal entregou esta segunda-feira (3) o recurso ao impedimento de se inscrever nas competições
profissionais, determinada pela Comissão de Auditoria da Liga Portuguesa de
Futebol Profissional (LPFP).

“

O Vitória Futebol Clube informa que
entregou, esta segunda-feira, o recurso ao Conselho de Justiça (CJ) da
Federação Portuguesa de Futebol (FPF),
no seguimento da decisão da Liga Portugal de chumbar a inscrição do clube
nas competições profissionais na época
2020/21”, anunciou o clube, em comunicado publicado no site oficial.
Depois do processo de licenciamento
ter sido reprovado na passada quarta-feira (29), o emblema setubalense apresentou a defesa no último dos três dias úteis
de prazo em que o podia fazer. “Face à
complexidade do processo e à necessidade de apresentar uma defesa sólida, detalhada e totalmente fundamentada, todos
os minutos foram determinantes na elaboração da contestação, pelo que só agora
foi possível entregar a documentação solicitada para o efeito”, informou.
O Vitória de Setúbal, que tem como
representantes no processo a CMB Advogados, sociedade sediada no Porto, mos-

trou-se otimista num desfecho positivo.
“É, portanto, com muita confiança e otimismo que aguardamos agora a decisão
do CJ, na certeza de que foram retratados
os fundamentos inequívocos que justificam a posição do nosso clube”, refere.
O comunicado termina com uma palavra de gratidão aos adeptos que têm estado ao lado do clube: “A finalizar, um
agradecimento especial a toda a família
vitoriana pelo fantástico apoio demonstrado ao longo desta dura caminhada.
Assim, unidos, vamos conseguir vencer
esta dura batalha”, vincou.
Além do Vitória de Setúbal, a LPFP excluiu também das provas profissionais
o Desportivo das Aves, que tinha sido
despromovido à LigaPro, depois de ter
terminado na 18.ª e última posição, enquanto os setubalenses tinham assegurado a permanência, ao terminarem no 16.º
lugar.
A Liga de clubes convidou o Portimonense, que tinha sido 17.º posicionado e
despromovido, a manter-se na Liga e o
Cova da Piedade e o Casa Pia a manterem-se na LigaPro, depois de terem sido
despromovidos
administrativamente,
com o cancelamento do segundo escalão,
devido à pandemia de covid-19.
JN/MS
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V. Setúbal recorre para o Conselho de Justiça
do impedimento de participar nas provas profissionais
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ITÁLIA

Cristiano Ronaldo fora da lista de melhores jogadores da Liga italiana
O internacional português Cristiano Ronaldo ficou fora da lista de nomeados
para melhor jogador da Liga italiana de
futebol, distinção ganha pelo colega da
Juventus, o avançado argentino Paulo
Dybala.

Créditos: DR

E

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala

m nota publicada esta terça-feira (4)
no site oficial da Série A, o organismo explicou que a atribuição dos seis
prémios foi baseada nos dados estatísticos
recolhidos pelas plataformas “Stats Perform” e “Netco Sports” nos jogos do campeonato, Taça de Itália e Supertaça da presente época.
Dybala, de 26 anos, somou 11 golos e seis
assistências na Série A, contribuindo para
o nono título consecutivo da Juventus, que
perdeu a final da Taça de Itália para o Inter
de Milão e foi derrotada pela Lazio na partida da Supertaça transalpina.
O argentino sucede a Cristiano Ronaldo, companheiro de equipa nos “bianconeri”, que tinha recebido este prémio na
temporada transata. Apesar de ter tido

um desempenho superior ao da época anterior, sendo inclusive o segundo melhor
marcador do campeonato, com 31 golos,
o avançado luso ficou de fora da lista de
premiados.
O polaco Wojciech Szczesny, também
da Juventus, foi considerado o melhor
guarda-redes da temporada em Itália, o
central holandês Stefan de Vrij, do Inter
de Milão, foi distinguido como o melhor
defesa e o argentino Papu Gómez, da Atalanta, como o melhor médio.
Ciro Immobile, jogador da Lazio, melhor
marcador da Série A, com 36 golos, e Bota
de Ouro da presente temporada europeia,
foi distinguido como o melhor avançado,
enquanto o prémio de melhor jogador jovem foi atribuído ao médio ofensivo do
Parma Dejan Kulusevski, futuro reforço
da Juventus.
Os seis galardoados vão receber os respetivos troféus no arranque da próxima
época, de acordo com a Série A.
JN/MS

Lecce despromovido no fecho do campeonato
O campeonato italiano de futebol, que
a Juventus de Cristiano Ronaldo conquistou pela nona vez consecutiva,
encerrou, no passado domingo (2), as
contas da época 2019/20 com o Lecce
a acompanhar o Brescia e a SPAL na
descida à Série B.

O

Lecce, que manteve viva a hipótese de permanência até à última
jornada, à distância de uma vitória e da derrota do Génova, perdeu em
casa por 4-3 com o Parma do português
Bruno Alves, que ao intervalo foi substituído pelo albanês Kastriot Dermaku.
O Parma esteve a vencer por 2-0, com
um autogolo de Fabio Lucioni, aos 11 mi-

nutos, e um golo de Gianluca Caprani,
aos 24, mas o Lecce empatou a 2-2 ainda antes do intervalo pelo checo Antonin
Barak, aos 40, e Biagio Meccariello, aos
45.
Na segunda parte, e numa altura em
que o Génova consolidava a permanência
com um triunfo por 3-0, o Parma marcou mais dois golos pelo dinamarquês
Andreas Cornelius, aos 52 minutos, e Roberto Ingleses, aos 66, enquanto o Lecce
reduziu por Gianluca Lapadula, aos 68.
O Génova necessitava de um triunfo
sobre o Verona, do português Miguel Veloso, para conseguir a manutenção sem
depender de ninguém e foi o que conseguiu ainda antes do intervalo, com dois

golos do paraguaio Arnaldo Sanabria, aos
13 e 25 minutos, e do argentino Cristian
Romero, aos 44.
O emblema genovês encerrou o campeonato na 17.ª posição, com 39 pontos - no primeiro posto acima da linha
de despromoção -, enquanto o Verona
terminou no nono lugar, com 49, a dois
pontos do Sassuolo (oitavo), que perdeu
por 1-0 em casa com a Udinese.
A Fiorentina venceu por 3-1 em casa da
SPAL, com golos do ganês Alfred Duncan, aos 20 minutos, do costa-marfinense Christian Kouamé, aos 89, e do chileno
Erick Pulgar, aos 90+4, de grande penalidade. A SPAL marcou por D’Alessandro,
aos 39 minutos.

Já há várias jornadas virtualmente
despromovida, a SPAL terminou o campeonato na 20.ª e última posição, com 20
pontos, referentes a cinco vitórias, cinco
empates e 28 derrotas, e apenas 27 golos
marcados, sendo a equipa menos concretizadora.
Com os três pontos conquistados, a
Fiorentina terminou o campeonato no
‘miolo’ da tabela classificativa, na 10.ª
posição, com os mesmos 49 pontos do
Verona (nono), do português Miguel Veloso, e do Parma (11.º), do compatriota
Bruno Alves.
JN/MS

ESPANHA

Barcelona rejeitou proposta de 60 milhões por Trincão, que ainda nem jogou
O Barcelona terá rejeitado uma proposta
de 60 milhões de euros pelo avançado
português Francisco Trincão, em quem
deposita enormes esperanças para o futuro, garante jornal catalão.

Créditos: DR

O

jovem português Francisco Trincão
ainda não se juntou ao plantel do
Barcelona e já faz correr tinta em
Espanha. Segundo noticiou esta segunda-feira (2) o jornal catalão “Sport”, com destaque na primeira página da edição impressa, um clube inglês mostrou-se interessado
em pagar pelo jovem português o dobro
do que o Barça acordou com o S. C. Braga
em janeiro, ou seja, 60 milhões de euros.
O emblema em causa não foi revelado e a
proposta terá sido comunicada ao Barça
pelo empresário do jogador, Jorge Mendes.
O Barcelona - que no início do ano
acertou contrato com Trincão válido até

2025, com uma cláusula de rescisão de
500 milhões de euros - pagou 31 milhões
de euros ao Sporting de Braga. Transferi-lo apenas meio ano depois por 60 milhões significaria um lucro líquido de 29
milhões de euros para o clube espanhol,
mas os catalães recusaram negociar porque veem muito potencial no jovem de 20
anos. O “Sport” diz que Trincão é “uma
das peças fundamentais no processo de
rejuvenescimento do plantel”, com uma
projeção que leva os responsáveis do clube a privilegiar o aspeto desportivo em
detrimento do financeiro.
Depois de ter sido campeão europeu de
Sub-19 pela seleção nacional, em 2018,
Trincão afirmou-se esta época na equipa
principal do Braga, chamando a atenção
do Barcelona.
JN/MS
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RAPTORS

A equipa canadiana ainda não perdeu
desde a retoma da liga e segue em segundo na Conferência Leste

A

tuais campeões da NBA, os Toronto
Raptors alcançaram na noite desta
quarta-feira (5) a sua terceira vitória
em três partidas desde a retomada da liga
nos arredores de Orlando, na Flórida - e a
sétima consecutiva, se contados os jogos
antes da paralisação por causa do novo coronavírus, em 11 de março.
A equipa canadiana bateu o Orlando Magic por 109 a 99, graças às boas atuações de
Fred VanVleet (21 pontos e 10 assistências) e
Normal Powell (14 pontos vindo do banco),
num duelo que começou com muitos erros e
teve altos e baixos ao longo dos 48 minutos.
Em quatro encontros nesta temporada, todos tiveram triunfos dos campeões.
Os Raptors, que já haviam vencido o Los
Angeles Lakers e o Miami Heat nos últimos
dias, são os segundo melhores na Conferência Leste (49v-18d) e estão classificados
para os playoffs. Eles voltam para o campo
hoje (7) para encarar o Boston Celtics.
Já o Orlando Magic enfrenta os Philadelphia 76ers também hoje (7). A depender dos
resultados, a equipa pode confirmar a sua
vaga nos playoffs com uma vitória.

As duas equipas começaram o jogo a
amassar o aro. Cada uma delas errou os seus
quatro primeiros arremessos. Com mais de
dois minutos de disputa, enfim, o espanhol
Marc Gasol abriu o marcador. Mas nem assim o ritmo engrenou. A seis minutos do
fim do primeiro período, o marcador, magérrimo, apontava 6-4 para Toronto.
Os canadianos cresceram no fim do
período, com cinco pontos seguidos de
Fred VanVleet. Com outras duas bolas
de três, uma delas de Pascal Siakam, os
Raptors chegaram a abrir 21-6 antes de
fechar o quarto com 15 pontos de vantagem (26 a 11).
A partida seguiu truncada no segundo
quarto, mas o domínio de Toronto no “garrafão” (22 pontos a 12) assegurou a manutenção da confortável liderança. Sem muito esforço, e com excelente atuação de OG
Anunoby (10 pontos, dois ressaltos e 1 bloqueio), a equipa estendeu a dianteira para
55 a 35.
E isto mesmo sem uma grande produção
ofensiva de seu principal nome, Kyle Lowry,
que anotou apenas sete pontos nos primeiros
24 minutos.
Orlando começou arrasador no terceiro
quarto, com nove pontos seguidos que cortaram o deficit para 55 a 44. Uma falta pe-

sada de Lowry em Aaron Gordon exaltou os
ânimos entre ambos - Gordon deixou o jogo
logo de seguida, com um problema na coxa
esquerda. E o clima tenso pareceu acender a
equipa da Flórida, que com uma bola de três
pontos de Terrence Ross cortou a vantagem
dos Raptors para 10 pontos (57 a 47).
Mais à frente, uma outra bola de três,
desta vez de Iwundu, deixou o placar 75
a 68 para Toronto, a menor diferença em
muito tempo. Mas com uma outra bola
de três, Serge Ibaka respondeu na mesma
moeda e deixou os Raptors novamente a
10 pontos de distância no fim do terceiro
quarto (78 a 68), que teve vitória parcial de
Orlando por 33 a 23.
A bola entrou em jogo no quarto período e Gary Clark, do Magic, derrubou uma
cesta trouxe a diferença para sete pontos
com um triplo. Cada tentativa de reação da
equipe da Flórida, no entanto, era rebatida
por Toronto, ora com Normal Powell ora
com Ibaka.
Orlando não conseguiu encurtar ainda
mais a diferença, basicamente porque o
adversário tinha uma resposta para tudo. E,
desta maneira, Toronto chegou ao terceiro
triunfo na bolha da NBA.
GE/MS

Créditos: DR

Toronto Raptors, em alta, “varrem” Orlando Magic
e obtêm terceira vitória na bolha da NBA

BASQUETEBOL

Internacional portuguesa Sara Djassi revela ter sido assediada por um treinador
A basquetebolista internacional lusa
Sara Djassi afirmou numa entrevista à
“Columna Cero” ter sido alvo de assédio por parte do treinador Claudio García quando representava uma equipa de
Tenerife, da Liga Feminina 2, na época
de 2015/16.

Créditos: DR

“

O meu nome é Sara Djassi, sou de
Portugal e estou a jogar basquetebol
profissional desde 2015. Nessa época
de 2015/16 joguei numa equipa chamada Ciudad de los Adelantados en Tenerife
(atualmente chama-se Ciudad de La Laguna Tenerife) que competia na Liga Feminina 2. Quando vi a entrevista realizada
na ‘Columna Cero’ à minha companheira
Laura Chahrour (em que admitiu que o
pior momento da sua trajetória desportiva
foi nesta equipa por não se entender com o
treinador, Claudio García) deu-me forças
para falar publicamente e partilhar a mi-

nha experiência em Clarinos”, começou
por contar a basquetebolista lusa.
E a agora jogadora do Manchester Mystics, da WBBL, pormenorizou: “Durante a minha etapa no clube tive a pior experiência da
minha vida. A minha relação com Claudio
García, o atual treinador, nunca foi saudável
desde o princípio. Inclusive, às vezes, fazia
comentários inapropriados sobre a minha
pessoa que me fizeram sentir realmente incómoda. Por exemplo ‘tu portuguesa, tens
um bom rabo’. A partir desse momento não
queria usar a roupa que o clube me dava
porque os calções curtos eram demasiado
justos”.
Segundo relata Sara Djassi, as perguntas
de índole pessoal não tardaram a ser feitas
pelo técnico. “Costumava perguntar-me
várias vezes se tinha namorado e queria
saber se ele estava em Tenerife. Ele até me
disse que, se tivesse um na ilha, descobriria
porque conhece todos. A partir desse mo-

mento, senti-me impotente. Embora tenha
feito o meu trabalho no campo, o meu comportamento mudou. Evitei falar com ele ou
até olhar para ele. Sei que não foi a melhor
conduta... Pensei que havia sido punida
porque era sempre a última pessoa a receber, uns 15 dias depois da data de vencimento. Eu sabia que as minhas colegas de equipa
eram pagas a tempo”.
A basquetebolista falou ainda de outros
insultos de que foi alvo por parte de Claudio
García, tais como “chupa-me os tomates”
e o chamar “suas p....” quando se dirigia às
jogadoras.
Apesar de ter havido uma reunião, após o
Natal, na qual o treinador prometeu mudar
o “comportamento abusivo”, Sara salienta
que este “continuou a agir da mesma maneira”, acabando por abandonar o clube no
final da época.
JN/MS

TÉNIS

Rafael Nadal recusa participar no Open dos Estados Unidos
O espanhol Rafael Nadal não vai defender este ano o título no Open dos Estados Unidos conquistado em 2019, por
considerar que a “situação sanitária
continua muito complicada”, devido à
pandemia de covid-19.

Créditos: DR

O

jogador maiorquino, de 34 anos, recorreu à rede social Instagram para
justificar a decisão de não marcar
presença naquele que será o segundo Grand
Slam da temporada, quando habitualmente é o último, depois de Wimbledon ter sido
cancelado e de Roland Garros ter sido adiado para setembro.
“Depois de pensar muito, decidi não
participar no US Open. A situação sanitária continua muito complicada por todo o
mundo, com casos de covid-19 que parecem fora do controlo. Sabemos que o calendário para este final de época, depois de

quatro meses sem jogar, é uma barbaridade,
mas agradeço os esforços de todas as partes
para que os torneios aconteçam”, escreveu
o tenista, que venceu o “major” norte-americano em 2010, 2013, 2017 e 2019.
O número dois mundial acrescentou que
“não queria tomar esta decisão”, mas está
a seguir o seu “coração”, ficando, desde já
afastada a hipótese de poder igualar o suíço
Roger Federer, quarto do ranking da ATP,
em conquistas do Grand Slam. O helvético
é o mais titulado, com 20, face aos 19 do espanhol.
O circuito masculino apenas regressará em 22 de agosto, com a realização do
Masters 1000 de Cincinnati, que serve de
preparação para o Open dos Estados Unidos, a ser disputado entre 31 de agosto e
13 de setembro.
JN/MS
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VOLEIBOL

Supertaça de voleibol com novo modelo
O Benfica vai defrontar Sp. Espinho e Ac.
São Mamede, na Série A da Supertaça
de voleibol 2020/21, enquanto o Sporting
terá pela frente Fonte do Bastardo e Leixões, na Série B, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira (5).

N

um formato atípico e mais abrangente, justificado pelo cancelamento da
última temporada da modalidade,
devido à pandemia de covid-19, o troféu será
disputado por seis equipas, ao contrário do
habitual confronto entre campeão nacional
e vencedor da Taça de Portugal.
A Supertaça vai realizar-se entre 11 e 20 de
setembro, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, juntando as quatro equipas mais bem
classificadas da fase regular da última época
(Benfica, Sporting, Sporting de Espinho e
Fonte do Bastardo), além da Ac. São Mamede e Leixões, que iriam defrontar, respetivamente, leões e águias nas meias-finais da
Taça de Portugal.
Os dois primeiros classificados de cada
série apuram-se para as meias-finais da
prova, marcadas para 19 de setembro, um
dia antes da final, que vai opor os vencedores das meias.
JN/MS

Calendário da Supertaça
Fase de Grupos
Jornada 1 - 11/09
São Mamede

Série A

Benfica

Leixões

Série B

Fonte do Bastardo

Jornada 2 - 12/09
Sp. Espinho-Ac.

Série A

São Mamede

Sporting

Série B

Leixões

Jornada 3 - 13/09
Benfica

Série A

Sp. Espinho

Fonte do Bastardo

Série B

Sporting

Meias-Finais - 19/09
1.º Série A

Jogo 1

2.º Série B

1.º Série B

Jogo 2

2.º Série A

Final
Vencedor J1

20/09

Vencedor J2

45

MILÉNIO | DESPORTO

Sporting reforça-se com
central brasileiro Éder Levi
O Sporting reforçou a equipa de voleibol com o central brasileiro Éder Levi,
que vai reencontrar o treinador Gersinho, com quem trabalhou na formação da seleção canarinha.

“

É uma alegria imensa estar aqui, conheço bem a história do Sporting.
Sei da responsabilidade que estou
a assumir porque já ouvi falar muito do
clube. Estou muito feliz por poder fazer
parte desta equipa e ter a oportunidade
de continuar a escrever história com a
camisola do Sporting”, disse, ao site dos
“leões”.
O jogador chega dos estónios do Parnu
Vorkpalliklubique, para os quais se transferiu no início deste ano proveniente dos
brasileiros do Sada Cruzeiro. No currículo
tem vários troféus nacionais e internacionais, como a Superliga Brasileira, o Campeonato Mundial de clubes e o Campeonato Sul-Americano de clubes.
O atleta revelou-se feliz por reencontrar
Gersinho, que o orientou em 2010 e 2011
nos escalões base do Brasil, “um excelen-

Créditos: DR
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te técnico e muito boa pessoa”, pelo que
assumiu estar “muito entusiasmado por
poder voltar a trabalhar” com o seu compatriota.
Levi prometeu “raça e muita vontade de
trabalhar” e manifestou o desejo de que os
adeptos sejam “o sétimo jogador”.
JN/MS

NHL
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NHL and its labs say COVID-19 testing doesn’t overlap with public’s

The NHL says the laboratories hired to
conduct daily COVID-19 tests on players
in Edmonton and Toronto keep their supply chains separate from the public’s to
ensure never the twain shall meet.

R

oughly 1,500 samples are collected
and analysed daily in each city not
only from players, team and NHL
personnel, but from restaurant and hotel
workers supporting the post-season tournament in each hub.

Prior to the NHL’s restart this summer,
deputy commissioner Bill Daly estimated
between 25,000 and 30,000 tests will be
administered through the end of the Stanley
Cup final.
Aware that even a perceived conflict with public testing could sour each
city’s population on hosting a dozen NHL
teams, the league and labs insist there
isn’t one.
The chief executive officer of DynaLife in
Edmonton says the lab sources chemicals
and machinery from manufacturers that
don’t supply Alberta Health Services.
“A very simple analogy would be public
health has chosen to run a fleet of Chevrolets and Fords as their vehicles,” Jason Pincock told The Canadian Press.
“We looked at that and said, ‘OK, we
want to make sure that they’re going
to have all the parts and tools for all the
Chevys and Fords that they need. So we’re
going to buy the Hondas, and we’re going
to run Hondas for the NHL.’ They’re all still
cars.”
The NHL’s chief medical officer indicated both labs gets their tests and technology
from non-public suppliers.
“The way we’re doing the testing is using
different staffing, different reagents and a different testing platform or machinery than is
being used for the public testing,” Dr. Willem
Meeuwisse said when the NHL announced
details on resuming the 2019-20 season.
DynaLife set up a dedicated COVID-19
testing lab for the NHL in its downtown Edmonton location a few blocks south of Rogers Place and the two team hotels.

“It’s testing we weren’t doing before,”
Pincock said. “We’ve never had a role in
doing the public’s COVID testing.
LifeLabs processes Toronto’s NHL tests at
its main facility near Pearson Airport.
LifeLabs performs COVID-19 testing for
both public and commercial clients, which
now includes the NHL.
Senior vice-president Chris Carson states
the company can handle both.
“We wouldn’t have taken it on if we
couldn’t,” he said. “We have been very
conscious of ensuring we are there for the
support of the public health network. It is
our first priority.
“We do track these capacities separately and we go to significant lengths to make
sure we are supporting the public health
network, and as the NHL has indicated, ensuring that we are not drawing against that
to support our commercial relationships
like the one we have with the NHL.”
Both Pincock and Carson say their labs
hired additional staff – 70 in the case of Edmonton – to fulfil the NHL’s testing needs.
The league’s demand for tests will decrease as teams are eliminated from the
post-season and depart hub cities. It should
dwindle to zero in Toronto in September.
Alberta’s reward for high testing capacity
and low rate of infection relative to other
NHL markets was the league choosing the
provincial capital to complete the playoffs.
The tentative start date for the conference
finals is Sept. 8 followed by the Stanley Cup
at Rogers Place.
The NHL said Monday (3) no players or
staff have tested positive for the virus since

the 24 teams entered the secure zones in Toronto and Edmonton on July 26.
Alberta’s government has encouraged
everyone, even the asymptomatic, to get
tested. Public Health Ontario isn’t currently
recommending routine tests for asymptomatic people.
Slowdowns or hiccups in public testing
risk a scenario in which Albertans wonder
why healthy young men are tested at a faster rate than them.
“Just the mere optics of tests in the public system taking longer than tests for NHL
players can be problematic,” said Dr. Lorian Hardcastle, an associate law professor at
the University of Calgary who specializes in
health law and policy.
An NHL team receiving preferential or
additional servicing from the health-care system has been a flashpoint in Alberta before.
Calgary Flames players and their families receiving H1N1 flu vaccines in 2009 at
a private clinic, the day before the province
declared a shortage, resulting in an inquiry
and the firing of a nurse and her supervisor.
Alberta has the capacity to perform
16,000 daily tests and the highest single-day
demand so far was 11,501 on July 31, Alberta
Health communications assistant director
Tom McMillan told The Canadian Press in
an email.
“Alberta has had the most open testing
approach in Canada and not yet approached
our maximum capacity on any given day”.
“More important than simple capacity is
ensuring that testing is available when it’s
needed for those who need it most.”
Global News/MS
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CICLISMO

Ciclista envolvido no acidente de Jakobsen: “Odeio o que se passou”

“

Odeio o que se passou ontem [quarta-feira, 5]. Não tenho palavras para
descrever o que sinto pelo Fabio e outros que foram arrastados ou caíram. Neste
momento, a saúde do Fabio é o que mais
importa, penso nele constantemente”, escreveu o ciclista na rede social Twitter.
Na quarta-feira (5), no sprint final da
primeira etapa da Volta à Polónia, em
Katowice, Jakobson (Deceuninck-Quick
Step) estatelou-se nas barreiras de proteção, depois de ser apertado por Dylan
Groenewegen (Jumbo-Visma).
O holandês, de 23 anos, sofreu graves
lesões, nomeadamente na zona da cabeça e rosto, e foi operado ao longo de cinco

horas, mantendo-se em coma induzido,
em estado grave, mas estável, de acordo
com os médicos.
A queda de Jakobsen acabou por provocar uma ‘onda’ de outras quedas, incluindo a do próprio Groenewegen, já depois
de cruzar a meta, com vários ciclistas a
acabarem por ir para o hospital, nomeadamente Marc Sarreau, com um traumatismo nas costas e roturas ligamentares
múltiplas, Damien Touzé (Cofidis), com
uma tripla fratura numa mão ou o espanhol Eduard Prades, com uma fratura
numa vértebra.
O incidente levou à desqualificação de
Groenewegen, e o diretor da equipa de
Jakobsen, a Deceuninck-Quick Step, Patrick Lefevere, confirmou esta quinta-feira (6) que vai apresentar uma queixa-crime contra o ciclista holandês, depois de
já ter apresentado uma queixa na União
Ciclista Internacional (UCI).
JN/MS
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O ciclista holandês Dylan Groenewegen
(Jumbo-Visma), envolvido no acidente que provocou a grave queda do seu
compatriota Fabio Jakobsen, atualmente em coma induzido, disse não encontrar palavras para o que sente.

MOTO

Portugal poderá receber prova
de encerramento do Mundial de MotoGP
“O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) é circuito de reserva do Mundial
de MotoGP nos anos de 2020 e 2021 e tem
um pré-acordo para entrar no calendário
em 2022”, recordou.
Com a vinda do Mundial de Fórmula 1,
a 25 de outubro, o circuito algarvio sofrerá
m comunicado, a empresa promo- obras de melhoramento, nomeadamente
tora do Campeonato do Mundo de com o asfaltamento da pista, que era uma
Velocidade em motociclismo anun- das exigências da DORNA para a vinda do
ciou na passada sexta-feira (31) a entrada campeonato a Portugal, resolvendo, asde uma nova corrida na Europa, devido ao sim, esse problema.
No entanto, instado a confirmar a entracancelamento das provas de Argentina,
da do AIA já no calendário de 2020, Jorge
Tailândia e Malásia.
Em declarações à Agência Lusa, o pre- Viegas escusa-se a “fazer comentários”. O
sidente da Federação Internacional de anúncio será feito publicamente no dia 10
Motociclismo, o português Jorge Viegas, de agosto.
A data disponível é o 22 de novembro, a
confirmou que “Portimão é uma hipótese”
seguir ao Grande Prémio da Comunidade
para acolher esta 15.ª prova.
O Mundial de MotoGP foi, este ano, reduzido a 15 corridas devido à pandemia de covid-19, anunciou na passada
sexta-feira (31) a DORNA, e Portugal é
hipótese para acolher a prova de encerramento da época.

Créditos: DR

E

O piloto português Miguel Oliveira (KTM)
acredita que “é tempo de redenção” no
Grande Prémio da República Checa de
MotoGP, depois de ter abandonado em
Jerez de la Frontera (Espanha) devido a
uma queda na primeira curva.

O

piloto de Almada chega domingo
(9) à terceira prova da temporada
“ansioso por voltar a correr”, até
porque, apesar da queda na corrida, tinha
registado a melhor qualificação de sempre na categoria rainha, com um quinto
lugar.
“Obviamente que estou ansioso por
voltar a correr após um curto período.
Depois do resultado que tivemos na ronda anterior, sinto que é tempo de redenção e estou à espera de voltar a correr em
Brno, que é um circuito de que gosto”,
disse Miguel Oliveira, em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da
equipa Tech3, na qual milita o português.
De facto, o piloto de 25 anos venceu a
prova de Moto2 em 2018, tendo sido ter-

ceiro classificado em 2017. Em MotoGP,
foi 13.º classificado em 2019, ano em que
se estreou na categoria principal do motociclismo de velocidade.
“Tive boas sensações e somámos alguns pontos na corrida. Sinto que é um
bom circuito para nós e também é bom
termos agora três corridas consecutivas”,
destacou Oliveira, que espera começar
este périplo “com um bom resultado em
Brno”, algo que já deveria ter acontecido
“na prova anterior”, em que um toque do
sul-africano Brad Binder (KTM) na roda
traseira o colocou fora de prova.
Após duas corridas disputadas, Miguel
Oliveira ocupa a 13.ª posição da tabela de
pilotos, com oito pontos, fruto do oitavo
posto conseguido na prova de abertura do
Mundial de MotoGP, em Jerez de la Frontera, que também acolheu duas provas
consecutivas. O francês Fabio Quartararo (Yamaha) é o líder do Mundial, com
50 pontos, fruto de duas vitórias em duas
corridas.
JN/MS
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Miguel Oliveira
quer redimir-se na
República Checa

Valenciana, em Espanha, que se disputa
no fim de semana anterior.
Certo é que quem acolher a derradeira
prova da temporada irá, também, organizar a Gala dos Campeões, da DORNA, onde
são entregues os troféus aos campeões da
temporada.
O Mundial de MotoGP tinha início previsto no dia 8 de março, mas a prova foi
cancelada devido à pandemia de covid-19,
tendo tido a primeira prova no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, a 19 de julho, e a segunda uma semana mais tarde,
no mesmo traçado.
Após duas provas realizadas, o francês
Fabio Quartararo (Yamaha) lidera o campeonato, com 50 pontos. O português Miguel Oliveira (KTM) é 13.º, com oito.
JN/MS
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FÓRMULA 1

Lewis Hamilton vence pela
sétima vez em Silverstone
e alarga vantagem no Mundial
carreira, estando a quatro do recorde do
alemão Michael Schumacher.
Com estes resultados, Hamilton soma
88 pontos, tendo, agora, 30 pontos de
vantagem sobre o segundo classificado, o
finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que
britânico, que fez a última volta não foi além do 11.º lugar depois de sofrer
com o pneu dianteiro direito fura- um furo nas voltas finais. Max Verstado, deixou o holandês Max Versta- ppen, que somou um ponto extra por ter
ppen (Red Bull) a 5,856 segundos e o mo- feito a volta mais rápida, é terceiro, com
negasco Charles Leclerc (Ferrari) a 18,474 52 pontos.
JN/MS
segundos, conquistando a 87.ª vitória da

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu, no passado domingo
(2), o Grande Prémio da Grã-Bretanha
de Fórmula 1 pela sétima vez e alargou
a vantagem no Mundial de pilotos.
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O

FÓRMULA E

Félix da Costa vence no regresso
da Fórmula E e é mais líder
André Lotterer (Porsche). Sam Bird (Envision), completou o pódio, num final renhido sobretudo entre o segundo e o terceiro
classificados.
Com esta vitória, à qual acrescentou a
“pole position” e a volta mais rápida, Félix da Costa passa a somar 96 pontos, mais
ntónio Félix da Costa aproveitou da 41 que Mitch Evans, segundo classificado
melhor forma o facto de ter partido do mundial de Fórmula E, que nesta proda pole position para liderar a cor- va não pontuou.
rida de ponta a ponta e acabar com 5,445
JN/MS
segundos de avanço em relação ao rival
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O piloto português António Félix da Costa venceu, nesta quarta-feira (5), a primeira de seis provas finais da Fórmula
E, no aeroporto Berlim Tempelhof, na
Alemanha, ao liderar a corrida de ponta
a ponta.
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NOCA executive director to focus
on recruiting youth to the trades
In his new role as executive director of
the Northeastern Ontario Construction
Association (NOCA), Brad Isaac says he
intends to focus on recruiting new members and youth to the trades.

“

I want to work with school boards
to get kids at a young age into construction, do site visits to construction jobs,” Isaac told the Daily Commercial News. “Right now, the industry is
lacking a lot of skilled labour. The main
issue coming from our members is trying
to find people to work. With COVID now
it just makes it harder.”
Next year, NOCA will be handing out
bursaries at local high schools in Sudbury
and northeastern Ontario to help students
going into trades, Isaac added.
In his first few weeks on the job, Isaac
has been visiting and engaging existing
and potential new members. He also plans
to focus his efforts on building value for the
NOCA membership.
As executive director, he will be responsible for membership, the development of
business strategies and relationships between employers of the ICI and heavy civil
construction industry and all levels of government as well as the civil trade unions.
“My goal in the next couple of weeks
is to go out to visit existing members,”
said Isaac.
“I want to build more value for our members through corporate discounts, education and training and try to get new members. Right now, we are sitting at close to
300. Our strategic plan we did last year our
goal was to get 400 by 2022. We’ve got a lot
of work to do.”

Isaac, who took over the position in
June, brings 20 years construction experience in the ICI and heavy civil sector to the
table, as well as knowledge of contract law
and labour relations.
Born and raised in Moose Factory, on
the Moose Cree First Nation reserve located on the James Bay Shore, Isaac attended
high school in North Bay and then moved
to Timmins to study civil engineering at
Northern College.

When he graduated, he was hired by
Miller Paving where he started as a surveyor and worked his way up to supervisor.
Over the years he has worked on many
road, bridge, water and sewer projects and
has carried out a lot of municipal work.
In 2014 he joined Teranorth Construction and Engineering in Sudbury
as an estimator and project manager.
In 2015, NOCA was looking for people
to join its board of directors and Isaac

decided to represent Teranorth on the
board.
Over the years he has been involved
in the Entertainment, Industry Promotion and Industry Fund committees
and also chaired the Membership Committee. He has also served as second
vice-president and on the executive
committee for the past year.
DCM/MS

PCA launches Opportunity Knocks campaign, encouraging ‘pandemic proof’ construction careers
The Progressive Contractors Association of Canada (PCA) is hoping the
country’s youth will open their doors to
careers in the trades with its Opportunity Knocks campaign.

pandemic and well beyond,” said Paul de
Jong, president of the PCA. “Construction
has proven to be an essential service that
opens up all kinds of career paths. And
right now, with the wave of baby boom
retirements in construction, opportunity
he PCA stated that with construcis knocking louder than ever before.”
tion recruitment in high gear across
The Progressive Contractors Associthe country, the campaign is aimed
ation of Canada has launched a new camat encouraging those who are exploring
paign to recruit workers for construction.
or switching careers to open the door to a
PCA — The Progressive Contractors As“pandemic proof” career in the construcsociation of Canada has launched a new
tion trades.
campaign to recruit workers for con“Construction really is the sector of
struction.
opportunity, throughout the COVID-19
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According to the PCA, the construction
sector needs to gain more than 300,000
construction workers this decade to make
up for retirements.
The association added that COVID-19
means major job losses across huge sectors
of Canada’s economy. The campaign encourages young people to consider a career
in one of the country’s most stable sectors.
“The construction trades offer something
that many jobs nowadays do not: stability
and the potential to grow, advance and succeed,” said Keri Salvisburg, vice-president
of member services for the PCA. “This is a

fantastic career choice that comes with the
certainty that construction tradespeople
will always be in high demand.”
The campaign is being supported by the
progressive labour union; CLAC and PCA
member companies including Kiewit,
Aecon, Corrcoat Services Inc., Ledcor,
PCL and Midwest Pipelines Inc., as well
as several organizations including Skills
Canada, Skills AB, Skills BC, BC Industry
Training Authority, CAREERS: Next Generation, Women Building Futures and Apprenticeship Industry Training.
DCM/MS

Visit www.183training.com
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Follow the steps for login
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A natureza no meio da cidade
Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Um pequeno grupo de amigos encontra-se, religiosamente, há mais de 20 anos,
às 8 da manhã de domingo, junto ao monumento dos Pioneiros Portugueses no
High Park em Toronto, para uma corrida, caminhada ou apenas um passeio de
uma hora. No restaurante do parque, o
pequeno-almoço das 9h às 10h e o alegre convívio que se segue compensam
levantar cedo e o esforço do exercício.
Este parque fica muito bem localizado
no centro da cidade, com acesso fácil
quer de transporte público, quer de carro, de bicicleta ou a pé.

O

High Park, aberto ao público desde
1876, localiza-se numa colina com
vista para a Humber Bay e Lago Ontário, do lado sul duma das principais artérias da cidade, a Bloor Street. O dono des-

Monumento dos Pioneiros Portugueses

sa grande propriedade, transformada em
parque por sua vontade, foi John George
Howard, arquiteto bem-sucedido e pintor,
que ali construiu um chalé onde viveu até
à morte - Colborne Lodge -, hoje transformado em museu. Sempre que caminho no
parque, e passo junto da estátua que lhe foi
justamente erigida, penso nele com gratidão
e admiro a visão e generosidade demonstradas.
O High Park é lindo de verão e de inverno, maravilhoso no outono e um primor na
primavera. O que se faz num parque extenso com cerca de 1 600 000 m2? Caminha-se
devagar e aprecia-se a beleza da natureza,
sem ter que se fazer nada. Ou, para os amantes de exercício e atividades, tira-se partido
de haver uma piscina, campos de ténis, um
pequeno jardim zoológico, uma enorme lagoa para pescar, trilhas de dificuldade variada para correr ou andar de bicicleta.
Assistir a uma peça de teatro ao ar livre
do programa anual “Shakespere on the
park” (julho-agosto) foi uma das melhores
experiências que tive numa noite de verão.
O programa já dura há mais de 35 anos e é

procurado por muita gente. Outra, foi apanhar legumes e fruta biológicos numa das
hortas comunitárias que o parque proporciona a quem, como uma das minhas amigas, é dedicada horteloa.
Numa memorável manhã de inverno, em
que caminhava sozinha, sobre a neve macia que silenciava os meus passos, uma pessoa a alguma distância começou a acenar e
a apontar, chamando a minha atenção. Vi,
deslumbrada, o que pensava ser um lobo e
descobri depois ser um coiote. Tão calmo,
certamente perto de seu esconderijo, nada
perturbado com a presença de humanos.
Comovi-me com a pureza de tal encontro.
Sempre que caminho nas manhãs de
outono, fico muda perante a beleza da folhagem dos áceres nos seus tons laranja,
vermelhos e dourados, a formar tapetes
coloridos sobre os quais me apetece deitar
e sonhar.
É a primavera, porém, que atrai ao High
Park centenas de milhares de pessoas para
contemplar as cerejeiras em flor. Foi em
1959 que a cidade de Tóquio ofereceu a Toronto a primeira cerejeira. Depois disso,

High Park Zoo no inverno

cerca de três dezenas foram acrescentadas
através do “Sakura Project” (Projeto Flores
de Cerejeira). De fins de abril, até à primeira semana de maio, não surpreende que o
High Park seja a maior atração de Toronto.
A beleza das flores brancas e rosadas contra
o céu azul em dias luminosos de sol enche
a alma de beleza indiscritível. É frequente
ver posar jovens japonesas em seus quimonos de seda, bordados de cores delicadas, a
fazer lembrar borboletas em cenário digno
de um filme.
Qualquer habitante da cidade de Toronto tem a sorte de, não muito longe de sua
casa, ter um parque onde pode desfrutar de
verde e atividade ao ar livre em qualquer
época do ano, já que o plano de urbanização da cidade acautela os espaços verdes e
a qualidade do ar que respiramos.
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

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Entre 1946 e 1993, 13 países usaram o
fundo do mar para se livrarem de lixo radioativo resultante de centrais nucleares
e de outras atividades envolvendo energia nuclear.

N

a sequência dos tratados de Basileia
e da Convenção de Londres, foram
suspensos os despejos de materiais
radioativos nos oceanos, no entanto, nas
águas ao largo da Somália, contra todos os
tratados, foram submersos até há poucos
anos resíduos nucleares provenientes essencialmente da Europa. Aproveitando a
ausência de governos credíveis e o caos político somali, durante mais de 15 anos, barris de resíduos nucleares foram depositados
no fundo do Oceano Índico. O gigantesco
tsunami do Índico de 2004 trouxe à costa
da Somália diversos contentores com resíduos nucleares e outros. Urânio radioativo,
chumbo, cádmio, mercúrio, diversos resíduos industriais e químicos, e até resíduos
hospitalares. Esta informação foi divulgada
num relatório das Nações Unidas publicado
cinco anos após o tsunami. O relatório da
responsabilidade da UNEP (United Nations
Environment Program) não deixa dúvidas
sobre a responsabilidade de empresas e estados europeus. Em 2009, um porta-voz da
UNEP, Nick Nutall, apresenta claramente a
razão financeira e cega para esta irresponsabilidade: “em média, custou às empresas
europeias 2,50 USD por tonelada para despejar os resíduos nas praias da Somália, em
vez de 250 USD por tonelada para descartar
os resíduos na Europa”.
Muitos barris de resíduos, levados pelo
tsunami, foram esmagados e destruídos,
libertando e espalhando resíduos até 10Km
dentro de terra. Nutall afirmou que a contaminação foi desastrosa. Além de problemas
respiratórios, hemorragias abdominais, da
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boca e vias respiratórias e problemas de
pele, os aquíferos subterrâneos foram também contaminados.
Este é apenas um exemplo da incúria
humana resultante da ganância, do desrespeito pelo seu semelhante e pela sua própria casa – a Terra.
Até 1993 despejaram-se no fundo dos
oceanos 982.394m3 de resíduos radioativos. Estes números foram os comunicados
por diversos estados e países, assim como os
locais de depósito: União Soviética (20 locais no Ártico e 12 no Pacífico), Reino Unido (23 locais no Atlântico), Suíça (3 locais
no Atlântico), E.U.A. (11 locais no Atlântico, 18 locais no Pacífico - este omitiu o peso
de cerca de 90.543 contentores, indicando
apenas o número), Bélgica (seis locais no
Atlântico), França (dois locais no Atlântico), Holanda (quatro locais no Atlântico),
Japão (seis locais no Pacífico), Suécia (um
local no Atlântico), Rússia (vários locais no
Ártico e Pacífico sem indicação de número
de locais), Nova Zelândia (quatro locais no
Pacífico), Alemanha (um local no Atlântico), Itália (um local no Atlântico) e Coreia
do Sul (um local no Pacífico).
Apesar da propaganda feita por alguns
organismos relativamente à segurança dos
resíduos nucleares, a comunidade científica independente adverte para a sua elevada
perigosidade tóxica e cancerígena, sendo
altamente perigosos para a maioria das formas de vida e para o ambiente.
O lixo radioativo resultante da fissão do
átomo emite radiações beta e gama. A sua
perigosidade é de muito longa duração:
urânio - 234 (245 mil anos), neptúnio - 237
(2,144 milhões de anos), plutónio - 238
(87,7 anos), amerício (432 anos)e califórnio
(898 anos).
A escala humana (em todas as direções
ou condições, seja de tempo ou de dimensão geométrica) é absolutamente díspar e
distante da engrenagem do cosmos - essa
pequenez tolda-nos e limita-nos a perceção da realidade, a própria Terra parece-nos imensa e infinita na sua existência.
Isto só acontece por ser tão breve e reduzi-
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Terra Viva

Resíduos
Mortais
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da a nossa própria existência, porém, será
que o facto de sermos tão efémeros nos
desresponsabiliza sobre os danos que podemos causar?
A diferença humana para com outros seres assenta apenas na capacidade de raciocínio e inteligência. Não sobrevivemos por

termos garras maiores, por sermos mais
rápidos ou mais fortes, não sobrevivemos
e evoluímos por ter capacidade de mudar
de cor ou por podermos envenenar outos
seres com uma mordida.
Sobrevivemos devido à inteligência, então… usemo-la.

MOTHER.
TORONTONIAN.
MORTGAGE SPECIALIST.
NATALIE VIEIRA.

#12733 RateShop Mortgages Inc.

FREE, NO OBLIGATION CONSULTATION
MORTGAGESVIEIRA.CA 647-969-5695
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lhável lavar esta carne nem comê-la mal
cozinhada. Para além disso é importante
lavar muito bem a tábua e as facas usadas,
se possível à parte do resto da loiça!

SAÚDE & BEM-ESTAR

Ovos
É um hábito que poucas pessoas têm mas
que é de extrema importância: lavar a casca do ovo! É que a salmonella, uma das
principais causadoras de intoxicação alimentar, pode estar presente dentro do ovo
como também na casca! Ah, e claro - não
consumam ovos crus!
Salsichas
Um estudo conduzido pelo “British Medical Journal” concluiu que por cada salsicha que consumimos perdemos 15 minutos de vida! Mais uma vez, o problema está
na forma como este alimento é produzido:
submetidas a técnicas artificiais, as salsichas têm na sua composição, por exemplo,
nitritos e nitratos de sódio, que evitam a
formação de bactérias mas que, por outro
lado, têm uma potente ação cancerígena.
Já não vão comer um hot-dog ao almoço,
pois não?

Créditos: DR

Alface

Perigos ocultos
Quando vamos às compras - e muitas
vezes fazendo o “esforço” por dar preferência a alimentos que sejam mais saudáveis -, não imaginamos que entre as
nossas escolhas podem existir inúmeros
perigos que muito facilmente passam
despercebidos e, em casos extremos,
podem levar à morte… e em coisas tão
simples como, por exemplo, uma alface!
Confiram alguns exemplos!
Mariscos em conserva
Pesquisas revelaram que este tipo de produtos, apesar de muito práticos, contêm
muito mais levedura do que o permitido
por lei. Quer isto dizer que durante a produção existem violações dos padrões sanitários. O melhor será optar por frutos do
mar congelados!

Carne picada
A DECO - Associação Portuguesa para a
Defesa do Consumidor, classificou a carne picada como um “cocktail de bactérias
e sulfitos” e, por isso mesmo, diz que o
seu consumo deve ser evitado. Um pouco
por todo o mundo foram feitos estudos a
este alimento e, não raras vezes, a carne
apresentava bactérias prejudiciais à saúde (como E. coli, salmonella e listeria),
ingredientes de origem vegetal e sulfitos
(cuja presença, à exceção do sal, é proibida na carne).

zado de animais doentes, alguns microrganismos patogénicos podem entrar nos
queijos e causar uma intoxicação. Em casos mais graves, o consumo destes queijos
pode resultar em brucelose (uma infeção
transmitida de animais a pessoas) e listeriose (uma infeção bacteriana).

Cientistas do Center for Science in the Public Interest (CSPI), que defende os direitos dos consumidores, levaram a cabo uma
pesquisa que tinha como intuito descobrir
quais os alimentos que estavam na origem
do maior número de casos de intoxicação
alimentar. Ora, a alface acabou por ser a
grande “vencedora” deste estudo - ao
que apuraram, foi responsável por 13.568
casos conhecidos de intoxicação. Assim,
nunca será demais lembrar: por muito que
a embalagem diga “pronta a comer” lavem sempre muito a alface e, se possível,
juntem um pouco de vinagre à água que
usam para o fazer!
Refrigerantes

Os malefícios associados ao consumo
de refrigerantes são já bem conhecidos:
obesidade, danos no fígado e nos dentes,
retenção de líquidos, ação negativa no
processo de absorção de vitaminas e miFrango
nerais… Mas os refrigerantes são ainda
A carne de frango é rica em proteína e
prejudiciais à saúde dos nossos ossos, já
possui uma menor quantidade de gorduque contêm ácido fosfórico e cafeína, que
ra relativamente à carne vermelha, mas
levam à diminuição da densidade mineral
também ela tem os seus riscos. É que aves
óssea e, eventualmente, à osteoporose.
são referidas de forma particular como
um “reservatório” de Campylobacter,
Queijo
Inês Barbosa/MS
uma bactéria que, de resto, é considerada
Aqui a situação é um pouco diferente, e
a espécie responsável pelo maior número
tem que ver com o processo de produção:
de gastroenterites de origem bacteriana
é que se for utilizado leite não pasteurinos Estados Unidos - assim, não é aconse-

Resgatando a humanidade em meio à pandemia
Adriana Marques
Opinião

Tanto falaram e continuam a falar sobre
a pandemia, sobre o novo normal e assuntos correlatos que, qualquer coisa
que se escreva a respeito já foi dita, refletida e esmiuçada.

N

o entanto , eu acredito que cada um
de nós está tendo o seu olhar subjetivo e único sobre essa tragédia que
se abateu sobre o mundo e sempre cabe
mais uma reflexão.
Sem dúvida, é um momento delicado,
inusitado, que para a maioria das pessoas
causa medo, pavor, desesperança. Lem-

brando uma máxima bastante conhecida
- “ É nos momentos mais difíceis que devemos manter a tranquilidade” - arrisco
dizer que, mais do que isso, precisamos
aprender a escutar qual lição a vida está
tentando nos ensinar.
Será que o nosso individualismo exacerbado já não cumpriu o seu papel? Será
que não é hora de, real e efetivamente,
pensarmos mais no coletivo e iniciarmos
uma nova maneira de nos relacionar com
tudo que nos cerca? A começar pelo meio
ambiente, pelo nosso modo de produção,
pelas nossas escolhas pessoais e políticas.
Um exemplo gritante de como as escolhas políticas afetam diretamente as
nossas vidas muito mais do que imaginamos, é o caso do Brasil. Diante dessa terrível crise sanitária que assola o mundo,
a população brasileira está à deriva em
um mar de conflitos políticos, guerra de

informações contraditórias e, pasmem:
sem Ministro da Saúde. O resultado disso
é um número elevadíssimo de mortes que
poderiam ter sido evitadas se houvesse
um consenso entre os governantes e autoridades do país. Em meio a negacionismos de toda sorte, indiferença, egoísmo
e aumento da violência, o Brasil está longe do achatamento da curva de contaminação/mortes.
Voltando à lição que poderíamos tirar
de tudo isso, minha percepção é que a
pandemia desnudou o caráter de muita
gente, nos mostrando, a cada um, o grau
de empatia em que nos encontramos.
Essa onda de frieza e egoísmo que parece
estar pairando sobre nós, sempre existiu
e a pandemia apenas a evidenciou. Para
aqueles que ainda estão presos ao seu
próprio casulo é uma questão de tempo
estabelecer uma conexão maior com o

outro. Se assim não ocorrer, poderemos
estar dando adeus à nossa sobrevivência
como espécie. Se não agirmos em conjunto, o vírus nos derrotará. A Ciência
pesquisando incansavelmente por uma
vacina, os profissionais de saúde na linha
de frente do combate, os trabalhos essenciais sendo realizados corajosamente.
E, aos poucos, a vida voltando à normalidade com os necessários ajustes para a
continuidade da vida.
A lição que fica é algo que sabemos há
muito tempo: o ser humano é gregário.
Sem ajuda, sem união, não sobrevivemos.
Gestos e atitudes simples como o autocuidado, a empatia com o próximo, são
suficientes e necessários para desencadear uma outra onda. Uma onda que seja
capaz de dar sentido a todas as mortes
dessa pandemia: a onda de amor e humanidade da qual também somos feitos.
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You never forget your first
The very first item I remember collecting
was a porcelain enamel Coca-Cola sign.
The sign was attached to a makeshift
garage, behind Leo’s Variety Store at the
corner of Paton Road and Lansdowne
Avenue (ironically the exact location of
where the Magellan Project is to be constructed). During the summer breaks from
school I would work at Leo’s, providing
services to countless ITC staff that were
stationed at the Lansdowne Car House.

D

uring the summer of 1975, Leo’s Garage was renovated and Leo gave me
what is known as the very first item
of my collection. It has come to be referred
to as ‘Artifact Numero Uno’. A foot panel
that would be mechanically fastened to the
push side of a door, mainly to advertise and
to protect the door slab from the effects of
the boots and shoes (an early version of the
modern-day kick plate). The memories are
so vivid of when I got the sign including re-

moving it from its place and transporting it
home 11 houses down from Leo’s Variety
Store. This is my earliest recollection of
how I discovered my passion of collecting.
You never forget your first one (in more
ways than one).
Today, it still holds a special place and
location in my collection.
Convincing my father to attach the
sign to a wall of my room in his house
was not an easy task and I finally got to

The Federation of Portuguese-Canadian Business & Professionals (FPCBP) has partnered with Elevation Pictures, the Embassy of Portugal in Ottawa, Tourism Portugal,
and sponsors LiUNA OPDC and LiUNA Local 183 to premiere Hollywood’s “FATIMA”
movie in Toronto. A safe and memorable pre-theatrical release, drive-in experience,
organized by Angie Camara Jr. and Matthew Correia, will be held at Ontario Place in
Toronto on August 12. The program will start around 8 p.m., and the movie will play
just after sunset, around 8:30 p.m.
“We are honoured to play a supporting role in the Canadian premiere of the ‘FATIMA’
movie” says FPCBP President Eduarda Lee Sousa-Lall. “Together with our partners and
sponsors, we feel privileged to share this story of faith with our members, neighbours and
community.”
From Portugal’s Ministry of Foreign Affairs, João da Camara, Ambassador, Embassy of
Portugal in Canada will be in attendance and says “The Embassy of Portugal is very
proud to be associated with the launching of the film Fatima in Canada. The film will show
Portugal: its history, its spirituality and its mysteries. We sincerely hope that the Canadian
public will enjoy it.”
The movie “FATIMA,” directed by Marco Pontecorvo, features an all-star cast including
Joaquim de Almeida, Lúcia Moniz, Harvey Keitel, Goran Visnjic and Joana Ribeiro who
portrays Mary, Mother of God. Set in 1917, outside the parish of Fátima, Portugal, where
a 10-year-old girl and her two younger cousins witness multiple visitations of the Virgin
Mary, who tells them that only prayer and suffering will bring an end to World War I. As
secularist government officials and Church leaders try to force the children to recant their
story, word of the sighting spreads across the country, inspiring religious pilgrims to flock
to the site in hopes of witnessing a miracle. What they experience will transform their quiet
lives and bring the attention of a world yearning for peace.
“We are excited to celebrate the movie business, an impressive international cast, including Luso cinematic artists and to be one of the first Canadian communities to experience
the theatrical release of Fatima, the famous story that turned a small town in central Portugal into a globally known major pilgrimage site,” says event co-organizer, Angie Camara Jr.
Religious, business, political and community leaders are expected to attend the “FATIMA”
movie pre-screening, which is a restricted-access drive-in experience. The movie will be
released in theatres and on demand on August 28, 2020.
“We are living in unprecedented times and the miracle of Fatima’s message of peace,
hope and prayer seems more important than ever,” says event co-organizer Matthew Correia. “The pandemic will make people relate more to the message and have a positive
impact, especially within the Portuguese-Canadian community for those with a strong
devotion to Our Lady of Fatima.”

place it on a wall in my basement room.
This sign has been displayed in four different locations over the last 45 years.
The sign was fabricated in 1939 by the
P&M (Porcelain & Metal Products) company in OriIlia, Ontario. Needless to say
well before my time.
Armando Terra
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A tentativa de Picasso
em esconder o esboço

FYI

O equipamento tecnológico conseguiu ver
que Picasso realmente tentou esconder os
traços recém-descobertos.

-Kika

“A radiografia e a imagem infravermelha,
bem como a análise transversal da pintura, revelaram detalhes sobre o design e o
nível de conclusão da primeira natureza-morta e esclareceram que ela foi realmente pintada na frente da tela e coberta
com uma camada de tinta branca antes de
Picasso pintar a natureza morta cubista
linear” explicou Alison Langley, chefe de
Conservação de Pinturas, em entrevista ao
IFL Science.

“Isto é incomum da parte dele, já que normalmente Picasso pintava diretamente
sobre as camadas de tinta anteriores, muitas vezes retendo vestígios das formas ou
cores originais na pintura final” enfatizou
Langley.

Infravermelho da pintura original

Créditos: DR

O que pode ter motivado
a decisão do pintor
Ainda que os restauradores não tenham
chegado a uma conclusão sobre a motivação de Picasso, Alison Langley levanta
a possibilidade de que o estilo tenha influenciado a decisão.

Obra original, Still Life, de Picasso

STILL LIFE: A OBRA ESCONDIDA

Créditos: DR

Tudo começou quando a obra Still Life, de 1922, precisava de uma restauração devido ao
aparecimento de rugas em algumas áreas. Quando a equipa capturou imagens de infravermelho e raios-X para auxiliar no tratamento, alguns traços de uma outra obra foram
revelados por trás do famoso quadro.
De acordo com a equipa de restauradores, a figura trata-se de uma natureza-morta neoclássica que mostra uma jarra, uma caneca, um objeto retangular (que poderia ser um
jornal) e outra forma circular. A descoberta foi retratada num estudo publicado no SN
Applied Sciences.

Créditos: DR

Langley ressalta que este procedimento
não é típico do pintor. Segundo a profissional, Picasso reutilizava as suas telas
frequentemente, mas o surpreendente é
que ele tenha bloqueado a primeira composição.

Raio-X da Still Life

“Talvez ele não tenha conseguido encontrar um alinhamento lúdico ou artístico
das formas curvilíneas da primeira natureza-morta e das arestas duras da composição abstrata linear final nesse caso”
argumenta a profissional.
Enquanto o mistério não é resolvido, a
obra Still Life foi restaurada completamente pela equipa.

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

ALGARVE

Sara Carbonero é uma verdadeira fã do
Algarve. A mulher de Iker Casillas voltou
a eleger o sul de Portugal para passar uns
dias de férias e tem mantido os seguidores
atualizados, através das redes sociais. Junto
à família e vários amigos, a jornalista tem
aproveitado ao máximo os dias de calor.

FÉRIAS

Antes de assumir as novas funções na TVI, Cristina Ferreira está a repor
energias. Devido à atual pandemia, a apresentadora preferiu não sair do país,
fazendo férias em território nacional. Ainda assim, a escolha recaiu sobre um
local de grande beleza natural e uma residência exclusiva e reconhecida a
nível internacional.
A nova diretora de Informação e Entretenimento optou por hospedar-se na
Casa Gerês, distinguida além-fronteiras. “Foi considerada uma das casas
mais extraordinárias do mundo. Mas a paisagem faz a diferença. O Gerês no
seu melhor”, partilhou a estrela de Queluz de Baixo nas redes sociais. Também no Instagram, Cristina partilhou alguns vídeos em que demonstra o entusiasmo sentido por estar neste espaço, revelando ainda quem a acompanha
nestes dias de descanso.
Foi no programa “As Casas Extraordinárias do Mundo” (produzido pela BBC
e apresentador pelo arquiteto Piers Taylor e pela atriz Caroline Quentin) que
esta mansão teve destaque e foi reconhecida. A Casa Gerês fica perto do Parque Nacional da Peneda Gerês. A cascata privada, piscina natural e jacuzzi
foram alguns dos “detalhes” que Cristina Ferreira partilhou com os seus seguidores. A Casa Gerês não é possível de ser alugada e está disponível apenas
para hóspedes exclusivos.

CAETANA
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CASA DE SONHO

“LUGAR SEGURO”

Cláudia Vieira usou as redes sociais para partilhar um momento familiar especial. Em vídeo, a atriz surge na cama com
a filha mais nova, Caetana, de oito meses. Mãe e filha mostram-se deliciadas com conversa e brincadeiras, sendo possível ver que a menina tem muita energia e adora virar-se
sozinha.

😍🙌🙌

“Tudo certo!!! Chegar a casa e ficar neste namoro bom! 🏼 🏼
🏼 🏼 ”, escreveu a estrela da SIC na legenda desta publicação,
encantando todos com o registo destas brincadeiras.
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🙌🙌

Devido à atual pandemia, Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira decidiram fazer férias em
território nacional. Contudo, tal não significa que tenham deixado de parte experiências diferentes. É que o apresentador e o
companheiro decidiram passar estes dias a
bordo de um barco no Alqueva.
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Em terras alentejanas, Manuel Luís Goucha
e Rui Oliveira aproveitam para descansar e
ainda redescobrir esta região tão elogiada
pela beleza natural. E nas idas a terra, os
dois aproveitam para contactar com a população local, desfrutar da gastronomia e
da cultura regional. Momentos que foram
registados em vídeo.

Com quatro filhos, uma carreira em ascenção e um estilo de vida saudável, as partilhas de Carolina Patrocínio,
nas redes sociais, nem sempre incluem o marido, Gonçalo Uva. Porém, quando a apresentadora decide mostrá-lo aos seguidores, prova sempre que mantêm uma união
bastante feliz.

JLO

Recentemente, voltou a provar que um número não significa nada, ao publicar uma
imagem da respetiva “cara matinal”. No Instagram, junto a uma selfie em que surge de
robe branco, disse: “Bom dia a todos!“. Pelos
comentários, houve mesmo quem dissesse
que Jennifer tem “cara de bebé“.

Ellen DeGeneres vive uma fase negra na carreira.
Após várias denúncias de promover um “ambiente de trabalho tóxico”, a apresentadora enviou uma
carta com um sincero pedido de desculpas aos trabalhadores e, agora, além da mulher, Portia de Rossi,
uma outra celebridade veio defendê-la.
Falamos de Katy Perry, que recorreu às redes sociais para se pronunciar acerca das notícias. Através
de uma série de tweets, a artista garantiu: “Sei que
não posso falar pela experiência de ninguém além da
minha, mas quero dizer que só retirei coisas positivas durante o meu tempo com a Ellen e no programa
dela”.
Além disso, a artista refletiu: “Creio que todos testemunhámos a luz e contínua luta pela igualdade que
ela trouxe ao mundo através da sua plataforma ao
longo de décadas. Envio-te amor e um abraço, amiga
Ellen”.

Créditos: DR

No passado dia 24 de julho, Jennifer Lopez
soprou 51 velas. Porém, a artista continua a
surpreender com uma forma física invejável – fruto de um estilo de vida equilibrado e
consistente prática de exercício físico – e torna-se bastante difícil acreditar na sua idade.

ELLEN DEGENERES

Créditos: DR
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Recentemente, decidiu divulgar uma nova fotografia dos
dois, a preto e branco, na qual surgem deitados, na areia
da praia. Na legenda, Patrocínio excreveu: “lugar seguro”. A publicação conta com quase 50 mil gostos e vários comentários – desde elogios a observações cómicas,
como: “O teu marido parece um gigante perto de ti”.
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Palavras cruzadas

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

8

9

Jogo das 10 diferenças

7
13

5
11

Dicas
1. Aquele que tem má educação; grosseiro, mal-educado
2. Articulação da coxa com a perna, de que
participam o fêmur, a tíbia e a patela
3. Aquele que teima; que insiste, que não
desiste facilmente
4. O que é objeto da nossa mais alta aspiração; a solução perfeita
5. Entidade das lendas europeias, de aspecto humano, orelhas pontudas e pequenina estatura
6. Obter, mediante pagamento, a propriedade ou o uso de algo
7. Firme; que não é tenro, macio
8. Descansar em estado de sono

9. Aquele que não tem ou não demonstra
ter medo; bravo, destemido, valente
10. Quieto, sossegado; não apresenta agitação, perturbação
11. Letreiro sobreposto à imagem de filmes, que fornece a tradução da fala dos
personagens
12. Pequena venda onde servem bebidas,
algum tira-gosto, fumo, cigarros, balas
etc
13. Aquilo que possui baixa temperatura
14. Recipiente geralmente cilíndrico, usado para beber
15. Aquele que faz parte da tripulação de
uma embarcação
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Migas à Alentejana
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MANICURE
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POLICIAL
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BOMBEIRO
ADVOGADO
NUTRICIONISTA
CARTEIRO
JARDINEIRO
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SEGURANÇA
COMPOSITOR
MOTORISTA
ESTETICISTA
JUIZ

• 450 g de entrecosto
• 250 g de lombo ou de costelas de porco
(sem osso)
• 150 g de toucinho salgado
• 800 g de pão de trigo caseiro (duro)
• 3 dentes de alho
• 3 colheres de sopa de massa
de pimentão
• Sal q.b.
Modo de preparação:
Cortar o entrecosto e a carne em pedaços
regulares e barrar bem com os alhos pisados e a massa de pimentão. Deixar ficar
assim de um dia para o outro.
Cortar o toucinho em bocadinhos. Numa
tigela (tigela de barro vidrado muito estreita na base e larga em cima) levar a fri-
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Para 4 a 6 pessoas

Ingredientes

Caça palavras
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C
D
H
J

Culinária por Rosa Bandeira

tar as carnes e o toucinho juntando uma
pinguinha de água. Retirar as carnes à
medida que forem alourando.
A gordura (pingo) resultante da fritura das
carnes é passada por um passador.
Cortar o pão em fatias. Deitá-lo na tigela,
regar com um pouco de água a ferver e bater imediatamente com uma colher de pau
e esmagar. Temperar com o pingo necessário, batendo as migas. Estas devem ficar
bem temperadas mas não encharcadas de
gordura.
Sacudir a tigela, sobre o lume, enrolando
as migas numa omeleta grossa.
Quando as migas estiverem envolvidas
numa crosta dourada e fina, colocar na
travessa, untar com pingo e enfeitar com
as carnes.
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CARNEIRO 21/03 A 20/04
A influência de Marte, Júpiter e Plutão fará com sinta necessidade de
defender aquilo que lhe pertence com unhas
e dentes. Irá mostrar o seu poder, mesmo
que isso possa não agradar a todos.
A sua atenção estará totalmente focada na
família. Se estiver solteiro/a opte por alguém
com um coração mais doce… Já teve a sua
dose de aventura.
TOURO 21/04 A 20/05
Reparará que a sua resistência não
vai estar nos seus melhores dias e
andará um pouco impaciente, principalmente com colegas do trabalho… Tenha cuidado
pois essa falta de calma poderá influenciar
alguma situação financeira.
A influência de Vénus fará com que se sinta
mais romântico/a. Seja exemplo de generosidade e ajude os que estão à sua volta.
GÉMEOS 21/05 A 20/06
A influência de Mercúrio irá ajudá-lo/a a manter o seu humor mais
estável e a voltar ao ritmo do trabalho de
forma mais regular e pacífica.
A sua confiança estará redobrada e exigirá
mais atenção e carinho daqueles que lhe são
mais próximos… Precisará de sentir alguma
segurança por parte daqueles que estão à sua
volta.
CARANGUEJO 21/06 A 20/07
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Soluções

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

LEÃO 22/07 A 22/08

À medida que a semana passa, senO seu poder de raciocínio estará no
tir-se-á com maior motivação para
auge e, durante possíveis reuniões
de trabalho, isso irá notar-se. Saberá quando trabalhar e será eficaz em tudo o faz.
agir de forma calma e pensada.
A sua vida social estará animada e recheada
A influência da Lua Cheia fará com que se de eventos com os seus amigos. Não hesite a
sinta com bastante energia e irá aproveitá-la conhecer pessoas novas.
para fazer tudo o que quer. Nunca se esqueça de pensar antes de agir para não provocar
mal-entendidos.
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CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

VIRGEM 23/08 A 22/09

Aproveite para recomeçar aquela
Saberá como gerir os seus recuratividade desportiva que está essos de forma inteligente. Continue
a manter o balanço perfeito entre trabalho quecida há algum tempo. Convide um/a
amigo/a para o/a acompanhar pois vai nee lazer.
cessitar de uma motivação extra para entrar
A influência de Vénus fará com que se sinta novamente no ritmo.
com doses extra de ternura e carinho. Se estiver solteiro/a acabará por alimentar fortes A influência de Vénus fará com que a comamizades que lhe permitirão estar sozinho/a preensão, harmonia e romantismo voltem
a marcar presença na sua vida… Aproveite!
de forma tranquila.
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AQUÁRIO 21/01 A 19/02

BALANÇA 23/09 A 22/10
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Se estiver de férias, poderá aproveiA influência de Marte e Júpiter fará
tar para começar uma nova atividacom que se sinta pressionado/a e
cansado/a. Tente ter tempo livre de qua- de física. Precisará de algo novo na sua vida
lidade e desabafe o que o/a preocupa com para descarregar alguma tensão acumulada.
alguém próximo.
A influência da Lua Cheia poderá trazer alTenta sempre ser tolerante mas, a pressão guns atritos para a sua relação e será muito
que está a sentir fará com que magoe al- provável que receba algumas notícias meguém que lhe é próximo. Conte até 10 e não nos boas. Sentir-se-á um pouco introvertido/a e de mau humor.
fale sem pensar.
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PEIXES 20/02 A 20/03

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Sentir-se-á entusiasmado/a e
A influência de Mercúrio fará com
cheio/a de vontade de seguir os
que se adapte mais facilmente a
todas as situações. Mantenha-se firme e, seus planos… Embora sinta que algo o/a imse não estiver de férias, prepare-se pois a pede de avançar.
semana será de muito trabalho.
Sentir-se-á pouco disponível para relacioO clima quente do verão aquecerá o seu namentos. Deverá abandonar esta postura
coração. Receba a felicidade que aí vem de se não quiser magoar quem ama.
braços abertos.

A sua autoconfiança estará no auge
e terá todas as ferramentas para
atingir os seus objetivos.
Sentir-se-á em verdadeira harmonia com a
sua família e, sentimentalmente, estará rodeado/a de romantismo e amor. Desfrute
do momento!

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

Os bancos dizem NÃO?
Nós dizemos SIM!
R

M

A

REAL MORTGAGE ASSOCIATES
License # 10464

Sónia Ávila

Mortgage Agent Licence # M09000399

647-274-4809 soniaavilacouto@rmabroker.ca
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Classificados

Este é o momento de nos unirmos.
De ajudarmos quem mais precisa.
A MDC Media Group está a promover a recolha de
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.
A nossa tenda está localizada na Camões Square
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão

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

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

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

Receptionist
Office Administration, Assistant
For a full-time position. The Candidate must
be also fluent in Portuguese, with computer
knowledge, good communication skills and
reliable. Position available immediately.

Rececionista
Assistente Secçao Administrativa
Para posição de full-time, com conhecimentos
de computador, bilíngue PORTUGUÊSINGLÊS, com facilidade de comunicação e
vontade de progredir na carreira.

416-524-3065

Empresa de jardinagem precisa de pessoas,
com e sem experiência, para instalação de
pedra natural e interlock.
Contacte Carlos 416-821-2698

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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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

15%
UP TO

OF MSRP

PLUS NO PAYMENTS
FOR 3 MONTHS

ON ELIGIBLE NEW IN-STOCK MODELS

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

*Available toward the retail cash purchase of eligible new in-stock 2020 vehicles delivered by August 31, 2020. Not compatible with special lease and finance rates or other offers. Credit based on MSRP plus A/C Charge, excluding fees and other charges. Offer is
up to 15% of MSRP Cash Credit on select 2020 vehicles. Offer cannot be redeemed for cash.

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

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 Dufferin)
remaxultimate.com

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS

ruiramos.ca
416-616-5484

FERNANDO FERREIRA

Just Sold!
91 Bowie Ave

Eglinton & Dufferin

Rogers & Keele

Casa Nova
Mississauga – Mineola

Dufferin Grove
Condo Townhome

soldbygil.com
416-427-7645

danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

fernandoferreira.ca
416-528-4724

!
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Asking $568,000.
Solid spacious 2 story three bedroom home on a very quiet 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.

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 visita e ver mais opções.

JUST LISTED!
10 John Frank Road, Woodbridge

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro
style kitchen, fireplace in living room,
finish basement, 5 underground parking
spots, private terrace, close to restaurants, malls, transit, churches, minutes
away from highway.. **** Extras **** included in price, all electrical light fixtures,
kitchen appliances, washer and dryer,
all furnishings security monitor ($25 per
month) a must see!

Sheppard & Weston
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.

3100 pés Casa moderna com 4 quartos, 5 casas de banho, cave acabada
e tetos altos.

Scarlett & Eglinton

Lakefront
Lake St.John

Preço: $929,900
Executive corner unit townhouse! Over
2000 sq.ft of living space, features include hardwood in living and dining with
boxed ceiling with potlights and gas fireplace. 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 features hardwood in all bedrooms with updated bath and walk in closet in master.

Construída em 2011! Com vários melhoramentos! 3 quartos grandes, 4
casas-de-banho e cave acabada com
entrada separada.
Hamilton

174 Riverview Ave, Woodbridge

!
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Preço: $349,900
A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot
Apartamento de 1 quarto como novo,
that is fully renovated from top to bottom.
Spacious home on a quiet, over 2800 Three bedrooms with a basement apart- na área concorrida de downtown em
square feet mature & child friendly street ment and a detached double car garage. Hamilton. Perto do GO Station e transportes. Está a trabalhar de casa e prein the sought after neighbourhood of pine
grove. This homes boasts a walk-out ra- Please call me for more info or to schedule cisa de uma unidade a um preço acesa private viewing.
sível? Ligue-me
vine lot. Rare extra deep lot

J

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

