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A confusão que está a ser criada no setor 
da educação devido às várias entidades 
responsáveis pela sua implementação 
nunca vai ter os resultados esperados. 
Daqui a um mês, os estudantes deverão 
regressar à escola e o mundo parecerá 
ter voltado ao normal. Mas será que es-
tará? Estão a ser implementados planos 
pelo Governo de Ontário que, de acordo 
com Doug Ford, são os melhores planos 
criados no Canadá, estando o resto do 
país numa correria para nos imitar. Os 
professores, os sindicatos, a direção 
escolar e os pais discordam do Premier, 
levantando a questão “Quem sabe me-
lhor?”. Torna-se aparente que apesar de 
todo o oratório bombástico de todos os 
lados, no final são os pais que sabem 
melhor. 

Ao longo da pandemia da Covid-19, a 
seguinte mensagem tem sido cons-
tante: “estamos todos juntos nisto”. 

Este sentimento reconfortante assegura 
um caminho de esperança e de que me-
lhores tempos virão enquanto batalhamos 

as emoções aceleradas, a raiva, o medo e 
a depressão. As crianças e os animais de 
estimação foram vistos como distrações 
positivas e muitos sugerem que o tempo 
que passaram juntos garantiu uma maior 
união familiar. Presumi que com o início 
escolar, os pais iriam querer as crianças 
fora de casa para reaver alguma sanida-
de, mas não, parece que nem os melhores 
planos do mundo serão suficientes para 
atenuar os medos da Covid-19. Para onde 
quer que olhe nos meios de comunicação e 
até nas redes sociais vê a ofensa e o ridículo 
de tudo o que tem vindo a ser anunciado na 
educação. Então quem sabe melhor? Será 
que alguém sabe? São gastos milhões de 
dólares em especialistas para criarem pla-
nos, no entanto, ninguém pára para pensar 
e perceber que para os novos conceitos de 
educação funcionarem, a mensagem tem 
que ser modificada. As pessoas estão visi-
velmente a queixarem-se de que este mo-
delo não funcionará para as suas famílias. 
A guerra de palavras nas redes sociais, os 
emails para o Governo e para os diretores 
das escolas são o mantra do “estamos to-
dos juntos nisto”. A sério? O que poderá ser 
mais prejudicial para o futuro das nossas 
crianças do que adultos em guerra que são 
educados, mas não têm educação?

Educação é um processo de facilitar a 
aprendizagem ou a aquisição de conheci-
mento, habilidades, valores, crenças e há-
bitos. Quando, em 1796, Orace Mann deci-
diu tornar-se no primeiro professor, criou 
um sistema onde as palavras e a presença 
de um indivíduo poderiam mudar a vida 
de um jovem. Com a mudança dos tem-
pos, os sindicatos doutrinaram a boca dos 
professores para se tornarem porta-vozes 
políticos e criaram sistemas que são mais 
benéficos para eles próprios do que para os 
alunos. 

Porquê tantos desentendimentos no que 
diz respeito à educação?  Talvez devêsse-
mos voltar ao quadro de desenhar e aceitar 
a provisão de conhecimentos baseados em 
factos, verdades, leis, princípios, ideias e 
história, entregues com integridade-ser-
viria para educar em qualquer momento 
da história. Consegue imaginar esta sim-
ples sugestão “Não consigo ensinar nada a 
ninguém, apenas consigo fazê-los pensar”. 
E Eric Hofler disse: “A principal tarefa da 
educação é criar uma vontade e facilitar a 
aprendizagem; deveria produzir não pes-
soas aprendidas, mas aprendizes. A verda-
deira sociedade humana é uma sociedade 
em aprendizagem, onde os avós, os pais e 
as crianças são todos estudantes”. 

Na minha opinião, os estudantes deve-
riam ser aqueles que não conseguem per-
ceber o que é melhor para as crianças. 

Já chega de hipérboles! 
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EDITORIAL

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

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

PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the 
most expensive drug in the world. We are begging our community and 
anyone willing to help donate. Any donation makes a di�erence and will get 
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication. 
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Ontário: Maioria dos alunos regressa 
às aulas tradicionais a tempo inteiro
A maioria dos alunos de Ontário vai re-
gressar às salas de aula tradicionais a 
tempo inteiro em setembro. Os alunos 
do ensino básico e de escolas de maior 
dimensão vão ter aulas cinco dias por 
semana, enquanto os alunos do ensino 
secundário vão assistir às aulas apenas 
metade do tempo para reduzir possibi-
lidade de transmissão da COVID-19. Os 
alunos de escolas maiores vão ter tur-
mas de 15 alunos no máximo e quando 
não estiverem na escola vão produzir 
trabalho independente que vai fazer par-
te do currículo. O plano dá aos pais a op-
ção de manter os filhos fora da sala de 
aula e diz que as escolas devem permitir 
que os alunos aprendam à distância. Os 
alunos do 4.º ao 12.º vão usar máscara e 
os mais novos são aconselhados a usar 
máscara em áreas comuns dentro da es-
cola. 

OGoverno de Ontário está a investir 
$309 milhões para garantir que o 
regresso às aulas acontece em se-

tembro de forma segura. Alunos e profis-
sionais da educação vão voltar às escolas a 
8 de setembro e o governo garante que con-
sultou os maiores especialistas do país e da 
província para traçar o plano.  No ano leti-
vo de 2018-2019 em Ontário existiam mais 
de 128,000 professores, os dados são do Mi-
nistério da Educação de Ontário. Na escola, 
como na maioria dos outros setores, o dia a 
dia dos alunos e dos professores vai ser di-
ferente devido ao risco de transmissão da 
COVID-19. A maior fatia do bolo é destina-
da para contratar auxiliares de educação e 
para comprar material de limpeza ($75 M), 
depois segue-se a compra de máscaras e 
equipamento de proteção individual (PPE) 
($60 M) e a contratação de 500 enfermeiros 
para ajudar as direções escolares a seguir os 
protocolos de saúde ($50 M). Para limpar 
autocarros escolares e comprar PPE para 

os condutores dos autocarros a província 
destina $40 M; para recrutar mais profes-
sores são $30 M e para testar são $23.6 M. 
Os últimos $30 M do plano vão ser usados 
para apoios excecionais a alunos com ne-
cessidades especiais; para preparar o staff 
escolar para os novos protocolos de saúde e 
segurança e para apoio à saúde mental. 

Cinco províncias canadianas, para além 
de Ontário, já revelaram os seus planos 
para arrancar com o próximo ano letivo 
em setembro: Colúmbia Britânica, Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba e Quebec. O Pre-
mier de Ontário Doug Ford, disse publica-
mente que algumas províncias elogiaram o 
plano de Ontário, e gostavam que um plano 
semelhante fosse adotado pela sua provín-
cia. Algumas províncias optaram por per-
mitir que o uso da máscara nas escolas fos-
se opcional, tanto para alunos como para 
o staff. Em Ontário estas são as principais 
regras para o novo ano letivo: os horários 
e a dimensão das turmas vai depender da 
área onde vivem. Os alunos do ensino pri-
mário e de muitas escolas secundárias vão 
regressar à escola cinco dias por semana 
em turmas de dimensões normais, mas o 
ministério da Educação explica que em 24 
escolas onde há mais risco de transmissão 
os alunos vão ter aulas físicas só metade do 
tempo. As outras horas vão ser compen-
sadas com trabalho independente que vai 
entrar no currículo. Os pais vão ter sempre 
o direito de decidir se querem que os filhos 
frequentem as aulas físicas e as direções es-
colares ficam obrigadas a dar aos pais a op-
ção de ensino à distância caso assim o en-
tendam. Em relação ao ensino secundário 
as escolas localizadas em áreas de elevado 
risco vão ter as suas turmas reduzidas para 
15 alunos. Já os alunos do ensino primário 
não vão ser divididos em turmas mais pe-
quenas, mas a sua exposição a diferentes 
professores vai ser limitada. O Ministro da 

Educação, Stephen Lecce, diz que o obje-
tivo é manter os alunos com um metro de 
distância entre si e o plano refere que as 
escolas devem promover “a maior distân-
cia possível” em vez de ser pura e simples-
mente uma imposição. As máscaras vão ser 
obrigatórias para os alunos do 4.º ao 12.º 
ano embora o Ministério recomende que as 
crianças mais jovens também as utilizem. 
Em alguns agrupamentos os alunos vão ter 
de fazer um pré-registo antes de ser des-
locarem até à escola e algumas das escolas 
de Ontário vão poder reduzir ou proibir as 
visitas, inclusive de pais. Os intervalos vão 
ser por marcação para permitir que todos 
os alunos lavem as mãos. 

Pais e professores estão preocupados so-
bretudo com a dimensão das turmas e uma 
petição online que critica o plano do Go-
verno para reabrir as escolas em setembro 
já recolheu 200,000 assinaturas. Dois dos 
principais sindicatos da educação ouvidos 
esta semana pelo Milénio Stadium pedem 
ao Governo para recuar e ouvir as preocu-
pações dos pais e dos profissionais da área 
da educação. O setor reclama mais finan-
ciamento para criar turmas mais pequenas, 
contratar mais funcionários e substituir 
ventilação. Outra das possibilidades que os 
sindicatos defendem seria adiar o arranque 
do ano letivo para outubro depois de re-
formular o plano existente. O ministro da 
Educação diz perceber os receios dos pais e 
dos professores, mas sublinha que Ontário 
é a província que está a investir mais di-
nheiro por aluno em todo o país.  

O Premier Doug Ford garante que a deci-
são de manter as turmas do ensino primá-
rio iguais não é económica e informa que é 
fundamentada em conhecimento científi-
co “de algumas as mentes mais brilhantes 
de todo o país”. Ford tem vindo a dizer nos 
seus briefings diários que caso surja uma 
nova vaga de COVID-19 não vai hesitar em 

fechar as escolas. 
Para o próximo ano letivo de 2020-2021 a 

província está a investir $25.5 mil milhões, 
um aumento de $736 milhões em relação 
ao ano anterior.  A verba vem através do 
Grants for Students Needs (GSN) e é, de 
acordo com Lecce, o maior investimento 
da história da província em educação. “O 
nosso governo está a apoiar todas as esco-
las da província para garantir que alunos 
e educadores têm os recursos necessários 
para um ano de sucesso”, disse o ministro 
da Educação em junho. Cada aluno vai cus-
tar à província cerca de $12,525, mais $250 
do que no ano letivo de 2019-2020. 

Na quinta-feira (13), o ministro da Edu-
cação anunciou mais $500 milhões de dóla-
res para as escolas da província. O dinheiro 
vai estar disponível na próxima semana e 
vai ser distribuído pelas escolas de acor-
do com o número de alunos matriculados. 
Cada direção escolar vai decidir onde gas-
tar o dinheiro e pode, se assim o entender, 
contratar mais professores, assistentes e 
zeladores. Lecce informou que $50 milhões 
destinam-se a substituição de ventilação 
nas escolas para melhorar a qualidade do 
ar e $20 milhões são para apoiar o ensino 
virtual. Com esta nova tranche, o regresso 
às aulas na província vai custar quase $900 
milhões aos contribuintes, um valor his-
tórico que o Governo espera ser suficiente 
para garantir que o novo ano letivo decorre 
sem sobressaltos. 

Em Ontário existem 72 direções escola-
res e o Toronto District School Board é o 
maior conselho escolar de escolas do Ca-
nadá e o quarto maior conselho escolar da 
América do Norte. Dados da província de 
Ontário revelam que no ano letivo de 2018-
2019 Ontário tinha mais de dois milhões de 
alunos matriculados em escolas públicas. 

Joana Leal/MS

CAPA
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“It’s the unpredictability at this point that is 
concerning, but regardless we’re focused on 
providing kids their education” - TDSB
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While preparing for the reopening of 
schools as early as next month, the To-
ronto District School Board (TDSB) guar-
antees that it is doing its best to ensure 
the health and safety of everyone, from 
staff to students. During this pandemic, 
the TDSB is considering the needs of 
families and staff by trying to find a bal-
ance between keeping everyone healthy, 
guaranteeing the best possible academic 
experience for students, and supporting 
mental health and well-being of all school 
community.

We had the opportunity to speak 
with Ryan Bird, Manager, Cor-
porate & Social Media Relations 

for the Toronto District School Board, to 
get an insight into the plans for the coming 
school year. 

Milénio Stadium: The final months of the 
2019/20 academic year was difficult for 
both teachers and students. What is your 
assessment of the online classes and the 
work that was done during the confine-
ment period?

Ryan Bird: I think it was difficult everyone 
– whether it would be students, parents 
and staff. This is something that nobody 
ever done before and nobody really im-
agined something like that to even hap-
pen. We had to plan at the flip of a switch 
– something that would’ve taken months 

and months for plan for, we had to do it 

in a couple of weeks. So, it was definite-

ly difficult for everyone. We’ve learned a 

lot of lessons from that time, how online 

and remote learning worked, where we 
could improve… At the same time, I think 
our staff, students and parents grew more 
familiar with the online environment.

MS: As time progressed, and it became 
evident that the pandemic was going to 
be with us for a while, everyone started 
thinking about the future. How has the 
Toronto District School Board planned for 
the coming school year?
RB: From months now, our staff have been 
looking at all the possible options for the 
new school year. More recently we’ve 
learned from the Ministry of Education 
what the plans for September will look 
like, and then all school boards, includ-
ing the TDSB, have been trying to final-
ize their plans. We do have a lot of infor-
mation out there for parents – whether 
it would be health and safety measures, 
what classes will look like, but there’s still 
some unanswered questions that we’re 
working with the Ministry of Education 
to confirm. We’re asking for additional 
funding for smaller class sizes, we are just 
awaiting that, but in the meantime, we 
are pre-registering our students, through 
pre-registration phone calls or online 
forms. While it’s a complex process, we 
need the information as soon as possible, 
so we can plan for September. 

MS: The Toronto District School Board is 

TDSB spokesperson Ryan Bird says the board is working with the province to explore options to lower elementary 
class sizes. (Angelina King/CBC)

14 a 20 de agosto de 20204 www.mileniostadium.com
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asking for smaller sizes classes, like you 
just mentioned, but it’s focusing more on 
Elementary school, right?
RB: Correct, because Secondary school 
classes are being divided in two cohorts/
groups of students, approximatively 15 
students, and they will not be there for full 
days. So yes, it’s more Elementary school 
we’re focusing on for smaller class siz-
es and asking the Ministry for additional 
funding, so we can have smaller class sizes 
of 15 to 20 students per class.

MS: Also because the younger ones, from 
Junior Kindergarten to Grade 3, aren’t re-
quired to were a mask…
RB: Accordingly with the Ministry’s 
guidelines, they’re encourage to wear a 
mask, but not required, yes. I know trust-
ees will be considering a motion next 
week, that will look at whether or not 
to require all students and staff to wear a 
mask, as supposed to just encourage them.

MS: From what is known today, and based 
on the Ontario government’s guidelines, 
what can you tell parents in regards to the 
security conditions, which are currently 
being implemented by the TDSB?
RB: We know that parents, students and 
staff are worried about returning to school 
and work in September, we do recognize 
that. For our part, what we’re trying to do 

is give them as much information as pos-
sible, so they know what we are doing to 
keep them safe. Whether that be health 
and safety measures, what schools will 
look like, classes configurations, those 
kinds of things. We’re just trying to give 
them as much information as possible, so 
they know what we are doing in Septem-
ber, answering as many questions as we 
can. We know they still have some ques-
tions, but we’re trying to answer those in 
the days/weeks ahead.

MS: Many parents are considering the 
possibility of not allowing students to go to 
school. What can you say to parents who 
are concerned about sending their chil-
dren to school during the pandemic?
RB: It goes back to my point on provid-
ing as much information as we can, so 
they know what is going to look like. I 
think they need to know what we’re do-
ing to keep them safe, that we’re follow-
ing the Ministry of Education’s guidelines 
and we’re working with Toronto Public 
Health. There’re education guidelines 
we’re trying to implement, but at the same 
time health, safety and medical guidelines 
to make sure everyone is safe. It’s a mat-
ter of making sure that everyone knows 
what we’re doing, both on the academic 
side and the health and safety side. By giv-
ing them this information, we’re hoping 

they’ll feel more comfortable about re-
turning to school.

MS: Is Toronto District School Board con-
cerned about the academic future of To-
ronto students?
RB: I think it is going to look and feel dif-
ferent for our students, staff and families, 
but we are committed to making sure they 
get the best possible education. Again, 
it’s not going to look the same as previ-
ous years, but everyone in Ontario and 
same cases across the country, are in the 
same position. We’re doing the very best, 
under very difficult circumstances, to give 
students the most normal experience pos-
sible and the best education they can get. 
Whether that be with remote classes - like 
I said we’ve learned a lot of lessons from 
the previous school year, so that will be 
more robust this time around - and ob-
viously with in person learning the edu-
cation we’ll be focusing on giving the best 
we can.

MS: The teachers’ union has challenged 
some of the Ontario government’s meas-
ures, stating that many classes will have 
too many students compared to what 
would be expected when physical distan-
cing is needed. What can you tell us about 
this?
RB: We know that parents, students, 

teachers and other staff are concerned 
about class sizes, particularly in Elemen-
tary school. That’s why we’re asking the 
Ministry of Education for additional fund-
ing. We’re waiting on information about 
that to know if it’s a possibility, but in the 
meantime, we’re looking on how we can 
lower class sizes as much as possible. 

MS: What worries you most about the re-
sumption of classes?
RB: It’s just the unpredictability about 
it. We’re trying, as many School Boards 
across the province are, to make plans 
under the current circumstances. Doing 
the very best we can under those circum-
stances. Who knows what the fall will look 
like? Covid-19 numbers are going down 
across the province, but will we see them 
going back up during Fall or Winter? We 
don’t know. We have to plan and be able to 
be flexible and change as we move through 
the school year. So it’s the unpredictability 
at this point that is concerning, but I can 
tell you that regardless of that we are fo-
cused on providing kids their education 
this Fall – it is definitely going to look dif-
ferent, but we are going to make the best 
of this very difficult situation and be able 
to be flexible if needed.

Catarina Balça/MS

514 a 20 de agosto de 2020www.mileniostadium.com
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Most things have changed this year to 
most of the people. The COVID-19 pan-
demic forced us to change our behaviour 
inside and outside doors and there are 
new public health and safety guidelines 
in place in almost every country. During 
the pandemic’s first wave, students had 
to adapt to a new model of education 
and remote learning was the only option 
at that time. The Ontario government 
announced in the last weeks a plan to 
return to schools in September. Premier 
Doug Ford said the plan was created af-
ter hearing some of the brightest minds 
in the country and admitted that out-
breaks could happen. 

The Elementary Teacher’s Federation 
of Ontario (ETFO) and the Ontario 
Secondary School Teacher’s Federa-

tion (OSSTF) are worried since the govern-
ment ignored the opinion of frontline edu-
cators and announced a plan to open the 
schools in September that doesn’t follow 
the advice of SickKids to reduce the size of 
classrooms. This week, both Federations 
spoke with Milénio Stadium, and they ad-
mitted that teachers are anxious and scared 
because the funding provided by the gov-
ernment is not sufficient to make a safe 
return. ETFO represents around 78,000 
members in the education sector and OS-
STF represents about 60,000 members and 
they hope the government will reconsider 
the plan before September arrives.

Milénio Stadium: In Ontario, most Grade 1 
to 3 classes must have 20 or fewer students, 
while the average class size in Grades 4 to 
8 is 24.5, which means some classes could 
hold more than 30 children, making 
physical distancing virtually impossible. 
Is this a mistake? What would be the ideal 
number of students inside a classroom in 
September?

San Hammond: It’s a mistake and ETFO 
and the parents are asking the Ontario 
government and the Ministry of Education 
to change that. I’m not sure what would be 
the ideal number, even the government at 
one time was saying that a class size should 
be no more than 15 students. So, a class of 

30 would be separated in two classes. We 
had a number of different meetings with 
the government, but we found out about 
the new plan on social media and what we 
would prefer, and all stakeholders, would 
be to have access to the plan before they 
released it.   

MS: Premier Doug Ford has repeatedly 
boasted about Ontario’s plan, stating that 
the province’s strategy includes “the low-
est number of kids in the classroom in the 
country” and he underlined this week that 
other provinces, like BC, are impressed 
with Ontario’s plan. Does ETFO share this 
opinion?
SH:  The Ontario plan has a few good points 
in terms of, for example, students in Grade 
4 to Grade 12 wearing mask but the plan it-
self is severely underfunded. I was on a call 
Tuesday (Aug 11) morning with teachers 
across the country and they are all calling 
for the same thing. The class sizes being 
reduced, all students wear mask, venti-

lation system being updated. The Ontario 
government needs to stop and rethink his 
severely flawed plan to get this right for 
September. They should take a step back to 
the plan that they have now and seriously 
take into consideration what parents and 
stakeholders are saying about class sizes 
and transportation and work together to 
solve those issues. And if we need to delay 
the start of school that’s an option that they 
should consider getting this right. 

MS: Ontario will require students from 
Grades 4 to 12 to wear face masks. Will 
teacher’s need help to put this in place in-
side the classrooms? 

SH: Absolutely, and our locals are working 
closely with school boards to ensure that 
protocol and how will that be implemented 
in classrooms. Our biggest concern is how 
kindergarten and Grade 3 students won’t 
have to wear a mask. I think it would be a 
day and a half of training prior to students 
being at school for our members, we think 
it should be a couple of more days but at 
this point is we are walking through that 
kind of protocols with our members. 

MS: The four main education unions, 
representing around 200,000 education 
workers, said in a joint statement that the 
plan and the budget to achieve it was risk-
ing public safety by “severely underfund-
ing a safe return to school in September.” 
Schools will need more than $309 millions 
to create a safe return to school?
SH: The amount of funding acknowledge 
by the government is $300 million, that’s 
a great start, but the actual number will 
depend if you decrease those class sizes, 
what that looks like across the province 
and school boards would have to let the 
government know as quickly as possible 
how much of those funds would be and for 
additional caretakers, additional educators 
assistants, etc. For staffing is $30 million 
and that is not enough because we need to 
reduce class sizes and we need additional 
staff members. It will always depend on the 
needs that all school boards require across 
the province. Teachers are scared and they 
are concerned with their own safety. I had 
never got the amount of the e-mails that I 

am getting from parents and our members, 
on top of all concerns is the number of stu-
dents in a class.

MS: In the last months, students in dif-
ferent countries were forced to try a new 
model of education. What’s the analysis  
that you do since remote learning is in 
place in Ontario? It was hard for teachers 
and students to adapt to the new model? In 
the future will we have only this model?
SH: In terms of the emergency remote 
learning that our members participated in 
from March, it was running a lot smoother 
at the end of June. But there is still a lot of 
flaws on it and a lot of unanswered ques-
tions. But all the stakeholders and experts 
agree that this model by himself won’t 
work, and they highlighted that it’s im-
portant to students to have classes face-
to-face. In the future, I believe we will see 
an increase of online learning, but I don’t 
think it would be the only education model 
in the entire province. 

MS: What would be your message to the 
parents and teachers?
SH: To both, parents and teachers, we 
are asking them to join other parents in 
demanding smaller class sizes, through 
an online petition, from kindergarten to 
Grade 8. They can help us pressuring this 
government to make sure that reopening is 
safe to everyone. I hope the government is 
flexible because I never saw this number of 
parents and education stakeholders all in 
the same page about class size particularly. 
The government has to listen to people’s 
concerns.

Milénio Stadium: What does OSSTF think 
about the Ontario’s back-to-school plan?

Harvey Bischof: The government did not 
consult with us in a meaningful way on 
the back-to-school strategy. We found 
out about the details of that strategy when 
it was being announced from a podium. 
There is not one aspect of that strategy 
where they give us options and asked us 
to select which would be a better option, 
so it doesn’t beard our fingerprints at all. 

Sam Hammond, Elementary Teacher’s Federation of On-
tario (ETFO) president
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There wasn’t consultation, what is chock-
ing to me. It’s too little too late. They have 
ignored the most important recommen-
dation from the very people they claimed 
to be listening to. SickKids report said that 
the priority strategy for making the return 
safe was to reduce the size of classes to al-
low for physical distancing and they simply 
ignored that recommendation. They are 
putting insufficient funding into staffing 
of people like custodians and cleaners, for 
example, and it all looks like a case of being 
pay wise and pound foolish, they’re saving 
money now which may cost them in the 
long run. There are reclosures of schools 
or parents feel little confidence in the plan 
that they won’t be sending their children 
to school and therefor can’t re-enter the 
economy themselves, all of those things 
will come back to haunt us if there is an 
outbreak. It is truly counterproductive  to 
not pay heed to the voice of frontline edu-
cators who best understand how they im-
plement these plans. 

“For elementary and middle school 
students, a one metre (three foot) 
separation between desks in the 
classroom may be a reasonable bal-
ance to achieve beneficial effect from 
distancing and to practically accom-
modate children in the classroom (…) 
For high school students, a separa-
tion of two metres between students 
is preferred given the transmission 
risk may be higher in this age group”

Source: COVID-19: Recommendations 
for School Reopening - SickKids

MS: How many students we should we 
have in one class?

HB: It really depends of the classroom, but 
probably a good rule will be no more than 
15 students. 

MS: The parents that don’t feel comfort-
able with this plan won’t be forced to leave 
the kids at school. But, will teachers have 
the same option? 

HB: That’s not clear to us, certainly it 
wasn’t clear from the government an-
nouncement. Those discussions are hap-
pening school board from school board 
right know, but I do not have an answer 
to that very good question. We do have a 
sick plan which provides the vast major-
ity of health issues, but our preference is 
of course to keep members safe in the first 
place. We are exploring all legal options, 
we are consulting with legal consul to make 
sure that we are able to use any leavers that 
we need in order to protect our members. 

MS: What would be the ideal funding to 
keep class sizes small and to recruit more 
people?

HB: There is a trivial amount of money to 
increase some staffing. They keep referring 
to some 30 million number as allowing for 

increase staff, but it won’t simply come 
close to meeting the needs. To increase 
staff, you are probably talking something 
in the neighbourhood of $1,5 billion, that 
would be required to reduce the size of 
elementary classes. Definitely it should 
be some money to provide assistance to 
secondary classes as well. We have some 
secondary schools fully reopening and 
they will have classes of 30 and more. The 
total number to provide for a safe re-entry 
would be something in the neighbourhood 
of $3 billion, but that will also include some 
money for equipment and other expenses. 

MS: What will happen if somebody tests 
positive in one class? Can an ill student 
shut down an entire school?

HB: It seems to me that school boards have 
been individually left with the task of com-
ing up with protocols to address that sort 
of situation which again straits me as in-
appropriate and anti-educational respons-
ibility by this government. 

MS: Teachers are scared to come back?

HB:Yes, and I represent not only teach-
ers, but I also represent support workers 
in schools as well, education assistants. 
All of my members are scared, I’m hear-
ing from lots of members about anxiety 
about returning. As we get closer to the 
return to school and we saw a government 
announcement that doesn’t came close to 
what it needs to do in terms of really keep-
ing people safe, I’m hearing from members 
there is anxiety, there is fear. 

MS: What if students go back-to school 
only in October instead of September? 

HB: It would only help if they use that time 
to make changes to their plan. I would sug-
gest that schools not reopen until appropri-
ate measures have been taken, hiring the 
staffing that requires to keep classes at a 
reasonable size. Again, if there’s use in the 
delay to October to get that staffing in place 
I would say yes, absolutely it would help.  
It’s absolutely critical to reduce classes’ 
sizes, but also hiring sufficient cleaners to 
be able to follow the new rules. The num-
bers of custodians and cleaners that we 

have now are not enough to follow sanitiz-
ation protocols. They should be looking for 
additional spaces that can be found so the 
classes could be split in smaller classes, in 
a community centre for example. Schools 
themselves they need to look at things like 
ventilation, so the building could be as 
safer as possible. 

MS: What would be your advice for par-
ents and teachers?

HB: My primary advice to parents would 
be to pressure the government, call your 
MPP, call your school board trustee, send 
him an email, send him a letter insisting 
that the government puts the resources 
that require in order to make the return to 
school safe. My advice for my members is 
we will keep working with them and we 
will do everything that we can to keep 
them safe. 

MS: The older students will have to use a 
mask, but what will happen if they don’t 
follow the rules? It would be teacher´s 
responsibility?

HB: It would be the teacher’s responsibil-
ity in the class to have students follow the 
rules, but if, ultimately, that is unsuccess-
ful then I would expect school administra-
tion to step in and support the teacher and 
ensure that the rules are being followed. I 
have had very little contact with the Min-
istry of Education, we had some meetings 
but it’s only one way of communication, 
it’s the ministry telling us with they are 
doing, as oppose to looking to us for our 
input. 

MS: A Toronto District School Board 
(TDSB) trustee said this week that the prov-
ince’s largest school board will prioritize 
shrinking elementary class sizes in neigh-
bourhoods hit the hardest by COVID-19. 
What’s the OSSTF opinion about it?

HB: I agree with that, it probably would 
make sense to emphasize areas where the 
spread is greater and have even greater 
safety measures there. To make sure that 
everybody has sufficient resources to meet 
the safety needs for where they are. 

Joana Leal/MS

Harvey Bischof, OSSTF president
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Provinces across Canada have announced back-to-school plans for September, but many parents and teachers have raised concerns about safety in the midst of the co-
ronavirus pandemic. Even more important are students themselves, who will have to face the reality of risking their safety on a daily basis. Milénio Stadium asked Toronto 
students how they feel about returning in September and if they worry about contracting COVID-19.

Telma Pinguelo e Francisco Pegado/MS

As a student, do you feel worried about be-
ing back to school, considering the current 
COVID-19 circumstances? Why?
I don’t feel worried about being back to 
school because all my classes will be online. 
This makes going back to school so much 
more comfortable and safer because I won’t 
be in lecture halls with hundreds of other 
students and I can learn without additional 
stress of getting sick from someone at school 
or while commuting to school. 

What is your plan to be safe while attending 
school this year?
Ensuring I can get all my textbooks online 
and if I need to go on campus, making sure 
I wear all the proper PPE. Since all my class-
es are online, it’ll be much easier to be safe 
while attending school. 
How much would you say that the pandemic 
has affected students and teachers so far?
I think the pandemic has affected students 
and teachers in both positive and negative 
ways. To start off, it completely removes the 
chance for teachers to build relationships 
face to face with students. Some students 
don’t learn well online, and some teachers 

don’t teach well online. How someone’s 
education is delivered is a factor in their suc-
cess in the class, so some will struggle while 
others will thrive. For students who have a 
long commute or who can’t focus sitting in a 
lecture hall, this would be a great chance for 
them to explore other ways classes are deliv-
ered. This would also be really beneficial for 
students who do better in school with on-
line classes rather than in person classes. For 
teachers, it will allow them to explore differ-
ent teaching styles and find out what works 
best for not just them, but their students.
Did you have online lessons during the quar-
antine? If yes, did you like it better that the 

traditional classes? Why?
I took an online class over the summer. I 
really enjoyed it because I felt more in con-
trol of my education. I can do my work when 
it fits my schedule instead of the opposite. It 
also eliminates communing from my sched-
ule completely, and I can attend lectures 
wherever I am instead of having to go to a 
certain place at a certain time. Personally, I 
find myself to be so much more successful 
with online classes because I essentially am 
relying on myself to learn in a way that best 
fits my preferred learning styles.

Tainara Teixeira Correa

As a student, do you feel worried about be-
ing back to school, considering the current 
COVID-19 circumstances? Why?
As a student, this return to school does worry 
me a bit due to most kids and teenagers get-
ting sick during flu season. I also know from 
my past experiences that students my age 

(14+) rather just wear a sweater during the 
winter time then just wearing a big jacket. 

What is your plan to be safe while attending 
school this year?
My plan to maintain a safe environment 
for myself and my friends is to wear my 
mask in small/crowded hallways, put 
hand sanitizer on every time I switch 
classes and try my very hardest not to 

touch many things at school. 

How much would you say that the pandemic 
has affected students and teachers so far?
I believe this pandemic has challenged the 
students academically because we are not 
learning as well due to students not being 
focused while being online. I believe to the 
teachers this pandemic created a big amount 
of stress because they tried their hardest to 

teach us to the best of their ability.

Did you have online lessons during the quar-
antine? If yes, did you like it better that the 
traditional classes? Why?
During this pandemic I had online classes for 
all my classes. I did not like it as much as I do 
regular classes due to not learning as much as 
if I were in class face to face with the teacher.

Emily Santos

As a student, do you feel worried about be-
ing back to school, considering the current 
COVID-19 circumstances? Why?

I’m worried about going back to school be-
cause of being around so many people who 
in turn are also in contact with many others, 
but I’m also worried that I won’t be receiving 
a proper education in my final year of high 
school that will prepare me for university 
next year. 

What is your plan to be safe while attending 
school this year?
To be safe in the upcoming school year I plan 
to wear a mask (as required), as well as social 
distancing to the best of my ability as sug-
gested by many medical professionals.

How much would you say that the pandemic 
has affected students and teachers so far?
I think that the pandemic has affected stu-
dents and teachers enormously. Students 
have been impacted both socially and aca-
demically. Those who graduated this year 
did not get a proper graduation or final trip 

(specifically, high school seniors didn’t get 
a prom.) The grade 12’s from this year will 
also miss out on the beginning of their first 
year of university because the fall semester 
for all universities will be online. Every stu-
dent has been impacted academically, not 
only did we miss out on two weeks of school 
completely after the march break, all classes 
also went online where many teachers didn’t 
even bother to do virtual lessons. However, 
I think teachers have been impacted the 
most. For students it is a few years of trouble 
and lack of sufficient education, but for the 
teachers it is their careers. It has been shown 
many times that the school boards and the 

provincial government do not care about 
their teachers. The teachers will supposedly 
be given masks and face guards but their 
opinions are not listened to (as shown by 
the lack of communication with the teach-
ers’ unions) and they also don’t really have 
a choice whether they want to go back to 
work or not.

Did you have online lessons during the quar-
antine? If yes, did you like it better that the 
traditional classes? Why?
I had one class with virtual lessons during 
quarantine and it was very hard to concen-
trate as well as to get help on my homework.

Inês Flores

As a teacher, do you feel worried about be-
ing back to school, considering the current 
COVID-19 situation? Why?
No, I’m excited, but I know it will bring many 
challenges. What I am most scared about 
is how I will keep the students safe. Some 
classrooms that I have gone into don’t have 
a sink, thus making hand washing regularly 
problematic.

 What is your plan to be safe while attending 
school this year?
This school year I will have to make sure I 
take several masks to work. I’ll also protect 
myself by making sure I am sanitizing regu-
larly. Something that I may have to plan on 
doing is taking extra supplies. For example, 
in previous years students would borrow my 
pencils and other materials, but I don’t think 

that’s possible this year.
How much would you say that the pandemic 
has affected students and teachers so far?
I think the pandemic has really impacted 
students and teachers significantly. Students 
were unable to see their friends and class-
mates. The online classes were very challen-
ging for some kids. I believe many people for-
got, that young children especially, did not 
have the technological skills to be successful 
online. Yes, there are programs that can help 

children type, but a lot of school work was 
dependent on adult assistance. In regards to 
the teachers, the pandemic brought about a 
change in teaching style that some were not 
comfortable with. Many had not taught on 
an online platform before.

Did you have online lessons during the quar-
antine? If yes, did you like it better that the 
traditional classes? Why?

No because I’m a substitute teacher.

Meghan Pereira

ESTUDANTES
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Os seus filhos vão regressar à escola no 
início do ano letivo? 
Em termos de voltar para a escola ainda 
estamos muito indecisos. O número de 
casos ainda está muito incerto para tomar 
uma decisão. Se continuarem a baixar, to-
maremos uma decisão mais perto do pri-
meiro dia de escola. 
Porque razão não quer os seus filhos re-

gressem à escola em setembro?
A razão de não querer que o nosso filho 
volte para a escola é a mesma das outras 
famílias. O medo de o nosso filho contrair 
a Covid-19. Nós temos uma bebé em casa 
e não queremos arriscar que alguém em 
casa seja exposto ao vírus. 

Os pais que não autorizarem os filhos a 
regressar à escola e que tiverem emprego 
vão ter de trabalhar de casa ou incorrer 
em despesas para tomar conta das crian-
ças. É o seu caso? Se sim, vão conseguir 
suportar os encargos?

No nosso caso é fácil ter o nosso filho em 
casa. Estou em casa com a nossa bebé e 
não estou a trabalhar neste momento. 

Se o número de casos de Covid-19 não 
aumentar, admite alterar a sua decisão e 
requerer que o seu filho regresse à escola 
durante o ano letivo?
Se os números continuarem a descer em 
princípio deixamos que ele vá começar o 
ano escolar. 
O que acha do plano de reabertura das es-
colas apresentado pelo Governo provincial?
O plano do Governo provincial tem vários 

prós e contas. No nosso caso, o nosso filho 
está numa sala com poucos alunos, por isso 
o risco é menor do que uma sala com 30 
alunos. Aí torna-se mais complicado. As 
crianças não sabem manter distâncias so-
ciais e é difícil entenderem as regras. Tam-
bém  temos a preocupação que o nosso filho 
não vai querer usar uma máscara todo dia. 
Ele é uma criança que adora abraçar os seus 
colegas e professoras, e vai ter de aprender 
que não pode. Ao fim de tantos meses sem 
ver os seus colegas e professoras, eu acho 
que vai ser difícil ele entender que as coisas 
vão ser muito diferentes. 

Paula Henriques
(mãe de estudante com 8 anos)

A sua filha vai regressar à escola no início 
do ano letivo?
Sim. Vai.

Vai regressar porque concorda com o re-
gresso às aulas nestas condições de pande-
mia e com o plano do Governo provincial?
Mais ou menos… vai regressar porque eu 
acho que nós vamos ter que tomar esta de-
cisão algum dia e então que seja agora.

Apesar da percentagem de crianças que 
sofrem complicações das Covid-19 ser pe-

quena, não tem receio que a sua filha possa 
transmitir o vírus aos pais ou pessoa mais 
idosas, no seu círculo de amigos ou familiar?
Tenho receio sim.

Se o número de casos de Covid-19 na pro-
víncia aumentar, admite alterar a sua de-
cisão a meio do ano letivo?
Com certeza.

O que acha do plano de reabertura das esco-
las apresentado pelo Governo provincial?
Acho que não está totalmente correto e 
devia ser alterado. As turmas deviam ser 
reduzidas, contratarem mais professores e 
mais auxiliares de educação e criarem me-
lhores condições para que houvesse mais 
segurança.

Maria de Fátima Lima (mãe de 
estudante com 12 anos)

Os seus filhos vão regressar à escola no iní-
cio do ano letivo?
Em princípio, sim.

Vão regressar porque concorda com o re-
gresso às aulas nestas condições de pande-
mia e com o plano do Governo provincial?
Não necessariamente. Vão regressar por-
que é essencial que continuem a sua edu-
cação, que as vidas se aproximem, o mais 

possível, da normalidade pré-pandemia e 
porque tanto a mãe como o pai têm as suas 
vidas profissionais que precisam também 
de ser regressar à normalidade. Até ago-
ra temos tido a ajuda das nossas entidades 
empregadoras, que têm permitido que de-
sempenhemos as nossas funções de casa, 
mas não sei se será uma situação sustentá-
vel por muito mais tempo. Há muitos aspe-
tos a considerar.

Apesar da percentagem de crianças que 
sofrem complicações das Covid-19 ser 
pequena, não tem receio que a sua filha 
possa transmitir o vírus aos pais ou pes-

soa mais idosas, no seu círculo de amigos 
ou familiar?
Haverá sempre essa possibilidade. Estamos 
a pensar tentar fechar o círculo familiar e 
de amigos um pouco mais para que, acima 
de tudo, em caso de haver infeção, não haja 
contágio dentro do nosso círculo familiar e 
de amigos. Não é fácil de o conseguir fazer, 
mas tentaremos ao máximo. Mais uma vez, 
cria-se o isolamento das crianças e também 
dos mais velhos, ao tentar protegê-los.
Se o número de casos de Covid-19 na pro-
víncia aumentar, admite alterar a sua deci-
são a meio do ano letivo?

Se a situação se alterar, não tenho dúvida 
que alteraremos a nossa posição. Nessa al-
tura terão de ser avaliados os impactos que 
terão na nossa vida pessoal, familiar, pro-
fissional e económica.

O que acha do plano de reabertura das es-
colas apresentado pelo Governo provincial?
Acho eu tem pontos positivos e negativos. 
Se por um lado decidiram dar ouvidos, aci-
ma de tudo a alguns especialistas médicos, 
tenho pena que não tenham seguido todas 
as suas recomendações. Logo, na minha 
opinião, as medidas tomadas ficam aquém 
do que deveriam ser.

Pedro Teixeira Mendes (pai de 
estudantes com 12 e 9 anos)

Os seus filhos vão regressar à escola no início 
do ano letivo?
Para ser sincera ainda não decidimos, mas 
estamos inclinados para que não iniciem a 
escola em setembro.

Porque razão não quer os seus filhos regres-
sem à escola no início do ano letivo?
Acima de tudo porque acho eu não vão ser 
criadas condições para que haja segurança, 

não só para os alunos, como para os profes-
sores e auxiliares e também para as pessoas 
que os rodeiam, porque assim que o vírus in-
fetar uma criança, professor ou auxiliar, vai 
automaticamente ter impacto nas suas famí-
lias e muito provavelmente infetar também 
as pessoas mais próximas.

Os pais que não autorizarem os filhos a regres-
sar à escola e que tiverem emprego vão ter de 
trabalhar de casa ou incorrer em despesas 
para tomar conta das crianças. É o seu caso? 
Se sim, vão conseguir suportar os encargos?
No meu caso pessoal, não é muito difícil, por-
que já trabalhava de casa. O meu marido vai 

continuar a trabalhar. Acredito, contudo, que 
haja famílias que tenham dificuldades. Acho 
inclusivamente que o Governo haveria de 
propor legislação que além de prevenir que os 
empregados sejam despedidos com justa cau-
sa por optarem por não pôr os seus filhos na 
escola e terem de ficar ou trabalhar em casa, 
deveria também auxiliar os pais que necessi-
tem de apoio em situações de necessidade.

Se o número de casos de Covid-19 não au-
mentar, admite alterar a sua decisão e re-
querer que o seu filho regresse à escola du-
rante o ano letivo?
Tudo está em aberto. É uma possibilidade.

O que acha do plano de reabertura das esco-
las apresentado pelo Governo provincial?
O plano do Ministério da Educação é pobre, 
mas compreendo que não é fácil elaborar um 
plano que agrade a todos quando há tantas 
variáveis. Desde a evolução da pandemia, à 
evolução da economia, passando pelas ne-
cessidades das crianças e famílias, ou a situa-
ção débil em que as empresas se encontram. 
Apesar de ser um plano de regresso à escola, 
mexe com muitas outras coisas. Neste caso, 
dou um desconto ao Governo e apenas tento 
decidir de acordo com os interesses da mi-
nha família, tentando resguardá-los o mais 
possível. É uma questão de prioridades.

Estela Medeiros (mãe de es-
tudantes com 7, 9 e 12 anos)

PAIS

VOX POP
Depois de apresentado o plano da província de Ontário para iniciar o ano letivo 2020/201 em plena pandemia, quisemos saber como estão os pais a reagir ao anuncia-
do regresso em setembro à vida escolar dos seus educandos. Estarão na disposição de encarar com normalidade o regresso dos seus filhos à escola? O que acham 
deste regresso? Estas foram algumas das perguntas para as quais procurámos resposta junto dos encarregados de educação da comunidade luso-canadiana a residir 
em Toronto.

Carmo Monteiro/MS
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Impossível não pensar, com preocupa-
ção, no regresso das crianças à escola 
em setembro próximo. Sou avó de qua-
tro netos em idade de frequentar a esco-
la primária e, por essa razão, é natural 

que tenhamos tido muitas conversas 
em família, à volta da mesa, e colocado 
múltiplas questões para as quais se con-
tinua a não obter resposta satisfatória. 
Muito em breve os pais serão forçados 
a tomar a difícil decisão – levá-los para 
a escola ou continuar o ensino em casa.

O Governo do Ontário decidiu que se 
regresse à escola sem ter tomado, 
com a devida antecedência, as pre-

cauções no arranjo das salas de aula, na re-

dução do número de alunos, bem como no 
providenciar de recursos complementares 
que, aliás, já se pediam antes do problema 
da Covid-19. O Governo provincial, cons-
ciente dos riscos que esta decisão acarreta, 
deixa a liberdade aos pais de poderem optar 
por continuar o ensino em casa, responsabi-
lizando-os pelo cumprimento do currículo. 

Enquanto mãe, educadora e ativista, 
passei muitas horas nas escolas da cidade 
de Toronto, quer públicas quer católicas. 
Nos últimos quatro anos, tenho feito tra-
balho voluntário nas salas de aula dos meus 
netos. Vejo com preocupação o regresso 
às aulas. Não acredito ser possível em tão 
pouco tempo, por exemplo, mudarem ja-
nelas que não se podem abrir para arejarem 
as salas, manter as distâncias aconselhadas 
dentro delas entre mesas e cadeiras para 
acomodar, com segurança, os 25 ou mais 
alunos que a província acha normal sentar 
numa sala de aulas. É impossível não haver 
transmissão do vírus!

Sinto grande empatia e consideração pe-
los professores e assistentes quando penso 
nas dificuldades que irão enfrentar, dados os 
cuidados extras que precisam ter: lavagem 
constante de mãos, uso de máscaras e proi-
bição de contacto físico entre crianças. A 
professora - com viseira, máscara e distan-
ciamento social - irá conseguir conversar, 
explicar e persuadir uma criança a obede-
cer? Quanto tempo vai sobrar para o ensino 
e a aprendizagem da matéria escolar? 

A preocupação com a ida dos meus pe-
queninos para uma escola, onde ser criança 
deixou de ser natural e viável, é real.  Vão ter 
que ser inventados novos rituais, fruto de 
receios, preocupações e desconfiança – algo 
não desejável. O que se sabe de outros países 
onde nunca se fecharam as escolas ou, onde 
o regresso à escola se fez, após breves pau-
sas, não é suficiente para se poder seguir o 
exemplo, pois não há sucesso completo em 
nenhum dos modelos utilizados.

Dediquei a minha vida profissional à 
educação e sinceramente acredito que a 
sala de aula é fundamental para se apren-

der a viver em sociedade; é onde os alu-
nos adquirirem conhecimentos dados por 
profissionais, essenciais para a sua vida de 
adultos. A escola é um espaço privilegiado 
onde se pode também praticar desportos e 
atividades extracurriculares enriquecedo-
ras. A escola prepara para o futuro e alivia 
grandemente o trabalho dos pais e encar-
regados de educação.

Dados os condicionalismos que vivemos, 
no entanto, acredito que os pais que optem 
por se responsabilizar, durante mais algum 
tempo, com o ensino dos filhos em casa, 
estão no caminho certo. Se tiverem tempo 
e preparação mínima adequada, em nada 
irão prejudicar as crianças, muito pelo 
contrário. Esses pais evitam riscos de saúde 
para a família, põem a segurança e a bem-
-estar de todos em primeiro lugar, para 
além de contribuir para aliviar o sistema. 
Contudo, sei bem que apenas uma minoria 
de pais tem os recursos indispensáveis para 
poderem optar por essa solução.  

Como avó, sei que haverá consequências 
diretas nas escolhas feitas pelos pais dos 
meus netos. Se as crianças voltarem à esco-
la, os avós só os poderão contactar depois 
de respeitadas as regras de distanciamen-
to, criadas desde o início da pandemia. A 
alegria e conforto dos abraços e beijos vai 
desaparecer para ser substituída pela co-
municação à distância. Não é fácil optar por 
um ou outro dos caminhos. As consequên-
cias da tomada de decisões no presente só o 
futuro as irá revelar.  

Nota importante: A algum pai e/ou en-
carregado de educação que me esteja a ler e 
que tencione não levar logo em setembro a 
criança para a escola, aconselho seriamen-
te a matriculá-la (caso seja a primeira vez) 
ou a mantê-la matriculada na escola. Caso 
não o faça, haverá consequências negativas 
para o orçamento da escola e o risco de, 
mais tarde, não haver lugar na sala de aula 
pretendida.
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Regressar à escola
ou ensinar em casa até ver?
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Segundo o que tem vindo a público ain-
da não existe uma data oficial para ini-
ciar o ano letivo 2020/2021, mas o Go-
verno do Ontário pretende que seja em 
setembro e que nessa altura o regime 
seja presencial para todos os alunos. 
Há especialistas em educação que são 
favoráveis ao retorno à escola, desde 
que os alunos sejam devidamente pre-
parados e, claro, organizados em gru-
pos pequenos, mas o que tem vindo 
a publico não garante isso - da parte 
governamental tudo indica que maio-
ria das salas serão como no passado 
com números elevados, mas há quem 
peça que o número seja reduzido para 
metade. 

Eu pessoalmente concordo com o 
número de alunos reduzido para ga-
rantir uma segurança nas crianças, 

porque muitas delas vivem isto com mui-

ta preocupação e a maioria já se assusta ao 
ouvir a palavra coronavírus. O Governo 
tomou a decisão de voltar às aulas pre-
senciais, decisão com a qual eu concordo 
plenamente, mas logo que a ponham em 
prática que seja com muito cuidado e com 
pessoal preparado para lidar com os alu-
nos. Uma coisa é chamar a atenção a um 
adulto para uso de máscara e para manter 
distância de dois metros – e mesmo esses 
nem sempre obedecem -, mas como vai 
ser chamar a atenção a uma criança entre 
os 6 e os 12 anos?

 Será que os auxiliares estão preparados 
para lidar com este tipo de problemas? Vai 
ter que haver uma preparação nos auxilia-
res de educação muito bem organizada e 
com muito cuidado para não haver falhas, 
para que todos estes estejam muito bem 
preparados para lidar com os problemas 
que se aproximam. Psicologicamente vai 
afetar uns e outros, tanto alunos como até 
os próprios professores - aqui o Governo 
deve preparar as equipas e pensar bem em 
reduzir o número de alunos nas salas de 
aulas para que as crianças mantenham a 
devida distância imposta, porque não pode 
ser só nos restaurantes ou até nas salas de 

cinema, deve ser para todos igual, não há 
diferenças, deve haver um certo cuidado 
com as crianças que sofrem de asma, com 
os que têm problemas de respiração, até 
com certos tipos de sangue que dizem ha-
ver tendência e que são mais suscetíveis à 
infeção pelo novo coronavírus e apresen-
tam maior risco de contrair uma infeção. 
Segundo estudos já feitos, há grupos san-
guíneos que têm mais percentagem e são 
mais suscetíveis à infeção. Era aqui que a 
delegação de saúde devia entrar e usar/in-
vestir parte dos milhões que vão estar dis-
poníveis e salvaguardar, ter mais cuidados 
com crianças com mais risco de infeção e 
colocar essas em números mais reduzidos 
ainda. Não se pode dizer que uma criança 
tem poucas hipóteses em contrair a doen-
ça, isso é um engano. Isso vê-se no que está 
acontecer em países que já retomaram as 
aulas - depois do início das aulas os núme-
ros aumentaram em crianças pelo facto de 
não ter havido o devido cuidado. Como to-
dos sabemos o Governo de Ford aceitou as 
recomendações dos epidemiologistas sobre 
corte de adolescentes e restruturação dos 
horários de ensino. Sabe-se também que 
será obrigatório uso de máscaras, que se-

rão feitos testes obrigatórios etc., mas tudo 
isto fica aquém da capacidade de distanciar 
fisicamente os alunos. Ainda não percebi 
bem como vão convencer uma criança a 
afastar-se dois metros do amigo que não vê 
há meses! Está tudo muito bem da forma 
como os políticos apresentam as coisas mas 
esperemos para ver na prática.  Depois de 
aprovarem $309 milhões de dólares, que 
estes sejam bem empregues e em benefício 
dos alunos e dos professores e que não se 
esqueçam de meios para recuperar aqueles 
que ficaram para trás no ensino à distância 
- ninguém diz nada mas muitas crianças e 
adolescentes com a pandemia perderam 
muito do que no futuro lhes vai fazer falta, 
e para isso tem que haver turmas com me-
nos alunos, mais professores para ajudar os 
que por razões óbvias perderam parte do 
que lhes teria que ser transmitido durante 
os meses que as aulas foram canceladas. 
Esperemos que tudo seja como está a ser 
colocado em papel e que os  milhões sejam 
a salvação do regresso às aulas que muito 
bem vai fazer às crianças e até aos próprios 
professores.  

Governo quer regresso às aulas em setembro com alunos nas salas de aulas

Muito preocupante para uns, menos para outros

Augusto Bandeira
Opinião

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca
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Os pais devem ter medo 
de mandar os seus filhos 
para a escola em setembro?

Ultimamente, tenho ouvido na comuni-
cação social que estudos mostram que 
as crianças têm menos probabilidade de 
contrair o coronavírus e que há poucas 
evidências que sugiram que as crianças 
podem transmiti-lo aos adultos. Essas 
mesmas fontes indicam que no Canadá 
houve apenas uma morte por COVID-19 
numa pessoa menos de 20 anos.

Os pais devem ter medo de mandar os 
seus filhos para a escola em setem-
bro?

O Premier de Ontário, Doug Ford, pro-
meteu, há duas semanas atrás, fornecer 
$500 milhões em financiamento para 
construir novas escolas e para “melhorias 
de infraestruturas” existentes como parte 
do plano governamental de $12 mil milhões 
de 10 anos - só que é mil milhão de dólares 
a menos do que sua promessa em 2019. A 
sua declaração no dia 23 de julho, quando 
seu Governo anunciou os $500 milhões em 
investimentos de capital, foi a seguinte: 
“Ao fazer estes investimentos inteligentes 
hoje, vamos garantir que os nossos alunos 
e professores tenham acesso a instalações 
modernas para aprender ”.

Só há um problema: a matemática do 
Governo não bate certo. 

No Twitter, Ricardo Tranjan, economista 
do Canadian Centre For Policy Alternati-
ves, observou que os $500 milhões anun-
ciados pouco contribuem para modernizar 
as escolas de Ontário - são apenas 3,125% 
dos $16,3 mil milhões de reparos em atraso 
do sistema escolar que foram identificados 
pelo auditor geral em novembro passado.

Seja o que for que este Governo está a 
prometer para os próximos 10 anos, o que 
está a investir neste ano é 3% do que foi ne-
cessário no ano passado, e não houve ne-
nhum anúncio de financiamento significa-
tivo para possibilitar o retorno das crianças 
à escola. Embora o Governo tenha prome-
tido em janeiro continuar a gastar $1,4 mil 
milhões por ano em reparos e renovações 
de escolas em 2020-21, assim como fez em 
2019-20, isso é contraditório com a sua 
promessa de longo prazo.

De acordo com o comunicado do Gover-
no de 23 de julho, o investimento de $500 
milhões faz parte de um plano de 10 anos de 
$12 mil milhões para construir novas esco-
las e consertar as existentes. 12 mil milhões 
de dólares não são apenas $4 mil milhões 
a menos do que a quantia de reparos exis-
tente, são também cerca de mil milhões de 

dólares a menos do que os $13 mil milhões 
que o Governo prometeu gastar em 10 anos 
em novembro passado.

Se o Governo se comprometeu a conti-
nuar a gastar $1,4 mil milhões em reparos 
escolares por ano, o que o auditor geral de 
Ontário disse ser necessário não bate certo: 
para manter o stock escolar existente em 
2015, o total de 10 anos seria de $14 mil mi-
lhões, não $12 mil milhões.

A 30 de julho, o Ministério da Educação 
divulgou a sua proposta de estrutura e mo-
delo de entrega de programa para a reaber-
tura das escolas em setembro de 2020. O 
Ministério instruiu os conselhos escolares 
a iniciar o ano letivo com uma capacidade 
“convencional” no nível fundamental, que 
veria todos os alunos nas escolas primárias, 
voltando à escola todo o dia, todos os dias 
da semana, com protocolos aprimorados 
de saúde e segurança. Alunos nas escolas 
secundárias retornarão a um modelo adap-
tado, frequentando a escola em dias alter-
nados e em grupos menores com uma com-
ponente de aprendizagem online.

Em setembro, cada conselho escolar de-
senvolverá um plano para o retorno dos 
alunos, aprovado pelo Ministério da Edu-
cação. Embora os planos não sejam total-
mente conhecidos, pelo que pude apurar, o 
dia 8 de setembro será muito diferente das 
décadas passadas. Os alunos do 4º ao 12º 
grau deverão usar máscaras não médicas 
ou de tecido dentro da escola, inclusive nos 
corredores e durante as aulas. Horários ao 
ar livre, como o recreio, podem ser usados 
como oportunidades para uma pausa no 
uso de máscaras. Os alunos do jardim de 
infância até ao 3º grau serão incentivados, 
mas não obrigados a usar máscaras em es-
paços internos.

Máscaras médicas e proteção para os 
olhos (ou seja, proteção facial) serão for-
necidas a todos os professores e outros fun-
cionários dos conselhos escolares. Todos 
os funcionários da escola serão obrigados 
a usar máscaras, com exceções razoáveis 
para condições médicas. Os pais serão in-
formados de que, caso decidam que seus fi-
lhos se envolvam apenas na aprendizagem 
online, esse compromisso é válido para 
um certo período de tempo e o retorno à 
aprendizagem presencial numa escola só 
ocorrerá em horários prescritos durante o 
ano escolar.

Independentemente da modalidade, 
protocolos aprimorados de saúde e segu-
rança precisarão ser implementados para 
apoiar o bem-estar da equipa de funcioná-
rios e dos alunos.

Sugiro que todos os pais prestem atenção 
especial aos planos em vigor na escola dos 
seus filhos, pois pode haver diferenças nos 
procedimentos nas diferentes autoridades 
escolares.

Peter Ferreira
Opinião
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COVID-19
Novel Coronavirus

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

Visit toronto.ca/covid19

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

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

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

Caro leitor

Bom dia. Olá.

Espero-o bem. Obrigado por nos ler semana após semana.
Em pleno meio do nosso querido mês de Agosto estamos nós. 

Ainda no ano passado, já se anunciava, a CNE (Canadian National 
Exhibition).  Pois, este ano nem isso há.

E logo a seguir dia 6 de Setembro, mais ou menos por aí, iniciavam-se 
as aulas escolares.

Pois cá estamos, em “Pandemia mode” com muita vontade de levar o 
barco a bom porto. Aliás, uns mais atrevidos do que outros, a pensarem 
no “agora”. E que fazer?

Miúdos para a escola. Stress nos pais, nas crianças, nos educadores. 
No próprio sistema.

Mas existem opções de alternativa. Dias alternados - melhor do que 
nada. Mas há que haver respeito e muita consistência de todas as partes 
envolvidas. Aliás, a educação inicia-se em casa.  Na escola aprende-se 
tudo o resto.

Creio que o nosso governo também está bastante apreensivo, mas 
após tantos meses de desgoverno, que outra alternativa temos nós?

Contenção? Repito, respeito, uso de máscaras, algum distanciamen-
to. Regras de higiene bem implementadas. 

É possível.  Há que ver o lado bom das coisas. O estado físico e psi-
cológico de todos envolvidos beneficiará e muito com este regresso ao 
ano lectivo ainda que condicionado. Com cautela. Chegamos lá.

Resto de um excelente fim de semana.
Até breve, se Deus quiser.

Cristina Da Costa
Opinião
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Editorial English version

The education mess being created 
by various entities responsible for its 
implementation will never achieve the 
desired result. In a month from now, 
students should return to school and 
the world will once again seem right. 
But will it be? Plans are being imple-
mented by the Government of Ontario 
which according to Doug Ford are 
the best laid plans in Canada which 
the rest of the country is rushing to 
imitate. The teachers, unions, school 
boards and parents beg to disagree 
with the Premier, raising the question 
“Who knows best?”. It’s becoming 
apparent that despite all the oratory 
bombast from all sides, parents in the 
end will know best. 

Throughout the Covid-19 pandemic, 
one consistent message has been 
that “we are all in this together”. 

This comforting sentiment provided an 
avenue for hope and better times ahead 
as we battled accelerated emotions, an-
ger, fear and depression. Children and 
pets were seen as positive distractions 
with many suggesting that spending 
time brought families together. I had as-
sumed with the school starting, parents 
would want the rug rats out of the house 
so they could regain some sanity, but no, 
it does not appear that the best laid plans 
in the world will be sufficient to allay the 
fears of Covid-19. Everywhere you look 
on mainstream or social media you hear 
the outrage and ridicule of everything 

that has been announced in education. 
Who then knows best? Does anyone? 
Millions of dollars are spent on experts to 
come up with plans, but no one is paus-
ing to think and trust that if the altered 
concepts for education are to work, the 
messaging has to be modified. People are 
complaining loudly that it will not work 
for their family. The war of words on 

social media, emails to the government 
and school officials are the mantra of 
“we are in this together”. Really? What 
can be more detrimental to the future of 
our children than warring adults who are 
educated but have no education? 

Education is a process of facilitating 
learning or the acquisition of knowledge, 

skills, values, beliefs and habits. When in 
1796, Orace Mann decided to become the 
first teacher he created a system where 
the words and presence of an individ-
ual could change a young person’s life. 
How time have changed where unions 
have indoctrinated teacher’s mouths to 
become political mouthpieces and creat-
ed systems which are more beneficial to 
themselves than for students. 

Why so many disagreements about 
the purpose of education? Perhaps going 
back to the drawing board and accepting 
that provision of knowledge based on 
facts, truths, laws, principles, ideas and 
history delivered with integrity would 
serve to educate at any moment in hist-
ory. Can you imagine this simple sugges-
tion “I cannot teach anybody anything, 

I can only make them think” And Eric 
Hofler said “The central task of educa-
tion is to impact a will and facility for 
learning; it should produce not learned 
but learning people. The truly human 
society is a learning society, where 

grandparents, parents and children are 
students together”. 

In my view the students should be 
those who can’t figure out what’s best 
for the children. 

Enough hyperbole already! 

Manuel DaCosta/MS

1 + 1 = 3

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

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

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

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

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

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

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

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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B A K E R Y &  P A S T R Y

SABIA QUE A JACK’S BAKERY 
TEM NOVA GERÊNCIA?
ABERTO DIARIAMENTE 24 HORAS

(416) 651-1780  |  352 OAKWOOD AVE  |   JACKSBAKERY.CA



Michael Cruz 
Pre-owned/New Car Specialist 
mcruz@highparknissan.com

HIGH PARK NISSAN 
3275 Dundas St W, Toronto 
(416) 762-7537 
highparknissan.com

ar Specialist 
om

onto 

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 
CONDITIONS APPLY. MODELS SHOWN $27,798/$48,458 /$39,958/$26,058 SELLING PRICE FOR A NEW 2020 SENTRA SR PREMIUM/2020 MURANO SL PLATINUM/ROGUE SL AWD/ 2020 KICKS SR. ALL 
PRICING INCLUDES FREIGHT AND PDE CHARGES ($1,670 /$1,830/$1,830/$1,830), AIR-CONDITIONING LEVY ($100), APPLICABLE FEES, TIRE CHARGE (THIS FEE COVERS THE COST TO NISSAN CANADA 
OF COLLECTING AND RECYCLING TIRES), MANUFACTURER’S REBATE AND DEALER PARTICIPATION WHERE APPLICABLE. LICENSE, REGISTRATION, INSURANCE AND APPLICABLE TAXES ARE EXTRA. 
OFFERS ARE AVAILABLE ON APPROVED CREDIT THROUGH NISSAN CANADA FINANCE FOR A LIMITED TIME, MAY CHANGE WITHOUT NOTICE AND CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFERS 
EXCEPT STACKABLE TRADING DOLLARS. VEHICLES AND ACCESSORIES ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. OFFERS ARE SUBJECT TO CHANGE OR CANCELLATION WITHOUT NOTICE. TAXES 
EXTRA. SEE YOUR PARTICIPATING NISSAN DEALER OR VISIT CHOOSENISSAN.CA FOR DETAILS. CERTAIN CONDITIONS APPLY. ©2020 NISSAN CANADA INC.

OFFER AVAILABLE BETWEEN AUGUST 1-31, 2020visit highparknissan.com

REDISCOVER
THE ROAD

S A L E S  E V E N T
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O filme Fátima teve finalmente oportu-
nidade de chegar ao grande ecrã em 
Toronto na noite de quinta-feira, 12 
de agosto. A premiere aconteceu no 
Ontario Place, em formato drive-in, e 
levou ao recinto dezenas de convida-
dos que assistiram à longa metragem 
a partir dos seus carros.

O evento foi organizado pela Fede-
ração de Profissionais e Empre-
sários Luso Canadianos - FPCBP 

em parceria com a Elevation Pictures, a 
Embaixada de Portugal em Toronto e o 
Turismo de Portugal.

A produção portuguesa atravessou 
fronteiras, contando com várias colabo-
raçōes internacionais para reconstituir a 
história que remonta a 1917 em que Lú-
cia, uma pastora de 10 anos, e os seus 
dois primos mais novos, Jacinta e Fran-
cisco, afirmam terem tido visōes da Vir-
gem Maria, que lhes terá aparecido com 
uma mensagem de paz.

O filme foi realizado pelo italiano Mar-
co Pontecorvo e envolveu um investi-
mento de seis milhões de euros. A longa 
metragem foi rodada em Fátima e em 
Coimbra, em 2017, com passagens ainda 
por Sesimbra, Pinhal e Tomar.

Nos momentos que antecederam a 
exibição do filme, os presidentes e re-
presentantes das entidades que possi-
bilitaram trazer este trabalho até To-
ronto passaram pela blue carpet, onde 
posaram para fotografias e questōes dos 
media locais. Entre eles esteve Eduarda 

Sousa-Lall, presidente da FPCBP, vin-
do de Ottawa João da Câmara, Embai-
xador de Portugal no Canadá, William 
Delgado, diretor do Portuguese National 
Tourism Office, Joana Vicente, Diretora 
executiva do Toronto International Film 
Festival, Manuel DaCosta, presidente do 
MDC Media Group e ainda contámos com 
a presença de Elizabeth Dowdeswell, 
Lieutenant Governor of Ontario.

Depois da blue carpet, algumas destas 
personalidades subiram ao palco localiza-

do ao lado da tela gigante para deixar as 
suas mensagens, numa apresentação guia-
da por Matthew Correia, que co-organizou 
o evento em parceria com Angie Câmara. 

Em representação das instituiçōes reli-
giosas locais, o padre João Mendonça, da 
paróquia de São Sebastião de Toronto e o 
diácono Silvério Fidalgo da paróquia de 
St. John the Evangelist, Caledon, marca-
ram também presença. O palco foi ainda 
animado pelas atuaçōes musicais de Her-
nâni Raposo e Valdemar Mejdoubi.

Terminadas as atividades em palco, 
deu-se início a exibição do filme, que 
foi recebido com grande entusiasmo por 
todos os que estavam presentes e que se 
fizeram ouvir através das buzinas dos 
automóveis.

A longa metragem Fátima chega-
rá agora a mais plataformas no final de 
agosto, para que todos possam assistir ao 
trabalho que atravessou fronteiras.

Telma Pinguelo/MS

Fátima em Toronto

Fatima, is a movie inspired by a true 
story directed by Marco Pontecorvo. The 
premiere screening was at Ontario Place 
on August 12th, 2020. As part of MDC 
Media Group, I attended the event with 
some anticipation. 

Some aspects of the story were of in-
terest due to some gaps in my mind 
history about the events, which I had 

hoped to fill. The event was organized by 
FPCBP under the expert guidance of Angie 
Camara, which due to the pandemic in 
the background, resulted in an exercise in 

patience. The expectations for this event 
were high and with the exceptions of some 
organizational hiccups the participation 
was for the most part positive.

Now the movie. Anytime a movie at-
tempts to portray a historical event of the 
magnitude that could be said as “world 
changing”, the opportunity for disappoint-
ment is magnified. Depicting a period in-
time where religion in Portugal and the 
world was forever changed is no easy task, 
therefore why ever attempt it? As a cath-
olic, Fatima has always been an enigma 
that asks a million questions about many 

aspects of beliefs and facts of what religion 
is about. Did this movie crystalize or an-
swer any of my interpretive views of Fat-
ima and its message? No. Actually overall 
the movie is somewhat dark and confusing 
where snippets of periods intime are inter-
twined with dramatic effects, which are 
convoluted and confusing. The apparition 
scenes which form the nucleus of the “mir-
acle” looked amateurish and should not 
have been attempted in that form. My view 
of Fatima was not shaken and, in some 
aspects, solidified some of my negativity 
regarding miraculous apparitions and sub-

sequent messaging, which is perplexing at 
best. Careful consideration has to be adopt-
ed when dramatizing an occurrence which 
changed the world, affecting millions of 
lives and memories. This movie did not live 
up to the aura and mystery that shook the 
lives of those that have embraced Fatima. 
lts another movie to be watched primari-
ly for entertainment and should not affect 
the sanctity of your thoughts, nor should it 
become a labyrinth where you look for an-
swers. Look into yourself for those.

Manuel DaCosta/MS

Fatima Movie Review
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Giving back to society

Carlos Teixeira
Managing Partner

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

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

Coming soon
Pickering/ Ajax 416-535-8846

Coming soon
Brampton/ Halton 416-535-8846

Coming soon
Richmond Hill/ Markham 416-535-8846

416-535-8846

Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes

Back Office

Bookkeeping
Accounting

Corporate Life Insurance
Private Pension Plans

Estate Planning

Retirement Options

Corporate Financing
Corporate Debt Solutions

MDC Media Group in conjunction with 
Jose Dias and Luis Miguel de Castro, 
continues its food campaign to help the 
underprivileged of our society. 

We continue our food collection 
campaign at Camões Square, 722 
College St. under the tent where 

dry food goods can be deposited for the 
food bank. Every Thursday we continue to 
distribute 25 meals to needy families under 
the guidance of Jose Dias and Luis Miguel 
de Castro who are in charge of meal distri-

bution. Last week it was Cristina da Costa, 
this week Casa do Alentejo who provided 
wonderful meals. Next week it will be Casa 
dos Açores of Ontario. 

They are an example of what giving 
back to society is about. Volunteers who 
care are still in short supply and we need 
more who can look after our fellow cit-
izens. Thank you for opening your hearts 
and to all who care.

Manuel DaCosta/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R
1714 a 20 de agosto de 2020www.mileniostadium.com



Num ano particularmente atípico, institu-
ições como a Luso Canadian Charitable 
Society têm que se reinventar para con-
seguirem continuar com o seu trabalho 
de apoio social, que em grande medida 
sobrevive graças às ações de angariação 
de fundos junto da comunidade.

A Volta Luso é já um evento que faz 
parte da agenda de todos os lu-
so-canadianos residentes na Grande 

Área de Toronto. Acontece que este ano, 

devido aos constrangimentos causados 
pela pandemia de Covid-19, foi necessário 
repensar a forma da sua concretização. 

Neste verão de 2020, temos uma Volta 
Virtual sem Barreiras e Fronteiras, que pro-
porciona a todos a possibilidade de partici-
pação e contribuição financeira.

Falámos com Heather Grand, CEO e dire-
tora executiva, e foi com satisfação que per-
cebemos que a comunidade está a aderir a 
esta ideia, não esquecendo, portanto, a im-
portância de ajudar a Luso Canadian Charit-
able Society a prosseguir o seu trabalho. 

Milénio Stadium: How is the virtual Volta 
Luso going so far?

Heather Grand: 2020 Luso Virtual Volta, 
Support without Barriers or Volta Virtual 
sem Barreiras e Fronteiras, presented by BPA 
Financial Group and LIUNA Local 183 is go-
ing well. We are pleased with the response to 
date from everyone involved, our sponsors, 
the community and our media partners. We 
are close to 50% of our target raised.
We call it Volta Virtual sem Barreiras e 
Fronteiras in recognition of the barriers 
adults with special needs face every day. 
Luso’s goal is to challenge those individual 
barriers and provide more opportunities 

for personal growth and community in-
clusion. We are grateful that the commun-
ity understands those challenges faced by 
persons living with disabilities and are as-
sisting at whatever level they can. 

MS: Are people responding well and join-
ing the initiative?

HG: Yes. Our Volta fundraiser started five 
years ago and has been a very popular 
event, bringing the community together 
to raise funds for adults living with disabil-
ities. It was a wonderful community event 
in 2019 with more than 500 participants.
However in these unusual times, we must 
do things differently. People are respond-
ing to Virtual Volta by creating teams 
and challenging each other online.  They 
understand the need for support and want 

to help. Participants seem excited about 
our Virtual Volta’s increased flexibility and 
the opportunity to make a difference while 
still respecting the limitations around so-
cial gatherings. Virtual Volta runs until 
August 30th and lets everyone participate 
at their own pace, anywhere, anytime and 
any way they prefer. 

MS: Just as a reminder: How can someone 
participate this year?

HG: One thing that remains unchanged 
from other years, is the need to support 
adults with disabilities. There are several 
ways to get involved, participate and have 
fun for a great cause.

• Visit lusoccs.org and click on 
“REGISTER” to reach the Virtual Volta 
page

Volta Virtual 
sem Barreiras 
e Fronteiras

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1

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

Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM

Heather Grand, CEO do Luso Canadian Chariatble society
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• From there, you can register to be a par-
ticipant and fundraise

• Take part in our weekly themed challen-
ges and support other participants to do 
the same

• Share pictures and videos of your Volta 
adventures activities using the hashtags 
#Luso2020VirtualVolta or #LusoCharities

• Visit our online auction, a new feature 
this year with lots of great new items be-
ing added ongoing

• Or simply make a donation on our Virtu-
al Volta homepage!

If you prefer to support us offline, you can also 
call our Toronto Centre and make a donation 
over the phone by dialling 416-761-9761. 

MS: What are the expectations of total 
fundraising? Any idea?

HG: Our goal is $250,000 and we are hopeful 
that we will meet our goal or even surpass it. 
COVID -19 has prevented us from holding 
our normal fundraising events which pro-
vide more than 35% of our annual operating 
revenues, and our Virtual Volta was created 
to challenge this barrier as well.
We are asking the community to come out 
and support generously as they have in pri-
or years. Volta may be changed this year 
but the need to help adults with disabilities 
still exists!
Together and collectively we can do a lot! 
Thank you.

Catarina Balça/MS

camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

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

Acompanhamos a conversa
de Cristina Da Costa com irmãos

Sérgio e Nélson Rosado — os Anjos

Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable

Conhecemos o artista e compositor guineense

radicado em Espanha – Jalex da Silva

E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais

Vamos ao cinema na rua que junta vizinhos na iniciativa

Not So Famous Players 
– Summer Nights on Spring Grove 
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Blended families are quickly becoming 
the new norm in our society. In fact, cur-
rently, 40% of all Canadian families are 
blended families, and that percentage 
is only counting those who are legally 
married. There are also many “unofficial” 
blended families. While divorce statis-
tics have risen steadily over the last few 
decades, the majority of divorced par-
ents marry again. Blended families are 
also commonly created by previously 
unmarried parents, as well as those who 
have lost a spouse. It is estimated that 
step-families are created in approximate-
ly one third of all Canadian marriages. 

While the circumstances that lead 
to a blended family life may dif-
fer, some things are certain.  

Above all, it is paramount to commit one-
self to a supportive or parental role to the 
children of their romantic partner. This 
may seem strange, but it is no secret that 
having a stepfamily creates penetrating 
complexities that simply do not exist in in-
tact families. For example, some children 
will require guidance with regards to the 
title of their stepparent. From the position 
of the child, they may think, “Who is this 
person to me? Do I think of them as a par-
ent? How do I behave around them?” A 
word of reference tacks on these sorts of 
questions, building an added density with-
in the family unit. However, you do not 
have to let these intricacies hinder your 
experience.  Step parents are not around 
to replace a biological parent but rather to 
augment a child’s life experience. 

 Within our blended family dynamic, I 
have found keeping it simple with love and 
empathy is a good way to start.  You see, if 
you have an agenda, like a “my way or the 
highway” approach, you are setting your-

self up for failure. Rules and respect are im-
portant, but at what cost? Understand that 
blending a family requires time and is a long-
term investment. The laughter, closeness, 
connection and memories of a big happy 
family comes from time.  It takes time to 
make those connections and memories, time 
to develop the closeness and have things to 
laugh about.  But you also can not force those 
things to happen.  Set aside the expectation 
that you will be one big happy family right 
away… instead let it happen organically.  It 
requires plenty of emotional maturity, chief-
ly amongst the parents involved. While there 
is a multitude of varying nuances, patience 
goes a long way. 

A blended family cannot function without 
some flexibility and level of sacrifice from 
just about everybody. You did not blend your 
family to fail, but rather to succeed. Success 
is relative and must be measured from within 
the walls of your home. It is unhealthy to be 
comparing your blended family to the Jones’ 
down the street.  Instead, chuckle at their 

sneers and glares, for they do not see the 
goodness within each of you…they simply 
see what they want.

Most importantly, you cannot allow your-
self to get imbibed into the day-to-day chal-
lenges. There will be disparities, difference 
of opinions, and confusion of “what is going 
on here?!” But, for each of those days, there 
are days full of excitement and marvel! At 
family gatherings, I promise you… there will 
a splendor to behold.  It is one thing to claim 
love defeats all. However, to gaze upon your 
blended family, from all sorts of upbringings, 
and to witness them smiling and laughing 
amongst each other. These are the sorts of 
the moments, which I truly believe show-
cases our human capacity to flow forgiveness 
and compassion in our cup of life, poignant 
ingredients to create abundance. 

This is not to say that blended families do 
not struggle! We have our challenges just like 
everyone else, but I welcome those challen-
ges to strengthen what we have. In a blended 
family structure, I learned how important 
it is to work together as a team. At times, it 
may seem as if you are worlds apart from one 
another… but seek to embrace difference. 
The history is part of our family, we do not 
forget it; we hold onto the scars and look 
at them lovingly. For some, this may seem 
odd, which is perfectly fine. In our case, it 
has built our character, as we chose to value 
bonds over indifference. In doing so, it re-
quired each of us to examine how one thinks, 
approaches trials and relationships. Which is 
to say, we sought to let go of resentment and 
the past, in favour of the present.

You must build a culture of what is right, 
rude, or wrong in your family structure. It 
is not about what is happening in everyone 
else’s household. Enjoy the little things.  
Celebrate each victory, whether big or 
small. Cheer your heart out for each other.  
Those of us in blended families, have the 
ability to show love in motion more than 
we think we do. Bottom line…for those we 
cherish, there is nothing we cannot accom-
plish. Blend families have their hiccups but 
when they work, it is a beautiful thing!

Blended Families don’t have to be hard

OPINIÃO
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Opinion

 @JULIEDZEROWICZ

416 654 8048 

JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

JULIEDZEROWICZ.CA

1202 BLOOR STREET WEST

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT

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

PREVENÇÃO
A MELHOR FORMA DE PREVENIR A 

TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

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

evitar o contacto próximo com pessoas 
que estejam doentes 

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

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

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

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

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

portes públicos em horas de menos 
movimento 

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

SINTOMAS 
Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.

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

FEBRE TOSSEDIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

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

SE TIVER SINTOMAS 

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

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

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

CANADA.CA/CORONAVIRUS
o

o

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

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

• Renove e avie as suas receitas 
médicas.

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

pendentes, tenha um prestador de 
cuidados de reserva.

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

14 a 20 de agosto de 202020 www.mileniostadium.com
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Will the Judicial System Fail Again?

Paul Batchelor is a man who deserves to 
go to jail for an exceptionally long time; 
he is a troubled 35-year-old man who 
has been charged with allegedly sexual-
ly assaulting multiple women and has 
been investigated for threatening to kill 
as well. Batchelor has been in and out 
of the courts for years, always freed on 
technicalities or lack of proof. The deep-
ly concerning situation that has arisen 
from this is that when he was freed on 
bail once before, he was alleged to have 
sexually assaulted more women and he 
broke terms of his bail by setting up on-
line dates. This, ladies and gentlemen, is 
allegedly a serial rapist or sexual predator 
who has been able take advantage of a 
judicial system that needs reform. 

Trying to stay clear of racial tensions 
is hard in this situation; how many 
men of colour have been locked up in 

similar situations from lesser allegations? 
Many to be sure. I spoke to one of Paul 

Batchelor’s high school classmates who 
described him as “quiet and super creepy’’. 
Batchelor has always been freed because it 
seems the women who come against him 
with these allegations fall apart on the 
stand. An Ottawa judge freed him once be-
fore, as the woman’s credibility came into 
question because of an hour difference in 
the times given of the attack. Ultimately it 
comes down to he said and she said. There 
are times to be sure when there is one side 
and another side and the truth is ultimately 
is in the middle. In this situation there are 
multiple allegations from many women 
which paints a violent and disturbing pic-
ture of Batchelor. 

Finally, as more and more women have 
come forward, charges are starting to stick. 
However, in another judicial failure, which 
can only be described as a ‘’joke”, Batch-
elor has been granted bail awaiting his 
next trial. Ontario Supreme Court Justice 
Anne London-Weinsein granted him bail 
this past week, with strict conditions that 
he be confined to his family on their farm 
in Warkworth, Ontario, monitored with a 
GPS ankle bracelet and not be allowed to go 
on the internet. To me, this is an alarming 

situation in the sense that it is very clear he 
has an issue he can’t control. The real con-
cern here is what if he finally snaps, and 
we have seen it before in history, where a 
person commits a capital crime out on bail, 
when they should have never been given 
bail. I realize it is a leading statement, but 
many lives have been needlessly lost for 
judicial system failures. What if sitting in 
his cell he is now ready to come through 
on those death threats? Would he kill his 
family and then go off on a spree, know-
ing he is likely going to jail for a long per-
iod sometime after his trial begins? Who 
knows for sure but it has happened in the 
past. He is obviously not stupid, and he 
thinks he can beat the system; he prob-
ably has a plan to escape his house arrest, 
or maybe he will use it to show restraint 
and get a lesser charge so that he can be 
freed early after some jail time. Even if he 
does go to jail, I know he will not come out 
a better man; it’s in his blood now. Even 
if only a fraction of the allegations is true, 
there are enough to show that he is a ser-
ial rapist. He will do it again. Batchelor has 
also travelled the world since high school 
visiting many European countries. Who 

knows how far his reign of terror reach-
es? Apparently COVID- 19 is playing a role 
in this case. His trial has been postponed 
because of the pandemic. The Crown says 
they could lose on the case because of these 
delays, so in good faith they are willing to 
let him wait it out at home so that there can 
be no mistrial. If a person commits extreme 
violations or a capital crime or is alleged 
to have done so, there should be no rush. 
They should have to sit in jail as long as it 
takes; the rest of us have suffered because 
of COVID, so Batchelor can as well. Lately, 
I have been studying the word justice; the 
truth is that its definition is not easy to de-
fine and that is a problem. This man should 
not be allowed to be free, even if it is a strict 
freedom. The bureaucracy behind all of this 
is maddening. The past few months there 
has been mass protests for police reform; 
people do not lump in judicial reform here, 
but they should. Ultimately, it’s the judges 
who set the people free, not the police. The 
only good news here is that Batchelor faces 
charges in Ontario and Quebec. He needs 
the Quebec judicial system to grant him 
bail as well, something it has denied him 
before. Here is hoping logic prevails.

Adam Care
Opinion
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A Galeria dos Pioneiros 
Portugueses em Toronto

Fundada em 2003 pelos luso-canadianos 
José Mário Coelho, Bernardette Gouveia 
e Manuel DaCosta, a Galeria dos Pionei-
ros Portugueses é um espaço museoló-
gico singular em Toronto que se dedica à 
perpetuação da memória e das histórias 
dos pioneiros da emigração portuguesa 
para o Canadá.

Conquanto a presença regular de por-
tugueses neste território do norte da 
América remonte ao início do séc. 

XVI, a emigração portuguesa para o Cana-
dá começou a ter expressão a partir de 1953. 
Ano em que ao abrigo de um acordo luso-
-canadiano, que visava suprir a necessidade 
de trabalhadores para o setor agrícola e para 
a construção de caminhos de ferro, desem-
barcaram a 13 de maio em Halifax, província 
de Nova Escócia, um grupo pioneiro de 85 
emigrantes lusitanos.

Se entre 1953 e 1973 terão entrado no Ca-
nadá mais de 90.000 portugueses, na sua 
maioria originários dos Açores, estima-se 
que atualmente vivam no segundo maior 
país do mundo em área total mais de meio 
milhão de luso-canadianos, sobretudo con-
centrados em Ontário, Quebeque e Colúm-
bia Britânica, representando cerca de 2% do 
total da população canadiana que constitui 

um hino ao multiculturalismo.  
É a partir da dinamização deste legado 

histórico da comunidade portuguesa, uma 
comunidade que se destaca hoje no Cana-
dá pela sua perfeita integração, inegável 
empreendedorismo e relevante papel eco-
nómico e sociopolítico, que a Galeria dos 
Pioneiros Portugueses, impulsionada no 
presente pelo comendador Manuel DaCosta, 
a quem se deve desde 2013 as novas instala-
ções museológicas na St. Clair Avenue West, 
se tem dado a conhecer à comunidade cana-
diana em geral e a outras culturas.

Mais do que um espaço de memória e de 
homenagem dos pioneiros da emigração 
lusa para o Canadá, a Galeria dos Pioneiros 
Portugueses, alavancada na ação benemé-
rita do comendador Manuel DaCosta, fautor 
entre outros do Portuguese Canadian Walk 
of Fame, que anualmente laureia portugue-
ses que se têm destacado no território cana-
diano, é um exemplo inspirador para as co-
munidades portuguesas disseminadas pelo 
mundo, principalmente naquilo que deve 
ser o respeito pelo seu passado, a construção 
do seu presente e a projeção do seu futuro 
entre as pátrias de acolhimento e de origem.   

Como apontam Miguel Monteiro e Ma-
ria Beatriz da Rocha-Trindade no artigo 
“Emigração e Retorno”, o processo de mu-
sealização da memória histórica e social da 
emigração nacional, além de fomentar o 
conhecimento e a investigação, promove 
igualmente “a pesquisa do papel dos emi-
grantes nos territórios de emigração e de 
retorno na arquitetura, indústria, comércio, 
filantropia, jornalismo, associativismo, ar-
tes, no trânsito das ideias em Portugal e nos 
territórios de destino”. 

Daniel Bastos
Opinião

O historiador Daniel Bastos (esq.), cujo percurso tem sido alicerçado no seio das comunidades portuguesas, acom-
panhado em 2016 do comendador Manuel DaCosta (dir.) na Galeria dos Pioneiros Portugueses, no âmbito de uma 
conferência sobre a emigração portuguesa. Foto: DR
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Protestos no 
Queen’s Park para 
reduzir turmas no 
regresso às aulas
Grupos de pais e trabalhadores da edu-
cação realizaram esta quarta-feira (13) 
uma manifestação junto ao Queen’s Park 
e pediram ao Governo de Ontário que au-
mente o financiamento para que as tur-
mas sejam menores no ensino primário 
no regresso às aulas em setembro.  

Alguns pais, educadores e profissio-
nais de saúde levantaram preocu-
pações sobre a decisão da província 

de manter o tamanho das turmas igual ao 
que estava em vigor antes da pandemia. Os 
manifestantes estão preocupados porque 
temem que em muitas turmas não seja pos-
sível garantir a distância física entre alu-
nos, professores e auxiliares. 

Pais e educadores simularam uma sala de 
aula no jardim em frente ao Queen’s Park 
para demonstrar o quão próximas as se-
cretárias dos alunos estavam se a província 
não reduzisse o número de alunos permiti-
do por turma.  

Em Ontário, não há limite para o tama-
nho das turmas do 4.º ao 8.º ano, apenas 
uma média máxima de 24,5 alunos em cada 
turma, o que significa que algumas turmas 
podem ter mais de 30 alunos. As aulas ar-
rancam a 8 de setembro em Ontário e se-
gundo o Governo os pais vão poder esco-
lher entre aulas físicas ou virtuais.

CBC/MS

Com o início do ano letivo dentro de 
poucas semanas, as autoridades de 
saúde da Colúmbia Britânica estão a 
enfatizar a importância de manter a 
transmissão na comunidade o mais 
baixo possível. 

A Colúmbia Britânica anunciou esta 
terça-feira (11) 46 novos casos do 
novo coronavírus. A província diz 

que o rastreamento de contatos para di-
minuir a transmissão da COVID-19 está 
a funcionar bem e as pessoas que correm 
risco de exposição a casos identificados 
estão a autoisolar-se o que contribui 
para reduzir ainda mais a exposição da 

comunidade.  
Até agora a Colúmbia Britânica tem 472 

casos ativos de COVID-19 e 195 pessoas já 
morreram naquela província devido ao 
novo coronavírus. Não surgiram novos 
surtos na comunidade e nenhum novo 
surto em unidades de saúde na região. 

A Colúmbia Britânica anunciou terça-
-feira (11) que ia optar por um regresso 
às aulas gradual e que os professores iam 
regressar às aulas antes dos alunos para 
tratar de problemas logísticos relaciona-
dos com as novas diretrizes provinciais. 
Os alunos só regressam às escolas na se-
gunda semana de setembro.

CBC/MS

Alunos da Colúmbia Britânica 
não  regressam às aulas 
a 8 de setembro

A Oficial Provincial de Saúde, Dra. Bonnie Henry, e o Ministro da Saúde Adrian Dix, lembraram aos British 
Columbians na terça-feira que altos números de COVID-19 na comunidade podem levar à transmissão do 
vírus nas escolas. (Michael McArthur / CBC)

David Stocker, um professor da 7ª e 8ª séries do Conselho Escolar do Distrito de Toronto, participou da demonstração com dois de seus filhos. Dois de seus três filhos voltarão 
à escola em setembro. (Evan Mitsui / CBC)

Déficit de Ontário 
mais do que duplicou
O déficit orçamental de Ontário mais 
do que duplicou e está agora em $38,5 
mil milhões. Antes da pandemia ter blo-
queado a economia em março o déficit 
da província era de $17 mil milhões. 

O aumento do desemprego e a queda 
do consumo geradas pela crise de 
saúde levam a província a esperar 

que o PIB de Ontário continue a cair 6,7% 
ao ano e que vai levar a uma diminuição das 
receitas. 

O ministro das Finanças anunciou esta 
quarta-feira (12) as novas projeções e dis-
se que esta é a maior queda anual do PIB 
da história de Ontário. O Premier Doug 
Ford disse que o novo coronavírus destruiu 

qualquer esperança do seu Governo de 
voltar a ter um orçamento equilibrado em 
2023, conforme tinha prometido. 

O ministro das Finanças explicou que os 
gastos e o déficit atual não são sustentáveis 
a longo prazo, mas disse que para já eram 
necessários. A queda do déficit foi ameni-
zada devido à transferência do Governo fe-
deral no valor de $6,1 mil milhões.

 A dívida líquida agora está projeta-
da para chegar aos $397 mil milhões, mas 
mesmo com uma dívida pública igual ao 
valor da produção económica anual da Di-
namarca, o Premier garante que não vai 
aumentar impostos. 

CP24/MS

Ministro das Finanças Rod Phillips em conferencia sobre o déficit orçamental de Ontário. Foto: CBC

CANADÁ
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Trudeau mantém confiança 
em Bill Morneau

O primeiro-ministro Justin Trudeau ten-
tou esta terça-feira (11) acabar com as 
especulações de que está prestes a de-
mitir o seu ministro das Finanças. Tru-
deau disse que tem plena confiança em 
Bill Morneau e explicou que quaisquer 
relatórios em contrário são falsos. 

O gabinete de Trudeau tomou uma de-
cisão pouco comum e emitiu uma de-
claração de apoio a Morneau. Nos úl-

timos dias tinham surgido rumores de que a 
saída do ministro das Finanças estava prestes 
a acontecer e o assunto voltou a ser abordado 
nas discussões parlamentares em Otava. 

Nas últimas semanas os partidos da opo-
sição exigiram a demissão de Morneau ale-
gando que com o conflito de interesses no 
caso WE Charity o ministro não tinha con-

dições para continuar a ocupar a pasta. 
As notícias desta semana que revelaram 

que Mark Carney, ex-governador do Banco 
do Canadá e do Banco de Inglaterra, está a 
ajudar a aconselhar Trudeau sobre a recu-
peração económica pós-pandemia tam-
bém alimentaram as especulações de que 
Morneau estaria prestes a ser substituído. 

No comunicado divulgado pelo primei-
ro ministro Trudeau elogia a liderança de 
Morneau na criação de programas de apoio 
aos canadianos durante a pandemia e re-
corda que o seu ministro das Finanças teve 
um papel central na criação de 1 milhão de 
novos empregos no seu primeiro mandato 
e na menor taxa de desemprego da história 
do país.

CBC/MS

Racismo na polícia - Tory anuncia 
mais de 80 recomendações
O autarca John Tory revelou detalhes 
sobre um relatório da cidade com mais 
de 80 recomendações para lidar com o 
racismo sistémico na Polícia de Toronto. 

Numa conferência de imprensa cole-
tiva Tory informou que o relatório 
sobre as reformas da polícia de To-

ronto vai ser apresentado numa reunião 
virtual do Conselho de Serviços Policiais 
de Toronto na próxima semana e sublinhou 
que “agora é a hora da mudança”. 

As recomendações estão divididas numa 
dezena de temas e incluem modelos alter-
nativos de resposta de segurança da comu-
nidade; transparência orçamental; audito-
rias independentes; prestação de contas de 
serviço; novos critérios de seleção para um 
novo chefe; treino policial e consulta com 
especialistas e comunidades. 

As mudanças mais ambiciosas incluem 
alternativas não policiais para a segurança 
da comunidade, a expansão da equipa mó-
vel de intervenção em crises em todas as 
divisões ao longo do ano, uma revisão do 
modelo atual de uso da força e a expansão 
de instâncias onde os oficiais podem ser 
suspensos sem remuneração. O autarca 
quer acabar com o racismo sistémico na 
polícia de Toronto e recomenda que a im-
plementação das reformas seja acompa-

nhada online até outubro. 
O relatório da autarquia foi divulgado 

depois da Comissão de Direitos Humanos 
de Ontário ter divulgado o seu segundo 
relatório onde revela que entre 2013 e 2017 
os negros foram os mais propensos a serem 
presos, agredidos, baleados ou mortos pela 
polícia de Toronto.

CP24/MS
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Candidaturas da Terceira 
aprovadas no VITIS vão 
permitir recuperar mais 
16 hectares de vinha
O secretário regional da Agricultura e 
Florestas, João Ponte, afirmou que as 36 
candidaturas aprovadas na ilha Terceira, 
este ano, ao abrigo do programa VITIS 
vão permitir recuperar mais 16 hectares 
de vinha, contribuindo para o reforço 
e para o desenvolvimento de um setor 
cheio de potencial e com impacto eco-
nómico crescente.

“Estes são indicadores muito positivos 
e que manifestam um sinal inequívoco 
de confiança e de esperança no futuro 

da vitivinicultura, particularmente, na ilha 
Terceira”, referiu João Ponte, que falava no 
âmbito da assinatura de um protocolo en-
tre a Direção Regional da Agricultura com a 
Adega Cooperativa dos Biscoitos, num va-
lor global de 33 mil euros.

De acordo com nota, o governante 
adiantou que entre 2014 e 2020 registou-
-se um crescimento de 16% no número de 
produtores e de 33% em termos de área re-
convertida ao abrigo dos apoios financeiros 

concedidos pelo VITIS.
João Ponte salientou, também, que em 

termos das ajudas à manutenção da vinha, 
concedidas através do programa POSEI, os 
indicadores são, igualmente, expressivos e 
dão conta da evolução positiva deste setor 
na ilha Terceira.

“Em 2019 foram apoiados um total de 71 
produtores, com uma área de 48 hectares 
em produção, enquanto em 2016 o apoio 
chegou a 34 produtores, com uma área de 
22,54 hectares”, revelou João Ponte.

O secretário regional da Agricultura e 
Florestas ressalvou o importante papel que 
a Adega Cooperativa dos Biscoitos tem tido 
em prol do desenvolvimento e da dinami-
zação da vitivinicultura na ilha Terceira, 
pela evolução que tem sofrido do ponto de 
vista da qualidade, da produção de vinho 
de excelência e pelo contributo que tem 
dado para a valorização da produção e para 
a melhoria do rendimento dos produtores.

AO/MS

A Câmara Municipal de Ponta Delga-
da aprovou por maioria, na sua reu-
nião ordinária desta quarta-feira (12), 
um conjunto de apoios à cultura, no 
valor de cerca de 140 mil euros.

De acordo com nota, o apoio inse-
re-se no âmbito do Regulamen-
to de Apoio às Atividades Cultu-

rais, abrangendo mais de 40 agentes e 
a realização de 112 projetos e/ou ativi-
dades culturais.

Por outro lado, explica a nota, e 
atendendo ao contexto da pandemia, 
a autarquia entendeu manter os apoios 
financeiros a todas as atividades e pro-
jetos aprovados em sede de candidatura, 
independente da sua realização ou não.

Ao valor aprovado, acresce-se os 200 
mil euros que a autarquia de Ponta Del-
gada aprovou para a medida Animar 
PDL, que envolverá 229 artistas e dife-
rentes agentes culturais do concelho, 
como forma de mitigação da perda de 
rendimento com que muitos profissio-
nais do setor da cultura se confronta-

ram na sequência da pandemia.
Ainda no âmbito desse esforço cama-

rário, recorde-se a iniciativa “Cultura 
em sua Casa” concretizada pelo muni-
cípio representou um investimento de 
cerca de 40 mil euros, tendo sido uma 
resposta imediata de apoio aos artistas 
e profissionais da cultura do concelho.

Refira-se que a Câmara de Ponta Del-
gada vai desenvolver uma auscultação 
com o objetivo de recolher sugestões 
e contributos, por forma a melhorar e 
adequar esse instrumento de apoio fi-
nanceiro. Esta auscultação visa respon-
der da melhor forma às expetativas e 
aos anseios dos agentes culturais.

Saliente-se ainda que, nos próximos 
dias, as associações culturais poderão 
apresentar uma candidatura com vista 
à obtenção de um apoio financeiro que 
visa fazer face às despesas com os cus-
tos fixos. A medida pretende abranger 
67 associações culturais do concelho e o 
apoio a atribuir será num valor máximo 
de 2.000 euros por cada entidade.

AO/MS

Câmara de Ponta Delgada 
aprova apoios à cultura no valor 
de cerca de 140 mil euros

Sindicato alerta para “atual gravidade 
de falta de efetivo policial” nos Açores
O Sindicato Nacional da Polícia (SINA-
POL) nos Açores alertou para a “atual 
gravidade da falta de efetivo policial”, 
dizendo que devido a esta situação 
o tempo de resposta às solicitações 
“tem vindo a aumentar”.

“Vende-se a ideia de que tudo está 
bem, que há efetivos quando na rea-
lidade não há. Ultrapassado o ponto 

alto da pandemia que assolou o país e em 
particular a região, importa agora cha-
mar atenção para a atual gravidade da 
falta de efetivo policial com que se debate 
o Comando Regional da PSP dos Açores”, 
afirma o SINAPOL, em comunicado.

De acordo com a estrutura sindical, a 
situação deve-se a um “reforço insignifi-
cativo de efetivo ocorrido em finais de ju-
nho”, que se traduziu “nuns simbólicos 12 
elementos policiais”, já que “até ao final 

do ano” o quadro do Comando Regional 
“sofrerá uma perda real de duas dezenas 
de elementos”, a “acrescentar às mais 
de duas centenas já registadas, tendo em 
conta as saídas para a pré-aposentação” e 
“aliado ao inicio dos vários cursos de for-
mação de agentes coordenadores, chefes 
e de chefes coordenadores”.

O SINAPOL-Açores lembra que “desde 
2010”, e “ano após ano”, vem alertando 
para “a falta de efetivo policial no Comando 
Regional da PSP dos Açores, uma situação 
que tem sido dada a conhecer em “reuniões 
com a hierarquia de Comando (que reco-
nhecemos tudo fazer), junto da Direção 
Nacional da PSP” e “até mesmo ao próprio 
Ministério da Administração Interna”.

“A falta de efetivo é agora mais evi-
dente, em que a principal esquadra da 
região, sediada em Ponta Delgada (na 
ilha de São Miguel), tem a necessidade de 

solicitar aos cidadãos que ali se deslocam 
no período noturno para apresentarem 
denuncias que ali regressem pela manhã, 
atendendo há falta de efetivo que nesse 
período se faz sentir”, avança o sindicato.

Para o sindicato, “é chegado o momen-
to” para “solucionar a grave situação que 
se sabe ser transversal a todo o país, mas 
que devido à especificidade geográfica 
da região, a situação é ainda mais grave 
e de caracter urgente na sua resolução”, 
considerando que uma das soluções para 
já “pode passar pela colocação imediata 
dos elementos policiais de origem local 
(24 elementos policiais)”.

O SINAPOL-Açores garante que a se-
gurança da população “não está posta em 
causa”, mas diz que “o tempo de resposta 
às solicitações que são dirigidas à polícia 
tem vindo aumentar”, o que “é preocu-
pante”.

A direção do sindicato aponta ainda o 
“cansaço” e o “desgaste” dos elementos 
policiais, atendendo “às exigências diá-
rias que lhes são impostas, muitas das 
quais vão além das suas funções”.

“E só com muito sacrifício dos elemen-
tos policiais os objetivos têm sido cumpri-
dos, com a manutenção dos índices de cri-
minalidade baixos, continuando a Região 
Autónoma dos Açores a ser na essência da 
palavra uma região segura”, salienta.

Na região, o sindicato tem sensibilizado 
os partidos políticos com assento parla-
mentar na Assembleia Legislativa Regio-
nal dos Açores, autarcas e a Presidência 
do Governo Regional para “a falta de efe-
tivo policial no arquipélago açoriano”, 
que, segundo aponta o SINAPOL, “foi 
evidenciada durante o período de estado 
de emergência”.

AO/MS
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Lesados do Telexfree recebem 
parte do valor reclamado
Alguns participantes madeirenses da 
Telexfree, que formalizaram e corres-
ponderam às diversas solicitações dos 
tribunais norte-americanos nos últimos 
anos, confirmaram já terem recebido 
cerca de 40% dos valores que reclama-
ram individualmente.

Nos casos comprovados pelo nosso 
jornal, as indemnizações oscilam 
entre os 800 e os 3.000 dólares, 

transferidas através dos novos meios de 
pagamento eletrónico.

Tal como foi amplamente divulgado nos 
anos 2013 e 2014, o esquema em pirâmide da 
Telexfree baseava-se na utilização e explo-
ração das novas entradas, que financiavam 
quem já lá estava, passando a falsa ideia de 
que se tratava de um negócio rentável

JM/MS

Porto Santo volta a atribuir 
manuais escolares aos alunos 
do 1.º ciclo do ensino básico
A Câmara Municipal do Porto Santo 
anunciou esta quarta-feira (12) que vai 
atribuir manuais escolares a todos os 
alunos do 1.º ciclo de ensino básico, no 
próximo ano letivo 2020/21.

Através de uma nota de imprensa, a 
autarquia explica que, “à semelhan-
ça do que aconteceu no passado”, 

volta a apoiar, “de forma consensual”, to-
dos os alunos do 1.º ciclo na atribuição de 
todos os manuais escolares (Português, 
Matemática e Estudo do Maio e no caso dos 
3.º e 4.º anos de escolaridade, os manuais 
de inglês), “aliviando assim todas as famí-
lias com crianças em idade escolar, que fre-
quentam o 1.º ciclo, no concelho do Porto 
Santo”.

A mesma nota dá conta que esta iniciati-
va municipal, para o ano letivo 2020/2021, 
“abrange todos os 152 alunos da EB1/PE e 
Creche do Porto Santo e do Externato N.ª 

Sr.ª da Conceição e é um investimento 
de 7704,42 euros que serve também para 
complementar o apoio que já é dado, pelo 
Governo Regional, no âmbito da Ação So-
cial Educativa (ASE)”.

“Esta medida vai ao encontro das neces-
sidades sentidas pelas famílias e pelos ve-
readores da Câmara Municipal, dos vários 
partidos políticos representados, nomea-
damente, PSD, PS e Mais Porto Santo, no 
âmbito da auscultação diária à população”, 
pode ler-se ainda.

A medida contou com o apoio de todos os 
vereadores da autarquia do PSD, (Idalino 
Vasconcelos, Pedro Freitas), vereadora in-
dependente, Sofia Santos, MAIS Porto San-
to, (José António Castro) e PS (Sofia Dias).

No ano letivo passado (2019/2020) a Câ-
mara apoiou a mesma medida no valor de 
6.679,11 euros, para 179 alunos.

JM/MS

Calheta reconhecida 
com três praias de ‘ouro’

Três praias do concelho receberam o 
galardão ‘Qualidade de Ouro 2020’. São 
elas a Praia do Portinho, na freguesia do 
Jardim do Mar, a Praia da Ribeira das 
Galinhas e a Praia do Porto, na freguesia 
do Paul do Mar.

O reconhecimento foi feito pela Quer-
cus - Associação Nacional de Con-
servação da Natureza, após cinco 

anos de sucessivas análises que revelaram 
uma “excelente” qualidade das águas bal-
neares.

De salientar que para receber a referida 
classificação, as praias em causa tiveram de 
respeitar uma série de critérios, sendo que 
para além do histórico de análises às águas, 
as mesmas tiveram de cumprir com os va-

lores definidos pela Diretiva imposta nes-
te âmbito pela União Europeia e, também, 
não ter registado no ano transato qualquer 
ocorrência/aviso de desaconselhamento 
da prática balnear, proibição e/ou interdi-
ção temporária da praia.

Cumpridoras de todas estas regras es-
tiveram 381 praias em Portugal, três das 
quais no concelho da Calheta.

A Câmara Municipal da Calheta mostra-
-se orgulhosa e já hasteou as bandeiras nos 
respetivos locais. A autarquia salienta que o 
reconhecimento “vem dar ainda mais visi-
bilidade ao concelho e em particular a estas 
duas freguesias, cada vez mais procuradas 
por visitantes”.

JM/MS

A Câmara Municipal do Funchal vai 
atribuir, a partir deste mês de agosto, 
mesas em madeira para serem fixa-
das no exterior de estabelecimentos 
de restauração e bebidas das zonas 
altas do concelho. A iniciativa cha-
ma-se “Comércio com Segurança” 
e surge no contexto da pandemia 
de COVID-19, tendo como objetivo 
apoiar a dinamização do comércio 
local em segurança, em estabeleci-
mentos que não tenham esplanada 
e que poderão, assim, ter condições 
mais favoráveis para exercer a sua 
atividade.

A CMF informa em comunicado que 
todos os interessados podem soli-
citar, desde já, as suas mesas em 

formato meia-lua, dimensões 60 x 30 cm, 
através do preenchimento do seguinte 
formulário, disponível no site oficial da 
CMF: https://bit.ly/3iqSf2F. Em caso de 
dúvidas, podem contactar o e-mail dec.
geral@cm-funchal.pt ou o Balcão do In-
vestidor, através do número 291 211 041.

A Autarquia recorda que o funciona-
mento dos estabelecimentos em causa 
terá de cumprir as normas em vigor na 
Resolução nº 510/2020 da Presidência 
do Governo Regional, bem como ter em 
conta as regras enunciadas no formulário 
disponibilizado pela Autarquia. Entre es-
tas, sublinha-se que só poderão solicitar 
as mesas estabelecimentos de restau-
ração e bebidas situados fora do Núcleo 
Histórico do Funchal e da Zona Hoteleira.

Serão fornecidas, no máximo, duas 
mesas por estabelecimento e o Muni-

cípio efetuará o transporte das mesmas 
até ao local, ficando a sua colocação a 
cargo do comerciante. O local para a 
colocação da mesa na fachada do esta-
belecimento será definido com o apoio 
de um técnico municipal.

A Câmara Municipal do Funchal re-
força que, desde o início da crise pan-
démica, tem feito tudo o que é possível 
no sentido de apoiar os comerciantes e 
os empresários funchalenses a enfren-
tar a crise, quer a nível financeiro, quer 
a nível de iniciativas de promoção e de 
adaptação à situação vigente.

Desta forma, foi isento o pagamento 
das taxas relativas à utilização de espla-
nadas pelos comerciantes do concelho, 
e ainda à colocação de publicidade, até 
31 de dezembro de 2020, bem como 
concedida a possibilidade de alarga-
mento das áreas de esplanadas, em to-
dos os casos em que tal seja possível. A 
atribuição de mesas a fixar no exterior 
dos estabelecimentos sem esplanadas 
vem agora complementar esse esforço.

Acrescente-se que a Autarquia tam-
bém já procedeu à entrega gratuita de 
viseiras ao comércio local, bem como à 
elaboração da minuta de um Plano de 
Contingência que foi disponibilizado 
a todas as empresas do concelho que o 
solicitaram. Finalmente, foi criado um 
guia de boas práticas sanitárias para 
apoiar a reabertura do comércio e ser-
viços. Todas as iniciativas estão dispo-
níveis em https://covid19.cm-funchal.
pt/covid-19-empresas/.

JM/MS

Funchal apoia comerciantes das zonas 
altas pelo ‘comércio em segurança’

MILÉNIO | AUTONOMIAS

Governo regional dá aval para 
horários do Funchal contrair 
empréstimo de 40me
A Região Autónoma da Madeira conce-
deu um aval para a empresa Horários 
do Funchal, Transportes Públicos, S.A, 
contrair um empréstimo no valor de 40 
milhões de euros segundo uma resolu-
ção do Governo Regional publicada esta 
quarta-feira (12) no Jornal Oficial.

O aval é justificado por aquela em-
presa pública regional necessitar de 
contrair um empréstimo de médio/

longo prazo no montante de 40 milhões de 
euros para financiar projetos como a re-
novação da frota com autocarros menos 
poluentes e um “sistema de bilhética des-
materializada”, de acordo com o respetivo 
Plano de Atividades, Investimento e Orça-
mento 2019-2029.

O empréstimo será realizado através de 
duas operação de crédito, uma junto da 
Caixa Geral de Depósitos, S.A. no montan-
te de 20 milhões de euros, e outra junto da 

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa 
Económica Bancária, S.A. no mesmo mon-
tante de 20 milhões de euros.

“Ambas sob a forma de contrato de em-
préstimo, com a finalidade de executar 
projetos de investimento de acordo com 
o respetivo Plano de Atividades, Investi-
mento e Orçamento 2019- -2029” , fixando 
a taxa de aval em 0,10% ao ano, lê-se na 
resolução hoje publicada.

A Horários do Funchal, Transportes Pú-
blicos, S.A. (HF) é uma empresa pública re-
gional, detida 95% pela Região Autónoma 
da Madeira, estando os remanescentes 5% 
do capital social nas mãos da Empresa de 
Eletricidade da Madeira, S.A.

A HF é um operador interno da Região 
Autónoma da Madeira, que presta serviço 
público de transporte rodoviário de passa-
geiros no concelho do Funchal.

JM/MS
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Seis turistas franceses 
assassinados no Níger
Pelo menos oito pessoas, seis turistas 
franceses e dois cidadãos nigerinos, fo-
ram assassinadas, no passado domingo 
(9), a tiro por um grupo de desconhecidos 
na região de Kouré, no sudoeste do Níger.

“São oito mortos: dois nigerinos, um 
guia turístico e um motorista, os ou-
tros seis são franceses. Estamos a ge-

rir a situação, vamos dar mais informações 
depois”, disse o governador de Tillabéri, 
Tidjani Ibrahim Katiella, à agência France-
-Presse.

Os atacantes, que se deslocavam em mo-
tas, abriram fogo contra os turistas france-
ses, o que causou também a morte do guia 
turístico e do motorista, e queimaram ain-
da o veículo em que viajavam os cidadãos 
franceses.

“A maior parte das vítimas foi abatida a 
tiro e uma mulher, que conseguiu escapar, 
foi apanhada e degolada. No local, foi en-
contrado um carregador [de armas de fogo] 
sem cartuchos. Não sabemos a identidade 
dos atacantes, mas vieram de mota pelo 
mato e esperaram a chegada dos turistas. 
O veículo alugado pelos turistas pertence 
à organização não-governamental Acted”, 
disse à AFP fonte próxima dos serviços am-
bientais.

Embora nenhum grupo tenha reivin-
dicado a responsabilidade pelo ataque, o 
mesmo apresenta muitas semelhanças com 
atos perpetrados pelos grupos ‘jihadistas’ 
em toda a região do Sahel contra cidadãos 
ocidentais.

JN/MS

A Procuradoria Provincial de Mapu-
to, sul de Moçambique, abriu uma 
investigação ao caso de 15 jovens 
que terão sido engravidadas pelos 
seus instrutores do curso básico de 
polícia, disse, esta terça-feira (11), a 
procuradora-chefe, Evelina Gomane.

Evelina Gomane disse à emissora 
pública Rádio Moçambique que o 
caso pode configurar assédio se-

xual ou outro tipo de crime sexual, o 
que levou a procuradoria a iniciar uma 
investigação ao caso.

“Temos que compreender com as 
próprias [jovens] o que aconteceu, não 
nos podemos precipitar a tirar conclu-
sões”, afirmou Gomane.

O caso veio a público há uma semana, 
quando foi divulgada nas redes sociais 
uma ordem do Comandante-Geral da 
Polícia da República de Moçambique, 
Bernardino Rafael, de instaurar um pro-
cesso disciplinar contra instruendos da 
Escola Básica de Matalana.

A direção da Escola Básica de Mata-
lana tomou conhecimento de que as 15 
instruendas terão ficado grávidas após 
entrarem no curso básico de polícia, 
após exames médicos de rotina no esta-
belecimento.

A Lusa tentou obter uma reação do 
Comando-Geral da PRM sobre o assun-
to, mas ainda não obteve resposta.

JN/MS

Instrutores suspeitos de engravidar 15 
instruendas no curso básico de polícia

Morreu em Luanda o músico 
angolano Carlos Burity
O músico angolano Carlos Burity 
morreu na quarta-feira (12) em Luan-
da, vítima de doença prolongada, 
disse o diretor nacional da Cultura, 
Euclides da Lomba.

O cantor, de 67 anos, que se en-
contrava internado na Clínica 
Girassol, na capital angolana, 

foi, com Carlitos Vieira Dias e Bonga, 
um dos principais nomes do Novo Sem-
ba em Angola.

Começou a carreira musical no iní-
cio dos anos 70 do século passado, e 
em 1974 gravou, com o Grupo Semba, 
uma seleção de temas angolanos que 
ficaram na história da música popular 
angolana.

Em 1983, Burity juntou-se ao “Canto 
Livre de Angola”, um projeto do cantor 
brasileiro Martinho da Vila, que o levou 
ao Brasil com outros nomes importan-
tes da música angolana e com quem in-
tegrou o agrupamento Semba Tropical, 
que viria a gravar um álbum de sucesso 
em Londres.

Depois de um longo período sem gra-
var, Burity ressurgiu com um êxito as-

sinalável em 1991, com “Angolaritmo”, 
lançando no ano seguinte o “Carolina”, 
“Massemba”, em 1996, “Uanga” em 
1998, “Zuela ó Kidi”, em 2002; “Paxiia-
mi”, em 2006, e mais recentemente, 
“Malalanza”, em 2010.

A21/MS

Consumo de heroína “perigoso” 
na África do Sul e Moçambique
O rápido crescimento do tráfico e con-
sumo de heroína na África Oriental e 
Austral tem um impacto “perigoso” no 
desenvolvimento urbano em países 
como África do Sul e Moçambique, reve-
la um estudo do Instituto de Estudos de 
Segurança (ISS).

A pesquisa do programa sobre crime or-
ganizado Enact do ISS sul-africano in-
dica que a economia em expansão da 

heroína nesta região do continente africano 
“é possibilitada pela urbanização não planea-
da e disfuncional, fraca governação, crime 
organizado e corrupção generalizada entre a 
polícia e os políticos na África do Sul e Mo-
çambique (além do Quénia e da Tanzânia)”.

“As Nações Unidas estimam que 20 a 40 
toneladas de heroína entram anualmente 
no continente africano, mas a quantidade 
real pode ser muito superior”, estima o ISS.

“Há 10 anos, 90% da droga saiu do con-
tinente para consumidores no mundo de-
senvolvido, mas uma quantidade signifi-
cativa agora é comercializada e consumida 
localmente, criando um vasto mercado 
ilegal com um impacto devastador”, refere 
a instituição sul-africana, em comunicado 
divulgado esta semana.

O estudo “Do Maskani ao Edil: A econo-
mia política dos mercados de heroína na 
África Oriental e Austral”, da autoria da 
investigadora Simone Haysom, baseia-se 
num trabalho de campo realizado no Qué-
nia, Tanzânia, Uganda, Zâmbia, Moçambi-
que e África do Sul.

A investigadora refere que há cinco ci-
dades portuárias que são “centrais” para 
a economia regional da heroína, nomea-
damente Stonetown, na ilha de Zanzibar, 
Dar es Salaam, na Tanzânia, Mombaça, 
no Quénia, e Durban e Cidade do Cabo, na 
África do Sul.

Em Moçambique, o estudo refere que 
Mocímboa da Praia, Pemba, Nacala e An-
goche, norte do país, são pontos suspeitos 
da entrada da droga proveniente do Pa-
quistão, e identifica o aeroporto interna-
cional de Maputo como “centro de tráfico 
de heroína”.

A Cidade do Cabo, sul da África do Sul, tem 
relações comerciais através da logística de 
contentores marítimos com a Europa e jun-
tamente com Durban, litoral do país, adianta 
a mesma fonte, estas cidades têm assistido ao 
desenvolvimento dos “maiores e mais lucra-
tivos mercados de retalho e de redes crimi-
nosas que fazem da violência uma caracterís-
tica do comércio da heroína”.

Segundo o estudo, a capital sul-africana 
Joanesburgo e Nairobi, no Quénia, são os 
locais onde os “grandes ‘players’” se reú-
nem para negociar acordos ilícitos.

“São as ‘capitais paralelas’ da economia 
da heroína devido ao seu envolvimento 
com o comércio ilícito e legal, às fortes li-
gações com a autoridade política central 
e à capacidade de conectar as economias 
regionais e globais”, sublinha Simone Hay-
som.

A investigadora prevê um crescimento 
ainda maior no comércio de heroína, jun-
tamente com o surgimento de megacidades 
africanas e a expansão de centros urbanos 
de menor dimensão.

“Os mercados de droga estão a evoluir 
com esses espaços urbanos gigantes, e a 
heroína está a acelerar a corrupção na po-
lícia, a aumentar a violência dos ‘gangs’, 
afetando os serviços governamentais e de-
vastando comunidades numa crise de saú-
de pública”, salienta.

“Este é um grande desafio de desenvol-
vimento numa região que passa por enor-
mes mudanças sociais e económicas”, su-
blinha a investigadora.

Dados do ISS indicam que a população 
urbana em África é a que mais cresce no 
planeta e que a urbanização nos países da 
África Oriental e Austral deverá aumentar 
74,3% e 43,6%, respetivamente, em 2050.

O programa Enact, sigla inglesa para 
“Melhorar a Resposta de África ao Crime 
Organizado Transnacional”, financiado 
pela União Europeia, é implementado pelo 
ISS sul-africano, em articulação com a In-
terpol e a Iniciativa Global contra o Crime 
Organizado Transnacional.

NM/MS
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Governador de São Paulo 
está infetado com o 
novo coronavírus
O governador do estado brasileiro de 
São Paulo, João Doria, anunciou esta 
quarta-feira (12) que está infetado pelo 
novo coronavírus.

“Seguindo o princípio da total trans-
parência com que temos lidado com 
a pandemia, informo que fui diag-

nosticado com covid-19. Estou bem, sem 
sintomas. Seguirei trabalhando de casa, 
cumprindo as recomendações médicas de 
isolamento. Tenho fé em Deus que vou su-
perar a doença”, escreveu Doria na conta 
pessoal na rede social Twitter.

Num vídeo que acompanha a mensagem, 
o governador afirmou que permanecerá 
em isolamento durante pelo menos os 10 
dias seguintes.

“Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar 
e o Brasil terá um novo momento livre do 
coronavírus. Até lá, temos de fazer este en-

frentamento, seguir o protocolo e obedecer 
à saúde”, adiantou João Doria no vídeo.

Ao contrário do Presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro, que sempre relativizou a peri-
culosidade da pandemia e que já defendeu 
que o novo coronavírus causa apenas uma 
“gripezinha”, o governador do estado de 
São Paulo é um defensor público do isola-
mento social e das medidas de prevenção 
da doença.

O governador paulista criou um comité 
científico para gerir as ações para enfrentar 
a crise sanitária causada pela covid-19.

O Brasil é o país lusófono mais afetado 
pela pandemia e um dos mais atingidos no 
mundo, ao contabilizar o segundo maior 
número de infetados e de mortos (mais de 
3,1 milhões de casos e 103 026 óbitos), de-
pois dos Estados Unidos.

JN/MS

A avó da primeira-dama do Brasil Mi-
chelle Bolsonaro morreu de covid-19 
na madrugada de quarta-feira (12), 
num hospital público, no Distrito Fe-
deral. Maria Aparecida Firmo Ferrei-
ra, de 81 anos, estava internada numa 
unidade de cuidados intensivos des-
de o início de julho.

A notícia é avançada pela impren-
sa brasileira. O G1 tentou con-
tactar o Palácio do Planalto, mas 

não obteve qualquer comentário sobre 
a morte da avó da primeira-dama. Há 
mais de um mês que o governo deci-
de não se pronunciar sobre o estado de 
saúde de Maria Aparecida.

A mulher de 81 anos morreu na ma-
drugada desta quarta-feira (12) na enfer-
maria do Hospital Regional de Ceilândia, 
nos arredores de Brasília. Maria Apareci-
da estava internada há cerca de três se-
manas, chegou a registar ligeira melho-
ria, mas não resistiu depois de ter 78% da 
capacidade pulmonar comprometida.

Maria Aparecida tinha sido encontra-
da “por populares, na rua, caída” na re-
gião onde mora, em Ceilândia, e foi le-

vada para o hospital da região, com falta 
de ar. No mesmo dia, foi encaminhada 
para o Hospital Regional de Santa Maria, 
onde havia vaga na unidade de cuidados 
intensivos naquele dia.

Esta quarta-feira (12), o Instituto de 
Gestão Estratégica de Saúde do Distri-
to Federal, que administra o Hospital 
de Santa Maria, informou que Maria 
Aparecida havia sido transferida para o 
Hospital Regional de Ceilândia.

JN/MS

Avó de Michelle Bolsonaro 
morre de covid-19

Praia de Copacabana será a primeira 
com reserva no areal para banhistas
A praia de Copacabana, no Rio de Ja-
neiro, Brasil, será o local de testes de 
um sistema de marcação de lugares no 
areal através de uma aplicação digital 
criada pela prefeitura carioca para evitar 
a disseminação da covid-19.

O anúncio de que uma das praias mais 
famosas do Brasil vai abrigar este 
projeto-piloto foi feito pelo prefeito 

do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.
“Tem duas maneiras de ir à praia, uma é 

por ordem de chegada. Quem chegar pri-
meiro, ocupa o quadrado. A outra é fazer 
reserva no aplicativo”, explicou Crivella, 
numa transmissão ao vivo na rede social 
Facebook na noite de segunda-feira (10).

O autarca já tinha anunciado o projeto cujo 
objetivo é evitar que este locais se tornem fo-
cos de transmissão do novo coronavírus.

Para tanto, a prefeitura do Rio de Janeiro 

informou que pretende desenhar quadran-
tes na areia de Copacabana usando fitas de 
marcação para evitar aglomerações. Este 
projeto-piloto será testado durante os dias 
da semana, de segunda-feira até sexta-feira.

Em cada quadrante poderão ficar grupos 
de até quatro pessoas.

No Rio de Janeiro já eram permitidos, 
há cerca de duas semanas, banhos no mar 
e atividades desportivas nas praias - com 
recurso ao uso de máscaras -, mas não era 
permitido permanecer no areal para des-
frutar da paisagem ou apanhar sol.

Contudo, tem ficado evidente a indisci-
plina dos cariocas, cuja presença é cada vez 
mais frequente nas praias de Copacabana e 
Ipanema e também nas da Barra de Tijuca, 
na zona oeste da cidade, e a prefeitura de 
câmara resolveu tentar organizar a perma-
nência dos banhistas nas praias.

N/MS

Bolsonaro e ministros 
acusados de preconceito 
e discriminação contra 
mulheres pelo Ministério Público
O Ministério Público (MP) brasileiro 
anunciou esta segunda-feira (10) que 
entrou com uma ação na justiça contra 
o Presidente do país, Jair Bolsonaro, e 
alguns dos seus ministros, por alegadas 
declarações e atos “preconceituosos e 
discriminatórios” contra mulheres.

“São muitos os episódios em que o Presi-
dente se dirigiu a mulheres de maneira 
desrespeitosa ou fez insinuações misógi-

nas”, indicou o MP em comunicado, afirman-
do que as atitudes do atual chefe de Estado 
“reforçam estigmas e estimulam a violência”.

Na ação, o MP recorreu a uma série de de-
clarações proferidas por Jair Bolsonaro para 
exemplificar as suas ofensas contra mulheres.

“Em abril de 2019, o Presidente chegou a 
afirmar que «quem quiser vir aqui [Brasil] 
fazer sexo com uma mulher, fique à vonta-
de», refutando a ideia de que o Brasil seria 
lugar para o que chamou de «turismo gay». 
Dois meses depois, Bolsonaro referiu-se ao 
país como ‘uma virgem que todo o tarado 
de fora quer’”, elencou o MP.

Além dos discursos, o MP acusa ainda o 
chefe de Estado de adotar medidas con-
cretas que dificultam o cumprimento dos 
direitos das mulheres, como quando, em 
junho último, revogou uma nota técnica 
do Ministério da Saúde, que recomendava 
a continuidade de ações de assistência du-
rante a pandemia, como o acesso a méto-
dos contracetivos e a realização de abortos 
em casos previstos na legislação.

Na ocasião, Bolsonaro considerou que a 
recomendação foi emitida “por má-fé”, 
determinou a exoneração dos funcionários 
que assinaram o parecer e afirmou que “no 
que depender” da sua aprovação “não ha-
verá aborto” no país.

Além de Bolsonaro, o MP acusou ainda 
alguns atuais ministros de preconceito e 
discriminação contra o público feminino, 
como o responsável pela tutela da Econo-
mia, Paulo Guedes, e das Relações Exterio-
res, Ernesto Araújo.

Em setembro do ano passado, Guedes 
apoiou as ofensas que Bolsonaro profe-
riu contra a esposa do Presidente francês, 
Emmanuel Macron, Brigitte Macron, ao 
chamá-la de “feia”.

“Guedes minimizou o episódio e ma-

nifestou apoio às palavras de Bolsonaro: 
‘Tudo bem, é divertido. Não tem problema 
nenhum, é tudo verdade, o Presidente fa-
lou mesmo. E é verdade mesmo, a mulher 
é feia mesmo’”, assinalou o MP, citando o 
ministro da Economia.

Já Ernesto Araújo afirmou que críticas e 
denúncias referentes a abusos sexuais te-
riam fundo ideológico, segundo esta enti-
dade.

A ação do MP não é apenas contra gover-
nantes homens. Também a ministra Dama-
res Alves, titular do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, é acusada 
de inferiorização da população feminina.

“A mulher deve ser submissa. Dentro da 
doutrina cristã, sim. Dentro da doutrina 
cristã, lá dentro da Igreja, nós entendemos 
que um casamento entre homem e mulher, 
o homem é o líder do casamento”, afirmou 
a ministra em abril do ano passado, num 
evento na Câmara dos Deputados.

Este órgão destacou que as manifesta-
ções “intoleráveis” têm efeitos “sobre a 
realidade social e a persuasão do público, 
com potencial para reforçar estereótipos 
e posturas misóginas e discriminatórias, 
notadamente quando advindas de pessoas 
com poder de influência”.

Segundo o Ministério Público, a postu-
ra de Bolsonaro e seus ministros configura 
abuso de liberdade de expressão, uma vez 
que fere outros direitos garantidos pela 
Constituição, como o respeito à dignidade 
da pessoa humana.

Nesse sentido, a ação apresentada à 6.ª 
Vara Cível Federal de São Paulo pede o ime-
diato bloqueio de pelo menos 10 milhões de 
reais (1,5 milhões de euros) do Orçamento 
federal com destino para campanhas de 
consciencialização sobre os direitos das 
mulheres.

Além disso, o MP requer ainda que a 
União seja condenada ao pagamento de 
cinco milhões de reais (780 mil euros), a 
título de indemnização por danos sociais e 
morais coletivos.

Segundo a organização não-governa-
mental brasileira Instituto Maria da Penha, 
uma mulher é vítima de violência física ou 
verbal no Brasil a cada dois segundos.
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No Timeline desta semana, Adriana Marques e 
Catarina Balça regressam com muitas novida-
des do mundo das celebridades.

Falam-nos da atriz Camila Pitanga a quem foi 
diagnosticada malária, das práticas de ioga de 
Isis Valverde e da fã de Toni Carreira que poupa 
na comida para ter dinheiro para os concertos.

Sab 18h

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

Seg-Sex 14h

Matthew Carias é o convidado de Manuel 
DaCosta no Here’s the Thing desta semana. 
O jovem lusodescendente é um promissor 
cientista na área da medicina que tem vindo 
a desenvolver um percurso académico digno 
de registo.

Sat 9pmDom 17h

Seg-Sex 11h

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

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Carlos Monteiro  
    e Cristina Da Costa

Análise do editorial do Milénio Stadium; O 
regresso à escola – as angústias dos pais 
e professores, as dúvidas dos alunos, as 
posições de políticos e sindicatos.

Nelson Rosado e Sérgio Rosado são desde 
sempre, uma dupla de sucesso, e uma 
referência no panorama musical português. 
Os Anjos estarão no It’s Showtime numa 
conversa conduzida por Cristina da Costa.

Sex 18h

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

Seg-Sex 7h

Sab 14h30

Pintor, desenhador, músico, Luís Gamelas 
desde muito cedo começou a revelar o 
gosto pelo desenho.

Hoje as caricaturas de personalidades da 
sociedade portuguesa são a sua arte.

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

Seg-Sex 18h

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

Dom 16h

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

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

Sun 9pm

Espaço Mwangolé o seu ponto de encon-
tro mesmo distante da sua terra natal. De 
Cabo Verde, vem o convidado desta se-
mana - o artista e compositor Jay Moreira 
com a sua sonoridade musical. Teremos 
o nosso momento musical e o Top Espaço 
Mwangolé. Não percam!

Dom 18h30

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

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

Festa do Avante: “A DGS não toma 
decisões políticas, mas técnicas”
O secretário de Estado da Saúde, An-
tónio Lacerda Sales, afirmou esta se-
gunda-feira (10), em conferência de im-
prensa, que “a DGS não toma decisões 
políticas, mas técnicas”, quando ques-
tionado sobre a realização da Festa do 
Avante.

Decorreu esta segunda-feira (10) a 
habitual conferência de imprensa 
relativa à atualização dos dados so-

bre a pandemia de covid-19 em Portugal, 
com a presença do secretário de Estado da 
Saúde, António Lacerda Sales, e do subdi-
retor-geral da Saúde, Rui Portugal.

Lacerda Sales começou por referir que, 
dos casos ativos, encontram-se a recuperar 
no domicílio 97% e os restantes estão in-
ternados (0,2% nos cuidados intensivos), 
acrescentando que 73,1% das pessoas com 
covid-19 em Portugal já recuperaram. A 
taxa de letalidade global é de 3,3% e acima 
dos 70 anos é de 15,8%.

O secretário de Estado da Saúde destacou 
o facto de que a semana passada foi a sema-
na com menor número de novas infeções 
desde março e que se confirma a tendência 
decrescente das últimas semanas. Regista-
-se ainda o menor número de internados 
desde 2 de março.

“São números que nos dão alento, mas 
que reforçam que é preciso continuar esta 
caminhada longa. No que toca a lares, que 
foram, são e continuarão a ser uma preo-
cupação, temos casos ativos em 72 insti-
tuições, ou seja, 2% do universo total. São, 
em concreto, 545 utentes e 200 profissio-
nais positivos nos lares. Temos de conti-
nuar a trabalhar em conjunto. Mais de 940 
mil pessoas foram acompanhadas pelo 
Trace COVID. Continuamos a precisar do 
esforço de todos”, disse o secretário de Es-

tado da Saúde.
Lacerda Sales referiu também que a 

aplicação StayAway Covid ainda não está 
disponível, uma vez que o diploma que a 
aprova ainda não foi publicado, apesar de 
já ter sido aprovado pelo Presidente da Re-
pública. O secretário de Estado garantiu 
que a publicação está “por dias” e que em 
breve haverá novidades.

Sobre a Festa do Avante, Lacerda Sales 
afirmou que “a DGS não toma decisões po-
líticas, mas técnicas”. “Iniciaram-se hoje 
as reuniões entre a DGS e a entidade orga-
nizadora, para avaliar o risco e contando 
com o pressuposto do cumprimento das 
regras sanitárias e com a colaboração da 
entidade promotora”, acrescentou.

Em relação à proposta de passar a utili-
zar máscaras de proteção também em es-
paços públicos abertos, o subdiretor-geral 
da Saúde, Rui Portugal, afirmou que “as 
evidências” quanto ao uso de máscara são, 
muitas vezes, contraditórias entre auto-
res e é necessário fazer uma “avaliação 
ponderada e tecnicamente sólida”. “Não 
há decisões definitivas num momento de 
grandes incertezas como este. A DGS ouve 
os peritos e todas as entidades que possam 
contribuir para a melhoria e antecipação de 
todas as estratégias, que têm corrido bem”, 
esclareceu.

Acerca dos 164 surtos ativos no país, 41 
surtos são na região Norte, 10 na região 
Centro, 84 na região de Lisboa e Vale do 
Tejo, 13 no Alentejo e 16 no Algarve. “A si-
tuação dos surtos e a transmissão da doen-
ça alterou-se. Por exemplo, na região Cen-
tro, cerca de metade dos surtos tem origem 
familiar, ou seja, já não é uma questão de 
trabalho ou social, mas de convívio entre 
coabitantes e de família”. “Fica a mensa-

gem para as famílias lembrarem-se que 
não é por estarem com familiares que não 
correm riscos”, alertou o subdiretor-geral 
da Saúde, salientando “a responsabilidade 
de proteger as diferentes gerações de cada 
uma das nossas famílias”.

Quanto aos lares, a situação que mais 
preocupa as autoridades neste momento 
é a do lar no Barreiro, com 31 utentes e 14 
profissionais de saúde infetados. Na quar-
ta-feira (12) serão foram novamente testa-
dos todos os utentes que, da primeira vez, 
testaram negativo. Já no lar de Nossa Se-
nhora da Luz, em Torres Vedras, há neste 
momento 74 pessoas infetadas, entre uten-
tes e profissionais de saúde.

“Há programas a ser desenvolvidos, com 
maior intensidade, não só na questão das 
inspeções, mas também quanto à proteção 
dos funcionários e das comunidades”, dis-
se Rui Portugal. “Estamos a ter melhores 
resultados, mas não podemos pensar que 
podemos alterar os comportamentos, mas 
sim reforçá-los. As visitas têm a ver com 
cada caso, portanto faz mais sentido fazer 
avaliações a nível regional do que tomar 
uma medida de caráter nacional”, explicou 
o subdiretor-geral da Saúde.

Questionado sobre os dados que a DGS 
forneceu aos investigadores, que se quei-
xaram que havia incorreções e os dados 
estavam incompletos, o secretário de Es-
tado da Saúde respondeu que estes dados 
resultam das notificações nas plataformas 
SINAV e que os médicos têm como prio-
ridade ocorrer à situação de doença e só 
depois reportar à plataforma, o que pode 
originar uma discrepância temporal. “A 
DGS procede à anonimização dos dados e 
essa é uma prioridade para o fornecimento 
dos dados às entidades. Aguardamos com 

expectativa os resultados do trabalho da 
Academia, que nos podem ajudar a anteci-
par algumas decisões e soluções”, explicou 
o secretário de Estado.

Quanto à elaboração de um documento 
geral que regule os grandes eventos em vez 
de se fazerem avaliações caso a caso, tal 
como foi proposto pela Ordem dos Médi-
cos, Lacerda Sales argumentou que “even-
tos diferentes significam, muitas vezes, 
comportamentos diferentes” e que a DGS 
tem procurado falar diretamente com as 
entidades, num esforço que “dá mais tra-
balho” e “tem dado bons frutos”. Sales diz 
que não se descarta que possa haver, no fu-
turo, uma metodologia diferente, mas que 
esta continuará a ser a forma de atuação até 
indicação em contrário.

Sobre a possibilidade de voltar a abrir ba-
res noturnos e discotecas, Rui Portugal dis-
se ser necessário avaliar esta questão “caso 
a caso”, porque “exige um grande cuidado 
em termos da avaliação”. “É preciso ter em 
consideração as infraestruturas e os espa-
ços em causa e, por isso, mesmo espaços 
em excelentes condições estruturais preci-
sam de avaliar como é que os cidadãos po-
dem utilizar esses espaços numa situação 
pandémica com esta”. “Obviamente que a 
infraestrutura é importante para a minimi-
zação do risco, mas não é tudo”, rematou o 
subdiretor-geral da Saúde.

Sobre a existência de máscaras não cer-
tificadas, Lacerda Sales relembrou que “há 
uma entidade fiscalizadora das máscaras e 
as que não são válidas não podem entrar no 
mercado”. “Teremos de reforçar as medi-
das de fiscalização para podermos proteger 
a população”, garantiu.
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Aviação

TAP serve apenas 5% dos passageiros 
no aeroporto do Porto
Números do segundo trimestre deste 
ano revelam perda de quota de mercado 
em todos os destinos nacionais, com ex-
ceção das ilhas.

A TAP perdeu quota de mercado no 
transporte de passageiros nos ae-
roportos de Lisboa, Porto e Faro. 

Na Invicta, já só um em cada 20 passagei-
ros foi transportado pela companhia aérea 
nacional no segundo trimestre deste ano, 
divulgou a Autoridade Nacional de Avia-
ção Civil. O calendário da retoma da TAP 
para outubro, conhecido esta semana, não 
contém qualquer aumento de oferta fora de 
Lisboa.

Entre 1 de abril e 30 de junho, a pande-
mia eliminou 91% do tráfego aéreo em Por-
tugal e 97,5% dos passageiros. Em vez dos 
15 milhões de passageiros registados no tri-
mestre homólogo do ano passado, as com-
panhias tiveram apenas 388 mil viajantes. 
Já eram poucos e a TAP perdeu-os para os 
principais concorrentes em todos os aero-
portos do continente, incluindo no hub de 
Lisboa.

Na capital, a TAP transportou 56% dos 
passageiros no primeiro trimestre de 2020 
e apenas 18% no segundo trimestre. Quem 
ficou com os passageiros? A Lufthansa au-
mentou a quota de 2 para 16%, a Air France 
passou de 1 para 10% e a KLM conquistou 
9% de uma só vez.

Algumas destas companhias foram tam-

bém as que mais lucraram com o desinves-
timento da TAP no Porto, onde a companhia 
nacional passou de 19% de quota para 5%. A 
Swiss foi a companhia que mais passageiros 
transportou no Porto nesta altura: 22%, in-

clusive ultrapassando a Ryanair, que passou 
de 36% para 19%. A Lufthansa conquistou 
12% dos passageiros (tinha 3%), a Luxair 
outros 10% e a Air France 9% (nenhuma 
delas no top 10 no trimestre anterior).

Pouca estratégia

Nuno Botelho, presidente da Associação 
Comercial do Porto, vê nestes números a 
prova de que “a TAP tem um problema de 
gestão, quando diz que os voos do Porto ou 
de Faro são deficitários”. Mas a ocupação 
dos aviões no aeroporto do Porto “anda 
próxima dos 70%”, revelou Rui Moreira, 
presidente da Câmara Municipal do Porto, 
completando que, “em Lisboa, ainda está 
bastante abaixo, em cerca de 45 ou 46%”.

Em Faro, o cenário é ainda mais desola-
dor: a TAP nem surge entre as dez maiores 
companhias a operar. “Diria que a TAP 
nunca foi uma companhia aérea com que o 
Algarve contasse”, analisou António Pina, 
presidente da Comunidade Intermunicipal 
do Algarve, que deposita “(pouca) espe-
rança” em mudanças mediante o aumento 
da participação do Estado na TAP. Para já, 
nada está à vista. O calendário da retoma 
de voos da TAP para outubro contempla 
mais ligações a destinos no Brasil, nos EUA 
e em África, mas não aumenta frequências 
ou rotas no Porto, em Faro, no Funchal ou 
em Ponta Delgada.

“A TAP tornou-se irrelevante”, rematou 
Nuno Botelho. “A única estratégia foi in-
jetar dinheiro numa companhia falida que 
não presta serviço ao país”, lamentou.
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Denúncia

SOS Racismo faz queixa de “ação terrorista” de extrema-direita
Grupo fascista juntou-se à porta da or-
ganização em “parada à Ku Klux Klan”, 
diz Mamadou Ba. Ativista leva aviso “a 
sério” e culpa Chega pela “escalada”.

Cerca de 20 elementos de um novo 
grupo de extrema-direita denomi-
nado “Resistência Nacional” con-

centraram-se, na noite do passado sábado 
(8), em frente à sede do SOS Racismo, em 
Lisboa. Munidos de tochas e com máscaras 
a cobrir toda a cara, dizem ter ido home-
nagear “a memória dos polícias mortos”. 
Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, 
afirmou ao JN que esta “parada à Ku Klux 
Klan” foi “um aviso” que deve ser “leva-
do a sério”. A organização vai apresentar 
queixa no Ministério Público.

“Tratou-se, no fundo, de uma ação ter-
rorista de extrema-direita para tentar in-
timidar e coagir os ativistas do SOS Racis-
mo”, sustentou Mamadou Ba. O dirigente 
antirracista garante que o episódio não 
constituiu “nenhuma surpresa”, mas que 
foi “uma forma insidiosa e mais violenta 
de legitimar a negação do racismo”. Esta 
“escalada”, argumenta, é “consequência” 
da “reorganização da extrema-direita e 
do palco institucional que esta encontrou 
através de André Ventura”.
“Não há como não temer”

Segundo Mamadou Ba, a concentração 
serviu também para a extrema-direita de-
monstrar “que está disposta ao confron-
to físico se insistirmos em levar adiante a 

agenda antirracista”.
O ativista diz que as recentes manifesta-

ções do Chega, que negaram a existência de 
racismo em Portugal, ajudaram a instalar a 
máxima “sou racista, e depois?”. “Se che-
gámos a este ponto, o mais provável é que a 
escalada venha a subir”.

Mamadou Ba assegura que vários mem-
bros da “Resistência Nacional” têm liga-
ções a Mário Machado - conhecida figura 
da extrema-direita - e que, como tal, “não 
há como não temer consequências mais 
gravosas”.

O dirigente do SOS Racismo foi à sede no 
sábado, mas saiu antes da concentração. 
“Tive sorte”, diz. Esta terça-feira, garante, 
falou com vários moradores da zona que 
lhe disseram que os manifestantes “anda-

ram a gritar o meu nome, a dizer que eu de-
via ser morto, espancado, expulso”. 

O episódio, bem como outros recentes, 
levou a que o SOS Racismo tenha decidido 
apresentar queixa no Ministério Público. A 
organização vai alegar ameaças à integri-
dade física, incitamento ao ódio e à violên-
cia e, também, ameaça à ordem pública. 
“O que eles nos dizem é que não podemos 
existir, não podemos estar no espaço públi-
co”, justifica Mamadou Ba.

A “Resistência Nacional” escreveu nas 
redes sociais que a concentração foi uma 
“vigília em honra das forças de segurança 
mortas por “jovens”, mas que aos olhos do 
SOS Racismo nunca é racismo”.
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Chega vai referendar pena 
de morte, mas Ventura é contra
Os militantes do Chega vão pronunciar-se sobre a 
introdução da pena de morte em Portugal num re-
ferendo interno que vai ocorrer ao mesmo tempo 
que as eleições diretas para a liderança do partido, 
em 5 de setembro.

“Concorda com a aplicação da pena de morte em 
casos de terrorismo, homicídio qualificado, abu-
so sexual de menores ou violação, quando decor-

ram em contexto de especial perversidade ou censu-
rabilidade, a definir em lei especial?”, será a pergunta 
colocada e à qual a agência Lusa teve acesso.

A convocatória publicada na página da Internet do 
partido populista de direita apela à participação de to-
dos os militantes, nos locais a indicar pelas estruturas 
políticas distritais de todo o país, nas votações para 
presidente da Direção Nacional do Chega, eleição para 

delegados distritais e regionais à II Convenção Nacio-
nal do partido (19 e 20 de setembro, em Évora) e o tal 
referendo sobre a pena de morte.

“O partido realizará no dia 5 de setembro um re-
ferendo à pena de morte em casos de criminalidade 
grave. Eu, pela minha formação e fé cristã, sou contra, 
mas respeitei este pedido dos militantes para que o as-
sunto fosse discutido e votado antes da nossa proposta 
de revisão constitucional dar entrada na Assembleia da 
República”, declarou o líder demissionário e recandi-
dato, André Ventura.

O deputado único do Chega já anunciara que pre-
tende entregar no parlamento, em setembro, uma 
proposta de revisão constitucional para a adoção em 
Portugal da pena de prisão perpétua, igualmente para 
crimes mais graves.
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

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

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

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

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00
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Mais de 40% das escolas no mundo não 
têm acesso a condições básicas de hi-
giene, como água para lavar as mãos 
e sabão, aumentando os riscos de rea-
bertura no contexto da pandemia de co-
vid-19.

O programa de monitorização con-
junto das duas agências das Nações 
Unidas, a UNICEF e a Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS) revela que 
43% das escolas em todo o mundo, cerca 
de duas em cada cinco, não têm acesso a 
condições de higiene básicas como água e 
sabão para lavar as mãos, uma medida de 
proteção contra a covid-19 considerada es-
sencial para uma reabertura das escolas em 
segurança no contexto da pandemia.

Em comunicado conjunto das duas or-
ganizações, a diretora executiva da UNI-
CEF, Henrietta Fore, aponta o “desafio sem 
precedentes” à educação e bem-estar das 
crianças colocado pelo encerramento das 
escolas em todo o mundo e defende que 
“é preciso dar prioridade à educação das 

crianças”, o que significa “garantir que 
as escolas têm segurança para reabrir, in-
cluindo o acesso a condições de higiene das 
mãos, água potável para beber e condições 
sanitárias seguras”.

Estes três indicadores são particular-
mente frágeis em África, onde se encontra 
um terço das crianças sem condições bási-
cas de higiene nas escolas - 295 milhões de 
crianças de acordo com os dados das duas 
agências da ONU.

Em termos globais são 818 milhões de 
crianças que se encontram nessa situa-
ção, colocando-as numa situação de risco 
acrescido de infeção por covid-19 e outras 
doenças transmissíveis.

Cerca de 355 milhões de crianças fre-
quentam escolas onde está disponível água, 
mas não sabão, e 462 milhões de crianças 
estudam em estabelecimentos sem acesso a 
água para lavagem das mãos.

Nos países menos desenvolvidos sete em 
cada 10 escolas não têm condições básicas 
de higiene das mãos e em metade das es-
colas faltam condições de saneamento e de 

acesso à água.
O relatório da OMS e da UNICEF desta-

ca que os governos têm que encontrar um 
equilíbrio na aplicação de medidas de saú-
de pública e os impactos económicos e so-
ciais de medidas de confinamento devido à 
pandemia, acrescentando que estão “bem-
-documentados” os “impactos negativos 
do encerramento de escolas na segurança, 
bem-estar e aprendizagem das crianças”.

“O acesso a água, saneamento e condi-
ções de higiene é essencial para uma pre-
venção eficaz da infeção em todos os locais, 
incluindo nas escolas”, defende Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da 
OMS, acrescentando que a reabertura se-
gura das escolas deve ser “uma grande 
prioridade das estratégias governamen-
tais”.

Nos países para os quais existem dados, 
no que diz respeito a higienização das mãos 
os países com condições mais deficitárias 
nas escolas encontram-se maioritariamen-
te na África subsariana, no sul da Ásia e na 
América do Sul, entre os quais se encon-

tram o Brasil e a Índia, ambos com uma co-
bertura entre os 51% e os 75% das escolas 
no seu território com condições de higiene 
básicas.

As Nações Unidas emitiram linhas orien-
tadoras para uma reabertura segura das 
escolas, que incluem várias medidas rela-
cionadas com a lavagem das mãos, utiliza-
ção de equipamento de proteção pessoal, 
limpeza e desinfeção, assim como garantir 
acesso a água potável e pontos de lavagem 
de mãos com água e sabão e instalações sa-
nitárias seguras.

O comunicado das duas agências da ONU 
recorda ainda a iniciativa conjunta “Hi-
giene das Mãos para todos” que pretende 
garantir equidade no acesso a condições 
de higiene no mundo, focando-se nas co-
munidades mais vulneráveis, procurando 
garantir meios de proteção com a colabo-
ração de parceiros, governos, setor público 
e privado e sociedade civil para assegurar 
produtos e serviços de custo acessível dis-
poníveis nas áreas menos privilegiadas.
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Três turistas espanhóis morrem 
em acidente de canoagem na Suíça
Três turistas espanhóis morreram e um outro en-
contra-se desaparecido na sequência de um aci-
dente de canoagem no leste da Suíça, disseram 
esta quinta-feira (13) as autoridades policiais do 
cantão de Saint-Gall.

O acidente, na quarta-feira (12), localizou-se em 
Vattis (comuna de Pfafers) nas quedas de água 
do Parlitobel, numa zona do rio muito utiliza-

da pelos praticantes de canoagem.
Inicialmente os quatro espanhóis foram dados como 

desaparecidos depois de a região ter sido atingida por 
intensas trovoadas.

Os corpos de três espanhóis foram encontrados 
durante a noite. Segundo a polícia, o quarto elemento 
do grupo continua desaparecido.

Durante a noite de quarta-feira (12), as condições 
meteorológicas obrigaram os socorristas a interrom-
perem a operação de busca que foram retomadas na 
quinta-feira (13) de manhã.

Os quatro turistas efetuavam a descida do rio sem 
guia. “Era um grupo que viajava de forma particular”, 
disse à agência Keystone-ATS, o porta-voz da polícia 
do cantão de Saint-Gall.
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Quase metade das escolas 
no mundo sem condições 
para reabertura segura
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Na questão dos chuveiros, a regra é de 
ouro para Donald Trump. E se a água não 
é adequada à jactância do presidente 
dos EUA, pressiona-se o Departamento 
de Energia a alterar a pressão da água.

Uma lei de 1992 determina que os 
chuveiros norte-americanos não 
podem debitar mais de 9,5 litros de 

água por minuto. O valor, aprovado du-
rante a presidência de Bill Clinton, no meio 
de um movimento global de preservação 
do ambiente, que culminou com a Cimeira 
da Terra (ECO-92), no Rio de Janeiro, não 
está adequado às exigências capilares do 

atual presidente dos EUA.
“Então, chuveiros - tomamos um duche 

e a água não sai. Que fazemos? Tomamos 
um banho mais longo, ficamos mais tem-
po? Por causa do meu cabelo - não sei em 
relação a vocês, mas para mim tem de ser 
perfeito. Perfeito”, disse Donald Trump, 
durante um encontro na Casa Branca, em 
Washington, no mês passado.

As queixas de Trump são recordadas no 
momento em que se conhecem as alte-
rações propostas pelo Departamento de 
Energia dos EUA. A serem aplicadas, per-
mitem duplicar ou até triplicar o volume de 
água a debitar pelos chuveiros dos norte-a-

mericanos.
“Uma ideia absurda”, argumenta An-

drew deLaski, diretor-executivo do 
“Appliance Standards Awareness Project”, 
um movimento focado na eficiência ener-
gética. “Se o Presidente precisa de um bom 
chuveiro, podemos indicar-lhe alguns sites 
de consumidores que o podem ajudar a en-
contrar um chuveiro que forneça uma boa 
pressão e proporcione um bom banho”, 
acrescentou, em declarações citadas pela 
BBC.

Também ao site do canal estatal britâ-
nico, David Friedman, vice-presidente da 
organização “Consumer Report”, equi-

valente à DECO, em Portugal, diz que as 
cabeças de chuveiro nos EUA “atingem 
altos níveis de satisfação” entre os consu-
midores norte-americanos, que poupam 
dinheiro (e água) com a legislação em vigor 
desde 1992.

Uma alteração a esta regulamentação 
pode originar batalhas judiciais entre o 
Governo federal e associações de defesa do 
ambiente, alerta a agência de notícias bri-
tânica Reuters. É que o Presidente quer, or-
dena, mas a obra só se faz se for de acordo 
com a lei.

JN/MS

Pressão

Por um “cabelo perfeito”, 
Trump quer alterar lei 

sobre os chuveiros nos EUA

A imagem de um cavalo morto caído 
no chão perto do Palácio Real de Ca-
serta, na região italiana da Campânia, 
espalhou-se pelas redes sociais em 
poucas horas, na quarta-feira (12), e 
gerou indignação não só no país mas 
a nível internacional.

A fotografia, captada por um turista, 
mostra o cavalo caído ainda atre-
lado à carruagem em que carre-

gava os turistas. Testemunhas no local 
descreveram que estava um “calor es-
caldante”, embora ainda não tenha sido 
determinada a causa da morte do animal, 
noticia o jornal “La Vanguardia”.

Um voluntário da Autoridade Nacio-
nal de Proteção Animal de Caserta pu-
blicou uma mensagem no Facebook, 
na quarta-feira (12), com duas imagens 
do momento: “Palácio Real de Caserta, 
há pouco... Apesar do calor, os cavalos 

continuam a subir e a descer com toda a 
carga, puxando carruagens e trogloditas. 
Hoje, um deles não aguentou mais e há 
pouco desabou no chão. Está morto”, es-
creveu Nicola Campomorto.

“Em breve será substituído como se 

substitui um autocarro para turistas, que 
era a sua função. Quando faz uma esco-
lha, certifique-se de que não causa sofri-
mento aos outros, incluindo animais”, 
concluiu.

O animal foi levado para um centro es-

pecializado onde a autópsia irá confirmar 
se a morte foi causada pelo esforço de 
transportar uma carruagem em dias com 
altas temperaturas.

A Organização Nacional para a Prote-
ção dos Animais (ENPA), de Itália, con-
denou o sucedido e referiu que há anos 
que combatem para impedir a explora-
ção equestre, embora o Governo argu-
mente que esses passeios turísticos são 
autorizados pelas Autoridades Sanitárias 
Locais (ASL), pelas autoridades munici-
pais e pela administração do Palácio Real 
de Caserta.

“É um absurdo que os animais ainda 
sejam usados para esses fins, mesmo com 
o conhecimento científico que mostra 
que os animais sofrem exatamente como 
nós”, disse Massimo Pigoni, vice-presi-
dente nacional da ENPA.

JN/MS

Cavalo de carruagem turística morre 
em dia de “calor escaldante” em Itália

Palácio Real de Caserta
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especiais
desta semana
bifes da vazia
(strip loin steak)
9,99 lb.
carvão
saco de 8kg
$17.99
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

10/8/2020 a 16/8/2020



Suplemento 
Desportivo

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

416.459.2007
candido@candidofaria.ca
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

CALL ME TO FIND OUT HOW TO

SELL YOUR HOME
FOR TOP DOLLAR
IN LESS THAN
60 DAYS

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

Beautiful home fully renovated in and out with 
quality materials and craftsmanship. Natural 
stone front steps, foyer closet, amazing open 
concept living/dining, crown molding, oak 
staircase, modern kitchen granite counters, 
natural stone ceramic backsplash and fl oor, 
walk out to a large concrete deck. Master with 
closets + two generous bedrooms with dou-
ble closets, modern washroom with quartz 
counter. Finished basement.

Fully renovated home top to bottom with 3 
separate one bedroom apartments. Main 
open concept kitchen granite counters, 
walkout to a private patio, large bedroom. 
Second fl oor open concept kitchen dining/
living w/marble counters, modern kitchen 
walkout to a private deck generous bed-
room. Basement - large one bedroom. Sep-
arate coin laundry. Main $1,500, 2nd fl oor 
$1,400, basement $1250 all inclusive.

Old Weston & St ClairCaledonia & Rogers

E estamos nos quartos de final da Liga 
dos Campeões, competição da UEFA que 
é disputada entre clubes europeus.

Para chegarmos até aqui muito aconte-
ceu… mas vamos apenas recuar aos oi-
tavos! Ora, por essa altura, eram 16 as 

equipas em competição, havendo lugar para 
apenas oito na etapa seguinte. Assim, os ale-
mães do RB Leipzig eliminaram o Tottenham 
depois de vencerem as duas mãos (1-0 e 3-0) 
e o Atalanta venceu o Valencia por 4-1 e 4-3 
e também carimbou o passaporte para os 
quartos de final. O atual detentor do troféu, 
o Liverpool, acabou por não conseguir fazer 
frente aos comandados de Diego Simeone e 
perdeu em ambas as mãos, por 1-0, em Ma-
drid, e 3-2, em Anfield (este último após pro-
longamento), ficando assim pelo caminho.

Com golos de Neymar e Bernat, o Paris 
Saint-Germain derrotou o Borussia Dort-
mund por 2-0 (depois de ter perdido, na pri-
meira mão, por 2-1) e espantou o fantasma 
dos oitavos de final da Liga dos Campeões - a 
equipa francesa já somava três eliminações 
seguidas na fase a eliminar.

A equipa de Bernardo Silva e João Cancelo, 
o Manchester City, repetiu o resultado nas 
duas rondas (vitória por 2-1 frente Real Ma-
drid) e, na passada sexta-feira (7), no Etihad 

Stadium, confirmou presença entre os oito 
melhores, graças aos golos de Sterling, aos 
9’, e Gabriel Jesus, aos 68’. Pelos merengues 
marcou Benzema, aos 28’. 

Cristiano Ronaldo marcou (e a dobrar) 
mas não conseguiu evitar a eliminação da 
equipa de Turim. A Juventus recebeu e ven-
ceu o Lyon, por 2-1, na noite da passada sex-
ta-feira (7), no encontro da segunda mão dos 
oitavos de final da prova, mas a vitória foi in-
suficiente face à derrota por 1-0 em França.

Já o Barcelona deixou pelo caminho o Ná-
poles, equipa orientada por Gattuso,  e o jogo 
que decidiu o apuramento dos catalães, no 
passado sábado (8), contou com um espeta-
cular golo de Lionel Messi - para ver e rever! 

Finalmente, (e para acabar em grande) o 
Bayern de Munique atropelou o Chelsea e, 
com mais uma goleada, desta vez por 4-1, (já 
tinha vencido os blues por 3-0 na primeira 
mão) validou o passe para a próxima fase da 
prova milionária. 

Apuradas estas oito equipas, o sorteio da 
UEFA ditou os confrontos dos quartos de fi-
nal, que se realizam em Portugal. 

Esta quarta-feira (12), no Estádio da Luz, 
assistiu-se a uma reviravolta inesperada - no 
dia em que o PSG soprou as suas 50 velas de 
aniversário teve um “estrelinha” do seu lado 
e acabou por festejar uma das mais saborosas 
vitórias de toda a sua história.

No primeiro encontro da inédita “final a 
oito” em Lisboa, foi a formação orientada 
por Gian Piero Gasperini quem conseguiu 
construir as melhores ocasiões ao longo do 
primeiro tempo. Nota, no entanto, para a 

uma oportunidade flagrante de golo desper-
diçada por Neymar, logo aos três minutos.

Apesar de ter menor posse de bola,  os ita-
lianos conseguiram chegar à vantagem, por 
intermédio de Mario Pasalic, aos 27 minutos: 
depois de receber um passe de Duván Zapa-
ta, o croata rematou colocado, já no interior 
da grande área contrária.

A segunda parte trouxe consigo um PSG 
mais intenso, a mostrar vontade de querer 
correr atrás do prejuízo. A entrada de Ky-
lian Mbappé - recuperado de lesão  -, aos 60 
minutos de jogo, tornou a formação gaulesa 
ainda mais perigosa e atrevida.

Apesar disso, os golos só surgiram ao cair 
do pano: aos 90’, Marquinhos introduziu o 
esférico na baliza adversária, após passe de 
Neymar, e restabeleceu a igualdade no mar-
cador. Passados três minutos, as estrelas 
alinharam-se para guiar  Choupo-Moting 
ao golo da vitória francesa. Após uma exce-
lente jogada de Neymar e Mbappé, o atleta 
camaronês apenas teve que encostar e, as-
sim, selar o apuramento dos franceses - de 
salientar que o PSG já não se qualificava para 
as meias-finais da Liga dos Campeões desde 
a temporada 1994/95.

Um resultado cruel para os italianos, que 
assim perderam a oportunidade de mar-
carem presença nas meias finais da prova, 
nesta que foi a sua primeira participação de 
sempre na Champions.

Do embate entre Leipzig e Atlético de 
Madrid “nasceria” o adversário do PSG nas 
meias. No Estádio José Alvalade, aos 13’, 
Carrasco, depois de uma bela combinação 

com Lodi, remata para uma grande defesa 
de Gulácsi. 

Um minuto depois, o Atlético ficou a pedir 
penálti após Saul cair na área numa jogada de 
insistência. O árbitro mandou seguir tanto 
nesta situação como quando, aos 25’, o Leip-
zig pediu o castigo máximo por mão na bola.

Aos 34’, Marcel Halstenberg e Savic foram 
os protagonistas de um lance arrepiante, 
chocando cabeça com cabeça na disputa de 
uma bola. O montenegrino que atua pelos 
colchoneros ficou a sangrar, mas acabou 
voltar a jogo com a cabeça ligada. 

Apesar da superioridade alemã em termos 
de posse de bola (59%), assistiu-se a uma 
primeira parte sem grandes oportunidades 
para ambos os lados.

Passados seis minutos do início da segun-
da parte Dani Olmo marca pelo Leipzig: Sa-
bitzer fez um cruzamento perfeito e o espa-
nhol, no coração da área, cabeceou colocado 
para o fundo das redes, não dando qualquer 
hipótese a Oblak.

Aos 58’ Simeone lançou João Félix, que 
reacendeu, ao minuto 70, as esperanças do 
Atlético: depois de sofrer uma falta na gran-
de área de Klostermann, não vacilou na con-
versão da grande penalidade e voltou a colo-
car tudo em pé de igualdade. 

Esperanças que seriam sol de pouca dura, 
já que o Leipzig não se ficou, soube reagir, e 
perto do minuto 90 Tyler Adams fez o golo 
do triunfo, que garante aos touros vermelhos 
um inédito lugar numa meia-final de uma 
competição europeia - defrontarão, na ter-
ça-feira (18), o PSG, no Estádio da Luz.

Hoje, sexta-feira (14), Barcelona e Bayern 
de Munique defrontam-se no Estádio da Luz. 
Já no sábado, dia 15 de agosto, Manchester 
City e Lyon, medem forças no Estádio José 
Alvalade.

Aqui só dá campeões!
Inês Barbosa
Opinião
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A Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF) prevê um saldo positivo de 1,532 
milhões de euros no orçamento para a 
época 2020/21, que vai ser votado em 
Assembleia-Geral (AG) a 26 de agosto.

De acordo com os documentos en-
viados aos delegados, o resultado 
positivo previsto é semelhante ao 

registado na presente temporada. Na re-
união magna, marcada para o próximo 
dia 26, na Cidade do Futebol, em Oeiras, 
vai ser apresentado o orçamento, que 
contempla 83 milhões de euros (ME) de 
receitas e 81,5 de despesas.

A maior fatia das despesas vai ser apli-
cada às seleções, num total de 24 ME, 
sendo 13,6 para a principal, quatro para 
as femininas e futsal e 2,7 para os esca-
lões de formação, destacando-se ainda os 
gastos com provas nacionais e eventos, 
de 17 e 5,7 ME, respetivamente.

A principal fonte das receitas federati-
vas decorre dos direitos de transmissão, 
publicidade e patrocínios, num total de 
36 ME, estando ainda cabimentados 13,6 
ME com a participação no Euro2020, 
adiado para 2021 devido à pandemia de 
covid-19.

Também no dia 26, vai realizar-se uma 
AG extraordinária para ratificar as al-
terações ao Regulamento Disciplinar da 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
(LPFP).

A 28 de julho, a LPFP aprovou, en-
tre outros casos, a punição de compor-
tamentos discriminatórios de género e 
orientação sexual, equiparando-os à dis-
criminação racial e o agravamento das 
multas aos clubes por atraso no reinício 
dos jogos.

JN/MS

A seleção portuguesa de futebol, atual 
campeã europeia e detentora da Liga 
das Nações, vai defrontar Espanha e 
Andorra, em jogos particulares, em 
outubro e novembro, respetivamente.

Portugal, que ainda não realizou 
qualquer partida em 2020 devido à 
pandemia de covid-19, defronta os 

espanhóis, em Lisboa, a 7 de outubro e, 
um mês depois, a 11 de novembro, tam-
bém na capital, recebe Andorra, anun-
ciou a Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF).

A seleção nacional já tinha um par-
ticular agendado com Espanha, em ju-
nho, em Madrid, que serviria de prepa-
ração para a fase final do Euro2020, mas 
o encontro acabou por ser cancelado 
por causa da pandemia.

Em setembro, Portugal começa a de-
fender o título da Liga das Nações frente 
a Croácia e Suécia, num Grupo 3 que in-
clui ainda a França, que será igualmente 
rival de formação lusa na fase final do 
próximo Europeu, adiado para 2021.

A seleção nacional recebe a Croácia 
em 05 de setembro, no Estádio do Dra-
gão, no Porto, e três dias depois deslo-
ca-se a Solna para defrontar a Suécia.

Em outubro, após o particular com 
Espanha, Portugal joga fora com a 
França, em 11, e recebe a Suécia, a 14. 
No mês seguinte, a equipa das ‘quinas’ 
fecha esta fase da Liga das Nações com 
a receção a França, em 14 de novembro, 
e com uma deslocação à Croácia, em 17.

JN/MS

SELEÇÃO NACIONAL

Portugal recebe Espanha e Andorra 
em jogos particulares

O médio Jacob Maddox, de 21 anos, as-
sinou contrato com o Vitória de Guima-
rães válido por quatro temporadas.

Segundo a nota publicada, os vimara-
nenses adquiriram 60% dos direitos 
económicos do jogador que estava 

vinculado ao Chelsea, emblema ao serviço 
do qual cumpriu quase toda a formação, 
entre as épocas 2012/13 e 2017/18, ten-
do contribuído para as conquistas de uma 
UEFA Youth League e de um campeonato 
inglês sub-18.

O médio ofensivo esteve emprestado 
nas duas últimas temporadas, tendo mar-
cado quatro golos em 44 jogos pelo Chel-
tenham Town, do quarto escalão inglês, 
em 2018/19.

Na temporada anterior, Jacob Maddox 
representou o Tranmere Rovers, do ter-
ceiro escalão, e o primodivisionário Sou-
thampton, onde jogou pela equipa sub-23.

O futebolista cumpriu ainda dois jogos 
pela seleção sub-19 inglesa que venceu o 
europeu de 2017, na Geórgia, após vencer 
a final com Portugal (2-1), na qual tam-
bém alinhavam outros dois vitorianos: o 
central Suliman e o extremo Marcus Ed-
wards.

Jacob Maddox vai incluir o plantel trei-
nado por Tiago Mendes, que se apresenta 
ao trabalho na segunda-feira (17), refere 
ainda a nota publicada pelos vimaranenses.

JN/MS

Sérgio Conceição treinador do F. C. Por-
to vai ter a companhia de mais um filho 
no Olival. Rodrigo, de 20 anos, está em 
vias de se juntar ao irmão Francisco, de 
17 anos, de dragão ao peito.

Rodrigo Conceição, avançado de 20 
anos, representou o Benfica B nas 
cinco últimas épocas, tendo-se des-

pedido das águias no início do mês de agos-
to, para assinar pelos “B” portistas. A mu-
dança de ares do extremo do Seixal para o 
Olival ainda não é oficial, mas a verdade é 
que o jogador tem treinado com o plantel 
secundário dos dragões.

Já Francisco, que completa 18 anos a 14 
de dezembro e também é extremo, repre-

senta as camadas jovens dos azuis e bran-
cos desde 2017/18 (então pelos sub-16 do 
Padroense, com quem o F. C. Porto tem 
um protocolo de formação) e embora ain-
da seja sub-19, tem estado a fazer compa-
nhia ao irmão na equipa B.

Em julho, a jovem promessa até chegou 
a treinar sob as ordens do pai com o plantel 
principal, mas deverá passar a maior parte 
da próxima época nos juniores, equipa que 
lhe proporciona maior espaço competitivo 
do que o conjunto às ordens de Rui Barros.

No entanto, ter a companhia de um dos 
filhos no Centro de Treinos do Olival já 
vem desde que Sérgio Conceição assumiu 
o cargo de treinador da equipa principal. 
O primeiro a “dividir” espaço com o pai 

foi Moisés, de 19 anos, que tal como os ir-
mãos é avançado, então como sub-17 na 
época de 2017/18.

Quanto a Rodrigo, espera-se a oficiali-
zação do vínculo com o F. C. Porto B para 
breve e, bem como a duração. Por seu 
lado, Francisco está em vias de renovar 
contrato.

Refira-se que Sérgio Conceição tem 
mais dois filhos, o primogénito com quem 
partilha o nome, o defesa direito Sérgio, 
de 23 anos, que joga na Académica, e José, 
de cinco anos, o único a quem ainda não 
são conhecidos publicamente os dotes 
para a bola.

JN/MS

FPF com saldo positivo 
de 1,5 milhões de euros

FUTEBOL

Vitória de Guimarães contrata Jacob Maddox ao Chelsea

Rodrigo Conceição junta-se ao pai Sérgio e ao irmão Francisco no F. C. Porto 

O presidente do F. C. Porto foi, esta ter-
ça-feira (11), suspenso 45 dias pelo Con-
selho de Disciplina da Federação, depois 
de ter criticado Artur Soares Dias, após 
o jogo entre os dragões e o Rio Ave, em 
março. Terá ainda que pagar uma multa 
de mais de seis mil euros.

Na altura, Pinto da Costa queixou-
-se de um alegado penálti sobre o 
avançado maliano Marega e do po-

sicionamento das linhas de fora de jogo, 
que ditou a anulação do golo de Soares, 

que daria o 2-1 aos portistas, consideran-
do que nem Soares Dias, nem Vasco San-
tos (no VAR) teriam condições para apitar 
mais jogos do F. C. Porto.

“Foi tão evidente que ainda hoje não 
compreendo como o senhor Vasco Santos, a 
ver as imagens, não faz nada. Como é possí-
vel não chamar a atenção do árbitro? Prova 
a incapacidade deste senhor para exercer 
estas funções. Sei que o senhor Soares Dias, 
já no balneário, abriu a porta e disse ao en-
genheiro Luís Gonçalves que não era penálti. 
Se mesmo vendo as imagens diz que não é 

penálti, não tem condições para poder ar-
bitrar”, disse na altura o presidente do F. C. 
Porto.

Jorge Nuno Pinto da Costa pediu ainda 
que Artur Soares Dias deixasse de apitar jo-
gos dos azuis e brancos.

O Conselho de Disciplina puniu ainda o 
Vitória de Guimarães com um jogo à porta 
fechada, na sequência dos distúrbios ocor-
ridos na partida com o Benfica, em janeiro.

JN/MS

Pinto da Costa suspenso 45 dias por críticas a Artur Soares Dias
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O jogador brasileiro Everton Soares, 
mais conhecido como “Cebolinha”, 
atualmente no Grêmio, pode estar a 
caminho de Portugal para assinar pelo 
Benfica. O avançado partilhou esta 
quarta-feira (12) um vídeo no Insta-
gram com os símbolos de uma águia, 
da bandeira portuguesa e de um avião.

O internacional brasileiro publicou 
um vídeo nos “instastories”, na 
tarde desta quarta-feira, onde 

aparece no aeroporto e deixa uma pista 
em emojis sobre qual poderá ser o desti-
no da viagem: a bandeira de Portugal e o 
símbolo de uma águia.

O JN avançou na semana passada que 
Everton Cebolinha vai mesmo reforçar o 
Benfica. O negócio deverá fixar-se nos 20 
milhões de euros, com o emblema brasi-
leiro a ficar com 15% de uma futura mais-
-valia.

O extremo, de 24 anos, formado no Grê-
mio, deverá chegar a Lisboa nas próximas 

horas, para realizar os habituais exames 
médicos e assinar o contrato com as águias.

Ao serviço da equipa de Porto Alegre, 
Cebolinha apontou 69 golos em 274 jogos.

.
JN/MS

Uma águia e a bandeira de Portugal:
Cebolinha deixa pista sobre Benfica

O Braga oficializou, esta terça-feira (11), 
a contratação do jogador argentino, que 
está de regresso a Portugal e vai jogar 
com a camisola 10.

É oficial. Nico Gaitán está de regresso 
ao futebol português para ser o novo 
camisola 10 dos guerreiros do Minho. 

O jogador argentino chegou na segunda-
-feira (10) à cidade dos arcebispos, dia em 
que fez os exames médicos antes de assinar 
um contrato válido por uma temporada, 
com mais uma de opção, e está pronto para 
estar às ordens de Carlos Carvalhal.

“Olá Guerreiros. Fala o Nico Gaitán. Estão 
prontos para a nova época? Eu estou!”, diz o 
extremo no vídeo de apresentação, baseado 
no filme “Top Gun”.

Formado no Boca Juniors, o extremo 
chegou a Portugal em 2010/11 para jogar 
pelo Benfica, clube que representou du-
rante seis épocas. Em 2016/17 assinou pelo 
Atlético de Madrid, tendo depois tido pas-
sagens pelo Dalian Pro, da liga chinesa, 
e Chicago Fire, dos EUA. Na temporada 
passada, pelo Lille, Gaitán disputou apenas 
quatro jogos e, agora no Braga, tem a opor-
tunidade de relançar a carreira            JN/MS
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O clube encarnado anunciou, no passa-
do sábado (8), a chegada de dois refor-
ços: o defesa direito Gilberto e o guarda-
-redes Helton Leite. Ambos assinaram 
contrato até 2025.

O clube encarnado oficializou dois 
reforços, os primeiros da era Jorge 
Jesus. O defesa brasileiro Gilberto, 

de 27 anos, foi o primeiro a ser anunciado 
e o atleta, que trocou o Fluminense pelas 
águias, não escondeu a satisfação de poder 
trabalhar com o treinador português.

“No Brasil éramos adversários diretos 
[ndr: Jorge Jesus era treinador do Flamen-
go] mas ele em pouco tempo fez história. 
Estou muito feliz por trabalhar com ele, 
sei que tenho muito a evoluir e o Benfica 
muito a ganhar”, começou por dizer, em 
declarações à BTV. A mudança foi grande 
mas Gilberto mostrou estar “tranquilo”.

“Vai ser muito diferente, muito tran-
quila. Já recebo muito carinho, sei que só 
vai depender de mim, não vai haver des-
culpa. Só depende de mim. O Benfica é 
um gigante da Europa, do mundo, e estou 

muito feliz por vestir esta camisola. Es-
pero mostrar o meu valor dentro de cam-
po. É um clube de grande história e tenho 
a certeza que vamos fazer uma grande 
temporada”, garantiu.

Helton Leite foi a segunda novidade 
do dia. O guarda-redes de 29 anos, que 
nas duas últimas épocas representou o 
Boavista, assinou, tal como Gilberto, um 
contrato válido por cinco anos e prome-
teu “muito trabalho”, recordando um 
episódio com o treinador Jorge Simão.

“É um orgulho enorme sentir este clu-
be, vestir esta camisola. Quando cheguei 
a Portugal, o meu primeiro treinador, 
Jorge Simão, deu-me uma folha para co-
locar quais os objetivos que eu tinha. Eu 
escolhi jogar num grande clube europeu e, 
dois anos depois, vejo esse sonho realiza-
do, que é jogar no maior de Portugal e um 
dos maiores da Europa. Trabalhar muito e 
ganhar títulos são os meus grandes objeti-
vos. Estar num clube que me cobra mais, 
permitirá evoluir e chegar ao fim da época 
a levantar troféus”, afirmou.

 JN/MS

Benfica oficializa
Gilberto e Helton Leite
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O espanhol Pako Ayestarán, antigo ad-
junto de Quique Flores no Benfica, é o 
novo treinador do Tondela, anunciou 
esta segunda-feira (10) a SAD do clube 
beirão.

“Natural de Beasain, no País Basco, o 
técnico espanhol de 57 anos é desta 
forma o escolhido pela administra-

ção da SAD para assumir o controlo da 

equipa beirã até junho de 2021”, lê-se no 
comunicado.

Pako Ayestarán sucede no cargo ao 
compatriota Natxo González, que asse-
gurou a manutenção do clube beirão no 
principal escalão do futebol nacional, ao 
terminar o campeonato no 14.º lugar.

O novo treinador do Tondela regressa a 
Portugal, onde já trabalhou em 2008/09, 
quando foi preparador físico do Benfica, 

então orientado por Quique Flores, tendo 
integrado durante 11 épocas equipas téc-
nicas lideradas por Rafa Benítez.

Como treinador principal, Pako Ayes-
tarán passou por “Valência e Las Palmas, 
ambos na La Liga espanhola, pelo futebol 
mexicano, no Santos Laguna, Estudiantes 
Tecos e Pachuca, e pelo Maccabi de Te-
lavive, onde foi campeão israelita, tendo 
ainda conquistado na mesma época a Taça 
e a Taça da Liga, num inédito ‘triplete’ na-
quele país”.

Jose Viela completa a equipa técnica 
tondelense, que mantém o treinador de 
guarda-redes Pedro Taborda e Ricardo 
Alves, responsável pela observação e aná-
lise.

Segundo a nota de imprensa do Tonde-
la, o novo treinador “já está desde a sema-
na passada a trabalhar na preparação da 
nova época” que se iniciou na quinta-fei-
ra, dia 13, com a realização dos habituais 
exames médicos.

 JN/MS

Pako Ayestarán é o novo técnico do Tondela
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O futebolista português Cristiano Ronal-
do foi eleito o melhor jogador da Juven-
tus na temporada 2019/20, numa vota-
ção efetuada pelos adeptos do campeão 
italiano, anunciou o clube campeão ita-
liano.

Esta época, Ronaldo efetuou 46 jogos 
e marcou 37 golos em todas as com-
petições, 31 na Serie A, e ajudou a Ju-

ventus a revalidar o título italiano.
“Pelos golos, classe, frieza e liderança, 

por ser um campeão, Cristiano Ronaldo foi 
o jogador mais votado pelos adeptos”, lê-
-se no sítio do clube na Internet.

Ronaldo, de 35 anos, cumpriu a segunda 
temporada na Juventus.

JN/MS

Poucas horas depois da saída de Mauri-
zio Sarri, a Juventus anunciou o suces-
sor: Andrea Pirlo.

O ex-internacional italiano de 41 anos 
assinou “um contrato de dois anos, 
até junho de 2022. A decisão é ba-

seada na convicção de que Pirlo possui as 
competências necessárias para orientar, 
desde a sua estreia no banco, um plantel 
experiente e talentoso em busca de novos 
sucessos”, justificou a vecchia signora.

Esta vai ser a primeira experiência como 
treinador de Pirlo, campeão do mundo pela 
Itália, em 2006, que há uma semana re-
gressou ao clube para orientar a equipa de 
sub-23. O ex-jogador representou a Juven-
tus, como futebolista, entre 2011 e 2015.

Pelo clube de Turim, o antigo jogador 
conquistou quatro títulos de campeão da 

Série A, uma Taça de Itália e duas Super-
taças italianas.

Aos 41 anos, Pirlo tem vasta experiência 
como jogador, mas vai estrear-se como 
treinador, orientando antigos colegas de 
equipa, como o guarda-redes Gianluigi 
Buffon, um ano mais velho, e os defesas 
Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Enquanto futebolista, venceu ainda duas 
Ligas dos Campeões, um total de seis cam-
peonatos de Itália, além do título mundial 
de seleções, em 2006, pela squadra azzur-
ra, que representou em 116 ocasiões.

Depois de ter passado também pelo Bres-
cia, Inter de Milão, Reggina e AC Milan, em 
2017 terminou a carreira de futebolista nos 
norte-americanos do New York City FC, 
onde alinhou durante três temporadas.

JN/MS

Os espanhóis do Bétis, nos quais joga 
o médio português William Carvalho, 
tem um jogador que acusou positivo 
à covid-19. A identidade do futebolista 
não foi divulgada.

Em comunicado, o emblema de Se-
vilha explicou que todo o staff foi 
testado um dia antes do arranque 

dos trabalhos de pré-temporada e um 
dos jogadores do plantel acabou por ter 
um resultado positivo ao coronavírus.

“O jogador está bem de saúde, está 
isolado em casa e a seguir o protocolo es-

tabelecido pelas autoridades sanitárias, 
pela Liga e pelo próprio clube. Nos pró-
ximos dias, voltará a ser testado”, lê-se 
num comunicado do Bétis.

O Bétis arrancou a pré-temporada na 
quarta-feira (12) sob o comando do trei-
nador chileno Manuel Pellegrini e com 
William Carvalho a preparar-se para so-
mar a sua terceira temporada no clube. 
Em 2019/20, o internacional luso esteve 
em apenas 13 jogos.

JN/MS

O divórcio entre o médio e a equipa cata-
lã teve, no passado sábado (8), mais um 
episódio polémico. Arthur Melo queria 
assistir ao jogo com o Barcelona com 
o Nápoles em Camp Nou, da Liga dos 
Campeões, mas foi proibido de entrar.

A relação entre Arthur Melo e o Bar-
celona está cada vez mais tensa. 
No passado sábado (8), a equipa 

catalã recebeu o Nápoles para a segunda 
mão dos oitavos de final da Champions e 
o médio bem queria assistir ao duelo que 
acabou com um triunfo do Barcelona por 
3-1. Mas não conseguiu entrar em Camp 
Nou. Ou melhor, foi impedido.

Segundo o jornal “Marca”, o interna-
cional brasileiro chegou ao estádio uma 
hora e meia antes do apito inicial mas 
não o deixaram entrar. A direção do Bar-

celona não incluiu o nome de Arthur na 
lista de pessoas com acesso ao recinto e 
foi obrigado a ir para casa. O médio bem 
tentou que mudassem de ideias, alegando 
que fez o teste à covid-19 e que o mesmo 
deu negativo, mas sem sucesso.

Arthur Melo e o Barcelona estão em 
litígio devido à transferência para a Ju-
ventus. Depois do final da liga espanhola, 
e já com a mudança para a equipa de Cris-
tiano Ronaldo acertada, o médio recusou 
apresentar-se ao serviço. A direção catalã 
decidiu, então, colocar-lhe um processo 
disciplinar mas, mesmo assim, o médio 
seguiu para o Brasil, de férias, e só regres-
sou após a insistência do Barcelona e para 
acertar a rescisão e uma saída imediata. E, 
aparentemente, ainda não foi perdoado...

JN/MS

ESPANHA

Bétis de William Carvalho com um 
caso positivo de coronavírus

Arthur impedido pelo Barcelona 
de entrar em Camp Nou

Os jogos de Celtic e Aberdeen foram 
adiados por infrações às regras sanitá-
rias impostas para travar a pandemia de 
covid-19, 10 dias após o início da com-
petição, anunciou a Liga escocesa. Go-
verno ameaça interromper competição.

A visita do Celtic ao St. Mirren e a rece-
ção do Aberdeen ao Hamilton, da ter-
ceira jornada, agendados para quar-

ta-feira (12), assim como o encontro entre os 
dois clubes (Celtic e Aberdeen), da ronda se-
guinte, previsto para sábado (15), em Glas-
gow, não vão realizar-se para já, indicou a 
Liga escocesa (SFPL) em comunicado.

O defesa belga do Celtic Boli Bolingoli re-
conheceu não ter cumprido quarentena no 

regresso de férias em Espanha, apesar de 
ter jogado frente ao Kilmarnock (1-1), no 
passado domingo (9).

O clube anunciou a abertura de um in-
quérito, enquanto o jogador já apresentou 
um pedido de desculpas. O incidente com 
Boli Bolingoli juntou-se à polémica passa-
gem num bar durante a semana passada de 
oito jogadores do Aberdeen, dos quais dois 
tiveram testes positivos à covid-19, levan-
do ao adiamento do encontro do clube com 
o St. Johnstone.

Também a primeira-ministra escocesa, 
Nicola Sturgeon, se pronunciou esta ter-
ça-feira (11), em conferência de imprensa, 
sobre o adiamento: “No mínimo, vocês não 
devem esperar ver o Celtic e o Aberdeen 

jogarem esta semana e veremos que outras 
conclusões vamos tirar”.

Nicola Sturgeon salientou que este com-
portamento “não é aceitável” e, em comu-
nicado, o Governo disse estar a apurar os 
factos, admitindo interromper as competi-
ções futebolísticas.

“Todos os dias vimos aqui pedir às pes-
soas que façam grandes sacrifícios na for-
ma como vivem a vida deles e a maior parte 
deles fazem isso. E não é fácil. Não pode-
mos ter jogadores de futebol privilegiados 
a decidirem que não se vão preocupar. Isto 
não pode continuar. Quero chegar a um 
ponto em que clubes e jogadores vivam de 
acordo com as suas responsabilidades, por-
que não quero que o preço disto seja pago 

pelos adeptos de futebol que querem ver os 
jogos, embora não possam ir normalmente 
aos estádios para assistirem como espec-
tadores. E não quero que o preço disto seja 
pago por clubes e jogadores de futebol que 
cumprem as responsabilidades”, frisou a 
primeira-ministra, deixando um aviso: 
“Colocando isto numa linguagem clara que 
o mundo do futebol perceba: considerem 
isto um cartão amarelo, mas da próxima 
vez será um vermelho, porque não nos dei-
xam qualquer outra alternativa”.

O campeonato foi iniciado a 1 de agosto 
e, desde então, foram disputados 11 jogos.

JN/MS

ITÁLIA

Ronaldo eleito jogador
da temporada na Juventus

Andrea Pirlo é o novo treinador da Juventus

ESCÓCIA

Suspensão do futebol volta a ensombrar o futebol escocês

A Premier League decidiu o regresso ao 
modelo de três substituições por jogo 
na época 2020/21, pelo que vão deixar 
de vigorar as cinco estabelecidas quan-
do a competição regressou após sus-
pensão em plena crise da covid-19.

Do mesmo modo, os nove suplentes 
que foram autorizados até ao fim 
da temporada 2019/20 deixam de 

ser possíveis, voltando a ser sete a par-
tir de 12 de setembro, quando começar a 
competição.

Quando, depois de três meses de inati-
vidade, vários campeonatos assumiram 

o regresso das competições, incluindo o 
português, o International Board da FIFA 
alterou temporariamente estas leis de 
jogo, para melhor adaptação do futebol às 
contingências da pandemia.

Depois de um longo período de inati-
vidade, estas medidas visaram limitar o 
risco de lesões quando os atletas tiveram 
exigência máxima em pleno verão. Ainda 
assim, várias equipas mais modestas fo-
ram críticas desta resolução, consideran-
do que isso beneficiava as equipas mais 
fortes, com mais opções.

A FIFA deixou ao critério dos vários 
campeonatos a manutenção das regras 

sendo que, por exemplo, a França, que não 
concluiu o campeonato, decidiu adotar 
para 2020/21 o modelo em vigor interna-
cionalmente durante a pandemia.

Para que o ritmo e o tempo útil de jogo 
não sofram, cada equipa só pode fazer as 
cinco substituições num total de três oca-
siões, sendo que as feitas ao intervalo não 
contam para essa contabilidade.

Foi igualmente decidida a manutenção 
do VAR, apesar de muitas críticas, princi-
palmente pelo número de golos anulados 
após o seu uso.

JN/MS

INGLATERRA

Liga inglesa volta às três substituições em 2020/21 e mantém VAR
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Um golo do médio argentino Lucas 
Ocampos, aos 88 minutos, eliminou os 
ingleses do Wolverhampton, treinados 
pelo português Nuno Espírito Santo, da 
Liga Europa, colocando os espanhóis 
do Sevilha nas meias-finais, que decor-
rem na Alemanha.

Em Duisburgo assistiu-se a uma par-
tida com ligeiro ascendente ofensivo 
dos sevilhanos, orientados por Ju-

len Lopetegui, que desequilibraram com 
o tento do médio argentino quando já se 
pensava no prolongamento. Com este 
desfecho, os espanhóis estão mais per-
to de repetir as conquistas de 2005/06, 
2006/07, 2013/14, 2014/15 e 2015/16.

Os ingleses, que alinharam de início com 
quatro portugueses - Rui Patrício, Rúben 
Neves, João Moutinho e Rúben Vinagre - 
dispuseram de uma grande penalidade, 
logo aos 13 minutos, mas Raúl Jiménez 
desperdiçou o castigo máximo ao permi-
tir a intervenção do guarda-redes Yassine 
Bounou, bem como a possibilidade de co-
locar os “Wolves” na frente do marcador.

No final do encontro, Nuno Espírito 
Santo mostrou-se “frustrado” pela der-
rota ao cair do pano. “O golo no último 
minuto é algo que acontece demasiadas 

vezes connosco, mas estou orgulhoso dos 
jogadores. Jogamos contra uma equipa 
difícil, mas foi por uma margem míni-
ma. Chegámos tão longe e agora acabou, 
vamos descansar e olhar para o futuro”, 
acrescentou o treinador português.

E o técnico dos “Wolves” prosseguiu: 
“Os jogadores deram tudo, mas as pernas 
e o cérebro não trabalharam tão bem. Te-
mos de estar orgulhosos de nós mesmos e 
admitir que cometemos alguns erros esta 
época que precisamos de retificar para 
competir a um nível mais elevado. Temos 
de trabalhar muito nos pequenos porme-
nores para conseguirmos ser mais fortes”.

Nas meias-finais, o Sevilha defronta-
rá o Manchester United, dos portugueses 
Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que ba-
teu os dinamarqueses do Copenhaga com 
golo do médio luso de penálti no prolon-
gamento. Já o outro encontro colocará 
frente a frente os ucranianos do Shakhtar 
Donetsk, que derrotou o Basileia (4-1), e o 
Inter de Milão, que bateu o Bayer Lever-
kusen, por 2-1.

As meias-finais terão lugar a 16 e 17 
de agosto, novamente em Colónia e 
Dusseldorf, e o título é decidido dia 21, 
em Colónia.

JN/MS

Polónia, Hungria, Grécia e Chipre co-
locaram-se à disposição da UEFA para 
receber jogos em campo neutro das 
competições europeias de 2020/21, 
face à pandemia de covid-19, anun-
ciou na passada quinta-feira (6) o or-
ganismo.

Na reunião mantida com represen-
tantes das 55 federações nacionais 
que integram o organismo, foi 

debatida a alteração aos regulamentos 
da Liga dos Campeões e Liga Europa de 
2020/21, “que regula as restrições de via-
gens e os testes positivos à covid-19, que 

podem ter impacto na continuidade das 
competições”.

“Foi referido que, para cumprir as res-
trições de viagens e requisitos de quaren-
tena emitidos pelas autoridades, alguns 
jogos poderão ter de ser transferidos para 
países/estádios neutros e foram apre-
sentados cenários detalhados”, referiu a 
UEFA, em comunicado.

Perante esta situação, as federações de 
Polónia, Hungria, Grécia e Chipre dis-
ponibilizaram-se para acolher partidas 
“em alguns dos seus estádios nas datas 
programadas e oferecendo corredores 
de viagem para que as equipas se possam 

deslocar sem restrições para competir”.
Nesta reunião, que teve como mote o 

regresso das competições sob alçada da 
UEFA, foi igualmente debatida a possi-
bilidade de, em setembro, se realizarem 
jogos internacionais em campos neutros, 
tendo em conta as dificuldades que as se-
leções nacionais vão ter de enfrentar de-
vido às restrições nas viagens.

O organismo considerou que esta al-
ternativa “não pode ser descartada nesta 
fase” e frisou que “será necessária uma 
cooperação estreita entre todas as equi-
pas e a UEFA, de forma a garantir a reali-
zação regular de todos os jogos”.

O regresso dos adeptos aos estádios 
também foi abordado na reunião, sendo 
que a UEFA assegurou estar a “acompa-
nhar permanentemente a evolução das 
regras nos diferentes países” e revelou 
que, em meados deste mês, irá rever “se 
a decisão atual de realizar todos os jogos à 
porta fechada pode ser, pelo menos, par-
cialmente alterada”.

Por outro lado, foram entregues “pro-
postas para reagendar a maioria” dos 
campeonatos de seleções jovens “para a 
primavera de 2021”.

JN/MS

O internacional russo Ivan Chishkala 
vai reforçar a equipa de futsal do Ben-
fica para a temporada 2020/21, após 
quase uma década ao serviço do Ga-
zprom-Ugra.

O pivô, de 25 anos, ainda se encontra 
em competição com o Gazprom-
-Ugra, que está nas meias-finais do 

campeonato russo, pelo que a integração 
do jogador no plantel às ordens de Joel Ro-
cha está apenas “dependente” de exames 
médicos.

“Estou muito feliz por me juntar ao Ben-
fica e ser parte da família benfiquista. É uma 
nova experiência e um grande desafio. Sem-
pre quis testar-me num campeonato estran-
geiro e estou muito agradecido ao Benfica 
por me ter concedido essa oportunidade”, 
expressou Chishkala, em declarações divul-
gadas no site oficial do Benfica.

Chishkala joga no Gazprom-Ugra desde 
2011, tendo neste período conquistado dois 
campeonatos russos e quatro taças da Rús-
sia, além de uma Liga dos Campeões, em 
2015/16, na qual ajudou a ultrapassar preci-

samente o Benfica, nas meias-finais.
O futsalista conta com 13 jogos e nove go-

los pela seleção da Rússia, ao serviço da qual 
participou no Mundial2016 e no Euro2018. 
De resto, nesse Europeu, a formação russa 
foi eliminada nas “meias” por Portugal, que 
acabaria por conquistar o troféu continen-
tal, na Eslovénia.

Ivan Chishkala é o quarto reforço da equi-
pa de futsal do Benfica, depois de Arthur (FC 
Barcelona), Nilson (S. C. Braga) e Hossein 
Tayebi (Kairat Almaty).

JN/MS

Argentino Lucas Ocampos tira Wolverhampton das “meias” da Liga Europa

FUTEBOL

Polónia, Hungria, Grécia e Chipre à disposição da 
UEFA para receber jogos europeus em 2020/21

FUTSAL

Ivan Chishkala é reforço do Benfica
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ATLETISMO

Maratona de Londres só para atletas de elite e sem público nas ruas

TÉNIS

Svitolina e Kiki Bertens falham Open dos Estados Unidos

A maratona de Londres vai mesmo reali-
zar-se, a 4 de outubro, mas com um figu-
rino bem diferente: reservada aos atletas 
de elite, sem a imagem de marca de cor-
rida popular, com milhares de atletas e 
espectadores nas ruas.

A decisão da organização pretende sal-
var o que ainda for possível de uma 
prova que deveria ter-se disputado 

em abril, mas foi adiada por causa da pan-
demia de covid-19.

Outra medida de exceção é a alteração 
do percurso: em vez de partida em Green-

wich e chegada no Mall, em frente ao pa-
lácio real, haverá um circuito ao redor de 
St. James Park, para o qual a organização 
anuncia uma “bolha de segurança”, com 
exclusão de público a assistir.

O queniano Eliud Kipchoge, campeão 
olímpico, e o etíope Kenenisa Bekele estão 
entre os inscritos para o setor masculino, 
enquanto a lista feminina é encabeçada 
pela queniana Brigid Kosgei, recordista 
mundial.

JN/MS

A ucraniana Elena Svitolina, quinta na clas-
sificação mundial WTA, e a holandesa Kiki 
Bertens, sétima, comunicaram, na passa-
da sexta-feira (7), que não vão participar no 
Open dos Estados Unidos, que será o se-
gundo Major a realizar-se neste ano.

“Não tenho a certeza de poder viajar 
para os Estados Unidos sem meter 
a minha equipa e a mim mesma em 

perigo”, escreveu Elena Svitolina no Ins-

tagram, em relação ao torneio nova-ior-
quino.

Argumentos partilhados por Kiki Bertens 
após uma longa reflexão. “O problema da 
covid-19 é ainda muito preocupante. A saú-
de de cada um está acima de tudo e o con-
trolo do vírus é uma prioridade”, justificou 
a holandesa, semifinalista em Roland Garros 
em 2016.

As ausências de Svitolina e Bertens jun-
tam-se às da australiana Ashleigh Barty, lí-

der do ranking mundial, que já tinha anun-
ciado, a 30 de julho, que não estaria no US 
Open, devido aos riscos existentes.

No quadro masculino, também o espanhol 
Rafael Nadal, segundo do ranking mundial, 
anunciou que não competirá em Nova Ior-
que, igualmente devido à pandemia, mas 
criticando também aquilo a que designou de 
“calendário de loucos”.

Com o reagendamento de torneios, o 
Open dos Estados Unidos antecede o Mas-

ters 1000 de Roma (20 a 27 de setembro) e 
o torneio de Roland Garros, tradicional-
mente entre maio e junho, a partir de 27 de 
setembro.

O líder mundial, o sérvio Novak Djoko-
vic, está inscrito, mas ainda não decidiu se 
competirá em Nova Iorque.

JN/MS

O norte-americano Kai Lenny venceu 
o prémio para melhor desempenho de 
2020 em ondas gigantes da Liga Mun-
dial de Surf (WSL), batendo o português 
Nic von Rupp.

O surfista da Praia Grande, em Sin-
tra, era um dos 10 nomeados para 
o prémio masculino da categoria, 

juntamente com o brasileiro Lucas Chian-
ca, o sul-africano Grant Baker, o austra-
liano Russel Bierke, o britânico Tom Lowe 
e os norte-americanos Nathan Florence, 
Billy Kemper, Eli Olson e Ian Walsh.

A francesa Justine Dupont foi a vence-
dora do galardão para o melhor desempe-
nho feminino durante o ano, impondo-se 

às brasileiras Maya Gabeira e Michaela 
Fregonese, à norte-americana Paige Alms 
e à australiana Felicity Palmateer.

Antes, já tinham sido entregues os 
prémios à maior queda, à norte-ame-
ricana Keala Kennelly, numa onda em 
Jaws, no Havai, o mesmo local que con-
sagrou os também norte-americanos 
Paige Alms e Eli Olson com as melhores 
ondas com remada.

Nas próximas duas semanas, a WSL 
vai divulgar os premiados nas categorias 
de maior e melhor onda, para as quais 
surgem várias surfadas na Praia do Nor-
te, na Nazaré.

JN/MS

The Toronto Maple Leafs lost a hard-
fought, decisive Game Five on Sunday 
(9) night, falling 3-0 to the Columbus 
Blue Jackets.

In a series that was highlighted by stel-
lar goaltending battles, Columbus’ 
Joonas Korpisalo stood tall once again 

to post his second shutout of the series af-
ter stopping 33 of Toronto’s shots. 

Columbus’s Zach Werenski scored the 
eventual game winner off a deflection in 
the first period, with Liam Foudy and Nick 
Foligno adding the insurance goals. 

Toronto, already playing with a short-
ened defensive core after Jake Muzzin was 
sidelined for the series after Game Two, 
also suffered the loss of Tyson Barrie mid-
way through tonight’s game due to injury. 

Morgan Rielly, who shouldered a lot 
of the teams’ defensive responsibilities 

throughout the series, spoke about the 
devastating end to Toronto’s season. “It’s 
definitely a bad feeling, a bad taste. Right 
now, it’s hard to live with.” 

Toronto, not without their share of 
quality chances that night, couldn’t find 
a way to solve Korpisalo after 60 minutes. 
Auston Matthews, Toronto’s overtime 
hero in Game Four, registered six shots 
on goal tonight. Reflecting on the teams’ 
ample opportunities, Matthews said it was 
“a frustrating way to end it. It’s a game of 
inches out there.” 

Head Coach Sheldon Keefe praised the 
fight of his team this series, especially in 
the final two games while facing elimin-
ation. “We had enough chances to score 
more goals than we did. A little more luck 
and it might be a different result.” 

nhl.com

SURF 

Kai Lenny “bate” português 
Nic von Rupp na corrida a 
prémio de ondas gigantes

MAPLE LEAFS 

Toronto Maple Leafs: Game 5 Recap
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My goodness, how fun was that basket-
ball game Wednesday (12) night? I mean, 
sure, the first 45 minutes were kinda 
blah, but those last three minutes? Stan-
ley? Paul? Dewan? STANLEY!?!? 

Before we dive into it, surely you’ve 
seen the numbers: COVID-19 has hit 
racialized and lower-income com-

munities incredibly hard. Here in Toronto, 
racialized people make up 52% of residents, 
but they make up 83% of COVID-19 cases. 

The income inequality that economic-
ally depresses our BIPOC communities is 
the direct result of decades of systemic ra-
cism and oppression.
On to the game:

What a Finish

We start at the end of course. I mean, 
where else? Can you even believe this se-
quence of events, with the Raptors trail-
ing by 6 and two minutes to go:

• Dewan Hernandez three-pointer
• Matt Thomas three-pointer
• Stanley Johnson forces a backcourt 

turnover
• Paul Watson driving layup
• Raul Neto three-point play
• Stanley Johnson driving layup
• Stanley Johnson offensive rebound off a 

blocked Hernandez shot
• Stanley Johnson five-foot turnaround 

jumper for the win
A 13-3 run where four different guys 

scored, and Stanley Johnson had the win-
ning points!? And all the while, the 76ers 
and Raptors benches were chirping at 
each in the middle of an otherwise empty 
arena? Brett Brown double-teaming Stan-
ley Johnson 40 feet from the hoop!? 

You literally cannot make this stuff up. 
The NBA remains the greatest.

Kyle Lowry, Fun Guy

To be fair, the Raptors didn’t just wait 
until the fourth quarter to bring a smile 
to my face. Sure, the starters were most-
ly a step slow on this night, but the Kyle 
Lowry inbounds pass to a cutting Pascal 
Siakam sure was fun.

Lowry also provided the other memor-
able moment in the first half when, after 
an inexplicable technical foul, he went 
into “angry Kyle” mode and scored eight 
of Toronto’s next nine points over the 
final two minutes of the half, including a 
gorgeous coast-to-coast layup as time ex-
pired. He had 18 points in the quarter.

Boucher Block Party

Chris  Boucher might have been the 
best Raptor on the floor Wednesday (12) 
night not named Kyle Lowry. Following 
his career night against Milwaukee, Bou-
cher chipped in 19 points, nine rebounds 
and four blocks, including a couple of 
third-quarter beauties.

Boucher was also 4-for-6 from down-
town, which puts him at 9-for-16 in the 
Bubble. That’s an extremely small sam-
ple size, but if he’s improving on his 28% 
pre-Bubble mark, and can make teams 
actually respect him from downtown... 

well, let’s just say he might be making 
himself a more intriguing free agent pros-
pect this offseason. 

But What About That Fun Save?

OK, OK, there was another fun thing 
that happened in the first half. After one 
of Boucher’s four blocks - this one a two-
hander on Josh Richardson - the ball was 
heading out of bounds, until Pascal Siakam 
saved it by tossing it back through his legs 
to Rondae Hollis-Jefferson. (Unfortunately 
Pascal missed a three at the other end that 
would have made a nice capper!)

What’s interesting to think about 
though, is that this play probably doesn’t 
even happen under normal circum-
stances, right? There are camera people 
and fans and staff sitting over there in the 
corner in a typical arena; Siakam probably 
doesn’t have room to save that ball. I wish 
there were some way we could make the 
baselines this empty all the time!

How About All the Stanley Slander?

I mean, I’m not gonna take it all back 
now, but you know what: I’m happy for 
the guy. He has had a rough season; he 
got called out by Nick Nurse early, found 
himself in the doghouse and never worked 
his way out. And yeah, this game doesn’t 
mean much, and it’s not like he’s gonna 
be in the playoff rotation because of it or 
anything, but why shouldn’t the guy get a 
moment to shine? 

I’m sure it hasn’t been an easy season 
for him. We all need those little victories 
in life, especially at work, that buoy us 
and keep us going during the down times. 
NBA players don’t generally lack for con-
fidence - you don’t get to the NBA without 
it - but even so, I’m sure this feels good for 
Stanley, and I hope he savours it.

One more of these to go! The Raptors’ 
opponent today (14), the Denver Nuggets, 
are also locked in to their seeding in the 
West. For that one, we’ll mostly be praying 
for health, but hey, if it turns out to be as 
fun as this one was, that’d be just fine too!

                                                     Josh Kern
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BASQUETEBOL

Raptors 125, 76ers 121
A hilariously entertaining finish turned an otherwise 
meaningless game into an affair to remember.

O basquetebolista nigeriano Michael 
Ojo, que morreu na passada sexta-fei-
ra (7) aos 27 anos de ataque cardíaco, 
em Belgrado, tinha testado positivo à 
covid-19 em junho, confirmou esta ter-
ça-feira (11) o anterior clube, o Estrela 
Vermelha.

“Queremos, por princípios morais, 
que se saiba exatamente o que acon-
teceu com ele”, afirmou o presidente 

do clube, Nebojsa Covic, em declarações 
ao canal Sportklub, em que confirmou que 
Michael Ojo testou positivo à covid-19.

Nebojsa Covic, de 62 anos, explicou 
que tanto a família de Michael Ojo como 
a embaixada da Nigéria na Sérvia pediram 
esclarecimentos sobre as circunstâncias 
da morte do basquetebolista, ocorrida na 

passada sexta-feira (7) durante um treino.
O presidente do clube de basquetebol 

Estrela Vermelha, que já foi primeiro-mi-
nistro e presidente da câmara de Belgra-
do, explicou que, entre o final de junho e 
o início de julho, Michael Ojo começou a 
sentir dores num pulmão, febre e tosse, e 
o teste foi positivo para o coronavírus.

A 6 de julho, foi diagnosticado com 
pneumonia no pulmão direito, mas o jo-
gador recusou-se a ser atendido numa 
clínica especializada em doenças infec-
ciosas e preferiu receber tratamento num 
centro privado.

Nebojsa Covic refere que uma semana 
depois, Michael Ojo foi diagnosticado 
com início de pneumonia no outro pul-
mão e os exames de sangue mostraram 
também valores anormais.

Nos dias seguintes, foi submetido a 
mais exames que não mostraram sinais 
de melhora, mas a 6 de agosto um novo 
teste mostrou que a pneumonia havia 
desaparecido e a presença de anticorpos, 
sinais que indicavam que ele havia supe-
rado a covid-19.

Segundo Covic, Ojo não recebeu au-
torização dos médicos para treinar, mas 
sim “a recomendação de realizar ativida-
de física de intensidade moderada”, até 
que se recuperasse totalmente.

No entanto, o jogador realizou quatro 
treinos entre 31 de julho e 7 de agosto, dia 
em que morreu, e, segundo Covic, o pos-
te nigeriano tinha dito aos médicos que 
se sentia muito cansado.

Covic questiona porque é que ninguém 
no centro onde o jogador foi treinar exi-

giu o atestado médico que o autorizava 
a praticar desporto e garantiu que o Mi-
nistério Público está a investigar o caso 
e que o corpo do atleta será submetido a 
novo teste à covid-19.

Michael Ojo, que se encontrava sem 
clube depois de em 2019/20 representar o 
Estrela Vermelha, desmaiou durante um 
treino e foi transferido para um centro de 
emergência, onde os médicos tentaram, 
sem sucesso, reanimá-lo.

O basquetebolista, de 2,17 metros de 
altura, nascido em Lagos, estava em ne-
gociações com o Partizan e a sessão de 
treino estava a ser acompanhada por al-
guns elementos do clube sérvio.

                                                     JN/MS

Falecido Michael Ojo tinha testado positivo à covid-19 em junho
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EUROPEAN LE MANS SERIES

Filipe Albuquerque vence 4 Horas de Spa-Francorchamps

Vendidos 28 mil ingressos para a Fórmula 1 em Portugal

O piloto português Filipe Albuquerque 
(United Autosports) venceu, no passado 
domingo (9), as 4 Horas de Spa-Fran-
corchamps, na Bélgica, prova pontuável 
para as European Le Mans Series, arre-
cadando ainda a pole position e a volta 
mais rápida da corrida.

O piloto de Coimbra, que faz dupla 
com o britânico Phil Hanson no 
Oreca 07, cumpriu as 100 voltas em 

4:02.01,361 horas, deixando os segundos 

classificados, o australiano James Allen e 
os franceses Thomas Laurent e Alexandre 
Cougnaud (Graf), a 58,163 segundos.

Os franceses Julien Canal e Nicolas Jamin 
e o britânico Will Stevens (Panis Racing) 
fecharam o pódio, a 1.01,115 minutos.

No final, Filipe Albuquerque dedicou o 
triunfo ao seu pai, falecido há duas semanas.

“Não poderia querer mais. Foi um fim 
de semana excecional, com todos os ob-
jetivos alcançados. Estou muito contente 
e, ao mesmo tempo, melancólico, pois o 

meu maior fã, o meu pai, já não está co-
migo para festejar mais esta vitória. Este 
resultado é para ele, esteja onde estiver”, 
referiu, emocionado, Filipe Albuquerque.

Com este resultado, o piloto luso assu-
miu o comando do campeonato, depois do 
terceiro lugar na prova de abertura.

A terceira jornada da época do ELMS de-
corre nos dias 29 e 30 de agosto, no circui-
to francês de Paul Ricard.

JN/MS

Já foram vendidos cerca de 28 mil bi-
lhetes para o Grande Prémio de Portu-
gal em Fórmula 1, que se disputa a 25 
de outubro no Autódromo Internacional 
do Algarve (AIA), que também receberá 
público na última prova do campeonato 
do mundo de velocidade MotoGP, disse 
o diretor do circuito.

“Esgotámos os primeiros pacotes, com 
cerca de 28 mil bilhetes vendidos. Ini-
ciámos a venda com preços a 85 euros e, 

neste momento, os mais baratos são os de 225 
euros”, disse Paulo Pinheiro aos jornalistas.

O Autódromo Internacional do Algarve 
(AIA) vai acolher o Grande Prémio de Por-
tugal de Fórmula 1 no fim de semana de 23 
a 25 de outubro, enquanto a prova de Mo-
toGP decorrerá de 20 a 22 de novembro.

A prova do mundial de velocidade de-
verá contar, “no mínimo, com 50 mil es-
petadores, ou no máximo 60 mil, cerca de 
dois terços da capacidade”, prosseguiu, 
sendo que a venda de ingressos arrancou 
esta segunda-feira (10).

“Para o MotoGP, vamos iniciar hoje 
[segunda-feira, 10] a venda de um pri-
meiro stock de cinco mil bilhetes. De-
pois, em função das regras da Direção-
-Geral da Saúde, vamos gerindo a venda 
de mais ingressos”, adiantou o diretor 
do AIA.

No último fim de semana, foram reali-
zados testes no autódromo com a presen-
ça de público de forma reduzida na prova 
do Mundial de Superbikes, antecipando os 
procedimentos ideais para as outras duas 
competições.

“Tivemos 250 espectadores num espaço 
muito reduzido, para verificarmos os pro-
cedimentos e regras que devemos imple-
mentar. Aprendemos muito, em termos 
de procedimentos e do modelo que temos 
de utilizar. Agora vamos extrapolar esse 
modelo para todo o circuito”, afirmou 
Paulo Pinheiro.

O diretor do circuito garantiu que a 
saúde das pessoas “está em primeiro lu-
gar” e que, se a situação epidemiológi-
ca do país piorar, a presença de público 
será cancelada. “Teremos de devolver 
dinheiro às pessoas e não há público na 
prova. A saúde está em primeiro lugar, 
a preocupação é essa. Se a situação per-
mitir, ótimo, é bom para todos. Se não 
permitir, é uma pena, mas não teremos 
alternativa”, frisou.

Segundo Paulo Pinheiro, as obras de re-
novação da pista, orçadas em 1,5 milhões 
de euros, num investimento garantido 
pelo Turismo de Portugal, vão decorrer 
entre 31 de agosto e 9 de setembro.

“Uma máquina trituradora vai arrancar 
quatro centímetros da camada de asfalto. 
Depois, virá uma máquina pavimentado-
ra, com uma mistura de betume, pedras e 
uma sílica especial com fibra, que garante 
a aderência entre betume e pedras para 
fazer com que o tapete seja homogéneo. 
Uma máquina de laser faz a leitura da altu-
ra absoluta, para que não haja oscilações, e 
depois tudo tem de ser compactado a uma 
temperatura de 120 graus para ficar per-
feito”, explicou o responsável, de forma 
pormenorizada.

JN/MS

O holandês Max Verstapen (Red Bull) 
conseguiu, no passado domingo (9), 
a nona vitória da carreira, ao vencer o 
Grande Prémio do 70.º aniversário da 
Fórmula 1, no circuito inglês de Silvers-
tone, deixando o britânico Lewis Ha-
milton (Mercedes) a 11,326 segundos.

A vitória de Verstappen na quinta 
prova da temporada, depois de 
quatro triunfos da Mercedes, foi 

desenhada nas trocas de pneus, com a 
Red Bull a gerir melhor o desgaste das 
borrachas.

Com este resultado, Verstappen sobe 
a segundo do campeonato, com 77 pon-
tos, a 30 do líder e detentor do título Ha-
milton e com mais quarto do que o fin-
landês Valtteri Bottas (Mercedes), que 
fechou o pódio em Silverstone.

JN/MS

O piloto da DS Techeetah garantiu, no 
passado domingo (9), o primeiro título 
mundial da história do automobilismo de 
pista português. Foi segundo classifica-
do na corrida disputada no Aeroporto de 
Tempelhof, em Berlim, e, a duas jornadas 
do final da temporada, sucede ao com-
panheiro de equipa Jean-Éric Vergne no 
lote de vencedores do mundial de mono-
lugares elétricos.

Presente no campeonato desde o iní-
cio, António Félix da Costa teve uma 
primeira época de sonho ao serviço 

da DS Techeetah, lidando da melhor forma 
com a interrupção das provas por causa da 
pandemia de covid-19.

Depois do triunfo em Marraquexe, Mar-
rocos, ainda antes de o mundo parar, o 
regresso às pistas foi absolutamente demo-
lidor. Venceu as primeiras duas (de seis) 

corridas em Berlim que fecham o cam-
peonato, foi quarto classificado na terceira 
e, no passado domingo (9), controlou na 
perfeição as emoções para atingir o maior 
sucesso da carreira desportiva.

Depois de ter alcançado o segundo me-
lhor tempo na qualificação, apenas batido 
por Vergne, António Félix da Costa rece-
beu a primeira boa notícia logo na primeira 
volta. O principal adversário na luta pelo 
título, Maximilian Guenther (BMW), ficou 
fora de prova, depois de um toque, e abriu 
a porta ao português que, na verdade, nem 
precisava de ajuda de terceiros.

O “formiga” chegou a passar pela lide-
rança da corrida, controlou a reação dos 
adversários e quando viu a bandeira de xa-
drez escreveu uma página inédita na histó-
ria do desporto português.

JN/MS

FÓRMULA 1 
Max Verstappen bate Mercedes e vence GP do 70.º aniversário da Fórmula 1

FÓRMULA E 

António Félix da Costa é campeão do Mundo de Fórmula E
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O piloto português terminou, no pas-
sado domingo (9), o Grande Prémio da 
República Checa no sexto lugar, num dia 
histórico para a KTM, que conseguiu a 
primeira vitória.

Depois da queda em Espanha, Miguel 
Oliveira voltou em alta e conseguiu, 
na República Checa, o melhor re-

sultado da carreira na categoria rainha do 
motociclismo: um sexto lugar.

O piloto português arrancou da 13.ª po-
sição e conseguiu uma recuperação no-
tável, ao terminar as 21 voltas do traçado 
de Brno a 7,969 segundos do sul-africano 
Brad Binder (KTM) - primeiro rookie a 
vencer uma prova desde o espanhol Marc 
Márquez em 2013 -, que bateu o italiano 
Franco Morbidelli (Yamaha), segundo, e 
o francês Johann Zarco (Ducati), terceiro.

Com estes resultados, e após três pro-
vas, Miguel Oliveira soma agora 18 pontos, 
tendo subido ao 12.º lugar da classificação, 
liderada pelo francês Fabio Quartararo 
(Yamaha), que soma 59, depois de ter sido 
apenas sétimo em Brno.

“Foi uma corrida bastante positiva. O 
sexto lugar deixa-nos contentes. Fizemos 
a melhor corrida até agora em MotoGP e 
isso deixa-me feliz. O meu tempo de qua-
lificação daria para a terceira linha da gre-
lha e isso mudaria o resultado da corrida. 
Quando não entramos na Q2 [qualificação 
dois] é complicado. Mas a equipa está de 
parabéns, mostrámos o nosso potencial”, 
afirmou o piloto.

A próxima corrida está marcada para 
domingo, 16 de agosto, na Áustria.

JN/MS

FÓRMULA 1 

Miguel Oliveira alcança 
melhor classificação da 
carreira no MotoGP
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Um caso positivo de covid-19 foi dete-
tado entre pessoas ligadas ao Mundial 
de velocidade de motociclismo, em 
Brno, onde no passado fim de semana 
se disputou a terceira corrida da tem-
porada.

De acordo com o comunicado da 
Dorna, trata-se de um elemento da 
empresa promotora do campeona-

to presente na República Checa, que “está 
assintomático”.

“Depois do resultado positivo, a pes-
soa foi imediatamente informada e iso-
lada. Foi efetuado um segundo teste para 
confirmar o resultado, que também foi 
positivo, pelo que a pessoa em causa e 
os contactos próximos se vão manter em 
isolamento”, lê-se.

Este é o primeiro resultado positivo 
detetado no Mundial de MotoGP, onde 
compete o piloto português Miguel Oli-
veira.

JN/MS

Detetado caso positivo 
de covid-19 no MotoGP
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Ontario Premier Doug Ford has an-
nounced phasing details of its Safe 
Restart plan supported by the federal 
government, with $660 million to be al-
located to Ontario’s 110 transit systems.

Municipalities will be provided with 
up to $1.6 billion as part of a first 
round of emergency funding under 

the Safe Restart Agreement, Ford said at an 
Aug. 12 media conference.

Through the Safe Restart Agreement 
with the federal government, $695 million 
will go to municipalities to address oper-
ating pressures related to the COVID-19 
pandemic through the first round of emer-
gency funding in addition to the $660 
million in transit funding. The province is 
also providing an additional $212 million 
through the Social Services Relief Fund to 
help vulnerable people find shelter.

The Ontario government has pledged to 
allocate $4 billion in one-time assistance 
to Ontario’s 444 municipalities to help de-
liver programs affected by the COVID-19 
pandemic.

“Since the beginning of the pandemic, 
we have had the backs of our municipal-
ities, which is why we are announcing up 
to $1.6 billion in critical funding today to 
help strengthen our communities and safe-
ly restart our economy,” said Ford. “This 
first round of funding will address the most 
urgent needs of our communities, ensuring 
critical services like transit and shelters are 
there when people need them most.”

Up to $695 million in additional funding 
will be available through Phase 2 to eli-
gible municipalities after they have pro-
vided the province with information on 
their estimated COVID-19 related finan-
cial pressures.

The transit funding can be used to provide 
immediate relief from transit pressures, 
such as lower ridership, as well as for new 

costs due to COVID-19, such as enhanced 
cleaning and masks for staff, a release ex-
plained. In the second phase, additional al-
locations will be provided based on expens-
es incurred to ensure the funding meets the 
needs of municipalities. As part of the Safe 
Restart Agreement with the federal govern-
ment, up to $2 billion is being provided to 
support public transit in Ontario.

“Ontario’s public transit systems are 
critical to supporting the economy and 

getting people where they need to go as 
the province gradually reopens,” said As-
sociate Minister of Transportation (GTA) 
Kinga Surma. “This historic agreement 
will help ensure that municipalities can 
continue to provide safe and reliable tran-
sit for the people of Ontario.”

Ontario is also providing municipal 
service managers and Indigenous hous-
ing partners with an additional $212 mil-
lion under the Social Services Relief Fund 

to help protect vulnerable people from 
COVID-19.

“This investment can help them protect 
homeless shelter staff and residents, ex-
pand rent support programming and cre-
ate longer-term housing solutions,” the 
release stated.

DCM/MS

Ontario announces $1.6B first round 
emergency funding to municipalities

OTTAWA — The federal government has 
launched an updated calculator to help 
employers estimate what help they might 
receive from the next phase of the Can-
ada Emergency Wage Subsidy (CEWS).

The calculator opened Tuesday 
(Aug. 11) on the CEWS website 
ahead of the opening of applica-

tions next Monday (Aug. 17).

Employers enter information about 
their business situation to get an estimate 
of the subsidy they can expect to receive 
as they struggle to deal with the effects of 
the COVID-19 pandemic.

Canada Revenue Agency says knowing 
the amount will help companies to make 
informed decisions about retaining or re-
hiring workers. A series of information 
sessions will be held in the coming weeks.

Enhancements to the program include 
expanding eligibility criteria, introducing 
a sliding revenue-decline test to deter-
mine the subsidy amount, and a top-up 
subsidy for the most impacted employers.

Employers can expect to receive their 
payment within three to five business days 
after applying if they are registered with 
direct deposit on their payroll account.

“The Canada Emergency Wage Sub-

sidy has enabled employers across the 
country to keep or rehire millions of 
Canadians. The enhanced CEWS pro-
gram launched today was redesigned 
to be more flexible and support a wider 
range of employers,” stated National 
Revenue Minister Diane Lebouthillier.

The program has provided $26.58 bil-
lion in subsidies to more than 275,000 
employers.                                        DCM/MS

CRA launches updated CEWS calculator ahead of applications opening Aug. 17
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Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Praias na cidade:
“The Beaches”, área privilegiada

Lembro-me de pensar ser uma brinca-
deira quando fui convidada, pela pri-
meira vez, para ir às “Beaches” (praias) 
na zona leste de Toronto, a cerca de 15 
minutos da Baixa da cidade. Não fazia 
a mínima ideia de que ali iria encontrar 
quatro praias de verdade, com areia 
macia e clara e água límpida, além de 
infraestruturas como vestiários, restau-
rantes e clubes desportivos. 

Desde então fiquei admiradora 
dessa área da cidade, tanto pela 
proximidade do lago, como pelos 

jardins, parques e outras características 
específicas a esse bairro tranquilo. Ao 
longo da Queen Street, a rua principal 
dessa zona, circulam vagarosos os elétri-
cos, cuja paragem terminal se situa junto 
dos edifícios em Art Deco da estação de 
tratamento de águas (R. C. Harris Water 
Treatment Plant), obra de engenharia ad-
mirável inaugurada em 1941. 

Na Queen Street não me canso de admi-
rar as pequenas boutiques, em cujas mon-
tras podemos admirar produtos originais e 
excêntricos, muitos deles produzidos por 
artistas locais. Uma variedade enorme de 
restaurantes com comida étnica, sorveta-
rias, pastelarias e bares de moda é outra das 
razões que me impele a ir até às Beaches.  

O bairro das Beaches que se localiza a sul 
da Kingston Road e se estende até ao lago, 

entre as ruas Coxwell Ave a oeste e Victo-
ria Park a leste, começou por ser proprie-
dade de uma família de Filadélfia em 1793. 
A designação Ashbridge Bay Park presta-
-lhes homenagem. Até ao fim do século 
XIX, a família Ashbridge e meia dúzia de 
outras famílias cultivavam as terras nessa 
zona da cidade.  Devido à proximidade do 
lago, parte da prop riedade acabou por se 
tornar propriedade pública com parques, 
jardins, campos de jogos, etc. O acesso era 
feito por elétrico ou “ferry”. A Toronto 
Harbour Commission acabou por adquirir 
os terrenos no início do século XX. 

Os famosos jardins Kew Gardens abri-
ram ao público no ano de 1879, e à sua volta 
começaram a ser contruídas igrejas, es-
colas, correios e outros edifícios públicos. 
Famílias mais endinheiradas começaram a 
escolher a proximidade deste espaço ver-
de para erguerem as suas lindas mansões 
de arquitetura vitoriana e eduardiana, mas 
também pequenos chalés que fazem recuar 
a uma época em que aquela parte da cidade 
era de veraneio. Hoje, ao caminharmos pe-
las ruas perpendiculares da rua Queen até 
ao lago, ainda podemos observar algumas 
residências dessa época, que sofreram alte-
rações mínimas no seu exterior. 

Nos tempos atuais os Kew Gardens, com 
uma graciosa biblioteca pública, um co-
reto e estátuas continuam a ser uma das 
grandes atrações; anualmente, milhares 
de pessoas acorrem ao parque no verão, 
para, durante um mês, assistir a concertos 
gratuitos de jazz. Desde 1989, o Festival 
Internacional de Jazz, tem lugar em palcos 
cujo cenário principal é o Kew Gardens.

Caminhar ao longo do passeio pedonal à 
beira do lago é um passatempo favorito de 

muitos torontinos. O amanhecer e o pôr 
do sol refletidos nas águas são fotografa-
dos mil vezes e cada imagem é sempre dis-
tinta, digna de ser emoldurada. Mas tam-
bém são merecedores de registo cisnes, 
gansos e patos, as variedades de pássaros 
e outros animais selvagens que vivem no 
arvoredo e nos arbustos que circundam 
o lago. E nem estou a mencionar os “mo-
numentos”, parte integrante das Beaches 
cujo melhor exemplo é o Leuty LifeGuard 
Station (posto salva vidas) construído em 
1920, e cujo centenário tem sido ampla-
mente assinalado este ano. 

A multidão que, aos fins de semana e 
em ocasiões especiais, ocupa a praia para 
tomar banho, apanhar sol, fazer piqueni-
ques na areia e aproveita os jardins e os 

parques, pode constituir um incómodo 
para os residentes que veem as suas ruas 
e espaços invadidos por carros e peões. 
Contudo, eu de bom grado partilharia o 
meu bairro alguns meses por ano, se tives-
se a sorte de residir numa zona com praia. 
Adoro a cor azul do lago Ontário, a areia 
branca e fina daquelas praias e a beleza da 
vida animal que ali se nos oferece. As Bea-
ches são um espaço público e todos temos 
o direito de desfrutar dele.
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

Baixa de Toronto vista das Beaches Leufy Posto Salva Vidas

Leufy Posto Salva Vidas

VIAGENS
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Os antigos gregos chamavam Ofiúsa, ou 
seja, Terra das Serpentes, à região que 
corresponde aproximadamente ao atual 
território português. O povo Ofi (anterior 
aos Lusitanos) de onde deriva o nome, 
venerava as serpentes.

Desenganem-se aqueles que pensam 
que Portugal é um território sem 
espécies venenosas.

Répteis, aracnídeos, fungos, plantas, pei-
xes, e até animais marinhos como o ouri-
ço-do-mar, estão presentes um pouco por 
todo o país. Apesar da variedade e quan-
tidade de seres vivos venenosos, são raros 
os acidentes de envenenamento. Existe um 
relativo equilíbrio existencial entre o Ho-
mem e a natureza no território luso.

A Víbora Cornuda é considerada, por 
muitos, como a mais perigosa espécie ve-
nenosa em Portugal, e eventualmente até 
será a mais venenosa de entre os répteis 
existentes neste recanto da Península Ibé-
rica. Porém os acidentes com esta serpen-
te são raríssimos. 

Em 2019 houve dois casos noticiados: 
em maio, na Serra de São Mamede, Por-
talegre, um homem foi mordido num pé 
quanto corria, e em junho perto de Penela 
uma criança de origem inglesa com 11 anos 
de idade foi mordida numa mão. Ambos 
passaram um mau bocado com certeza, 
mas não houve mortes a lamentar. Estes 
casos são meros acidentes, uma vez que 
este réptil só ataca quando se sente amea-
çado. Existem muitos mais casos de into-
xicações com cogumelos do que acidentes 
com cobras e serpentes.

Acontecendo também apenas por aci-
dente, muito comuns são as dolorosas 
picadas com peixes-aranha, conhecidos 
popularmente por lacraias. Estes peixes 
têm veneno na barbatana dorsal, e como 
a tática de caça passa por se enterrarem 
na areia e esperar por uma presa, dei-

xando apenas os olhos de fora, ao cami-
nhar dentro de água é provável que de 
quando em vez se tenha o azar de pisar 
algum.

Em maio de 2017, dois amigos com 35 
e 43 anos, que praticavam “geocaching” 
perto de Pernes, concelho de Santarém, 
confundiram Cicuta (na foto), com ce-
nouras ou salsa selvagens (o que é fácil 
de acontecer). Sentindo-se indispostos e 
desorientados ligaram para o 112, porém 
foi difícil localizá-los. Os bombeiros locais 
encontraram-nos já sem vida, junto a um 
riacho em zona desabitada, uma hora após 
o pedido de socorro.

Para além das referidas, seguem-se ape-
nas alguns exemplos das espécies mais ve-
nenosas encontradas em Portugal.

Plantas: Erva-Moira, Dedaleira, Embu-
de. Fungos (cogumelos): Chapéu da Mor-
te, Anjo da Morte, Macrolepiota procera 
(facilmente confundível com o aprecia-
do Frade). Animais: Víbora de Seoane, 
Tarântula Europeia, Escorpião. Animais 
marinhos/Peixes: Peixe Escorpião (Ras-
casso), Ratão (espécie de Raia), Caravela 
Portuguesa (alforreca).

Todos estes seres têm a sua importância 
no equilíbrio dos ecossistemas. Movimen-
tarmo-nos nos seus habitats requer algu-
ma cautela - quando entramos nos seus 
territórios, nas sua casas, muitas vezes 
comportamo-nos como elefantes numa 
loja de cristais. Por desconhecimento dos 
seus modos de vida, por desconhecimento 
das suas funções e das suas estruturas fí-
sicas e biológicas, por desconhecimento 
dos seus modos de vida, provocamos rea-
ções de defesa que poderão configurar-se 
perigosas. Vamos invadindo, ocupando e 
destruindo os seus espaços vitais. Errada-
mente consideramos que a natureza existe 
para nos servir, ignorando o apego à vida 
de outros seres. Devemos perceber, estu-
dar, procurar entender a importância das 
suas existências e como podemos coexis-
tir equilibradamente, acabando assim por 
beneficiar mais do que se tivermos uma 
atitude agressiva e desprezo, ou até de dis-
tração. Claro que acidentes acontecerão 
sempre, porém poderão ser minimizados 
se procurarmos desfrutar da vida da Terra, 
com respeito e admiração.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

TERRA VIVA

Natureza Venenosa – Portugal

MOTHER. 

TORONTONIAN. 

MORTGAGE SPECIALIST. 

NATALIE VIEIRA.

#12733 RateShop Mortgages Inc.

FREE, NO OBLIGATION CONSULTATION
MORTGAGESVIEIRA.CA  647-969-5695
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A pergunta para a qual todos querem a 
resposta: pessoas que se conseguem 
curar da COVID-19 ficam imunes à 
doença?

Depois de alguns pacientes terem tido 
um diagnóstico positivo, recupera-
do da infeção e, posteriormente, te-

rem voltado a contrair o vírus, esta questão 
começou a suscitar um maior interesse na 
comunidade científica.

Ao que parece, a explicação para a ques-
tão de uma possível imunidade pode de-
pender de dois conceitos: a imunidade 
parcial e a imunidade cruzada ao novo co-
ronavírus.

O SISTEMA IMUNITÁRIO
Numa explicação rápida, o nosso sis-

tema imunitário caracteriza-se por um 
conjunto de processos biológicos que são 
desencadeados pelo nosso organismo e 
que são um mecanismo de defesa à agres-
são de agentes externos, como os vírus e 
as bactérias.

Ora, se entrarmos em contacto um vírus, 
por exemplo, não voltaremos a ficar infeta-
dos, já que adquirimos imunidade especí-
fica total. No caso de, posteriormente, nos 
“cruzarmos” com uma estirpe diferente, 
a probabilidade de adoecermos é também 
muito menor, já que o nosso organismo é 
capaz de detetar as semelhanças entre os 
dois vírus e combatê-lo de imediato, fa-
zendo uso dos anticorpos que já dispõe (da 
infeção anterior) – e isto tem o nome de 
imunidade cruzada. Um bom exemplo é o 
caso do vírus da gripe!
O SARS-CoV-2

O coronavírus da síndrome respiratória 
aguda grave 2 (em inglês: Severe Acute Res-
piratory Syndrome Coronavirus 2), é um ví-
rus causador da COVID-19, responsável pela 
pandemia que vivemos atualmente. 

Mais recentemente, investigadores es-
tudaram a resposta dos linfócitos T CD4+ e 
CD8+ específicos para o SARS-CoV-2, aca-
bando por registar uma resposta de 100% e 
70%, respetivamente. Quer isto dizer que 
os anticorpos específicos ao SARS-CoV-2 se 
desenvolveram no decurso desta experiên-
cia. Para além disso, verificaram a existên-
cia de respostas em indivíduos saudáveis, o 
que poderá ser um indicador de uma poten-
cial imunidade pré-existente na população.

Em 2007, um estudo que se debruçou so-
bre a imunidade parcial adquirida ao SAR-
S-CoV concluiu que os anticorpos estariam 
presentes no organismo por um período de 
três anos, desde o período dos primeiros sin-
tomas. Acontece que um outro estudo mais 
recente efetuado em macacos mostrou que 
os animais desenvolveram anticorpos contra 
o SARS-CoV-2 durante apenas 28 dias, dei-
xando em aberto a questão de quanto tempo 
dura, afinal, a imunidade ao coronavírus.

É de extrema importância perceber se de 
facto existe imunidade parcial adquirida ao 
novo coronavírus, já que pessoas com anti-
corpos para a COVID-19 poderiam impedir 
a proliferação da doença e, assim, deixa-
rem de ser transmissores.

Já em relação à imunidade cruzada, o 
que aconteceria era que, com o passar do 
tempo, as pessoas até poderiam voltar a 
contrair a doença, mas a grande maioria 
apenas apresentaria sintomas ligeiros, se-
melhantes a uma gripe comum.

Assim sendo, é fácil de perceber que o es-
clarecimento destas questões é crucial não 
só para o desenvolvimento da tão esperada 
vacina, como para uma melhor adequação 
das medidas de controlo desta pandemia.

Atualmente, é possível saber se uma pes-
soa foi portadora do vírus e se desenvolveu 
resposta imunitária realizando testes seroló-
gicos - estes devem ser feitos cinco a 10 dias 
após confirmação de infeção, para que o or-
ganismo tenha tempo para desenvolver an-
ticorpos. No entanto, no caso da COVID-19, 
ainda não existe informação sobre quais os 
níveis necessários da IGg (Imunoglobulina 
G) para atestar a imunidade adquirida.
E AGORA?

Resumindo: a única certeza que temos 
neste momento é que devemos adotar com-
portamentos preventivos e seguir as todas 
as normas para evitarmos o contágio. Se não 
nos unirmos neste esforço, uma segunda 
vaga será, muito provavelmente, inevitável. 

Inês Barbosa/MS

Imunidade 
à COVID-19?
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Today we look back at the soda fountain, 
created by Soda Jerk, that would have 
been at your local general store or apoth-
ecary. At the turn of the last century, the 
back bar behind the Soda Jerk would 
have been filled with an array of differ-
ent dispensers. Today, I will be sharing 
two different pieces from my collection; 
Ward’s Orange Crush Dispenser, from 
1916, and Syrup bottle, and a much rarer 
and scarcer example of a Ward’s Lemon 
Crush from 1919. Both still with their ori-
ginal plunger pumps. Neil Ward and Clay-
ton Howel collectively founded, “Ward’s 
Crush” in 1911. Ward was a chemist from 
California, while Howel was a business-
man, who had already tested the soda 
fountain waters with his own soda brand, 
“Howel’s Orange Julep”!

At the turn of the 19th century, soda 
fountains were a meeting place, with 
bottled soda not yet readily available 

and demand being high. Concentrated syr-
up was transported and sold to customers, 
who merely then would add carbonated 
water to create soda (just two ingredients!). 
This type of dispenser became a very effect-
ive way in advertising one’s own brand, 
with Coca-Cola being in the lead.

Ward’s crush, both orange and lemon, 
focused on citrus fruits, primarily juice 
from oranges and Meyer lemons. Their dis-
pensers were simple, colourful, vibrant, 
and figuratively shaped like an orange and 
lemon. Both dispensers have been in my 
personal collection for over 30 years. The 
Ward’s orange crush was acquired from a 
private collector in Woodstock, Ontario. 
The Ward’s lemon crush was acquired 
from a fellow collector in Toronto, Ontario.

Each were made of ceramic, craze free, 
crack free and still vibrant with their 
eye-popping colors. These dispensers 
are authentic and important parts of my 

collection as they have remained in mint 
condition with minimal color loss. The 
pump lever handles and body display 
great patina and are fully functional, along 
with correct ceramic identification lever 
balls. The dispensers were used all the 
way into the 1950’s, and they are both dis-
played within my soda dispenser collec-
tion creating pleasurable viewing. They 
conjure up memories of simpler times and 
how merely going out for a soda was a real 
treat. I wonder how many sodas the units 
have dispensed and the places they may 
have actually been located?

Until next time Happy hunting!

A BLAST FROM THE PAST

Ward’s Orange Crush 
& Ward’s Lemon Crush
Armando Terra
Opinião
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info@oxfordglass.com
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

1560 Bloor St W, Toronto

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

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

Your #1 Choice to Portugal

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

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
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Como resultado de uma parceria entre a cervejaria norte-americana Oskar Blues Bewery 
e a French’s, a cerveja de mostarda foi lançada numa edição limitada no mercado para 
comemorar o Dia Nacional da Mostarda. Aliando o sabor do trigo tropical processado 
com a experiência de dar uma trinca num cachorro-quente, a exótica bebida parece ter 
agradado bastante a quem teve a oportunidade de experimentá-la.
“Fizemos uma parceria com a Oskar Blues Bewery no Dia Nacional da Mostarda para lhes 
trazer uma bebida de mostarda imperdível. Visite o site para ver onde pode experimentar 
o sabor mais ousado da mostarda. Apenas nos Estados Unidos e enquanto durarem os 
stocks, para maiores de 21 anos.”
A bebida, que também contém “lima, limão, tangerina e maracujá”, é uma verdadeira 
explosão de sabores naturais. “Estamos entusiasmados com sabores ousados na Oskar 
Blues Brewery e nunca nos esquivamos de um desafio. Com a cerveja de mostarda fran-
cesa, elevamos o sabor clássico de mostarda amarela com limão e lima picante para criar 
uma cerveja de trigo tropical que eu emparelharia com um cachorro-quente no dia mais 
quente do ano”, comentou Juice Drapeau, da Oskar Blues Bewery.
Fabricada de forma artesanal, a French’s também publicou no seu site uma receita para 
produzir a bebida na sua própria casa, devido ao sucesso que o produto teve durante os 
poucos dias em que esteve disponível.

Jogadas de marketing pouco convencionais

A campanha para a fabricação de alimentos com o condimento começou em 2019, quan-
do a French’s e a companhia de sobremesas Coolhaus lançaram oficialmente o gelado de 
mostarda - sucesso total em Los Angeles e Nova York também por tempo limitado.
“É tão divertido explorar esse clássico condimento de uma maneira completamente ino-
vadora e criar um cuidadosamente elaborado e inesquecível sabor de sorvete”, comentou 
Natasha Case, CEO da Coolhaus. 
A bebida alcoólica, por seu lado, marca o desbravamento da French’s para explorar novas 
alternativas de sabores, na tentativa de agradar e testar possibilidades que, com o tempo, 
podem provar-se bastante reais ao mercado.

CERVEJA MOSTARDA

FYI
-Kika

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

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

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

Temos o nosso pátio aberto!
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Aos 34 anos, Vanessa Martins é uma das maiores empreende-
doras do mundo digital. Tendo começado o seu percurso na 
televisão, a então atriz não deixou que a falta de oportunida-
des nesse meio a fizesse baixar os braços e passou a trabalhar a 
sua presença no online. Com cada vez mais seguidores, tendo 
agora mais de meio milhão, Vanessa lançou Frederica, um site 
de lifestyle para mulheres, uma revista com o mesmo nome, 
e aventurou-se em várias parcerias, sendo uma das últimas a 
coleção de swimwear que fez com a marca La Sirène.
A par de um percurso profissional pautado pelo sucesso, a 
empresária e influenciadora tem também com o chef paste-
leiro Marco Costa uma “parceria” feliz dentro de casa, que já 
dura há vários anos.
Numa conversa com a revista Caras em Portugal, sincera e 
sem tabus, Vanessa falou com orgulho das suas conquistas e 
de como enfrenta, sem baixar os braços, todos os obstáculos.

O acordo de divórcio entre Angelina Jolie e Brad Pitt está lon-
ge de ser finalizado, ainda que a relação entre os dois tenha 
melhorado nos últimos tempos.
Os dois atores já chegaram a acordo no que diz respeito às vi-
sitas parentais, tendo ficado estabelecido que Brad pode vi-
sitar os filhos normalmente na casa da ex-mulher. Segundo 
informações da Us Weekly, o ator visita as crianças a cada 
dois dias.
A Vanity Fair afirma que o divórcio ainda não está finalizado, 
devido ao pedido que Angelina fez ao Tribunal Superior de Los 
Angeles, de retirar do processo o juiz encarregado do caso.
Aparentemente, o motivo para a solicitação da mudança de-
ve-se à equipa de advogados de Angelina ter descoberto que o 
juiz manteve uma relação comercial no passado com um dos 
advogados que defendiam Brad Pitt. Anne C. Kiley, de acordo 
com a equipa de Angelina, “defendeu ativamente os interes-
ses financeiros do juiz Ouderkirk”.
O juiz John W. Ouderkik é um profissional privado que o ex-
-casal contratou para garantir que os detalhes do seu divórcio 
não sejam divulgados publicamente.

Ed Sheeran sempre foi discreto no que respeita à sua 
vida privada. Por isso, não é de estranhar que só ago-
ra se tenha sabido que o cantor e a mulher, Cherry 
Seaborn, estão prestes a ser pais pela primeira vez.
O confinamento provocado pela pandemia do novo 
coronavírus, que passaram em Suffolk, na zona este 
do Reino Unido, ajudou a que o casal pudesse man-
ter a gravidez em segredo quase até à reta final. No 
entanto, “o momento está a chegar e a emoção tem 
crescido, pelo que começaram a contar a amigos e 
familiares”, revelou uma fonte próxima do casal ao 
jornal britânico The Sun.
“Estão muito felizes”, conta ainda a mesma fonte, 
que assegura que o casal está nos “últimos prepara-
tivos em casa”, porque o bebé vai nascer no final do 
verão. “É um momento muito feliz e as suas famílias 
estão encantadas com eles e querem muito conhecer 
o bebé”, acrescenta.

CIRURGIA  

C
ré

di
to

s:
 D

R

VANESSA MARTINS SEPARAÇÃO ATRASADA 
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Simon Cowell, criador dos programas Britain’s Got Ta-
lent, American Idol e X Factor, caiu da bicicleta elétri-
ca, tendo fraturado a coluna. O produtor, de 60 anos, 
foi transportado para o hospital e operado de urgência 
no passado sábado, dia 8. “O Simon magoou as costas 
e vai ter de ser submetido a uma cirurgia esta tarde”, 
disse representante de Cowell à revista People ainda no 
sábado (8), uma operação que correu bem.
Foi com humor que o produtor usou esta segunda-feira 
(10) a sua conta no Twitter para falar do acidente que 
sofreu. “Alguns bons conselhos… Se comprar uma bi-
cicleta elétrica, leia o manual antes de a usar pela pri-
meira vez. Eu fraturei parte da minha coluna. Obrigado 
a todos pelas simpáticas mensagens”, escreveu Cowell, 
publicando em seguida outro tweet, no qual agradeceu 
à equipa médica que o está a acompanhar. 
“Um enorme obrigado a todos os enfermeiros e médi-
cos. São algumas das melhores pessoas que já conheci. 
Cuidem de vocês”, concluiu. 
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Desde o dia 27 de julho que a vida de Mar-
cantónio Del Carlo mudou. Por completo 
e para melhor. O ator e a mulher, Iolanda 
Laranjeiro, deram as boas-vindas à filha, Si-
mone. Os dois ficaram imediatamente apai-
xonados pela menina, tanto que, nas redes 
sociais, Marcantónio Del Carlo tem publica-
do algumas imagens referentes à bebé.
Quer seja num passeio, numa ida ao médi-
co, um detalhe do quarto ou simplesmente 
um colinho. Tudo isto enche o coração do 
ator de alegria e é registado e partilhado 
com fãs e seguidores.

David Carreira, que já tinha revelado que 
a avó materna sofre de Alzheimer, contou 
que tem procurado dar mais apoio à família. 
Em declarações ao Holofote, o cantor ad-
mitiu que, durante a quarentena, procurou 
comunicar mais com aqueles que mais ama, 
inclusive a avó. “Os poucos dias em que eu 
tinha hipótese de sair de casa foi um boca-
do para ver a minha avó assim à distância“, 
revelou, acrescentando: “É uma doença di-
fícil. Está numa fase avançada, então tem 
sido bom dar este apoio.“
A avó do jovem não tem noção do sucesso 
que este faz no mundo da música. “Ela nem 
faz ideia que eu sou cantor sequer.” Porém, 
o cantor afirma que hoje tem a única preo-
cupação de que a avó viva bem: “Sempre 
gostei de ver as coisas pelo lado positivo.” 
E contou ainda que, em certa ocasião, a avó 
o confundiu com um grande amor que teve: 
“Uma vez ela pensou que eu era um amor da 
vida dela. Que era o Mariano. Ela: “Maria-
no, porque me deixaste?”.

Esta segunda-feira (10) Cristiano Ronaldo 
impressionou os seguidores e fãs nas redes 
sociais. O atleta português publicou uma 
fotografia em que surgia a usar apenas uns 
curtos calções de banho. Desta forma, dei-
xava à vista o corpo atlético e musculado. 
“Todos a bordo”, escreveu na legenda, fa-
zendo menção ao facto de estar a passar fé-
rias com a família no iate que adquiriu. Têm 
sido então dias no mar com muita diversão, 
descanso, mergulhos e sol.

TERNURA 

FAMÍLIA PRIMEIRO 

TODOS A BORDO 
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MILÉNIO |  PASSATEMPOS

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

• 2 robalos grandes limpos
• 2 pães grandes do dia anterior
• 1 cebola
• 2 ovos
• 50gr de manteiga
• 2 colheres de sopa de margarina
• 2 colheres de sopa azeite
• 1 dl de leite a ferver
• Salsa
• Coentros 
• Noz-moscada
• Piripiri
• Sal e pimenta qb 

Modo de preparação: 

Abrir no sentido horizontal, retirar as es-
pinhas e reservar.
Descascar e cortar a cebola em rodelas 
bem finas e alourar com. 

uma colher do azeite. De seguida, adicio-
nar o miolo de pão previamente demo-
lhado no leite a ferver.  
 Mexer bem, depois juntar os ovos, salsa, 
coentros, a margarina (reservando uma 
noz de manteiga), a manteiga e a noz-
-moscada.  Levar de novo ao lume mis-
turando bem os ingredientes. Retirar o 
preparado do lume e rechear o peixe.  
Colocar o peixe num tabuleiro de for-
no, regar com o restante azeite, a noz de 
manteiga que reservou e temperar com 
sal, pimenta e piripiri.
Levar ao forno pré-aquecido a 180ºC du-
rante aproximadamente 35 minutos.
Servir com legumes. 
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Dicas

 M H A P A G A D O R E A P M V
 E P R O F E S S O R I L G I A
 V P L I X E I R A A M U P Y R
 B O R R A C H A L L U N A K Q
 I Q K Q K G C Y I I W O R T K
 O U J S U I C C V H V J I R F
 J X T B X Z J I R C P O E É I
 S T E S O U R A O O C T H G C
 F C A R T E I R A M A S C U H
 V C M H A I Z L F G D E N A Á
 T V E E C A N E T A E C A N R
 S M N I S X N I A R I N L F I
 Q I D U U A D D L M R K D V O
 C A D E R N O X Q A A O U A Z
 N Q M U N S U N I F O R M E S
UNIFORME
ALUNO
PROFESSOR
TESOURA
CADEIRA

APAGADOR
MOCHILA
MESA
BORRACHA
ESTOJO

CARTEIRA
LANCHEIRA
RÉGUA
CANETA
AGENDA

LIVRO
FICHÁRIO
CADERNO
LIXEIRA
GIZ

 1. Recipiente de gargalo e boca estreitos, 
destinado a conter líquido

 2. Mulher que se dedica à religião, pro-
fessando em alguma ordem; monja

 3. Indivíduo do sexo feminino
 4. Torneio ou disputa em que se concede 

o título de campeão ao vencedor
 5. Aquele que tem o desejo de ver, expe-

rimentar, aprender; bisbilhoteiro
 6. Aquele que tem dignidade; honrado, 

digno
 7. Aquele que tem pouca ou nenhuma 

gordura
 8. Desprovido de beleza, de aparência 

desagradável

 9. Conjunto de pelos que cobrem a cabeça 
dos humanos

 10. Quieto, sossegado; não apresenta agi-
tação, perturbação

 11. Aquele que teima; que insiste, que não 
desiste facilmente

 12. Que tem gordura acima da usual; obe-
so, cheio, corpulento

 13. Indivíduo do sexo masculino
 14. Cuja temperatura varia entre o quente 

e o frio; pouco aquecido
 15. Firme; que não é tenro, macio

Jogo das 10 diferenças

Palavras cruzadas Sudoku

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira
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MILÉNIO |  HORÓSCOPO
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

A influência de Marte e Plutão fará 
com que, ao menor dos confron-

tos, tenha vontade de começar uma batalha, 
apesar da sua boa vontade. Tente relaxar e 
aproveitar bem o seu tempo livre. Encon-
trará alguma dificuldade em se abstrair das 
preocupações do trabalho, e vai achar difí-
cil pensar noutra coisa… Não permita que os 
seus sentimentos fiquem para segundo pla-
no.

LEÃO 22/07 A 22/08 

A influência de Marte fará com que 
tenha determinação para responder 

aos desafios que as suas atividades lhe colo-
cam. Poderá deparar-se com algumas lutas 
de poder mas terá argumentos válidos para 
se defender.

A sua atenção estará dirigida para os seus 
amigos e não para o seu coração… Não se 
preocupe, quem o/a ama não desistirá!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Será o momento certo para progre-
dir rapidamente e finalmente con-

cluir aquele projeto que tinha na gaveta.

Saberá sempre com quem pode contar. Ten-
te evitar pessoas tóxicas que o/a criticam 
apenas por ciúme… Não perca tempo nem 
dê grande importância.

TOURO 21/04 A 20/05

Evite incomodar-se desnecessaria-
mente com algumas situações que 

se passam no seu trabalho. Irá sentir que algo 
o/a está a atrasar… Aguarde tranquilamente 
pelos progressos. A influência da Lua e de 
Vénus fará com que pessoas simpáticas se 
sintam atraídas por si. Deverá privilegiar os 
momentos em família pois ela será sempre 
uma fonte de alegria e conforto.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Saberá perfeitamente aquilo que 
quer e quais as ferramentas neces-

sárias para atingir os seus objetivos. Se esti-
ver de férias, aproveite a oportunidade para 
se libertar das amarras.

Nunca se esqueça de ter confiança em si pró-
prio/a ! A influência de Vénus fará com que 
inicie uma amizade com alguém que poderá 
preocupar-se verdadeiramente consigo.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Poderá deparar-se com um peque-
no dilema… Pondere bem as deci-

sões que quer tomar.

A influência de Vénus fará com que viva 
momentos de verdadeiro amor e alegria. 
Organize uma atividade ao ar livre para que 
todos possam aproveitar o momento.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

A influência do Sol e de Marte fará 
com que se sinta mais ativo/a, de-

terminado/a e focado/a. Aposte em si, vá 
em frente e não desista!

A sua casa estará repleta de uma atmosfera 
harmoniosa e reconfortante. Desfrute do 
momento e aproveite para estar mais com a 
sua família.

BALANÇA 23/09 A 22/10

A influência do Sol, de Mercúrio e 
de Marte fará com que tenha von-

tade de concluir os seus projetos e negó-
cios. Não hesite em trabalhar em equipa 
pois as suas ações serão bastante elogiadas.

Tente canalizar a sua energia para situações 
realmente importantes e não permita que 
algumas controvérsias dificultem o seu re-
lacionamento familiar.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A influência do Sol, Mercúrio e 
Marte fará com que tenha excelen-

tes notícias e oportunidades no que toca a fi-
nanças. Terá de fazer face a algumas discus-
sões mas os seus argumentos convencerão!

Sentirá necessidade de passar alguns mo-
mentos no seu mundo… Apesar disso, tente 
sair e conviver um pouco mais, pois o amor 
poderá estar à espreita.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

A influência de Marte fará com 
que sinta necessidade de sair da 

sua zona de conforto. Apesar das suas fi-
nanças estarem num bom momento, aja 
sempre com precaução.

Se estiver solteiro/a a Lua irá levar até si 
uma pessoa meiga e calorosa… O romance 
andará no ar!

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A influência de Neptuno e Júpiter 
fará com que tenha boas ideias e 

muita confiança em si, mesmo quando tudo 
parece perdido. Se estiver de férias, tente 
esquecer o trabalho e afaste-se das redes 
sociais. Esforce-se por passar mais tempo 
com a sua família que o/a aguarda com al-
guma saudade. Se estiver em viagem, pode-
rão surgir pessoas novas na sua vida que o/a 
irão acolher.

PEIXES 20/02 A 20/03

A influência de Neptuno e Júpiter 
fará com que sinta necessidade de 

fazer alguns planos para o futuro, quer seja 
na busca de um novo emprego ou apenas 
para evoluir na sua carreira.

A influência de Vénus fará com que o seu re-
lacionamento fique recheado de fidelidade, 
sinceridade e doçura. Se estiver solteiro/a 
olhe à sua volta porque o amor andará no ar!
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Soluções

R    M   A
REAL MORTGAGE ASSOCIATES

License # 10464

Os bancos dizem NÃO?
Nós dizemos SIM!

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

647-274-4809 soniaavilacouto@rmabroker.ca
Sónia Ávila Mortgage Agent Licence # M09000399

5714 a 20 de agosto de 2020www.mileniostadium.com



MILÉNIO |  INFORMAÇÃO

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO

TRAS-OS -MONTES
E AL TO DOURO

DOURO
LITORAL BEIRA

ALTA

BEIRA
LITORAL BEIRA

BAIXA
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ALENTEJO

BAIXO
ALENTEJO

ALGARVE

MINHO
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HAMILTON

ON IOTAR

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

Este é o momento de nos unirmos. 
De ajudarmos quem mais precisa. 
A MDC Media Group está a promover a recolha de 
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

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

Ajude-nos a ajudar!

ClassificadosClassificados

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

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

416-524-3065 

Profissionais de Televisão 
Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.

Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

M E D I A  G R O U P  I N C

Looking for full-time workers – 
wood sander and staining 
Job description: to sand and prepare material 
for the spray booth. Previous experience is 
an asset and training will be provided. We 
offer health insurance benefits. Salary $18/
hour – may increase with experience

Contact: Carlos 416 220 9514

Empresa de jardinagem precisa de pessoas, 
com e sem experiência, para instalação de 
pedra natural e interlock. 

Contacte Carlos 416-821-2698

Leão D’Ouro
Restaurante português localizado no 920A 
Dundas Street West em Mississauga procura 
empregados de mesa com experiência.

Established Portuguese restaurant located at 
920A Dundas Street West in Mississauga is 
looking for experienced waiters & waitresses.

JULIO SANTOS (905) 566-5326
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*Available toward the retail cash purchase of eligible new in-stock 2020 vehicles delivered by August 31, 2020. Not compatible with special lease and fi nance 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. 

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

PLUS NO PAYMENTS 
FOR 3 MONTHS
ON ELIGIBLE NEW IN-STOCK MODELS

15%
OF MSRP

UP TO



Just Sold!
91 Bowie Ave

174 Riverview Ave, Woodbridge

GILBERT LOPES
soldbygil.com 
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS 
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  836 Dundas St W (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave W  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Asking $568,000. Solid spacious 2 sto-
ry three bedroom home on a very qui-
et street. Close to all amenities; parks 
schools, shopping, restaurants, stores, 
and public transit. Furnace is 8 years old, 
air conditioner is 9 years, roof 3 months, 
hot water own and electrical was updated.

Spacious home on a quiet, over 2800 
square feet mature & child friendly street 
in the sought after neighbourhood of pine 
grove. This homes boasts a walk-out ra-
vine lot. Rare extra deep lot 

Executive corner unit townhouse! Over 
2000 sq.ft of living space, features in-
clude hardwood in living and dining with 
boxed ceiling with potlights and gas fire-
place. Plenty of natural sunlight through 
out, kitchen is open concept design with 
centre island and large breakfast area 
with walk out to upper deck. 2nd floor fea-
tures hardwood in all bedrooms with up-
dated bath and walk in closet in master. 

JUST LISTED!
10 John Frank Road, Woodbridge 

Eglinton & Dufferin Rogers & Keele

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing. 

Preço:  $569,998
Townhouse na esquina com 2 quartos 
& 2 casas-de-banho. Layout perfeito 
com 900 pés quadrados com 1 lugar 
de estacionamento. Fácil acesso ao 
TTC. Contacte-me para fazer uma vi-
sita e ver mais opções. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing.

Scarlett & Eglinton

Preço: $929,900 
Construída em 2011! Com vários me-
lhoramentos! 3 quartos grandes, 4 
casas-de-banho e cave acabada com 
entrada separada.

Sheppard & Weston

Preço: $349,900
Apartamento de 1 quarto como novo, 
na área concorrida de downtown em 
Hamilton. Perto do GO Station e trans-
portes. Está a trabalhar de casa e pre-
cisa de uma unidade a um preço aces-
sível? Ligue-me

Hamilton

Dufferin Grove 
Condo Townhome

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

Casa Nova 
Mississauga – Mineola

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

Casa usada todo ano perto do Casino 
Rama com 4 quartos e 2 casas de banho 
– tudo novo.

130 pés de frente no lago – ice-fishing

Lakefront
Lake St.John

JUST SOLD!

JUST SOLD!


