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Máscaras e Vacinas
Manuel DaCosta
Editorial

São várias as pessoas que acreditam
que as máscaras de proteção e as vacinas são uma violação aos seus direitos
e liberdades.

E

sta semana, o Milénio Stadium examina o conceito que pode guiar o processo de pensamento daqueles que
acreditam em teorias da conspiração, com
a ideia de que a sociedade os quer magoar
ao impor ou recomendar que certas normas
devem ser seguidas para o bem de todos.
Durante a pandemia, as autoridades governamentais não têm sido úteis na distribuição de informação concisa e clara, o que
conduziu ao aumento da confusão e conivência por parte de muitos.
Um novo relatório sugere que cerca de
10% da população não é a favor da vacinação ou qualquer outra coisa que possa
afetar as suas vidas. A insubordinação e a
anarquia são frequentemente características destes indivíduos, cujas ações estão

também refletidas em atitudes contrária e
narcisistas que podem ser observadas na
sociedade. Assim como as ações que têm
vindo a ser observadas na América do Norte através dos tumultos e queima das cidades onde vivemos.
A vacina para a Covid-19 ainda se encontra a vários meses de distância. Os
profissionais de saúde especializados sugerem pelo menos seis meses, no entanto
não devemos supor que a vacina será uma
cura milagrosa. Apesar de algumas pessoas
experimentarem remédios tradicionais ou
caseiros para aliviar os sintomas e criarem
algum conforto, a verdade é que não existem receitas médicas que se mostraram
eficazes para prevenir ou curar a doença.
A OMS não recomenda automedicação
com quaisquer remédios, incluindo antibióticos, como prevenção ou cura para a
Covid-19. Os testes clínicos que têm vindo
a decorrer para desenvolver vacinas e medicamentos continuam em várias frentes.
Mais de 170 equipas de investigadores estão
numa corrida para desenvolver uma vacina segura e eficaz. Não se esperam injeções
para um futuro próximo. A prevenção geral
para não se apanhar Covid começa em cada
um de nós. A prevenção de outras doenças

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

através de programas de bem-estar e exercício são a chave como parte de um método
de prevenção geral.
Em algumas jurisdições, é obrigatório o
uso de máscara em espaços públicos fechados e nos transportes públicos. Apenas utilizar a máscara não irá prevenir a Covid-19.
Deve aderir a uma boa higiene e a medidas
de saúde pública, o que inclui a lavagem
frequente das mãos e o distanciamento físico.
A temporada da gripe está a chegar. É
fundamental que tome a vacina da gripe,
independentemente da mensagem dos desobedientes. Não precisamos das nossas salas de emergência cheias com pessoas que
não deveriam lá estar. Cada cidadão tem
a responsabilidade de olhar por si e pelos
outros que o rodeiam. Enfrentamos tempos estranhos. A CNE foi cancelada, assim
como muitas outras atividades, que iriam
distrair as nossas mentes do stress criado
pela imposição de um vírus que nenhum
de nós esperava ou estava preparado para
enfrentar.
Cuide de si e obedeça às regras. Tome a
vacina da gripe!
Versão em inglês
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Maya Goldenberg, an associate professor of philosophy at the University of Guelph. Crédito: DR

“Groups are working against the scientific consensus on
public health responses to infectious disease outbreaks”
Since the beginning of pandemic, the
number of provinces and territories who
have adopted mandatory mask policies
has increased. Together they are trying
to minimize the spread of COVID-19 and
flatten the curve. However, some anti-masking groups and anti-vaccination
groups are spreading misinformation on
social media and in protests across Canada in cities such as Toronto and Montreal. These groups defend that they want
to have the right to choose if they wear
a mask and they don’t believe in the evidences of a COVID-19 vaccine.

M

aya Goldenberg, an associate professor of philosophy at the University of Guelph specializing in
vaccine hesitancy, underlines that there
is no doubt that the arguments of both
groups go against the scientific consensus.
Goldenberg admits that some people could
be hesitant about a COVID-19 vaccine, but
even so it’s too early to draw conclusions
because we still don’t have a vaccine to
fight COVID-19. When the researches discover the vaccine, we will have “scientific
evidence or communications to consider”.

vinced that the speed at which the vaccine
is being developed will lead to weaker safety checks. Public health and government
will have to make sure that safety checks
are still in place even as the research is
MG: Both anti-mask and vaccine-scepti- expedited and distribution is rushed. The
cal groups are working against the scien- comprehensiveness and rigour of the safetific consensus on public health responses ty tests will have to be communicated to
to infectious disease outbreaks. They are the public effectively.
influencing public opinion by challenging
the consensus view that the interventions MS: What do you think about the Russian
(vaccines, masks) work, are safe, and are vaccine? The Russian government said that
necessary. They might point to minority the vaccine will be given first to healthcare
opinions within the scientific community workers and teachers. The Canadian govabout the safety and efficacy of the inter- ernment has reserved the rights to purventions, minimize the risks associated chase vaccines. Who will be the priority
with the diseases that vaccines and masks groups?
are supposed to protect us against, and
question the credibility of the scientific ex- MG: The vaccine announced by Russia is
perts. These views strike a chord with peo- clouded in secrecy. It is still unclear that
ple who are fearful and uncertain about the there IS a vaccine (it might just be bluster),
complexity of COVID-19 or vaccine-pre- and if there is one, it is questionable whethventable diseases like measles and influen- er the newly approved vaccine was propza. These views also resonate with people erly tested in clinical trials. The Canadian
who do not think that public institutions government has reserved the rights to purwork in the public interest (as opposed to chase vaccines. The priority will be given
corporate or other power interests).
to healthcare workers, teachers, elderly
MS: In your next book you will talk about people, and people with co-morbidities
that make them very vulnerable to serious
Vaccine Hesitancy. Some polls suggest that outcomes if they contract COVID-19. Once
some people won’t take the COVID-19 the more at-risk people have access to vacvaccine. Is it different because we are deal- cines, the vaccine will become available to
ing with a new virus?
the wider public.

immunity, but not wearing masks puts
communities at risk of infectious disease
outbreaks. Masks are not perfect defenses
against COVID-19 but help to reduce the
spread of the virus when people are indoors and when people cannot maintain
sufficient physical distance.

MG: Masks do not compromise herd

Joana Leal/MS

forces with anti-vaccination groups to
amplify their message. Why this is so dangerous and how are they influencing the
opinion of so many people?

Milénio Stadium: Thanks to vaccination,
there has been a drastic drop in the incidence of diseases such as whooping cough,
measles, polio and rubella that used to kill
thousands of people every year. But even
though they are in control today, they can
quickly become an epidemic again if people MG: We can expect a fair degree of hesistop vaccination. Can you please explain to tancy around the COVID-19 vaccine because it hasn’t been developed yet. There is
us why is so important to be vaccinated?
no reason to be confident about the safety
Maya Goldenberg: Vaccination is our best and efficacy of a vaccine this early; there is
defense to protect ourselves and our com- no scientific evidence or communications
munities against serious infectious diseases. to consider yet. Some people are willing to
see how the vaccine development will go,
MS: Anti-masking groups are joining and will then decide, while others are con-

MS: Considering that we are dealing with
something really dangerous and new,
should masks and vaccines be mandatory
instead of optional?
MG: Mandates need to be exercised with
care because they can polarize the public health intervention in question. Some
people who are OK with masks, or with
vaccines, don’t like government forcing
them to do things. The minimal government intervention needed to enact the
desirable outcome (like widespread mask
use) is preferable. Persuasion is gentler
than enforcement and should be the first
measure before mandates are considered.
MS: A quick look at the vaccination rates
among G7 countries shows that Canada is
not meeting any of its vaccination coverage goals, which were updated in 2017.
How can we change these numbers? Do
we need a new Public Health Strategy to
address this skepticism?

MG: There are many good public health
MS: Even with a vaccine, Canada’s chief strategies available that attend to the needs
public health officer, Dr. Theresa Tam, and concerns of the public. Public health
said recently that we will have to live with infrastructure needs to be well funded
masks and social distance at least two or and supported so that effective strategies
three years. If some people decide that they can be put in place and maintained. Public
don’t have to use the mask, that can com- health measures must be comprehensive,
scientifically informed, communicated
promise the efforts to flatten the curve?
well, and equitable.

4

MILÉNIO | CAPA

www.mileniostadium.com

28 de agosto a 3 de setembro de 2020

Grupos anti-máscara
e anti-vacinação estão
a crescer

da pela ministra do Emprego, Carla Qualtrough, anunciaram que o Governo federal,
em conjunto com os governos provinciais
e territórios, vai apoiar financeiramente
quem contrair a COVID-19 e tiver que faltar
ao trabalho. O apoio é de $500 semanais e é
válido até 10 dias.
Embora a vacina para a COVID-19 ainda
não exista no mercado, o Governo canadiano já assegurou milhares de doses para
que quando os laboratórios encontrem a
fórmula o país esteja na linha da frente para
receber as doses. Mas nos últimos meses
os grupos anti-máscara e anti-vacinação
têm vindo a crescer em todo o país. Os grupos conquistam novos membros nas redes
socias e espalham a sua mensagem pelos
vários seguidores. Alguns têm organizado manifestações públicas em várias províncias canadianas. Antes da COVID-19,
os grupos anti-vacinação faziam falsas
alegações de que o sarampo, uma doença
séria que pode ser evitada através de uma
vacina, não era uma grande ameaça. Uma
consequência dessa desinformação foi uma
diminuição na toma da vacina, que levou
a um reaparecimento de casos de sarampo
no Canadá, quando a doença tinha sido declarada eliminada em 1998.
Mathew Carias, um luso-canadiano
candidato a doutoramento em Medical
Biophysics na Universidade de Toronto
e investigador assistente no Sunnybrook
Health Sciences Center, defende que não
existem razões para não usar uma máscara não-médica. Em entrevista ao programa
“Here’s the thing” da Camões TV, conduzido pelo empresário Manuel DaCosta, o
investigador diz que concorda com o uso

Até terça-feira (25) 124,896 pessoas contraíram a COVID-19 no Canadá, 61,673
no Quebec e 41,402 no Ontário. A nível
nacional 9,073 pessoas morreram devido
à COVID-19 e 111,112 casos foram considerados resolvidos. Embora as últimas
projeções indiquem que os números da
segunda vaga de COVID-19 poderão ser
piores do que a primeira, as autoridades
de saúde nacionais defendem que agora
o país está mais bem preparado para enfrentar uma segunda vaga do que em março, quando a pandemia chegou ao país.

O

Canadá está a produzir mais PPE
(equipamento de proteção individual) e em breve deverá ser autosuficiente, prova disso são os esforços que
os dois níveis de governo têm feito para
ajudar as empresas a converterem-se para
produzirem máscaras, gel desinfetante,
luvas e outros equipamentos de proteção
individual.
O país aumentou também a capacidade de
testes à COVID-19, limitou as concentrações
públicas, instituiu a nova norma de distância social de dois metros, fechou a fronteira
com os Estados Unidos da América para viagens não essenciais e implementou a quarentena obrigatória para todos os habitantes
que viajem e depois regressem ao Canadá.
As máscaras N95 estão a ser reservadas
para os profissionais da saúde e a população
em geral é aconselhada a utilizar máscaras
não-médicas sempre que não seja possível
cumprir com a distância física. Em espaços
públicos fechados grande parte dos municípios tornou o uso da máscara obrigatório.
Na semana passada a nova ministra das
Finanças, Chrystia Freeland, acompanha-

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686
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obrigatório de máscara em espaços fechados e defende que não existem razões para
não querer colocar uma máscara porque é
um tipo de equipamento de fácil utilização.
Carias acredita que a fronteira com os EUA
deve continuar encerrada para viagens não
essenciais e sustenta que a quarentena deve
continuar a ser obrigatória no regresso ao
país. “Sei que alguns críticos defendem que
a quarentena devia ser avaliada de acordo
com o local de residência do passageiro,
mas na minha opinião acho que isso não
iria ser suficiente para conter a transmissão
da COVID-19”, referiu.
As vacinas são mais eficazes quando fornecem “imunidade de grupo”, o que ocorre
quando os níveis de imunidade são altos o
suficiente para que mesmo pessoas que não
foram vacinadas - incluindo bebés e pessoas
que não o podem fazer por razões médicas
- tenham alguma proteção contra doenças.
Para o sarampo, esse nível é de 95%.
As crianças que recebem duas doses da
vacina contra o sarampo são consideradas
quase completamente imunes à doença. Se
as crianças imunizadas contraírem sarampo,
é menos provável que tenham complicações
como pneumonia ou encefalite. O vírus espalha-se quando as pessoas tossem ou espirram
e pode sobreviver em gotículas transportadas
pelo ar por várias horas, tornando-se altamente contagioso - especialmente em escolas e outros lugares onde as pessoas podem
estar em ambientes fechados.
De acordo com o Estudo Nacional de Cobertura de Imunidade na Infância de 2015,
no Canadá o plano de vacinação contra o
sarampo para crianças de dois anos ronda
os 89%. As agências governamentais reali-

zam o estudo a cada dois anos desde 1994 e
as conclusões do último estudo foram divulgadas em 2018. Por enquanto, este estudo
é o mais próximo que o Canadá tem de um
plano nacional de vacinação e mostra que o
país não está a cumprir nenhuma das suas
metas de vacinação, que foram atualizadas
em 2017. O plano está atrasado em relação a
outros países ricos, incluindo os EUA e Austrália, segundos as estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE). No caso do sarampo,
países do G7 como a Alemanha, Japão, Itália,
Reino Unido, EUA e França têm uma maior
vacinação do que o Canadá.
Ainda assim, a Agência de Saúde Pública
do Canadá afirma que as taxas de vacinação no Canadá são “bastante altas”, mas
sustenta que isso não significa que não haja
motivo para preocupação.
Da mesma forma, durante a pandemia
de COVID-19, grupos anti-vacinação e
anti-máscara alegaram que o coronavírus
não é mais perigoso do que outras doenças,
como a gripe. Nas redes sociais estes grupos
dizem que a pandemia é uma conspiração
e defendem que foi criada para fazer com
que os governos possam promover as vacinas e para que possam controlar a população através do rastreamento de contatos.
Os grupos têm normalmente como alvo Bill
Gates cuja fundação, Bill & Melinda Gates
Foundation, doou centenas de milhões de
dólares para apoiar campanhas de vacinação em todo o mundo. Durante as manifestações, os grupos desafiam orientações
de saúde pública e incentivam as pessoas
a trazerem os seus filhos, a não utilizarem
máscara e a não cumprirem com a distân-

cia física e os manifestantes recusam-se a
adotar as novas regras de saúde e segurança pública.
Os investigadores dizem que as teorias
da conspiração sobre a COVID-19 estão a
espalhar-se a um nível alarmante por todo
o país e alertam que a desinformação que é
partilhada online nas redes socias pode levar a consequências devastadoras e a forçar
os canadianos a evitar medidas de segurança importantes. Aengus Bridgman, candidato a doutoramento em ciência política
na Universidade McGill e autor do estudo
sobre desinformação de COVID-19 e o seu
impacto na saúde pública, defende que as
pessoas deveriam estar muito preocupadas
com estes grupos.
Segundo este estudo, quanto mais uma
pessoa confia nas redes sociais para informar-se sobre a COVID-19, maior é a probabilidade de ser exposta a informações
erradas e maiores são as possibilidades de
ignorar o distanciamento físico e outras
orientações de saúde pública.
Bridgman concluiu que 16% dos canadianos usam as redes sociais como fonte
primária de informação sobre o vírus. No
seu estudo entrevistou cerca de 2,500 pessoas e analisou 620,000 contas no Twitter,
mas o especialista não tem dúvidas que a
desinformação também se estende a outras
redes sociais como Facebook, YouTube,
Reddit, Instagram e Tumblr.
Recentemente a autoridade de saúde nacional admitiu a possibilidade da população
ter de continuar a utilizar a máscara mesmo depois de existir uma vacina. A Organização Mundial de Saúde afirma que para
uma população ter “imunidade de grupo”

a uma determinada doença, entre 75% e
95% das pessoas devem estar imunizadas
ou vacinadas.
A Rússia revelou recentemente que desenvolveu uma vacina para a COVID-19 e
caso os laboratórios canadianos não consigam encontrar a fórmula e o país tenha que
comprar as vacinas a um país estrangeiro,
a Health Canada, uma espécie de Direção
Geral de Saúde (DGS) portuguesa, terá de
aprovar e reconhecer a eficácia da vacina.
Mas um número significativo de canadianos não quer tomar a vacina quando ela
for disponibilizada. Um estudo conduzido
pela Association for Canadian Studies e divulgado em meados de junho revelou que
68,3% dos canadianos quer a vacina logo
que ela esteja disponível, enquanto que
15,6% diz que não quer tomar a vacina.
Segundo alguns especialistas, a imunidade de grupo no Canadá só vai existir quando entre 60 e 70% da população tiver anticorpos contra a COVID-19. Algo que ainda
não aconteceu nos últimos resultados serológicos que a Health Canada divulgou das
várias províncias e territórios.
A Organização Mundial da Saúde incluiu
em 2019 a hesitação em relação à vacinação na sua lista das 10 ameaças à saúde
global e sublinhou que reverter décadas de
progresso no combate às doenças que são
evitáveis se a população tomar uma vacina. A COVID-19 poderá ser um verdadeiro
teste às estratégias de vacinação nacionais
e poderá até obrigar os países a alterarem
as suas leis de forma a que toda a população
ganhe imunidade.
Joana Leal/MS
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Movimento antivacina covid-19 pode comprometer
esforços para acabar com pandemia, alerta estudo
Hélder Gomes
Opinião

A revista científica “Nature” detalha algumas das narrativas dos opositores
das vacinas: alegam, por exemplo, que
a vacina contra o novo coronavírus será
usada para implantar microchips nas
pessoas e fazem circular a informação
falsa da morte de uma mulher que participou num ensaio clínico no Reino Unido. Estes grupos são pequenos mas a
sua estratégia de comunicação online é
preocupantemente eficaz e abrangente,
adverte especialista.

C

ientistas de várias partes do mundo tentam desenvolver uma vacina
contra o novo coronavírus numa
corrida contra o tempo. Enquanto isso,
um pequeno mas fervoroso movimento
antivacinas mobiliza-se contra os esforços de imunização. Segundo os dados mais
recentes da Universidade Johns Hopkins,
o SARS-CoV-2 já provocou quase 300 mil
mortos em cerca de 4,4 milhões de casos
confirmados de infeção à escala global, enquanto o número de recuperados ronda os
1,6 milhões.
O alerta foi feito esta quarta-feira (26)

EUA, que estuda as táticas usadas por aqueles ativistas, revela que estes grupos são pequenos mas que a sua estratégia de comunicação online é preocupantemente eficaz
e abrangente.
A equipa de Johnson fez um levantamento de mais de 1.300 páginas de Facebook,
seguidas por cerca de 85 milhões de pessoas, e concluiu que as páginas antivacinação são mais numerosas do que as que
advogam a imunização.
Os links daquelas páginas são frequentemente partilhados em discussões noutras
páginas de Facebook, incluindo de associações de pais.
Durante os surtos de sarampo do ano
passado, as páginas antivacinação geraram
mais ligações no Facebook do que as páginas
que a defendem.
Segundo um estudo da equipa daquela
POSIÇÕES ANTIVACINAS PODEM
universidade norte-americana, uma exSER DOMINANTES EM 10 ANOS
trapolação das tendências atuais, usando
Investigadores que estudam estes movi- simulações de computador, sugere que as
mentos dizem-se preocupados com a pos- posições contrárias à vacinação poderão dosibilidade de estas mensagens minarem os minar as redes em 10 anos. Mas o problema
esforços para se conseguir a imunidade de não se circunscreve ao Facebook: no início
de abril, a equipa de Johnson divulgou um
grupo ao coronavírus.
O físico Neil Johnson adverte que a opo- estudo que sugere que a partilha de links
sição online às vacinas se articulou rapi- está a crescer em diferentes redes sociais
damente para fazer incidir a discussão na entre grupos antivacinas e outros, como
grupos de extrema-direita.
pandemia de covid-19. A sua equipa na
Universidade George Washington, nos COMUNIDADE PRÓ-VACINAS

pela revista científica “Nature”, que detalha algumas das narrativas que os ativistas antivacinas propagandeiam: dizem,
por exemplo, que a vacina será usada para
implantar microchips nas pessoas e fazem
circular a informação falsa da morte de
uma mulher que participou num ensaio
clínico no Reino Unido.
Durante um protesto contra o confinamento na Califórnia no mês passado, alguns ativistas exibiram cartazes com palavras de ordem antivacinas. Um vídeo no
YouTube difundia teorias da conspiração
sobre a pandemia, declarando, sem fornecer quaisquer provas, que as vacinas iriam
“matar milhões”. O vídeo, entretanto apagado, teve mais de oito milhões de visualizações.

“AGARRADA À SUA NARRATIVA”
“A comunidade pró-vacinas está basicamente agarrada à sua narrativa e a falar
entre si, não se aproximando nem respondendo às narrativas propagadas entre os
indecisos”, avalia, por sua vez, Heidi Larson, que dirige o Vaccine Confidence Project, um grupo da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres que monitoriza
a confiança do público nas vacinas.
Os ativistas antivacinas tendem a ganhar
adeptos com mensagens personalizadas e
emotivas, que não apelam necessariamente
ao medo (“As vacinas vão matá-lo!”) mas
ao coração (“Ama os seus filhos?”), aponta
Larson. Em simultâneo, a comunidade de
saúde pública tenta simplesmente vacinar
mais pessoas, o que pode criar a sensação
de que só pretende aumentar os seus números, acrescenta.
Com uma taxa de vacinação global estabilizada nas últimas duas décadas, os especialistas ouvidos pela “Nature” temem que
a velocidade de desenvolvimento de uma
vacina contra o novo coronavírus constitua
outro motivo de suspeição. Nesse sentido,
apelam à total transparência no processo,
sob pena de, quando surgir uma vacina, as
pessoas poderem questionar-se se alguma
etapa no desenvolvimento não terá sido
desconsiderada.
Expresso
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“A vaccine will provide protection,
but an overall wellness program
is important”
- Dr. Robert Francis

The pandemic surprised everyone and
everything. Humanity’s lack of knowledge on how to deal with a virus hitherto
unknown, led to a lack of control which
propelled the spread at an enormous
speed.

T

his was followed by a series of theories
on how we should act to try to control its spread. We quickly began to
receive information—physical distancing,
hand hygiene and the use of a face masks
were essential to protect ourselves from
this enemy called SRAS-Cov2, which causes a Covid-19. Soon thereafter came the
idea that salvation will come in the form a
vaccine that has yet to be discovered. Amid
this information which was conveyed by
technicians and scientists, came the notion
that masks are harmful after all, they take
away our freedom and that vaccines are
dangerous. The best way to discover the
truth is to speak a specialist, so we bring
you the opinions of Dr. Robert Francis,
founder of Franmed Health.

and lack of protective equipment resulted
in the propagation of the pandemic. Canada sent protective equipment to China
when it was needed in Canada.
MS: The health authorities have in many
cases provided confusing information pertaining to how people should behave during the pandemic. How do you think that
the medical establishment and governmental authorities have handled informing
the public?

MS: Many conspiracy theories have surfaced pertaining to the pandemic and approaches to its control. What is your view
of the misinformation in the media and
social media which fuels many of these
theories and potential resistance to recommended practices of prevention? The fall is
approaching, and extensive campaigning
will be implemented regarding flu vaccinations. A large percentage of the population still doesn’t believe that vaccines are
necessary and that they can be harmful.
What would you say to non-believers and
anti-vaxxers in this regard?

MS: Will a vaccine be the answer to rid the
world of this pandemic?
As a doctor who is involved in many aspects of genetics and the workings of our
bodies do you see cures for pandemics such
as the current one dependent on each of us
keeping our systems healthy and physically in shape or is this just a part of prevention in conjunction with a potential vaccine?
Dr. RF: Keeping your system’s health goes a
long way in preventing disease. When you
reach the age of 60 you are more exposed
to the on-set of disease due to diabetes,
etc. A vaccine will provide protection, but
an overall wellness program is important.
Development of genetics to control disease
will be the next big thing.

Dr. Robert Francis: Business has been
challenging because of governmental
regulations. Trying to do consultations via
Zoom has its problems but it’s the times we
live in.
MS: This week in Milénio Stadium, an assessment is being made regarding the development of the Covid 19 pandemic and
how people have progressed with it on a
mental level. Where do you think we are
today in terms of acceptance?

MS: The future is going to be much different from the past in regards to our behaviour towards society in general due to the
pandemic. Are you doing anything different in your practice which will embrace
the future expectations of your patients?

Dr. RF: Mentally people’s condition deteriorated due to the quarantine and I believe
that chronic depression and apathy will be
the next big issue for society.

Dr. RF: Awareness of how the brain functions and introduction of vented viral manipulation will be introduced in our practice.

MS: What type of disease is Covid 19 (if it’s
a disease)?
Dr. RF: It may not be a disease, but it is a
viral disease. It behaves differently than
normal diseases because of its transmission
by way of droplets and therefore has to be
handled differently.

MS: What is your best advice to people going forward to get through the challenges
being presented on the areas of health and
wellness?
Dr. RF: Be aware of your health in consultation with your health care provider.
Créditos: DR

Dr. RF: The public health system has let the
public down in some aspects. Confusing
information at the start regarding masks

MS: The development of vaccines for Covid
19 is progressing at a rapid pace in many
areas of the world with Russia claiming to
have developed one. What is your opinion
on the development of a Covid 19 vaccine
and potential timelines?

Dr. RF: The misinformation being distributed at the start of the pandemic resulted in
many conspiracy theories which continue Dr. RF: Without vaccines we wouldn’t Dr. RF: I predict that a Covid-19 vachave controlled polio, meningitis, etc. The cine will be developed within the next 6
today.
months.

Milénio Stadium: First of all, thank you for
doing this. How have you been coping with
the pandemic on a personal and business
level?

MS: Many people believe that protective
masks are an infringement on their rights
and freedoms. What would you say to
someone about that?

yearly flu shot provides an extra protection which may be effective against catching the flu. There is no truth that these
vaccines contribute to the development
of autism, etc. It is highly recommended
everyone get a flu shot.

Thank you for your advice and reasoned
opinions DR. Robert Francis, FFounder of
Franmed Health.
Manuel DaCosta/MS
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Durante a Gripe Espanhola, houve uma Liga Anti-Máscara.

E tudo piorou
No início, a população aderiu em massa ao seu uso, mas com a pneumónica
a não dar sinais de ceder, o cansaço da
população e a pressão da economia ditaram o fim da proteção.

A

pandemia de covid-19 já foi comparada à da Gripe Espanhola, que
afetou o mundo no final da Primeira
Guerra Mundial e matou mais de 100 milhões de pessoas. Na altura, o uso da máscara foi também considerado obrigatório,
mas houve quem se rebelasse contra a medida e até se organizasse para a contestar.
Aconteceu em São Francisco.
Quando a doença surgiu, no outono de
1918, na reta final do conflito militar, a utilização da máscara foi considerada um ato
patriótico. Como conta o San Francisco
Chronicle, antes da máscara ser considerada obrigatória, a 24 de outubro, quatro em
cada cinco habitantes já a usavam nas ruas.
O jornal recupera o que relatava nesse tempo e as palavras de John A. Britton,
presidente da Cruz Vermelha da cidade,
espelham a forma como a pandemia rapidamente mudou a opinião das pessoas à
medida que infetava e matava mais população - chegou a ser difícil encontrar caixões para comprar e as famílias guardavam-nos debaixo da cama dos doentes que
agonizavam.
“Há uma semana, ri-me da ideia da máscara”, confessava Britton. “Eu queria ser
independente. Não percebi que o custo Voluntárias em Oakland fazem máscaras durante a pandemia da Gripe Espanhola nos anos de 1918-1919. Foto: Oakland Public Library.
dessa independência era a vida de outras
pessoas”, afirmava.
Tal como em 2020, nem todos sabiam
Depois, para travar estes ímpetos “inde- Há 100 anos, também se usava a uma espécie de salvação. A imprensa da
época estimava que 80% da população de como usar a máscara: traziam-na no queipendentistas”, as autoridades começaram máscara no queixo
Não tinha começado mal. Em 1918, como São Francisco estivesse a cumprir as ordens xo, para poderem fumar cachimbo, ou usaa levar a tribunal os que se recusavam a
usar máscaras e eram centenas.
agora, as máscaras foram recebidas com das primeiras semanas.
vam máscaras que tapavam apenas o nariz,

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT
SOBRE A DOENÇA

DO CORONAVÍRUS

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

PREVENÇÃO

SINTOMAS

A MELHOR FORMA DE PREVENIR A
TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

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

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

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

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

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

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

FEBRE

DIFICULDADE
RESPIRATÓRIA

TOSSE

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

Faça um plano agora que inclui:

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

Soluções alternativas caso fique
doente ou se precisar de cuidar de um
familiar doente. Por exemplo:
• Se tratar de crianças ou pessoas dependentes, tenha um prestador de
cuidados de reserva.
• Fale com a sua entidade patronal
sobre trabalhar a partir de casa, se
possível.
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deixando a boca descoberta tornando-a
uma porta de entrada direta para o vírus.
Houve conflitos, prisões e até tiros disparados contra quem se recusava a usar o
acessório de proteção.
No final de outubro, São Francisco tinha
20 mil pessoas infetadas com a pneumónica, como também ficou conhecida a doença, e mais de mil mortos. Mas o número de
novos casos estava a diminuir e as autoridades decidiram que era hora de começar a
levantar as restrições.
A partir de 16 de novembro, menos de
um mês depois do início das medidas de
emergência, restaurantes, hotéis, cinemas,
teatros e os locais onde se realizavam competições desportivas, começaram a reabrir.
O uso de máscaras ainda era obrigatório,
mas muitas pessoas passaram a ignorar a
ordem das autoridades.
Ao meio-dia de 21 de novembro, 10 dias
após o fim da Primeira Guerra Mundial,
foi anunciando o fim da obrigatoriedade.
Houve festa nas ruas, com milhares de
máscaras a cobrirem o chão da cidade.
No entanto, o número de casos disparou
logo de seguida e a recomendação de usar
máscara voltou duas semanas depois. Desta
vez, o seu uso seria voluntário.
Estima-se que apenas 10% voltaram a
aderir à medida, por isso, com o número de
mortes a aumentar, as autoridades decidiram voltar a implementar, a 17 de janeiro de
1919, o uso da máscara como obrigatório.

Cansaço e economia contra o
fim da obrigação
A medida, desta vez, não foi bem aceite,
sobretudo pelos comerciantes, que temiam
começar a vender menos a cidadãos que
também se mostravam cada vez mais fartos
de usar a máscara.
Começava-se também a duvidar da
sua eficácia. A Associação Americana de
Saúde Pública publicou um artigo numa
revista científica no qual afirmava que a
eficácia das máscaras ainda era contradi-

Califórnia 1918. Foto Mill Valley Public Library Lucretia Little History Room

tória. Foi neste contexto que surgiu a Liga
Anti-Máscaras.
Era formada por empresários, comerciantes e até alguns médicos e um membro do
governo. O objetivo era acabar com a obrigatoriedade do uso da máscara que iria “contra
a vontade da maioria da população”.
Foi realizado um encontro onde estiveram presentes milhares de pessoas - sem

máscara -, e apesar de, no início, o autarca
da cidade não ter cedido à pressão da Liga,
uma semana depois deste encontro a lei
que obrigava a usar máscara foi revogada.
Vários historiadores afirmam que a devastação provocada pela Gripe Espanhola
em São Francisco espelha o perigo que o levantamento prematuro das restrições pode
causar em plena pandemia.

A cidade registou um total de 45 mil infetados e mais de 3 mil mortos, uma das
mais altas taxas por capita nos EUA.No país
inteiro, a Gripe Espanhola matou 675 mil
pessoas.
Em Portugal, a pneumónica, como ficou
conhecida a Gripe Espanhola, matou mais
de 60 mil portugueses.
Paula Freitas Ferreira/MS

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
Toll Free: 1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com
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VOX POP
Com a pandemia da Covid-19 a cercar-nos a vida, muitas medidas de prevenção foram postas em prática. Desde o uso de máscara (agora obrigatório em sítios públicos),
a uma eventual vacina que está a ser criada por vários países, que procuram uma solução eficaz.
Nesta edição do jornal Milénio Stadium fomos perceber de que forma as pessoas encaram esta nova realidade e implicações que este vírus trouxe. Será que usam máscara? Será que são a favor de uma vacina? Será que sentem que todas as medidas indicadas são para os proteger? Será que prudências obrigatórias os incomodam?
Falámos com vários e diferentes cidadãos, que nos deram várias e diferentes perspetivas.
Catarina Balça/MS

Brandi Paquette
Do you wear a mask while in public? Why?
Yes, I wear a mask in public out of respect for
others. I am self-isolated every day as I work
from home full time and live on my own. I
rarely go out as I have everything delivered
to my house, groceries, dog food etc., so I am
not worried about me. However, I do understand others have concerns. During these
trying times it is about community and not
thinking the world revolves around me.

Ashlene Crichlow
Do you wear a mask while in public? Why?
Yes. I went to Tokyo, Japan right before
the pandemic and seen how they’ve incorporated masks into their fashion. I figure if
they can make it work for decades, I can
make it work until we have a better handle
on Covid-19.
What do you think about the mandatory use
of masks in public places?
Wearing a mandatory mask in public is the
least of my worries right now. I’m too busy

What do you think about the mandatory use
of masks in public places?

There’s a lot of talks about the possibility of
making this vaccine mandatory. What do
I’m indifferent. I wish this wasn’t even a you think of that?
thing, however that’s not the case. If I need I believe that is an invasion of privacy and
to wear a mask to respect others, then I will. violation of my body. Once again, if you
really think deeply, we are all just a numSeveral vaccines are being tested to com- ber to the government. Which is sad. Once
bat COVID-19. As soon as they become again, it’s my body and I do not want a vacavailable, and if recommended, would you cination in my body because someone else
willingly accept to receive it?
says it’s needed.
No, as I do not even take the flu shot. I do
not like taking any medicine for that mat- Do you think that these measures (both:
ter. Only when necessary.
the use of a mask and the vaccine) com-

promise our freedom or, on the other
hand, protect us?

trying to adjust to limited flights, the can- haven’t seen before.
cellation of weddings and the inability to atDo you think that these measures (both:
tend concerts to care about having to wear a
the use of a mask and the vaccine) commask in public.
promise our freedom or, on the other
Several vaccines are being tested to combat hand, protect us?
COVID-19. As soon as they become availI don’t know how I feel about this specific
able, and if recommended, would you willvaccine being mandatory, but I do know if
ingly accept to receive it?
they are people will adjust. This wouldn’t
I personally won’t be the first in line to re- be the first time a vaccine is necessary to atceive any Covid-19 vaccines that are re- tend public schools, work in specific fields
leased. I don’t have anything against those or travel to certain countries. I don’t believe
who are completely on board in respect to anything should necessarily be forced: but I
vaccines: I simply have horrendous luck, do believe every choice has a consequence,
and feel I’ll be THAT unlucky individual and those who aren’t willing to receive the
who has a bad reaction that the scientists vaccine should recognize that in order to

navigate their future as best as they can.

places is a little extreme because people
have health issues. I understand they’re
trying to take safety precautions, but the
Do you wear a mask while in public? Why? numbers are at an all-time low right now,
maybe we should’ve been doing this when
I personally don’t wear a mask in public un- the pandemic first happened, instead of
less I have to go into an establishment; even sending us into a total lockdown - I think
then, I only wear it over my mouth but not it’s a little too late for all of that.
my nose. Due to having asthma, wearing
a mask affects me differently. I will wear a Several vaccines are being tested to combat
mask inside an establishment, but not if I’m COVID-19. As soon as they become available, and if recommended, would you willjust outside.
ingly accept to receive it?
What do you think about the mandatory use
Personally, I’m in no rush to take it - I’m
of masks in public places?
not big on vaccines, but to each his own.
I think the mandatory use of masks in open Some people feel it is necessary, but I’m not

Charly Prince

Compromise our freedom – It’s a way of
having more control. Look at the world
now, it’s a scary place. It just shows how
much people need to fight to have a voice
and let’s face it, the black community still
doesn’t. My heart is heavy and broken because of it. We need to protect each other at
all costs.

There’s a lot of talks about the possibility of
making this vaccine mandatory. What do
you think of that?
I believe the government’s ability to offer
us freedom and protect us is much more
limited than many individuals realize. As a
Black person I know freedom and protection comes with an asterisk full of many
contradictions that almost never are addressed. In other words, I believe freedom
and protection are on opposite sides of one
scale oppose to separate categories altogether.

taking it unless they are coming knocking hand, protect us?
on my door.
I think the mask and the vaccines are a lot
There’s a lot of talks about the possibility of for people and I think it’s stripping away
making this vaccine mandatory. What do people’s freedom. When they say “mandayou think of that?
tory” it’s like you’re taking the freedom of
Hopefully there are some guidelines as to what choice away from people. Your freedom of
they mean by “mandatory vaccine”. I hope will is being taken away from you, so you
more people ask why it needs to be manda- try something that hasn’t really been tested
tory. A vaccine is kind of like getting a flu shot properly, just in the name of a big pharma
- you’ll probably have to get sick before it even – that’s what’s about in my eyes. One thing
helps you. Now you’ll just have virus dormant is telling us to wear a mask, but the vaccine
is definitely taking away people’s rights and
in your body, not really my style.
freedom, and I don’t think it is protecting us
Do you think that these measures (both:
in any way, shape or form.
the use of a mask and the vaccine) compromise our freedom or, on the other
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Rui Marques

verão ultrapassa os 30°c. Acho ridículo.
O que pensa sobre o uso obrigatório de máscaras em locais públicos?

disponíveis, e se assim for recomendado,
aceitaria por vontade própria recebê-la?

claro.

Acha que estas medidas (tanto o uso de
máscara, quanto a vacina) comprometem a
Usa máscara? Porquê?
Fechados ok. Ao ar livre e com afastamento Muito se fala sobre a possibilidade de se tor- liberdade do cidadão ou, por outro lado, o
Muito sinceramente, porque é obrigatório. não faz sentido.
nar essa vacina obrigatória. O que pensa protegem?
Dentro de espaços fechados e com grande
disso?
Proteger talvez. Comprometer a liberdade?
afluência concordo, agora na rua não. Muito Estão várias vacinas a ser testadas para
menos em cidades em que a temperatura no combater a COVID-19. Logo que fiquem Finalmente o mundo ficaria controlado... Com toda a certeza.

Sara Lopes

caras em locais públicos?
Acho que é a medida mais sensata para conter o vírus em locais que o aglomerado de
pessoas seja elevado.

Não.

ce tomar a vacina. Penso que terão ainda de
existir muito mais estudos para percebermos a “longo” prazo qual os efeitos secundários.

ser obrigada a tomá-la.

Acha que estas medidas (tanto o uso de
máscara, quanto a vacina) comprometem a
Usa máscara? Porquê?
liberdade do cidadão ou, por outro lado, o
Sim. Neste momento considero o único Estão várias vacinas a ser testadas para Muito se fala sobre a possibilidade de se tor- protegem?
meio de fácil utilização para conter o contá- combater a COVID-19. Logo que fiquem nar essa vacina obrigatória. O que pensa Penso que protegem, para podermos ter nogio do vírus. Utilizo tanto para me proteger disponíveis, e se assim for recomendado, disso?
vamente qualidade de vida, para podermos
como para proteger os outros.
aceitaria por vontade própria recebê-la?
Quando se verificar a qualidade da vacina, viver normalmente.
O que pensa sobre o uso obrigatório de más-

Patrícia Ponte
Usa máscara? Porquê?
Não! Porque sou da opinião que este “vírus”
não passa de um vírus da gripe normal, talvez um pouco mais forte, nada mais.
O que pensa sobre o uso obrigatório de máscaras em locais públicos?

Não, nesta fase inicial ainda é muito preco- acho que será a melhor opção toda a gente

acho que seja um vírus de tamanha dimensão para uso de máscara!
Estão várias vacinas a ser testadas para
combater a COVID-19. Logo que fiquem
disponíveis, e se assim for recomendado,
aceitaria por vontade própria recebê-la?
Não sou a favor da vacina, nunca tomei a da
gripe normal, quanto mais essa agora.

Muito se fala sobre a possibilidade de se torUma medida desnecessária, visto que a
nar essa vacina obrigatória. O que pensa
maioria das pessoas não utiliza a máscara
disso?
corretamente e com a higiene que ela exige. E como disse na primeira pergunta, não Obrigatória porquê? Qual a lógica de ser

obrigatória? O ser humano tem o sistema
imunitário que com o seu tempo, expulsa
do organismo tudo o que é “estranho” para
o organismo humano! Onde ficam os direitos humanos? Para quê tanto furor à volta
de uma vacina, que tudo indica que ficará
pronta, mais ou menos, em 18 meses... Uma
vacina que querem administrar no ser humano, sem ser testada devidamente... Uma
vacina para estar pronta para sair para o
mercado e para ser administrada no ser humano leva mais ou menos 20 anos. Como
é possível essa vacina atual, para um vírus
que consideram mortal, estar pronta em tão

pouco tempo? E sem conhecimento de efeitos secundários - se correr mal no paciente,
esse não tem direitos a recorrer ao tribunal
para processar a vacina. Mais uma vez pergunto: Onde ficam os direitos humanos?
Muita coisa escondida com outros interesses
atrás dessa vacina.
Acha que estas medidas (tanto o uso de
máscara, quanto a vacina) comprometem a
liberdade do cidadão ou, por outro lado, o
protegem?
Compromete a liberdade do ser humano!

nho o direito a dizer não aquilo que acho que
não vai fazer bem para mim! Tantas pessoas
morrem diariamente de tantas outras doenças e problemas que até hoje dizem que “não
encontraram a cura”, (será que não encontraram mesmo?) e assim tão rápido encontraram a cura para a Covid-19, um vírus
Muito se fala sobre a possibilidade de se tor- mortal (como dizem)? Ahh tá!
nar essa vacina obrigatória. O que pensa
Acha que estas medidas (tanto o uso de
disso?
O que pensa sobre o uso obrigatório de másmáscara, quanto a vacina) comprometem a
caras em locais públicos?
Estão várias vacinas a ser testadas para Um absurdo. Ninguém pode ser obrigado a
liberdade do cidadão ou, por outro lado, o
Uma bobagem, pois quem acha que vai combater a COVID-19. Logo que fiquem nada!! Como sou obrigada a tomar uma va- protegem?
pegar o vírus, usa a máscara por vontade disponíveis, e se assim for recomendado, cina que não foi testada o tempo suficiente
para saber todos os efeitos colaterais que Compromete totalmente!
própria. Sendo obrigatório, muitas pessoas aceitaria por vontade própria recebê-la?
usam qualquer coisa para mostrar que es- Não. Ninguém pode obrigar as pessoas a to- pode causar a curto e longo prazo? Eu tetão a proteger a boca e o nariz (apenas por
obrigação) e não estão protegendo as outras
pessoas, como diz o Governo! Até porque
Usa máscara? Porquê?
existem estudos que mostram o quanto cada
Não uso!! Não acho que este vírus não é o tipo de máscara protege, e a maior parte de
que dizem, na minha opinião foi tudo estra- máscaras que as pessoas usam (as de tecitégias políticas e não é o uso de máscaras que dos) não protegem nada, é tudo para enrolar
as pessoas.
vai fazer isto parar.

Ana Lúcia

mar vacinas, medicamentos, ou seja lá o que
for. Quem quiser que tome, cada um tem
uma opinião sobre a procedência e o motivo dos medicamentos existirem, a indústria
farmacêutica está mais preocupada no lucro
do que na cura.
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Cristina Da Costa
Opinião

Caro leitor/a,
Muito bom dia, excelente sexta-feira
para si.

M

ais uma cambalhota e chegados a
mais um fim de semana.
Esta semana vou ficar num tópico no qual todos nos opinamos de forma
diferente .
O uso obrigatório de máscaras segundo a Direção Geral de Saúde do Canada e a
WHO, Organização Mundial da Saúde.
Ah e não esquecer, o tomar ou o rejeitar
das vacinas que supostamente irão preve-

nir a propagação da pandemia viral pela
qual passamos nós neste ano bissexto de
2020.
Primeiramente, a utilização obrigatória
de máscara. Sim. Inconveniente , causa mau estar, alergia, falta de ar, etc. Somam-se a estes vários outros componentes
que, todos e cada um de nós opina acerca.
Inclusive eu, de o porquê de temos de utilizar este “açaime”. Sim. Mas por todas estas “desculpas” de isto e daquilo. Faz falta.
Tem de ser não há volta a dar. Sabe porquê?
Porque o reverso da medalha poderá
e terá com toda a certeza consequências
muito piores para todos nós enquanto sociedade global.
Ninguém gosta mas é o que é.
Retrocedemos no tempo uns aninhos e
leiam então.
“ A gripe espanhola, também conhecida
como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal
pandemia do vírus influenza. De janeiro de

AVÓS: RAÍZES E NÓS
um livro organizado por
Aida Batista, Ilda Januário e Manuela Marujo

LANÇAMENTO A 13 DE SETEMBRO
(DIA DOS AVÓS) - 3PM
Casa do Alentejo de Toronto | 1130 Dupont Street

1918 a dezembro de 1920, infetou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de
um quarto da população mundial na época.
Estima-se que o número de mortos esteja
entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma
das epidemias mais mortais da história da
humanidade. A gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pelo influenzavirus H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009”.
Pondo isto ao de cima. A levantar fervura, já nesta primeira pandemia o uso de
máscara foi obrigatório. Também se contestou, esperneou. Mas, teve de ser e foi.
Pulando agora para a vacinação provável que se avista no horizonte
Vou ficar um pouco como o gato.
Escondida com o rabo de fora.
Não estou plenamente convencida por
ora, a não ser que venha daí uma vacina
milagrosa, que desse tipo ainda não há ne-

nhuma , mas algumas aproximam-se o suficiente. Há a prevenção. O evitar de maior
catástrofe. Sim senhora. De acordo.
Mas, enquanto a vacina para a Covid-19
seja eficaz, eu fico-me por aqui. “Opinião
estritamente pessoal”.
Em mim não será injetada. Pois tenho
habilidade para muita coisas mas, para ser
cobaia ou rato de laboratório, ainda não estudei para isso.
Fico-me este ano pela vacina da gripe.
Vou retomar esse hábito que havia perdido e esperar com toda a cautela e tomando
todas as prevenções e medidas imputadas.
Por dias melhores.
Ah… e não se esqueça… a opinião é minha e não é escrita, de forma alguma, com
a intenção de manipular ou forçar alguém a
pensar como eu.
Fiquem bem.
Bom fim de semana e até breve se Deus e
os homens quiserem.

Proteja-se

PROTEJA
OS OUTROS
As seguintes leis (by-laws) COVID-19 de Brampton e as
recomendações da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health)
continuam em vigor.
As máscaras não-cirúrgicas ou coberturas para o
rosto são obrigatórias em todos os espaços
públicos interiores.

Os ajuntamentos de grupos não devem ser
superiores a 50 pessoas no interior e a 100 pessoas
no exterior.

2 metros

Para assistir ao lançamento, ligar para (416) 417-8859 ou
enviar e-mail para manuela.marujo@utoronto.ca
..
A Casa do Alentejo apenas receberá um número limitado de
pessoas devido às regras impostas pela Covid-19.

Mantenha uma distância de, pelo menos, dois
metros em relação a alguém fora do seu agregado
familiar ou círculo social.

Lave as mãos frequentemente com sabão e água ou
use um desinfetante para as mãos.

brampton.ca/covid19
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Vacina contra a COVID-19 vai enfrentar um
“obstáculo final”. Será que vai ter sucesso?
O mundo aguarda, com muita ansiedade, uma vacina ou tratamento que devolva às pessoas a vida normal, o que
é de facto o conceito de viver. Contudo,
tal como desde cedo se percebeu, as investigações para uma vacina demoram
o seu tempo, apesar de ouvirmos dizer
que nunca se investigou tanto e em tão
pouco tempo como tem acontecido. No
entanto, quando aparecer a vacina, ela
vai enfrentar um desafio final, segundo
refere Bill Gates.

Editorial

“Se for uma ótima vacina, incluindo o bloqueio da transmissão, todos
se beneficiarão do facto de 70 a 80%
das pessoas tomarem a vacina. Deveremos conseguir imunidade de grupo,
se atingirmos este nível, para que realmente pudessem – exponencialmengura e eficaz, terá de ser realmente usada não estavam a fazer o suficiente para com- te – diminuir os números”, referiu Bill
Créditos: DR

A

pesar do filantropo concordar com
Anthony Fauci, conhecido imunologista americano, que referiu ser possível uma vacina pronta no final de 2020
ou no início de 2021, o mundo não vai ficar
logo todo bem!
Existirá uma vacina, mas será que as pessoas a vão tomar?
Com toda a probabilidade, haverá uma
vacina para o novo coronavírus SARS-CoV-2, vírus que provoca a COVID-19.
Não há uma ideia de quão eficaz será. Além
disso, não se sabe quanto tempo durará
qualquer imunidade. No entanto, o diretor
do NIAID, Anthony Fauci, disse no Congresso Norte Americano, em junho, que
uma vacina poderá estar pronta para ser
lançada ao público no final de 2020.
Segundo Bill Gates, a vacina chegando
terá de ser possível ultrapassar um obstáculo final. Assim, numa entrevista à CNN,
o antigo homem forte da Microsoft lembrou que uma vez pronta, uma vacina se-

positivos. O país continua mergulhado em
números terríveis.
Gates diz que uma vacina mudará tudo.
A sua opinião alinha-se com a do Dr. Fauci, que tem a convicção de que uma vacina estará disponível até o final de 2020 ou
no início de 2021. Segundo a OMS, existem
mais de 140 vacinas atualmente em desenvolvimento e, como relatamos nas últimas
semanas, algumas já estão a aproximar-se
dos ensaios da Fase 3.
No entanto, Gates acredita que o maior
obstáculo não é desenvolver ou distribuir a
vacina – é convencer as pessoas a usá-la.
Esta doença está a levar a outro nível certas
questões sociais.

pelas pessoas, e a aceitação ou resistência
a ela será o que ele chamou de “obstáculo
final”.
O responsável pela Fundação Bill e Melinda Gates, que tem apoiado com muitos milhões de dólares projetos no âmbito
cientifico, referiu que o cenário global e
nos EUA é ainda “mais sombrio” do que ele
esperava que fosse a esta altura. Além disso, Gates alertou que ainda pode piorar no
outono. Também deixou claro que os EUA

bater o vírus, embora os testes finalmente
tenham aumentado.

COVID-19: Políticas erradas levam a resultados trágicos
Na entrevista, Bill Gates referiu que não
basta haver tecnologia. Isto, porque as políticas para gerir estas situações são fundamentais. Aponta que foi o que falhou
nos EUA. Cada estado americano tomou a
sua gestão e nem sempre houve resultados

Gates.
Apesar de esta vacina poder ser efetivamente viável, com o período de teste
extraordinariamente acelerado, será “um
desafio conseguir que a base de dados de
segurança construa a confiança” nas pessoas. No entanto, ele pensa que a maioria
das pessoas será vacinada, ou pelo menos o
suficiente para começar a voltar à normalidade.
Sapo/MS

English version

Masks and
Vaccines
Many people believe that protective masks and vaccinations are an infringement on their rights and
freedoms.

T

his week’s Milénio Stadium examines the concept
of what may guide the thought process of those
who thrive on the conspiracy factors of society
wanting to hurt them by imposing or recommending
that certain norms be followed for the good of all.
Governmental authorities haven’t been helpful
when providing clear and concise information during
this pandemic giving rise to confusion and connivance
among many.
A new survey suggests that about 10% of the population are against vaccines and anything else that may
affect their lives. Sedition and anarchy are often traits
of these individuals whose actions are also reflected
on contrarian and narcissistic attitudes which can be
observed in society such as the actions being observed
across North America through riots and burning down
cities we live in.
A vaccine for Covid-19 is still many months away.
Educated health professionals are suggesting six
months but we should not assume that the vaccine
will be a miracle cure. While some people may be trying traditional or home remedies to get more comfort
and alleviate symptoms, there are no medicines that
have been shown to prevent or cure the disease. WHO
does not recommend self-medication with any medicines, including antibiotics as a prevention or cure for
Covid-19. On-going clinical trials to develop vaccines
and medicines are continuing on various fonts. More
than 170 teams of researchers are racing to develop a
safe and effective vaccine. Injections are not expected
in the immediate future. The overall prevention of acquiring Covid begins with each of us. Prevention of

other diseases through wellness programs and exercise
is key as part of an overall method of prevention.
In some jurisdictions, the use of masks in many indoor public spaces and on public transit is now mandatory. Wearing a mask alone will not prevent Covid-19.
You must strictly adhere to good hygiene and public
health measures, including frequent hand washing and
physical distancing.
The flu season is arriving. It is imperative that you
get a flu shot regardless of the insubordinates who will

message otherwise. We don’t need our emergency
rooms filled with people who should not be there. Every
citizen has a responsibility to look after themselves and
those around us. It’s a strange time that we are going
through. The CNE has been cancelled along with many
other things which would have taken our minds away
from the stresses created by the imposition of a virus
which none of us expected or were prepared for.
Take care and obey the rules. Get a flu shot!
Manuel DaCosta/MS

Rediscover the Road
Sales Event
SENTRA
KICKS
$
%
$
%
279 1.5
279 2.5
Until August 31st

®

LEASE1 A 2020 SENTRA®S FROM

AT

MONTHLY WITH $0 DOWN

LEASE1 A 2020 KICKS® FROM

AT

APR

FOR 39 MONTHS O.A.C.

• AVAILABLE APPLE CARPLAY ®6
• STANDARD 7” TOUCHSCREEN DISPLAY
• STANDARD BLIND SPOT WARNING 7

visit highparknissan.com

®

MONTHLY WITH $0 DOWN

APR

FOR 39 MONTHS O.A.C.

• STANDARD INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING 3
• AVAILABLE BOSE ®4 HEADREST SPEAKERS
• BEST-IN-CLASS FUEL EFFICIENCY (NON-HYBRID) 5

Michael Cruz

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

HIGH PARK NISSAN

3275 Dundas St W, Toronto
(416) 762-7537
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O novo líder
conservador
é Erin O’Toole

Peter Ferreira
Opinião

Erin O’Toole é o novo líder do Partido
Conservador do Canadá e as fações
conservadoras sociais e da extrema
direita do partido que ajudaram a colocá-lo no topo parecem pensar que isso
é uma boa notícia. Erin O’Toole, visto
como aparentemente um conservador
“socialmente liberal” de Ontário, prometeu aos conservadores sociais um “assento à mesa” em troca do seu apoio.

O

’Toole, ex-ministro do Governo
Harper, ex-advogado corporativo
e filho de um antigo MPP conservador de Ontário, venceu na terceira votação
graças, em grande parte, aos votos alternativos dos dois candidatos conservadores da
linha dura na corrida pela liderança conservadora - Leslyn Lewis e Derek Sloan. Na
verdade, O’Toole venceu porque metade
dos 60.000 apoiantes de Lewis o indicaram
como a sua próxima escolha em vez de Peter MacKay.
Life Site News, um site antiaborto ca-

nadiano, chamou o novo líder conservador como “pró-aborto”, mas um vídeo de
campanha mostra O’Toole implorando aos
conservadores sociais pelos seus votos de
segunda escolha, sugerindo que ele está
disposto a fazer concessões em questões
como terapia de conversão ou assistência
médica para terminar a vida.
A Campaign Life Coalition, o maior grupo antiaborto do Canadá, afirmou que
influenciou o resultado da votação ao recrutar mais de 26.000 novos membros
conservadores e disse que os conservadores sociais respondem por 35% de todos os
votos lançados a seu favor. “Esperamos que
Erin O’Toole garanta que os conservadores
sociais sejam respeitados e os seus valores
representados dentro do partido daqui para
frente”, disse o CLC em um comunicado.
“Todo o mundo sabe que não se pode ganhar uma eleição geral sem a sua base”.
Outro grupo antiaborto, RightNow, alegou ter recrutado 10.000 membros para a
votação e disse que estava satisfeito com o
facto de O’Toole defender a mesma política
sobre o aborto do ex-líder Andrew Scheer.
“Basicamente, para os pró-vida no nosso partido, eles saberão duas coisas fundamentais sobre mim”, disse O’Toole. “Eu

valorizo-os no nosso partido e respeito o
seu importante papel no nosso movimento.” A Abortion Rights Coalition of Canada,
um grupo de defesa dos direitos reprodutivos das mulheres, observa que O’Toole
tem apoiado uma série de posições-chave
nas listas de desejos de grupos antiaborto.
O’Toole conduziu a sua campanha de
liderança em 2020 como um “verdadeiro
conservador azul” - um grande contraste
com sua campanha de liderança em 2017,
quando O’Toole se apresentou como um
moderado.
Como Maclean’s notou recentemente, a
estratégia de O’Toole para 2020 deixou a
perceção de que ele se estava a permitir ser
“influenciado por algumas das forças mais
sombrias do seu próprio partido”.
A campanha viu O’Toole emitir avisos
de que a história canadiana está sob ataque
pela “tendência insidiosa de cancelar a cultura” e assobiar para a extrema direita sobre a ameaça do “marxismo cultural”.
O’Toole fulminou o medo de “travessias
ilegais na fronteira” por refugiados e um
dos seus slogans - “tomar o Canadá de volta” - foi criticado pelo seu tom xenófobo,
como o de Trump.
Apesar da sua postura como um duro

guerreiro cultural, as posições anteriores
de O’Toole provavelmente colocaram-no
do lado de muitos apoiantes de extrema
direita. A sua transição e aproximação a
extrema direita do partido pode ter que ver
com a contratação do consultor político
conservador Jeff Ballingall, criador da página Canada Proud no Facebook e um dos
coproprietários do site de notícias de direita The Post Millennial.
No início deste ano, Ballingall disse ao
Toronto Star que tinha microdirecionado
anúncios do Facebook para conservadores
usando um banco de dados preexistente de
apoiantes, embora se recusasse a dizer se
esses nomes foram recolhidos de pessoas
que interagem com as suas páginas, como
Canada Proud, Ontario Proud.
Claro que é muito cedo para saber em que
direção o novo líder irá levar o partido conservador, mas uma coisa é aparente: recentemente Doug Ford declarou publicamente
que ele não fará campanha com O’Toole
nas próximas eleições federais. O que é que
isso poderia significar para as suas chances
de formar um governo e tomar o poder de
Justin Trudeau?
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When your
spouse is
also your
caregiver…

Sara Isabel Dias
Opinion

The spousal caregivers of people with
Alzheimer’s and Dementia, often called
the invisible second patients, are critical
to the quality of life of their loved ones.
The effects of being a caregiver, though
occasionally positive, are generally negative, with high rates of psychological
stress and social isolation. Typically, their
vulnerability to these adverse effects can
be identified, as can factors which ameliorate or exacerbate worry and strain. In
their day-to-day, they are burdened heavily, with the responsibility of managing
their loved ones’ health in all forms. From
comprehensive management of daily
routines to medication, one becomes
drained physically and emotionally.

F

rom my experience, I have witnessed
my mãe’s transition from being a wife
to a caregiver for my pai, who suffers from Alzheimer’s and Dementia. On
the surface, she tries to make the best out
of the situation, tending to his needs by
herself with some support. However, emotionally, the pain is undeniable, and sometimes… it is unbearable. Imagine, your one
true love, who you have built a life with,
suddenly begins to become a shell of their

former self.
As time goes by, care recipients may
slowly lose the cognitive ability to relate to
their spouse or become physically incapable of engaging in traditional intimacy.
In which case, spousal caregivers feel as
though they have lost the husband or wife
they once knew so well. Their partner has
become a different person, which leaves
them mourning and grieving daily the loss
of their previous lives together. Growing
up, pai was a master cabinetmaker, which
he devoted his time to as a career and passion, until he retired. But, nowadays, the
tools he once made pieces of art with… they
are foreign and alien to him. To see him like
this, it breaks my heart… but for mãe, she
smiles, puts on a courageous face, and continues to love her husband each day deeper.
Without a doubt, the emotional strain
can have an irrefutable impact on physical well-being of spousal caregivers. Excess
stress can lead to poor sleep, increased
blood pressure, weight gain or loss, and
many other symptoms. Aside from physical conditions, simple actions become an
added challenge. For example, wives may
have trouble helping their husband move
around the home, due to a sheer difference
in weight and size. In which case, it may be
helpful to seek assistance from community/
health care organizations or utilizing support devices. Assistive technology aids seniors to maintain their functional independ-

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

ence with cognitive decline or physical
challenges with their daily activities.
The dynamics of a marriage will likely
change significantly, as the effects of the
physical or mental diminishing abilities
continue to deteriorate. Pastimes such as
travel or meeting friends for dinner can become increasingly difficult. Often, a caregiver will need to make sacrifices, so as to
ensure their spouse can comfortably participate alongside them. In recent years,
pai has become co-dependent on mãe for
assistance. So, quality time with friends
slowly shifted to the household or phone
calls. It may not be perfect; however, caregivers accept these circumstances as part
of their role.
As a caregiver, ensuring the protection
of your partners’ humanity and dignity
is pivotal and paramount, but this can be
challenging in certain social situations.
With a good support system in place, allow yourself to experience the wide range
of emotions that will inevitably surface.
The process is rewarding as you experience
and conquer a new chapter with the one
you love. Support resources can be found
in various forms, including family such as
siblings and friends; some of whom may
be in similar situations and can relate to
your feelings. And when you need a break,
spousal caregivers should consider seeking
respite care from home care services, or
adult day programs. Respite care can pro-

vide caregivers and their spouses with time
away from one another, which is just as
important now as it was at any other time
during the marriage.
Mãe, I don’t think this what you expected when you were a 21-year-old
young woman living in Lisbon, falling in
love with a handsome young man from
Viana do Castelo. You didn’t know that
two children and endless hours of parenting later, you’d playing caregiver in your
seventies. And I’m sure you didn’t expect
it to be your husband you’d be caring for.
Thank you for giving up your golden years
for his. I know you’d rather have no free
time than see him alone, anxious or worried with someone that might not be quite
so patient. Pai’s condition has moved a lot
faster than we thought it would, hasn’t it?
Your determination in keeping him home
for as long as possible, no matter how
many hours you support and care for him
is unparalleled…but one-day transitioning
to long-term care, will be upon us.
I’m blessed with the most incredible mãe
and pai… Life’s challenges are always faced,
and each one solved together…taking lemons and making lemonade…still embracing
the adventure of life…living every day as a
gift... spinning every situation with enjoyment, laughter, fun, pleasure and still dancing the “Vira” together through it all…as
the journey goes on…
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Aida Batista
Opinião

Sempre que se fala em triângulos, e se
lhes acrescenta um adjetivo derivado da
palavra amor, já sabemos que o resultado, salvo raríssimas exceções, tenderá para o desastre. As relações não se
querem triangulares, mas sob a forma
de duas linhas paralelas que, lado a lado
e de mãos dadas, seguem caminhos comuns, mesmo se com algumas dificuldades pelo meio.
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O

triânglo, ao contrário, pressupõe a
existência de um terceiro elemento,
normalmente olhado como o intruso que se mete entrelinhas, cria acidentes
de percurso, introduz problemas na caminhada e altera o equilíbrio da ligação, por
mais equilátera que esta sonhasse ser, reduzindo-a a uma triste figura escalena. Há
exceções, como em tudo na vida, e estas,
como soe dizer-se, só confirmam a regra.
É sobre uma destas exceções que hoje
escrevo, e o triângulo amoroso de que vos
falo é constituído por Faial, S. Jorge e Pico.
As duas primeiras conheciam-se há séculos
e, separadas por um abraço de mar que não
chega aos 40 km, tinham uma relação de
vizinhança pacífica, não fora a bruma tantas vezes intrometer-se para impedir que
se visitassem mais vezes com o olhar. Ao
fim de milhares de anos de mútua contemplação, eis que, das profundezas do mar,
se ergueu uma terceira ilha. Negra e altiva,
pese o olhar sobranceiro com que se habituou a mirar as outras do alto da sua altitude maior, não constituiu qualquer ameaça à
relação já existente.
A pele de lava de que era feita cobria-lhe a nudez da esterilidade que a tornava

Sempre o mesmo horizonte
...mar, névoa, a ilha em frente.

Almeida Firmino

Teorias geométricas
pouco desejada. Rezam as crónicas que,
por isso, fora lugar de degredo, de castigo,
onde os condenados, para não morrerem
à míngua, em vez de rosas transformaram
pedras em pão. E ao pão juntaram o vinho,
arrancado também do lajido negro, que

COVID-19
Novel Coronavirus

lhe serviu de chão, mas também de muro
protetor contra os ventos da maresia. E o
néctar da vinha rasteira, aquecida pelo calor das escoadas basálticas e domesticada
em curraletas de pedra solta, ganhou fama,
rompeu fronteiras e foi servido em mesa
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de czar e de outras cortes europeias, até
se transformar em Património Mundial da
Humanidade.
E aquela que foi a última a nascer, viu-se
obrigada a competir com as irmãs mais velhas, de enxoval e dotes firmados na beleza
com que a paisagem as dotara, como era o
caso das fajãs de S. Jorge, ou o cosmopolitismo que a baía da Horta cedo trouxera ao
Faial. Desafiara-as já em altitude, fazendo do seu Pico a convergência de todos os
olhares - porque é no Faial e S. Jorge que
estão os lugares de onde melhor se avista
o topo da montanha -, mas precisava tirar
partido de mais alguma atividade, para garantir uma sobrevivência que não se bastasse apenas de pão e vinho.
Se até aí haviam convertido pedras em
iguaria de missa, era hora de se aventurarem na baleação, arte aprendida com povos
do outro lado do mar. Arpoados de muita
coragem, tudo largavam para lançarem
botes ao mar, de cada vez que ouviam o foguete estralejar. Depois, seguiam-se rosários de orações e esperas, dias e dias longe
de casa a prescrutar o horizonte em busca
de sustento, agora esculpido em objetos de
osso e imagens do Museu dos Baleeiros.
Assentes em décadas de memórias e
tradições, as três ilhas criaram identidades próprias que as tornaram diferentes e
únicas, contrariando, assim, a teoria dos
acidentes geométricos. Diz-nos esta que
devemos evitar viver em círculos viciosos,
em triângulos amorosos, ou conviver com
mentes quadradas. Concordo, em parte,
porque ao ter revisitado, recentemente, o
triângulo Faial, S. Jorge e Pico, encontrei-o
firme e unido numa relação de séculos.
Assistindo ao pôr do sol no terraço do Cella Bar, na Madalena, olhava-as sem saber
qual delas era a hipotenusa, ou quem lhe
ladeava os catetos. Consultei Pitágoras, que
me respondeu serem as três apenas uma
soma ao quadrado de afetos!

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

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

Visit toronto.ca/covid19
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Os residentes não se devem esquecer de usar fontes de informação dignas de confiança,
baseadas em evidências sobre o coronavírus. O website do Toronto Public Health está a ser
atualizado regularmente de acordo com a informação nova disponível para ajudar a manter
os residentes informados sobre o 2019-nCoV coronavirus. Visite, toronto.ca/covid.
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Já marcava pontos nas redes sociais,

foi banido devido a
denúncias de racismo
Podiam ter feito uma denúncia de uso da canção e cópia
de partes da dança, originalidade tem direitos de autor.

Carlos Teixeira
“Stand Up”, gravado pela cantora negra Cynthia Erivo. Cr´édito: DR

Augusto Bandeira
Opinião

O cidadão já não pode abrir a boca, ou
se abre tem que pensar muito bem no
que vai dizer. Isto está a chegar a um
ponto que tudo aborrece e tudo o que se
diz é uma ofensa, parece que já tudo é
racismo, entre outras coisas. Aos mais
antigos, mais vividos, fica melhor - na altura das festas e romarias saem-se sempre com brincadeiras uns aos outros...
Se formos a ver, hoje podia-se considerar harassment.

E

sta semana, por exemplo, semana do
dia 24 de agosto, que é o Dia de São
Bartolomeu, muitas vezes os jovens
chegavam perto de uma donzela e diziam,
“menina, no dia 24 de agosto é o dia de São
Bartolomeu. Foge ao teu pai que eu também fujo ao meu!”. Se fosse hoje a menina
donzela podia dizer que tinha sido assediada, chamar-lhe-ia sei lá o quê, e assim vai
o mundo com as mudanças incríveis que
nada de bom trazem para estas gerações
que vêm a caminho. Hoje qualquer coisa
já é racismo e outras são harassment, etc.
Infelizmente é assim que se vai criando a
sociedade.
Na semana das festas da Sr. D’Agonia foram criados uma série de vídeos para dar
vida aos forasteiros e viver as festas de uma
forma diferente – festas essas que, como
sabem, derivado à Covid-19 tiveram que
ser canceladas. Infelizmente Portugal tem
tratamentos diferentes - festas e romarias,
casamentos, batizados, missas, funerais,
etc. foram cancelados/as e alguns foram
realizados com restrições mas a festa do
Avante pode-se fazer. Parece que Portugal,
a pouco e pouco, está a virar um país comunista.
Um dos vídeos que já marcava pontos nas
redes sociais, segundo veio a publico, teve
várias denúncias de racismo, notificação
dada pelo Instagram, que tinha sido a razão para a retirada do vídeo. Assim disse a
diretora da escola Susana Domingues, tendo sido a informação dada pela plataforma
como uma justificação. Eu cada vez percebo menos - se ali havia racismo alguém que
explique onde! Ficava-lhes melhor ter dito

que a razão tinha que ver com os direitos
de autor (o direito de autor é a designação
do direito que protege as criações literárias
e artísticas, conferindo ao autor um direito de exploração. Os direitos conexos com
o direito de autor protegem as prestações
dos atores, cantores, músicos, bailarinos,
ou dos que representem, cantem, recitem,
declamem, interpretem ou executem de
qualquer maneira obras literárias ou artísticas, etc.). Para quem não sabe, a canção
escolhida para o vídeo foi o tema “Stand
Up”, gravado pela cantora negra Cynthia
Erivo para o filme “Harriet” (2019). A música passa uma força incrível de união. Ali
houve uma cópia, a canção foi utilizada e
criada para um filme que procuraram dar
uma força de união entre povos, como Susana Domingues disse e muito bem - mas
porque não utilizá-la noutros contextos?
Nada de mal.
O vídeo está excelente e com um toque
diferente, mostra vários bailarinos em diversos cenários e com roupas tradicionais
a dançarem ao som da canção, podiam sim
ter alterado a dança no início para não ser
igual ao original, porque essa parte é idêntica, só o local é que é diferente, porque o
resto está muito bem. A parte das sargaceiras no rio Lima, no escadório de Santa
Luzia, ficou tudo excelente! Mas terem retirado por denúncias de racismo não tem
cabimento, eu chamaria mais de inveja por
quem não conseguiu apresentar algo idêntico ou parecido. A equipa em geral está de
parabéns, a começar pela direção artística de Susana Domingues, vídeo de André
Cardoso e a coreografia da Cristiana Neto.
Fizeram-no com muito gosto. Espero que
esteja enganado mas a denúncia foi feita
no corredor da inveja - quando não se é capaz, inveja-se o que outros fazem ou então
agarra-se nas ideias dos outros para ficar
bem na foto... Conheço alguns assim! Temos que ter muito cuidado na forma como
olhamos, falamos e até como cumprimentamos - hoje tudo pode ser considerado
uma ofensa, racismo, harassment, etc.
Quanto mais conheço certos seres humanos mais gosto dos animais. Para terminar mais uma vez parabéns à Arte em
Movimento e continuem com o excelente
trabalho que têm habituado os apreciadores da cultura tradicional, sempre com
inovação.
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Monumentos
ao Emigrante
em Portugal
Daniel Bastos
Opinião

A dimensão e relevância da emigração
no território nacional, uma constante estrutural da sociedade portuguesa, têm
impelido a construção nos últimos anos,
um pouco por todo o país, de vários monumentos ao emigrante, com o objetivo
de reconhecer e homenagear o contributo que prestam ao desenvolvimento
das suas terras de origem.

C

omo observam as sociólogas Alice Tomé e Teresa Carreira no artigo
Emigração, Identidade, Educação:
Mitos, Arte e símbolos Lusitanos, este fenómeno de construção de monumentos ao
emigrante “marca na atualidade a paisagem portuguesa”, sendo em grande medida o reflexo da “alma de um povo lutador,
trabalhador, fazedor de mitos que, pelas
mais variadas razões, não hesita em dobrar
fronteiras”.
São muitos e variados os exemplos de
monumentos aos emigrantes que povoam
a paisagem portuguesa, como facilmente se
comprova através de uma simples pesquisa
na Internet. No Minho, por exemplo, alfobre tradicional da emigração portuguesa,
há dois anos foi inaugurada na freguesia de
Belinho, concelho de Esposende, uma estátua que celebra os emigrantes da povoação,
e cuja simbologia alarga-se ao município
numa homenagem a todos aqueles que
“deram novos mundos ao mundo”.
No concelho de Ourém, um município
localizado na região do Centro que se construiu com a emigração, ergueu-se em 2011,
na freguesia de Espite, num território que

é conhecido como o “berço” dos franceses,
um monumento ao emigrante. No Funchal,
capital do arquipélago da Madeira, região
indelevelmente marcada pelo fenómeno
da emigração, desde a década de 1980 que
subsiste um monumento ao emigrante madeirense, e que homenageia os emigrantes
naturais da “Pérola do Atlântico” instalados por todo o mundo. Na mesma esteira, em Ponta Delgada, no Arquipélago dos
Açores, existe desde o fim do séc. XX, um
monumento aos emigrantes e que laureia o
povo açoriano disperso pelo mundo.
Nesta última região autónoma, foi inaugurado no mês passado na Ribeira Grande, também na ilha de S. Miguel, a Praça
do Emigrante, um espaço público urbano
que homenageia os emigrantes açorianos
que partiram em busca de melhores condições de vida, e cuja animação cultural
passa a estar a cargo da AEA – Associação
dos Emigrantes Açorianos, um organismo
independente, com sede nas instalações do
Museu da Emigração Açoriana.
Uma praça, cujo centro é ocupado por
um imponente globo revestido a pedra de
calçada portuguesa, com quatro metros de
diâmetro, concebido por Luís Silva, e intitulado “Saudades da Terra”, expressão que
Gaspar Frutuoso, personagem insigne do
passado micaelense, utilizou no século XVI
para resumir um sentimento maior, comum não só aos emigrantes açorianos, mas
a todos os emigrantes portugueses.
Além do globo, a Praça do Emigrante é
engrandecida por um desenho na calçada
em redor, denominado “Shore To Shore”, da autoria do escultor canadiano Luke
Marston, trineto do picoense Joe Silvey,
um pioneiro da sociedade multicultural no
Canadá. Assim como por uma “Calçada dos
Mundos”, concebida por Liliana Lopes, e
dois murais, um deles com bandeiras dos
principais destinos da emigração açoriana
(Bermudas, Brasil, Canadá, Estados Unidos
da América, Havai e Uruguai).
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Estado da

A corrupção e a destruição
da democracia
A maioria dos países do mundo é inca- os Estados classificados no IPC como altapaz de controlar e lutar contra a corrup- mente corruptos”, salienta o documento.
ção, o que está a contribuir para “uma
No capítulo do populismo, a análise da
crise da democracia à escala mundial.” Transparency Internacional aponta que os
conclusão já constava na edição de líderes políticos associados a esta corrente
2018 do Índice de Perceções de Cor- “têm vindo a ganhar poder e a minar a derupção (IPC), elaborado pela orga- mocracia” e que “altas taxas de corrupção
nização não-governamental Transparency podem contribuir para aumentar o apoio a
Internacional, que expunha também uma candidatos populistas”.
De forma a alcançar “um progresso real
“relação direta” entre corrupção e saúde
democrática mundial. Destacava igual- na luta contra a corrupção” e conseguir
mente o papel do populismo nesta equa- “fortalecer a democracia” à escala global,
ção. O estudo referente a 2019 não alterou a a Transparency International exorta os goessência da questão. Para mal daquele que, vernos a tomarem uma série de medidas,
segundo Winston Churchill, “ é o pior dos como reduzir a lacuna entre a legislação
regimes, à exceção de todos os outros” – a existente contra a corrupção e a sua aplicação efetiva e fortalecer as instituições resdemocracia.
“A nossa investigação estabelece uma li- ponsáveis por manter o controlo e o equilígação muito clara entre o facto de ter uma brio sobre o poder político.
“A corrupção mina a democracia e gera
democracia saudável e o sucesso na luta
contra a corrupção no setor público”, assi- um círculo vicioso que provoca a deterionala a presidente da Transparency Interna- ração das instituições democráticas, que
progressivamente perdem a sua capacidacional, Delia Ferreira Rubio.
“A corrupção é muito mais provável de de de controlar a corrupção”, conclui Paocorrer quando a democracia é construída trícia Moreira, ex-diretora-executiva da
sobre alicerces frágeis e, como temos visto Transparency Internacional.
em muitos países, quando os políticos anPouca transparência e muita
tidemocráticos e populistas têm a oportucorrupção
nidade de usá-la em seu benefício”, frisa a
representante da organização não-goverO Índice de Perceção da Corrupção 2019
namental com sede em Berlim que está li- (IPC) no setor público, divulgado pela ONG
gada à luta contra a corrupção há mais de Transparência Internacional, continua a
duas décadas.
atestar o fracasso contínuo da maioria das
“Em termos mais gerais, pode afirmar-se nações no controlo da corrupção, revelanque os países com maior índice de corrup- do que na maioria dos países há pouca ou
ção podem ser lugares perigosos para os nenhuma melhoria no seu combate.
opositores políticos. Praticamente todos os
A análise também mostra que a corruppaíses cujos governos ordenam ou toleram ção é mais difundida em países onde muiassassínios políticos encontram-se entre to dinheiro pode fluir livremente para as

A

campanhas eleitorais e onde os governos
ouvem apenas as vozes de indivíduos ricos
ou bem relacionados.
O índice classifica 183 países e territórios
pelos seus níveis percebidos de corrupção
no setor público, de acordo com especialistas e empresários. É usada uma escala de
zero a 100, onde zero é altamente corrompido e 100 é muito limpo. Mais de dois terços dos países pontuam abaixo de 50 no IPC
deste ano, com uma pontuação média de
apenas 43. Semelhante aos anos anteriores,
os dados mostram que, apesar de algum
progresso, a maioria dos países ainda não
está a conseguir combater a corrupção no
setor público, de forma eficaz.
Os países melhor classificados são: Nova
Zelândia e Dinamarca, com 87 pontos cada,
seguidos pela Finlândia (86), Singapura
(85), Suécia (85) e Suíça (85).
Os últimos países da lista são: Somália,
Sudão do Sul e Síria, com pontuações de 9,
12 e 13, respetivamente, seguidos de perto
pelo Iémen (15), Venezuela (16), Sudão (16),
Guiné Equatorial (16) e Afeganistão (16).
O Canadá aparece na 12ª posição, com
77 pontos e Portugal encontra-se na 30ª
posição com 62 pontos. A classificação até
pode ser considerada boa. O único senão é
que nos últimos oito anos houve 21 países
que diminuíram significativamente as suas
pontuações, e o Canadá faz parte dessa lista, como veremos mais abaixo. Nos restantes 137 países, os níveis de corrupção mostram pouca ou nenhuma mudança.

cepção de Corrupção (IPC), o continente
americano não consegue fazer progressos
significativos na luta contra a corrupção.
Embora o Canadá tenha consistentemente o melhor desempenho, com uma pontuação de 77 em 100, o país caiu quatro
pontos desde o ano passado e sete pontos
desde 2012. Na parte inferior do índice, a
Venezuela tem 16 pontos, que também é
uma das cinco piores pontuações, a nível
global. A região enfrenta desafios significativos de líderes políticos que agem em
seu próprio interesse à custa dos cidadãos
a quem servem. Especificamente, o financiamento dos partidos políticos e a integridade eleitoral são grandes desafios.
Por exemplo, a investigação Lava Jato,
ou “Operação Lava Jato”, que expôs a corrupção em pelo menos 10 países da América Latina, aponta para um aumento nas
contribuições políticas ilegais ou doações
como parte de um dos maiores escândalos
de corrupção da história.
A Odebrecht, gigante da construção brasileira no centro do caso, foi condenada por
pagar mil milhões US em subornos nos últimos 15 anos, inclusive para líderes políticos no Brasil, Peru e Argentina durante as
eleições.

Declínios Significativos

Com pontuações de 22 e 29 respetivamente, a Nicarágua e o México apresentam
um declínio significativo no IPC desde 2012.
Embora o recente Barómetro Global de
Corrupção - América Latina e Caribe destaA situação no continente
que a compra de votos e outras questões de
americano
Com uma pontuação média de 43 pelo corrupção no México, uma recente reforma
quarto ano consecutivo no Índice de Per- anticorrupção, junto com um novo gabine-
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te do procurador-geral legalmente autónomo são vistos como mudanças positivas. Na
Nicarágua, a agitação social e as violações
dos direitos humanos estão a aumentar.
A corrupção também está no centro da
recente crise social e política no Chile, que
pontuou 67 no IPC deste ano. Com uma
queda significativa desde 2014, o Chile recentemente atingiu um ponto de inflexão
no combate à corrupção. Após anos de desigualdade económica e social, os cidadãos
exigem transparência e menos impunidade
do sistema judiciário do país.

As surpresas ou talvez não…
EUA
Com uma pontuação de 69, os Estados
Unidos da América caíram dois pontos desde o ano passado e conquistaram a sua pontuação mais baixa no IPC em oito anos. Isso
ocorre num momento em que a confiança
dos americanos no governo está numa baixa histórica de 17 por cento, de acordo com
o Pew Research Center.
As razões são inúmeras e bem conhecidas de todos os que ouvem ou veem notícias todos os dias, para aqui basta mencionar que em dezembro de 2019, a Câmara
dos Representantes dos EUA formalmente discutiu o impeachment do Presidente
Trump por abuso de poder e obstrução do
Congresso.

Canadá
Com uma pontuação de 77, o Canadá caiu
quatro pontos desde o ano passado e, mais
significativamente, sete pontos desde 2012.
Nos últimos anos, o problema da lavagem de dinheiro do Canadá, ou “lavagem
da neve”, ganhou destaque. E-Pirate, um
caso de 2019 envolvendo uma empresa de
fachada que lavou centenas de milhões de
dólares da China, é um bom exemplo dos
desafios de esconder o verdadeiro dono de
uma empresa dos olhos do público.
Além da corrupção interna, o Canadá segundo o relatório do IPC também contribui
para a corrupção no exterior. Efetivamente, a conformidade do Canadá com a Con-

Mapa mundial do Índice de Corrupção. © Transparency International 2020

venção Anti-Suborno da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) caiu de “moderado” para “limitado”.
A baixa aplicação das leis anticorrupção
é evidente no recente caso contra a SNC-Lavalin, uma empresa de construção canadiana, que supostamente pagou US $ 48
milhões em subornos a funcionários líbios.
Além de tudo mais, no relatório do IPC é
dito de forma muito clara que o Canadá se
está a tornar um território muito favorável
para eliminação de ativos ilegítimos, con-

duzir negócios através de empresas anónimas e evitar impostos.

E o caso do Brasil

A corrupção continua a ser um dos maiores entraves ao desenvolvimento económico e social do Brasil. Com uma pontuação de
35, o Brasil permanece estagnado com sua
menor pontuação de CPI desde 2012. Após
as eleições nacionais de 2018, que foram fortemente influenciadas por uma agenda anticorrupção, o Brasil experimentou uma série
de retrocessos nos seus quadros anticorrup-

ção - tanto ao nível legal, como institucional. Os desafios constantes incluem a crescente interferência política do presidente
Bolsonaro nas instituições anticorrupção e a
aprovação pelo Congresso da legislação que
ameaça a independência dos agentes da lei
e a responsabilização dos partidos políticos.
Assim, o progresso na agenda anticorrupção
do Brasil está em risco e a impunidade crescente ameaça enfraquecer a democracia e
desestabilizar o país.
Madalena Balça/MS
(com base no relatório anual de IPC)
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A protest against a bill to give Philippine President Rodrigo Duterte additional powers, Quezon City, the Philippines, June 2020. Crédito: Eloisa Lopez/Reuters

Democracy Versus the Pandemic
The Coronavirus Is Emboldening Autocrats the World Over
In late March, Philippine strongman Rodrigo Duterte rammed a bill through his
country’s parliament that granted him
vastly expanded emergency powers, ostensibly to fight the novel coronavirus.
The bill authorized Duterte to reallocate
the national budget as he saw fit and to
personally direct hospitals. “Do not challenge the government,” he bellowed in
a menacing televised address. “You will
lose.” Six days later, Hungarian Prime
Minister Viktor Orban pushed even
more expansive emergency legislation
through his rubber-stamp parliament,
enabling him to suspend existing laws,
decree new ones, and arrest individuals
deemed to be peddling “falsehoods”
about the pandemic or “obstructing” the
government’s efforts to fight it.

D

uterte’s and Orban’s COVID-19
power grabs were especially brazen,
but they were far from the only attempts by authoritarian leaders or parties
to use the current health crisis as an excuse
to curtail civil liberties or undermine the
rule of law. Authoritarian regimes in Bangladesh, Belarus, Cambodia, China, Egypt,
El Salvador, Syria, Thailand, Turkey,
Uganda, Venezuela, and Vietnam have all
detained critics, health workers, journalists, and opposition members during the
pandemic. Democracies that have lately
come under assault, meanwhile, such as
Brazil, India, and Poland, have seen populist leaders or ruling parties seize on the
crisis to remove checks on their power or
weaken the opposition.
It will be some time, probably years, before the pandemic’s full impact on democracy around the world can be judged. The
extent of the damage will depend on how
long the health crisis lasts and how badly it
harms economies and societies. It will also
depend on how democracies fare compared with autocracies in containing the
health and economic effects of the virus,
on who wins the race to a vaccine, and
more broadly, on who—China, the United
States, or democratic countries collective-

ly—is seen as the most generous and effective provider of global public goods to fight
the pandemic. How carefully democracies
monitor and circumscribe the enormous
increases in governmental power that
come with national emergencies will also
factor into the equation, as will the ability of established democracies to summon
the collective resolve to defend freedom
globally in a time of rising danger.
So far, there is little reason to be reassured about the global outlook for democracy and plenty of reason to worry. The
pandemic hit during the hardest period for
democracy since the end of the Cold War,
and authoritarian and would-be authoritarian regimes wasted no time in exploiting it to enlarge and harden their power.
More danger could lie on the horizon as
democratic governments weigh the dilemmas of using new surveillance technologies to fight the virus and holding regular
elections in the midst of a pandemic. The
downward democratic spiral can still be
reversed, but it will require mobilized civil
societies, effective democratic management of the health crisis, and a renewal of
American leadership on the global stage.

A DEMOCRATIC RECESSION
Democracy was faltering globally even
before the pandemic. For each of the past
14 years, according to Freedom House,
more countries experienced an erosion
of political rights and civil liberties than
strengthened political rights and civil liberties, reversing the pattern of the preceding 15 post-Cold War years. While blunt
military and executive coups have become
rarer, more and more elected leaders have
gradually eviscerated democracies from
within. Politicians who initially came to
power via democratic elections—such as
Orban in Hungary, Hugo Chávez in Venezuela, Recep Tayyip Erdogan in Turkey,
and Sheikh Hasina in Bangladesh—have
packed courts; co-opted other independent institutions; squeezed the press, pol-

itical opposition, and civil society; and
sought to subvert or prevent the elections
that might otherwise remove them. As a
result, the rate of democratic breakdown
worldwide has risen sharply in the last
decade to nearly twice that of the preceding two decades. At the same time, fewer
countries have transitioned to democracy.

Democracy was faltering globally
even before the pandemic.

with an incentive and an excuse for repressive tactics. Human rights defenders have
paid the price in arrests, killings, and extended jail terms. The virus has cut a particularly deadly swath through prisons,
furnishing cynical and murderous autocrats with a perfect weapon to use against
indefatigable activists who try to hold
them to account.

SURVEILLANCE CREEP,
The democratic downturn has been par- ELECTORAL LAG

ticularly steep in the last five years (2015
through 2019), the first five-year period
since 1975 in which more countries transitioned to autocracy than to democracy—
twice as many, in fact. In January 2020, the
proportion of countries with populations
over one million that qualified as democracies fell below 50 percent for the first
time since the end of the Cold War. Just as
worrying has been the significant decay
of democratic institutions and norms in
democracies that were thought to be consolidated, such as India, and also liberal,
such as Israel and Poland; the more subtle
and little-noticed degradation of democracy in South Korea; the steady decline
in the quality of democracy in the United
States; and the rise of xenophobic populism and political polarization in Europe’s
liberal democracies. According to Freedom
House, democracy has declined in 25 of the
41 established democracies since 2006.
In short, COVID-19 attacked a world
in which democracy was already under
threat. The resulting public health crises
enabled some leaders (such as Erdogan and
Orban) to consolidate authoritarian powers they had already been accumulating
and others (such as Prime Minister Narendra Modi and his ruling Bharatiya Janata
Party in India) to intensify their illiberal
campaigns against critics, independent
news media, and opposition parties. In
other words, the pandemic has mostly
reinforced existing negative democratic
trends, supplying illiberal governments

Still more damage may lie in store for
democracy before the pandemic is done.
In the name of managing the disease, governments are already implementing surveillance and tracking systems that could
result in permanent losses of privacy. The
apps generally work by gaining access to
a phone’s GPS location and its range of
Bluetooth communication. When someone who has tested positive for COVID-19
comes into contact with other people, the
software alerts those contacts and advises them to self-isolate. With the proper
democratic oversight and restraints, these
apps can be powerful weapons in the fight
to control the virus. But without such limits, they can be used to spy on private citizens and expand social control.
In India, for instance, many fear that a
new tracking app rolled out in April could
become a tool of mass surveillance for a
government already bent on trampling
civil liberties. Since Modi was first elected
prime minister in 2014, his government has
been assaulting venerated pillars of Indian
democracy: press freedom, religious tolerance, judicial independence, and respect
for dissent. Most alarming has been the
Modi administration’s escalating campaign
against India’s Muslim minority, which,
at about 180 million, is the second-largest Muslim population of any country in
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the world after Indonesia. The narrative—
pushed most blatantly by Modi’s extremist
followers but condoned by the prime minister with the same wink and nod that U.S.
President Donald Trump gave to neo-Nazi
demonstrators in Charlottesville—is that
Muslims (and sometimes Christians and
other non-Hindu minorities) are “internal enemies” with allegiances to lands and
peoples outside India. That narrative has
grown only stronger during the pandemic,
fueled by a vile stream of disinformation
that blames Muslims and Dalits for deliberately spreading the virus. Modi has used
the COVID-19 crisis to centralize authority over revenue at the expense of India’s
states and parliament and to wrest control
of state governments from opposition parties. Many rights activists and cyber experts fear that his government will enlist
the disease-tracking app, called Aarogya
Setu, to compromise privacy and monitor
opponents.
Aarogya Setu was initially voluntary,
but as the government eased lockdown
restrictions in early May, it made the app
mandatory for public- and private-sector
employees as well as for people in so-called
containment zones, areas with particularly high rates of COVID-19 prevalence.
It also required anyone traveling by train
to download the app. Later, the government took the positive steps of prohibiting the storage of individual data beyond
180 days and enabling individuals to seek
deletion of their data within 30 days. To
alleviate concerns about privacy and security, it also eventually opened up the
app’s source code to public scrutiny (and
improvement). But reasonable suspicion
persists, and it may abate only if India does
what all democracies should do—appoint
an independent ombudsman to ensure that
rules on privacy, data gathering, and use
are respected.
To comply with international human
rights norms, disease-tracking apps and
technologies must be grounded in law,
publicly deliberated, transparent, limited
to the duration of the emergency, and restricted to the specific requirements of
combating the virus. The MIT Technology
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Review has initiated an important effort to
study and rate government tracking apps
according to five criteria, such as whether or not they are voluntary, whether the
data they collect can be used only for public heath purposes, how quickly that data
is destroyed, and the transparency of the
policies and the code that underpin them.
By these measures, Aarogya Setu rates only
a single star (for data destruction).

of action. To avoid enabling authoritarian
power grabs, the Kofi Annan Foundation
has recommended that any decision to
postpone elections be guided by rules that
the government and the opposition agree
upon, that are clearly communicated to
the public, and that ensure the inclusion of
vulnerable groups. As with the use of potentially invasive tracking apps, election
delays should be limited in time, grounded
in law and technical expertise, and proportionate to the danger the virus poses.

Election delays should be limited
in time and proportionate to the A DEMOCRATIC RENEWAL?
danger the virus poses.
Privacy is not the only democratic
precept under threat in the time of coronavirus: holding regular elections has
become a logistical conundrum. Many
democracies are left to decide which
poses the greater threat: holding elections
on schedule, when the opposition cannot campaign, poll workers and monitors
may not show up, and large numbers of
people don’t feel safe going to the polls; or
postponing elections and perpetuating in
power unpopular governments that voters
might have otherwise ejected. The choice
is straightforward in established democracies that have the time and resources to
alter election procedures so that voters can
vote safely from a distance, ideally by mail,
or at least at fully staffed poll stations that
have been disinfected and updated to accommodate physical distancing. But even
in the United States—five months away
from a general election—some Republicans, led by Trump, have turned voting by
mail into a fiercely partisan issue, despite
convincing evidence that it won’t give
either party an advantage. Imagine, then,
how much more fraught elections could
become in countries with weaker institutions and less widespread postal services.
According to International IDEA, an
intergovernmental organization that supports democracy around the world, more
than 60 countries and territories have
postponed elections at the national or
(much more often) subnational level due to
the pandemic. In many cases, doing so may
have been the least undemocratic course

To protect rights, privacy, and the integrity of elections during a pandemic is a
daunting task, but it is not impossible. It
will require politicians, bureaucrats, and
members of civil society to restrain their
partisanship, adhere to sound expert advice, and submit all emergency measures
to disinterested monitoring and oversight.
Before the pandemic, democracy-minded people in countries that had slid toward
electoral autocracy showed that it was
still possible to make democratic inroads
through organized political campaigns. A
campaign of “radical love” carried the opposition to a stunning victory in municipal
elections in Turkey last year, and opposition parties won municipal elections in
Prague in 2018 and in Budapest last October. Even in the absence of a national electoral upset, similar municipal campaigns
that engage practical issues and transcend
political divisions can limit the ability of
autocrats to consolidate power in the pandemic’s wake. Public opinion can also help
defend the frayed boundaries of democracy. The original emergency powers bill
that Duterte’s office sent to the Philippine
Congress in March would have enabled
the president to temporarily take control
of any privately owned business or utility.
But congressional and public resistance
forced Duterte to accept much narrower
language, involving only the budget and
hospitals.

Global democratic recovery
will require much of the United
States.
Ultimately, the pandemic’s effect on
global democracy will be shaped in large
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part by its effect on the advanced industrial
democracies and most of all, the United
States. At a time when China and other autocracies are using the pandemic to trash
the efficacy of democratic governance and
tout their superior capacity to deal with
public emergencies, free governments
must show that they are up to the task.
Some have already done so. Ironically,
the “other” Chinese society—Taiwan—
has vividly exposed the lie that competent
governance in a pandemic requires the extinction of freedom. Australia, Germany,
Israel, Japan, New Zealand, and South
Korea have also performed well in containing the virus. The successful governments responded early and vigilantly, with
widespread testing and contact tracing,
and they communicated with their publics
in a transparent, coordinated manner that
put health professionals at the forefront.
Sadly, few major countries have performed
worse than the United States, whose president has routinely flouted such elementary
imperatives as wearing masks, respecting
science, trusting the public health leadership, and not promoting voodoo cures. The
damage has been incalculable—not only
to American lives but to global esteem for
American democracy and hence, for democracy itself.
Global democratic recovery will require
much of the United States. But first, the
country must get its own house in order.
Fortunately, supplies of ventilators and
protective gear have rapidly increased. But
national leadership, with discipline and
strategic vision, is still lacking. The U.S.
government must not only galvanize its
people to act responsibly but also spearhead the international effort to distribute
protective equipment and—as they become available—vaccines and medicines.
Then, when the coronavirus has been vanquished, the United States must resume its
leadership of global democracies in defense
of liberty and against authoritarianism,
corruption, and bullying.
By Larry Diamond
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The Pandemic hasn’t killed populism
After lockdowns, demagogues will likely resurge
When the coronavirus pandemic hit, the
reactions of populist leaders in democratic countries such as the United States,
Hungary, and Brazil were predictable. In
their trademark style, the populists called
out their favorite enemies: immigrants,
political opposition, minorities, and the
independent media. They did so in the
name of the “true” people, whose impulses they claimed to reveal and represent. Even when they are in government,
populist leaders present themselves as
outsiders and orchestrate a permanent
campaign against the political “establishment.” Their responses to the pandemic
have largely followed this scheme.

B

ut the pandemic has radically altered the socioeconomic fabric of
democratic societies, and one might
expect populist strategies to change accordingly. To understand how populism is
evolving in the era of COVID-19 is to shine
a light on the problems facing the world’s
democracies. For populism should not be
confused with authoritarianism or fascism:
a populist is not yet a dictator, and a populist disfigurement of democracy remains
within democratic bounds.
Every populist speaks the language and
emphasizes the issues that resonate within the political culture to which he or she
is native. Still, some broad trends among
populist leaders are discernible, and they
suggest that no one should count populism
out of the running in democratic countries during the pandemic or in its wake.
Indeed, the socioeconomic implications
of the pandemic could open up new possibilities for populism, especially in those
countries where it is in opposition.

NECESSITY AND TYRANNY
The most difficult task of a democratic
constitution is to ensure that legality does
not come at the expense of democratic
legitimacy, nor security at the expense of
civil and political liberty. As le Marquis de
Condorcet put it in 1789, “Sur la nécessité,
l’excuse des tyrans.” Condorcet’s anxiety
has proved prescient under the shadow of
the novel coronavirus.
The case of Hungary is particularly instructive in this regard. Prime Minister
Viktor Orban used the pandemic emergency to press the country’s parliament
to allow him to rule by decree and to suspend the legislative body at will. Although
the parliament lifted this authorization
in mid-June, the fact that it was ever in
force is clarifying. The legislative body
is now less a representative organ of the
sovereign people than a department of a
supreme majority; not the parliament but
the leader is the country’s primary voice.
Hungary’s case demonstrates that populism can degenerate into arbitrary rule,
and it should make observers suspicious
of the democratic loyalties of populists in
power. Populist leaders start as democratic
competitors, but how they will end is not
so easy to predict.
Elsewhere, the fortunes of populists
have been tied to the pandemic, and to
the response of democratic governments
to the pandemic, in a more complicated
fashion. Many constitutional democracies
have adopted interventions that would
normally seem out of character: instituting
centralized health-care orders under medical doctors’ and virologists’ supervision
and adopting draconian limitations on the
freedoms of movement and association. As
medieval cities closed their gates to protect
their people, so liberal societies have transformed the private homes of their citizens

Hungarian Prime Minister Viktor Orban in Budapest, Hungary, June 2020 Bernadett Szabo / Reuters

into walled citadels. Such interventions
have become useful foils for populism, as
have scientific experts, whom the pandemic has elevated to an unusual role.
Social democratic parties will have
to shake themselves awake and start
mobilizing.
Some commentators describe the
ascendancy of experts as bad news for
populists, who are known for anti-intellectualism and for embracing fake news and
conspiratorial rumors over expert opinion.
But relying on science over politics will
not necessarily protect democracies from
populism: just because politics leaves room
for demagoguery does not mean that constricting politics will stifle demagoguery.
This question is one that has preoccupied
political scholars in recent years. Some
suggest that weakening populism may
require the curtailment of some aspects
of democratic politics. One could seek to
tamp down the partisan animosity that
elections unleash, for example, and to demobilize and calm a cacophonous public,
while expanding the domain of nonpolitical actors and authorities such as juries,
mini-publics (demographically representative assemblies tasked with deliberating
over discrete problems), and authorities
and institutions that monitor government.
Such an approach has indeed proved useful
when it doesn’t substitute for elections and
voting—which is to say, when it does not
interfere with politics as a domain of competition and partisanship.
But the assumption that a less conflictual and partisan politics would deprive
populism of oxygen—and, therefore, that
an expanded role for experts would be a
silver lining to the COVID-19 tragedy—
rests upon the unfounded assumption that
populists benefit from a pluralism of ideas
and parties. In actuality, populists rise to
power by campaigning against party politics, which they claim fragments the unity
of the “true” people and weakens its sovereign power. That populists are skeptical of
experts should not occlude the fact that
party democracy tolerates partisan politics

far better than does populist democracy.
To the extent that empowering scientific experts constricts the realm of partisan
contestation, then, it is unlikely to deflate
populism’s demagogic appeal. Rather,
populists will campaign against unfriendly
experts and draw strength from this new
grievance.

LIBERTY AND LOCKDOWN
So far, the pandemic has highlighted the
uncertain nature of scientific knowledge
rather than its salvific power: the theories and results of the biomedical sciences
have shown themselves to be provisional
and far from indisputable, as scientists are
getting to know the new coronavirus in
real time. Politicians—particularly populist
politicians—have taken the indeterminacy
and changeability of scientific pronouncements as license for contestation and declare the pandemic “fake news.”
Such contestation has in turn supplied
oxygen to populist movements that are
not currently in power. In Italy, Matteo
Salvini, leader of the populist Northern
League, cast doubt on the validity of medical research and the “policy of the mask”
in order to complain that an “authoritarian government” had squelched citizens’
freedom of movement and impoverished
them. Salvini attacked the center-left government’s lockdown both at the beginning
of the pandemic in late February and at the
end of the lockdown phase in May, when
the country began to debate reopening.
His propaganda profited from the messy
and evolving scientific recommendations
and predictions, opportunistically embracing the topics and rhetoric that best suited
its purposes in the moment. Today, while
Italy is (almost) virus free, Salvini launched
a national campaign against social distancing and the wearing of the mask—he was
against legal lockdown then as he is now
against prudent behavior.
Except for the authoritarian Orban,
populists worldwide have generally chosen
libertarian responses to the pandemic, not
only in countries, such as Italy, where they

are in the opposition but also in countries
they rule, such as the United Kingdom (before the coronavirus hit the prime minister),
the United States, and Brazil. In the latter
two countries, the demagogic fight against
political opposition merged with advocacy
for absolute “freedom” against “statism”
or “authoritarianism.” Thus, U.S. President
Donald Trump and Republican governors
of some states opted for few restrictions on
freedoms of movement and assembly, while
fomenting opposition to “fake scientists”
and to Democratic governors in charge of
hard-hit metropolitan areas.
The true benefit of this stance—that of
defending freedom against “authoritarian” overreach—may accrue to populist
politicians only later. When societies reopen, they will confront new depths of unemployment and poverty. Populist opposition to lockdown in almost all countries
will become a badge of honor and a cudgel
with which to beat those governments and
majorities that defended lockdowns in the
name of health and solidarity. In other
words, unemployment and economic distress in the months to come may well fuel
populism, which is ready to mobilize the
“forgotten many” against an establishment that, as Salvini thundered, deprived
them of their freedom and livelihoods at
the same time.
Toeing a fine line, Salvini has expressed
admiration for Orban’s decision to close
the parliament in Hungary, even while
accusing the center-left government in
his own country of authoritarianism and
of destroying economic well-being. In
defending liberty against lockdown, production against immobility, Salvini put
himself at the head of a motley coalition
that includes industrialists, impoverished
laborers, and members of the middle class,
all demanding “jobs and freedom.”
Social democratic parties (where they
still exist) will have to shake themselves
awake and start mobilizing citizens around
social justice and redistribution—otherwise populism could have a bright future.
By Nadia Urbinati
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FOOD DRIVE

LOCAL

O

s anjos que continuam a cozinhar
e distribuir alimentos para famílias
carenciadas estiveram esta semana
na Casa Dos Açores do Ontário. Obrigado
a Suzanna Cunha, presidente do CDADO, e
seus colaboradores pela preparação de uma
refeição maravilhosa e a José Dias e Luís
Miguel De Castro pela distribuição. O pagamento da sua bondade está dentro dos seus
corações. Na próxima semana, outro anjo
aparecerá para dar um exemplo de boa vontade aos outros. Mais uma vez, obrigado.

Créditos: DR

Créditos: DR

The angels that continue the cooking
and distribution of food to needy families were at Casa Dos Açores do Ontario
this week. Thank you to Suzanna Cunha
CDADO President and her helpers for
preparing a wonderful meal and to José
Dias and Luis Miguel De Castro for the
distribution. Payment of your kindness is
inside your hearts. Next week another angel will show up to provide an example of
goodwill to others. Once again thank you.

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

Conversamos com Manuela Azevedo
vocalista dos Clã
Relaxamos com Telma Pinguelo
numa aula de ioga com Ana Silva
Voltamos encantados com Cristina Da Costa
ao maior jardim oriental da Europa
- o Bacalhôa Budha Eden
Analisamos os temas da atualidade
em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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Erin O’Toole com a família. Crédito: DR

Erin O’Toole quer acabar
com divisões internas no PC
Erin O’Toole venceu as eleições para a
liderança do Partido Conservador (PC)
do Canadá. O MP de Ontário, que vai
substituir Andrew Scheer à frente do
PC, venceu por uma margem de mais de
4.700 votos no passado domingo (23 de
agosto). A votação virtual registou um
recorde 174.849 votos e O’Toole conseguiu derrotar o ex-ministro conservador
Peter MacKay, a advogada de Toronto
Leslyn Lewis e o MP Derek Sloan.

N

o seu discurso de vitória, O’Toole
disse que a sua missão é clara: “Unir
o partido, defender os princípios
conservadores e mostrar aos canadianos
que Justin Trudeau e a sua equipa estão a
falhar. Vamos continuar a apontar os erros
e a corrupção liberal e a mostrar que o Canadá pode e deve fazer melhor”. O’Toole
diz estar preparado para ganhar a confiança dos canadianos nas próximas eleições.
A indicação de O’Toole ocorreu depois de
Andrew Scheer ter recusado continuar na
liderança do PC e a escolha dos candidatos
decorreu no meio de muita agitação e em
plena pandemia de COVID-19.
Mas quem é afinal Erin O’Toole? A primeira incursão de O’Toole na política
aconteceu em 2012, depois de uma eleição
secundária em Durham, Ontário. O’Toole
é um antigo oficial da Royal Canadian Air
Force e segundo o seu site de campanha
inscreveu-se na RCAF quando tinha 18
anos, serviu em Halifax e trabalhou como
navegador tático em missões de busca
e resgate. Depois de 12 anos de serviço,
O’Toole largou o seu uniforme das Forças
Canadianas e formou-se em Direito na Dalhousie University. O’Toole especializou-

-se em Direito Corporativo e Regulamentação de Energia e trabalhou em empresas
como a Stikeman Elliot e a Heenan Blaikie,
e também deu consultoria na Procter &
Gamble e na Gillette.
Depois de ser eleito, o MP nascido em
Montreal tornou-se parte do gabinete do
então primeiro-ministro Stephen Harper e
assumiu em janeiro de 2015 a pasta de Assuntos dos Veteranos. Mas a experiência
no Ministério foi curta porque O’Toole foi
substituído em novembro de 2015.
Após uma candidatura à liderança do
partido em 2017, na qual terminou em
terceiro, O’Toole foi apontado crítico da
oposição para as Relações Exteriores, cargo onde se manteve nos últimos dois anos.
Seguindo um slogan de liderança que ele
descreve como “True Blue Conservative”,
O’Toole lançou uma plataforma de 50 páginas para ter o voto de “eleitores suburbanos de classe média, mulheres e novos
canadianos”.
As promessas de O’Toole baseiam-se
em valores conservadores mais do que os
seus concorrentes, com um grande foco na
economia canadiana e a sua recuperação
da pandemia provocada pela COVID-19.
A sua plataforma para a economia inclui a
criação de um plano de estabilidade fiscal
para equilibrar o orçamento e reverter o
aumento de impostos para pequenas empresas. Depois de analisar os surtos de COVID-19 nos lares de idosos, o novo líder do
PC compromete-se a criar uma comissão
real pandémica para preparar o Canadá
para “ameaças futuras”, ao mesmo tempo
que defende a criação de uma agenda para
garantir que os canadianos voltam ao tra-

balho e repõem os seus rendimentos.
Várias outras áreas de sua plataforma
incluem o aumento da autonomia de Quebec, a criação de um plano de ação para as
relações com Alberta e o Ocidente e uma
abordagem dura nas relações exteriores,
sobretudo com o Governo chinês. O’Toole
também se comprometeu a encerrar o Projeto de Lei C-69 que expande o processo de
revisão ambiental para grandes projetos,
como portos marítimos e instalações nucleares, e quer criminalizar o bloqueio de
caminhos de ferro e de portos.
Vários membros proeminentes do PC,
como o Premier de Alberta, Jason Kenney,
também apoiaram a candidatura de O’Toole. Até ao momento, a campanha arrecadou pelo menos $2,48 milhões, a segunda
maior quantia entre os quatro candidatos.
Na terça-feira (25 de agosto) O’Toole fez
o seu primeiro discurso depois de ser eleito e disse que vai trabalhar para resolver as
divisões regionais no Canadá e construir
um partido político mais inclusivo que reflita melhor a população do país. Na sua
primeira conferência de imprensa coletiva,
O’Toole disse que os canadianos nem sempre se viram refletidos no partido e garantiu que vai mudar isso.
No seu primeiro dia de trabalho, O’Toole lidou com questões de transição e falou
com o PM Justin Trudeau sobre a alienação
ocidental, o financiamento de uma pandemia de emergência e a decisão do Governo
de prorrogar o Parlamento até 23 de setembro. O novo líder não explicou como o
seu partido pretende mudar o voto de confiança no discurso de trono, o que poderia
desencadear uma eleição, mas disse que é

fundamental que o Governo trate da alienação ocidental no seu plano daqui para
frente. “Se o Governo continuar a deixar de
fora a capacidade de explorar os seus próprios recursos, vamos ver mais alienação
ocidental, teremos menos empregos e menos oportunidades para os canadianos em
Ontário, no Canadá Atlântico”, afirmou.
No seu discurso depois de ser eleito na
madrugada de segunda-feira (24), O’Toole
disse que trabalharia para sanar quaisquer
divisões internas no partido e ampliar a base
de apoio do partido. “Eu acredito que independentemente de você ser negro, branco,
pardo ou de qualquer raça ou credo, LGBT
ou heterossexual, um índio canadiano ou
se ter juntado à família de um canadiano há
três semanas ou três gerações, se estiver a ir
bem ou mal na sua vida, você é uma parte
importante do Canadá e tem uma casa no
Partido Conservador do Canadá”, disse.
Durante a campanha eleitoral de outono,
o seu antecessor Andrew Scheer foi atormentado com perguntas sobre suas posições conservadoras sociais sobre o aborto e
o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
O’Toole garantiu que tem um “histórico
claro” quando se trata de direitos humanos
porque “ganhou a liderança do Partido Conservador como um MP conservador pró-escolha, que venceu com um mandato forte”
e reitera que é assim que vai liderar o PC e é
assim que será como primeiro-ministro.
O’Toole diz que vem da classe média,
“que não tem um nome famoso” e informa
que depois da pandemia, com o déficit recorde nacional, o Canadá vai precisar de um
lutador. O’Toole é casado e tem dois filhos.
Joana Leal/MS
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Ex-funcionários da Foodora
chegam a acordo de
$3,46 milhões em tribunal
A Foodora chegou a um acordo de
3,46 milhões de dólares com os seus
antigos trabalhadores canadianos depois de encerrar o seu serviço de entrega de comida no país.

trabalhadores terem conseguido sindicalizar-se e diz que acha suspeito que
a empresa tenha alegado falta de lucro
para deixar o país quando no primeiro
trimestre de 2020 a sua receita quase que
empresa com sede em Berlim en- duplicou em relação a 2019.
A União Canadiana de Trabalhadores
cerra as disputas com a União
Canadiana de Trabalhadores dos dos Correios sublinha ainda que durante
Correios, o sindicato canadiano que pas- a pandemia a procura por serviço de ensou a representar estes trabalhadores em trega de comida estava a aumentar.
O sindicato congratula-se com a decifevereiro. A Foodora entrou com pedido
de falência em abril e abandonou o mer- são do tribunal e diz que agora os antigos
trabalhadores da Foodora vão poder ter
cado canadiano em maio.
O sindicato acusou a Foodora de se algum alívio financeiro.
ter retirado do mercado depois dos seus
CBC/MS
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A
Governo federal vai
apoiar províncias no
regresso às aulas
O governo federal vai transferir dois mil
milhões de dólares para províncias e
territórios para ajudá-los na reabertura
segura das escolas. O primeiro-ministro
Justin Trudeau fez o anúncio formal esta
quarta-feira (26), em Toronto. Os detalhes do plano foram discutidos ontem
durante uma teleconferência com os
Premiers.

dicatos de professores e alguns governos
provinciais.
Os profissionais de saúde pediram turmas menores para ajudar no distanciamento físico. Críticos disseram que muitos
distritos escolares não têm sistemas para
monitorizar os sintomas de funcionários
e alunos e muitas escolas têm sistemas de
ventilação antigos.
O ministro da Educação de Ontário,
s províncias e territórios vão ter liStephen Lecce, disse que a província vai
berdade de escolha sobre como usar
assegurar-se que os conselhos escolares
o dinheiro para lidar com os desafios
continuam a receber o financiamento nena sala de aula criados pela pandemia CO- cessário para terem o equipamento de proVID-19. Os dois mil milhões de dólares vão teção individual necessário para reiniciar o
ser divididos de acordo com o número de ano letivo. Lecce recordou que a província
estudantes.
reservou 50 milhões de dólares para subsNo Ontário cerca de dois milhões de alu- tituir ventilação e informou que todos os
nos preparam-se para regressar às aulas. anos o Governo disponibiliza 1,4 mil miO próximo ano letivo tornou-se uma fonte lhões de dólares para manutenção e renode ansiedade para os pais em todo o país e vação deste equipamento.
CBC/MS
um ponto crítico para as tensões entre sin-
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Um sindicato que representa milhares
de condutores de autocarros escolares
está preocupado com a falta de regulamentações provinciais para transportar
alunos no regresso às aulas em setembro. Debbie Montgomery, a presidente
da Unifor Local 4268, falava esta terça-feira (25) aos jornalistas numa conferência de imprensa.

O

sindicato diz que embora o Governo Ford tenha publicado um documento de 21 páginas com orientações para o regresso às aulas, o Governo só
dedicou alguns parágrafos aos autocarros
escolares e deixou para os conselhos escolares a responsabilidade de criarem as suas
próprias regras.
Montgomery diz que o resultado tem
sido confuso e alerta que os regulamentos
não garantem a segurança de motoristas e

dos alunos. O sindicato informou que já foi
contatado por vários condutores que estão
a considerar não regressar ao seu posto de
trabalho porque não têm condições de segurança para trabalhar. Montgomery referiu ainda que muitas empresas de autocarros vão fornecer aos motoristas apenas
uma máscara por dia e que os condutores
vão ser responsáveis pela limpeza e desinfeção do autocarro que conduzirem.
O sindicato diz que os condutores não receberam formação nem compensação salarial pelo trabalho extra que vão ter de fazer.
A Unifor Local 4268 revela que não há
planos para limitar o número de alunos nos
autocarros na maioria das áreas o que significa que alguns condutores podem transportar até 74 alunos de cada vez.
CP24/MS
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Condutores de autocarros escolares
preocupados com segurança no trabalho
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Universidade de Toronto recebe nota D
no plano de reabertura de um dos seus
principais cientistas
A Universidade de Toronto recebeu uma
nota “D” no seu plano de reabertura de
um dos seus principais epidemiologistas
numa reunião virtual do sindicato na segunda-feira (24).

M
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ais de 350 participantes juntaram-se ao evento online organizado
pela Associação da Universidade de
Toronto para discutir o plano de reabertura
da universidade. O evento contou com um
painel de vários investigadores e professores
da universidade.
David Fisman é epidemiologista da Escola
de Saúde Pública Dalla Lana da Universidade de Toronto e quase que chumbou o plano
de reabertura da Universidade.
Algumas das preocupações dos sindicatos incluem a recusa da administração em
se reunir com a Associação da Universidade
para discutir o plano de reabertura.
A presidente da Associação da Universidade de Toronto lamentou que a Universidade ignore os seus especialistas quando a

Organização Mundial da Saúde, os governos
provinciais e federais e os departamentos de
saúde pública confiam neles.
O grupo também se revelou preocupado
com a ventilação da Universidade e com as
diretrizes para usar máscara dentro dos edifícios. A vice-reitora da Universidade de Toronto garante que estão a seguir as diretrizes
de saúde pública que foram baseadas nos
conselhos de vários especialistas de muitas universidades e instituições, inclusive a
Universidade de Toronto.
As salas de aulas que tinham capacidade para 120 alunos agora vão ser limitadas
para 20. Além do distanciamento físico, a
Universidade vai intensificar a limpeza, disponibilizar mais desinfetante para as mãos
e lenços umedecidos, instalar barreiras de
acrílico, melhorar a ventilação e tornar as
máscaras obrigatórias nos espaços internos
comuns, inclusive nas salas de aula.
Segundo a Universidade cerca de 90% dos
alunos estão matriculados em cursos online.
CBC/MS

Meng Wanzhou perde
batalha judicial federal
Uma juíza de um tribunal federal recusou-se a dar a Meng Wanzhou acesso
a informações confidenciais contidas
em relatórios sobre a sua prisão produzidos pela agência de espionagem do
Canadá.

N

uma decisão de 35 páginas divulgada esta semana, a juíza Catherine
Kane diz que a informação que o
procurador-geral do Canadá está a tentar
manter longe do público não corresponde
às “peças que faltam no quebra-cabeça”
que o executivo da Huawei está a procurar
para provar que Meng foi vítima de uma
conspiração entre as autoridades canadianas e americanas.
Os relatórios do Serviço de Inteligência
de Segurança Canadiano foram preparados nos dias antes da prisão no Aeroporto
Internacional de Vancouver a 1 de dezembro de 2018.
O procurador-geral argumentou que
certos detalhes nos documentos devem

ser protegidos da vista do público de acordo com as disposições do Ato de evidências do Canadá que trata da segurança nacional e das relações internacionais.
A juíza disse que depois de analisar o
caso de Meng descobriu que os relatórios
não são relevantes para os argumentos
que a diretora financeira da Huawei espera apresentar.
No próximo mês, os advogados de
Meng vão argumentar que o caso deve ser
arquivado porque os direitos de Meng foram violados no momento da sua prisão.
A defesa alega que oficiais da Agência de
Serviços de Fronteiras do Canadá detiveram e interrogaram Meng sem advogado, apreenderam os seus dispositivos
eletrónicos e obrigaram-na a ceder senhas pessoais antes da sua prisão oficial.
Os advogados alegam que a RCMP agiu
na altura a pedido do FBI para reunir e
compartilhar informações técnicas sobre
portáteis, telefones e tablets de Meng.
CBC/MS
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Bruxelas reconhece que deixar cair SATA
traria “severas dificuldades” aos Açores
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Intenção de voto antecipado em mobilidade
comunicada entre 11 e 15 de outubro
Os eleitores em mobilidade que votam
antecipadamente nas eleições regionais
dos Açores devem manifestar essa intenção entre 11 e 15 de outubro e votar
em 18 de outubro, estabeleceu a Comissão Nacional de Eleições (CNE).

C

om a alteração à Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa dos Açores, promulgada pelo Presidente da República em 21 de agosto, os eleitores passam a
poder exercer o seu direito de voto de forma antecipada, por mobilidade, também
nas eleições regionais, que se realizam em
25 de outubro, algo que até agora era permitido apenas nas eleições presidenciais,
legislativas nacionais e europeias.
Segundo o calendário avançado pela
CNE, quem desejar votar antecipadamente
em mobilidade deve “manifestar essa intenção, por via postal ou por meio eletrónico disponibilizado para esse efeito” entre 11
e 15 de outubro, sendo que o voto antecipado está agendado para 18 de outubro.
Para o efeito, vão ser criadas mesas de
voto nas câmaras municipais da sede de
distrito, em Portugal continental; uma por
concelho, nas 19 câmaras municipais, nos
Açores; uma na Câmara Municipal do Funchal e outra na Câmara Municipal do Porto
Santo, na Região Autónoma da Madeira.
O recenseamento eleitoral está suspenso
até à data das eleições, 25 de outubro.
As alterações ao recenseamento são expostas nas juntas de freguesia de 16 a 21
de setembro, altura em que os eleitores e
partidos políticos podem “apresentar reclamação, por escrito, perante a comissão
recenseadora, das omissões ou inscrições
indevidas, devendo essas reclamações ser
encaminhadas para a administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da
Administração Interna no mesmo dia, pela
via mais expedita”, explica a CNE.
As reclamações são decididas “nos dois

dias seguintes à sua apresentação”.
Para as eleições legislativas regionais, os
partidos podem apresentar as candidaturas
até 14 de setembro, data em que as listas são
afixadas à porta dos tribunais competentes.
O sorteio da ordem em que constarão nos
boletins de voto acontece no dia seguinte,
altura em que é também afixado.
Segue-se o período de verificação, tendo
os mandatários até dia 18 de setembro para
suprir irregularidades e substituir os candidatos inelegíveis.
As decisões judiciais podem ser contestadas “no prazo de dois dias após a publicação”, até 23 de setembro, e a primeira
instância tem o dever de decidir sobre as
reclamações até 25 de setembro.
Caso a matéria suba ao Tribunal Constitucional, este tem até 01 de outubro para
deliberar.
Deste modo, só no primeiro dia do mês
em que se realizam as eleições é que são afixadas as listas definitivas, mas a CNE permite a substituição de candidatos até 09 de
outubro e desistências de candidatos ou de
listas até 22 do mesmo mês.
O mapa com o número de deputados e a
sua distribuição pelos círculos deve ser publicada pela CNE, em Diário da República, até à
próxima segunda-feira, dia 31 de agosto.
Nas eleições regionais açorianas existem
nove círculos eleitorais, um por cada ilha,
mais um círculo regional de compensação
que reúne os votos que não foram aproveitados para a eleição de parlamentares nos
círculos de ilha.
No mais recente ato eleitoral, para as
legislativas nacionais de 2019, estavam
recenseados e aptos a votar nos Açores
228.975 eleitores.
O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o
executivo regional entre 1976 e 1996.
AO/MS

A Comissão Europeia reconhece que
uma eventual falência da SATA, sem
apoios estatais, causaria “severas dificuldades para a economia dos Açores”,
uma região ultraperiférica da UE, “que
enfrenta vários desafios” pela “distância
geográfica do continente português”.

T

ambém as “lacunas socioeconómicas” da região na “relação com Portugal e a União Europeia” são referidas por Bruxelas numa missiva enviada ao
Governo português a propósito da aprovação da ajuda financeira à companhia aérea
açoriana.
A carta foi enviada pela vice-presidente
executiva da Comissão Europeia Margrethe Vestager, responsável pela política de
concorrência, ao ministro dos Negócios
Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e à qual
a agência Lusa teve acesso, datada de 18 de
agosto, aquando da ‘luz verde’ do executivo comunitário ao apoio financeiro.
Na ocasião foi também referido que seria aberta uma investigação para avaliar
o cumprimento das normas comunitárias
noutros apoios públicos à companhia, em
concreto três aumentos de capital em anos
recentes.
As consequências de uma falência da
SATA “seriam particularmente graves no
contexto da crise social e económica gerada pelo surto de covid-19” e tal dificultaria
também “a trajetória de recuperação económica dos Açores, advogou Vestager.
“Uma falência da SATA levaria a graves
problemas sociais e dificuldades económicas para a região e efeitos colaterais significativamente negativos sobre segmentos
importantes da economia” regional, é ainda assinalado.
A Comissão Europeia diz ainda ter recebido de Portugal a garantia de que o empréstimo à empresa será utilizado apenas
“para atender às necessidades de liquidez
urgentes identificadas”, e cobrirá os “custos normais de funcionamento.
Assim, a SATA “não utilizará o auxílio de
emergência para financiar medidas estruturais ou outras atividades que não a sua
operação atual”, é dito.
As dificuldades financeiras da SATA perduram desde, pelo menos, 2014, altura em
que a companhia aérea detida na totalidade

pelo Governo Regional dos Açores começou a registar prejuízos, entretanto agravados pelos efeitos da pandemia do novo
coronavírus, que teve um enorme impacto
no setor da aviação.
Foi devido a tais dificuldades que a Região Autónoma dos Açores aprovou, desde
2017, três aumentos de capital na companhia aérea, para colmatar as carências de
liquidez.
“As autoridades portuguesas afirmam
que os aumentos de capital em questão não
constituem auxílios estatais ao abrigo das
regras da UE, uma vez que o Governo Regional dos Açores, como único acionista da
SATA, atuou como um investidor privado a
operar em condições de mercado”, referiu
a Comissão Europeia.
São estes apoios públicos que Bruxelas
vai agora “investigar mais aprofundadamente”, visando perceber “se os aumentos
de capital constituíram auxílios estatais que
deveriam ter sido notificados à Comissão e,
em caso afirmativo, se as medidas de apoio
anteriores satisfazem as condições das
orientações de 2014 relativas aos auxílios
estatais de emergência e à reestruturação”,
concluiu a instituição.
O atual conselho de administração da
transportadora açoriana tomou posse em
janeiro e comprometeu-se a apresentar um
plano estratégico e de negócios até ao final
do primeiro trimestre do ano, mas a pandemia da covid-19 obrigou a uma reavaliação do documento.
Em julho, a SATA sublinhou que “o contexto provocado pela pandemia teve um
impacto muito significativo” e, devido à
“paragem quase total da atividade, foram
implementadas todas as medidas possíveis
ao dispor da gestão, num cenário em que a
preservação da empregabilidade era fundamental”.
Nos próximos seis meses, nos termos da
regulamentação comunitária, a SATA irá,
conjuntamente com o Governo dos Açores
e a Comissão Europeia, trabalhar no plano
de negócios que assegure a sustentabilidade económica e financeira do grupo e garanta os serviços de interesse económico
geral no transporte aéreo interilhas e com
o exterior.
AO/MS

Um sismo com magnitude 2,7 na escala de Richter foi sentido terça-feira (25)
na ilha Terceira.

D

e acordo com o Serviço Regional
de Proteção Civil e Bombeiros dos
Açores (SRPCBA), o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos
Açores (CIVISA), registou às 17h36 de terça-feira, 25 agosto, um evento com magnitude 2,7 na escala de Richter e epicentro
a cerca de um quilómetro a sul/sueste das

Doze Ribeiras, na ilha Terceira.
O sismo foi sentido com intensidade
máxima IV na escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Santa Bárbara e
Doze Ribeiras, no concelho de Angra do
Heroísmo.
O evento foi ainda sentido com intensidade III/IV na freguesia da Serreta, também no concelho de Angra do Heroísmo.
AO/MS
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Sismo com magnitude 2,7
sentido na ilha Terceira
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de infeções ativas para 24 e destacando
que três doentes tiveram alta hospitalar.
A região contabilizava na terça-feira
(25) um total de 118 casos recuperados de
covid-19, mantendo-se o total cumulativo de 142 casos positivos, dos quais 24
estão ativos, dos quais 23 são casos importados identificados no contexto das
atividades de vigilância implementadas
no Aeroporto da Madeira e apenas um de
transmissão local.
“Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 18 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada
e seis em alojamento próprio”, esclareceu o IASAÚDE no comunicado.
O comunicado acrescentou que os
três doentes que se encontravam hospitalizados (na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19 e na
Unidade de Cuidados Intensivos) encontram-se recuperados e tiveram alta para
o domicílio. Na terça-feira (25), foram
ainda identificadas duas situações de
viajantes que se encontram em estudo
pelas autoridades de saúde, sustentava o
boletim epidemiológico da região.
No contexto da operação de rastreio de
viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01
de julho, há a reportar um total cumulativo de 38.075 colheitas para teste ao
novo coronavírus realizadas até às 17:00
de terça-feira (25).
“À data, 18.002 pessoas estão a ser
acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com
recurso à aplicação ‘MadeiraSafeToDiscover’, 7.506 destas pessoas estão em vigilância ativa”, assinalou o IASAÚDE na
quarta-feira (26).
JM/MS
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Não existe qualquer caso positivo
no Porto Santo”, declarou na terça-feira (25) a mesma fonte do Instituto da Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE).
A mesma fonte adiantou que a autoridade regional de saúde da Madeira teve
conhecimento da existência de “uma
pessoa que esteve nas últimas semanas de
férias no Porto Santo e apresentou um resultado positivo ao teste no continente”.
“14 pessoas que são próximas a este
caso positivo estão em isolamento e
aguardam o resultado do teste”, indicou.
Quanto ao caso positivo, a mesma fonte referiu tratar-se de “uma mulher do
continente português” que “chegou com
resultado negativo ao Porto Santo” e esteve “num alojamento privado” durante
a permanência na ilha.
Estão “identificadas 11 pessoas no Porto
Santo que tiveram proximidade ao caso
positivo, que estão em quarentena, a
maioria é do continente e também estava
de férias no Porto Santo”, acrescentou.
A fonte do IASAÚDE assegurou que
“todas as pessoas que tiveram contacto
fizeram já os testes” e os que os resultados deveriam ser conhecidos na quarta-feira (26) de manhã.
O boletim epidemiológico divulgado
na terça-feira (25) por este instituto referia que a Madeira não registava casos de
covid-19 nas últimas 24 horas, e assinalou 11 recuperados, reduzindo o número

Os deputados social-democratas eleitos
ao parlamento nacional reiteraram, esta
terça-feira (25), a necessidade de haver
mais apoio e mais acompanhamento,
por parte do Governo da República, ao
setor do turismo e, em particular, ao alojamento local, atividade da qual dependem, diretamente e na Região, milhares
de famílias. Uma atividade que se tem
revelado “um importante complemento
à imagem e oferta do destino”.

D
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Funchal reuniu com comissário-geral
de Portugal para a Expo Mundial no Dubai

O presidente da Câmara Municipal do
Funchal, Miguel Silva Gouveia, na manhã
de terça-feira (25), nos Paços do Concelho, o Comissário-geral para a participação de Portugal na Exposição Mundial de 2020 (Expo 2020 Dubai), Celso
Guedes de Carvalho. A reunião que teve
como foco central a alteração da programação e a participação do Funchal
no Pavilhão de Portugal nos Emirados
Árabes Unidos.

E

m nota enviada à imprensa, Miguel
Silva Gouveia explica que “tratou-se
de uma abordagem inicial entre o
comissário-geral de Portugal para a Expo
2020 e a Câmara Municipal do Funchal”,
para dar conta da recente atualização à
programação e que permitirá que o Município do Funchal possa estar representado
neste evento que se vai realizar em 2021.
O autarca diz que “a autarquia manifestou prontamente toda a disponibilidade e
interesse em poder participar, relevando o
que de melhor o Funchal tem para oferecer
a nível económico, cultural e turístico” e
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Paulo Neves destaca importância do alojamento
local na oferta do destino Madeira

Covid-19: quarentena para 14 pessoas
que contactaram caso positivo
após férias no Porto Santo
14 pessoas estão em quarentena, 11
das quais no Porto Santo, depois de terem contactado com uma visitante que
esteve na ilha e acusou positivo após o
regresso ao continente, disse fonte da
autoridade de saúde da Madeira.
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que assim foi dado “o pontapé de saída para
um ano de 2021 que se prevê cheio de desafios, paralelamente a esta participação,
teremos dois grandes projetos estruturantes para a cidade, o primeiro na área cultural, com a apresentação da candidatura
do Funchal a Capital Europeia da Cultura
em 2027, e o segundo, com a conclusão das
obras no antigo edifício do Matadouro do
Funchal, que irá transformar aquele espaço
histórico num complexo de criatividade,
empreendedorismo e inovação social”.
“Estes são dois projetos que poderão ser
levados ao conhecimento do mundo, num
palco de excelência como é a Expo Mundial
no Dubai, acompanhados por todas as valências económicas que esta cidade possui,
e que são sobejamente conhecidas, nomeadamente na atração de investimento direto
estrangeiro”, revela o presidente, salientando que, “no fundo, temos a oportunidade de mostrar lá fora, tudo o que de bom
tem vindo a ser desenvolvido pelo Município do Funchal nos últimos anos”.
JM/MS

urante a visita a um dos estabelecimentos de alojamento local existentes no Funchal, mais propriamente
na freguesia de São Gonçalo, o deputado
Paulo Neves pediu que exista “mais atenção, mais acompanhamento e mais apoios
ao setor do turismo e a todos os que nele
trabalham e investem”, sobretudo “nesta
fase de recuperação dos efeitos da pandemia que se fizeram sentir, com grande evidência, no nosso destino”.
O deputado madeirense referiu ainda
que a defesa deste setor “tem sido uma
preocupação constante e uma bandeira
dos deputados do PSD/M eleitos à Assembleia da República”, precisamente pela sua
dimensão e pelo peso que representa na
economia regional e na estabilidade social,
tanto na Madeira quanto no Porto Santo.
Reiterando que o alojamento local não
é uma “questão secundária”, mas, antes,
um importante complemento à imagem e à
oferta do destino Madeira, Paulo Neves fez
questão de sublinhar a importância destes
investimentos. Investimentos que, segundo frisou, “são de qualidade, diferenciam
o produto e têm tido um papel essencial na
reabilitação urbana das nossas cidades, mas,
também, das zonas rurais, concretamente
da costa norte e que, inclusive, nesta fase,
têm sido escolha de muitos madeirenses”.

Uma aposta que tem de ser apoiada e incentivada, especialmente neste processo
de recuperação, pelo Governo da República – reforçando-se, assim, o extraordinário trabalho que o Governo Regional tem
feito nesse sentido – para que tanto quem
investiu neste tipo de oferta quanto o destino no seu todo fiquem a ganhar, ao manter
e criar novas atratividades e novas formas
de experienciar o produto e de reforçar a
sua notoriedade no mercado.
Paulo Neves que, na ocasião, fez questão de valorizar o trabalho que tem vindo
a ser desenvolvido pelo Governo regional
no sentido de manter e reforçar a imagem
da Região enquanto destino seguro – com
efeitos diretos no aumento da procura,
quer de turistas estrangeiros quer nacionais – assim como o facto do Governo Britânico ter retirado Portugal da lista negra,
integrando-o no corredor turístico que
dispensa a quarentena no regresso, decisão
essa que teve efeitos diretos e imediatos no
incremento das reservas para a Madeira.
“Fizemos bem em insistir junto do Governo da República na importância da
Madeira fazer parte do corredor turístico
com o Reino Unido e esta é, sem dúvida,
uma boa noticia que nos motiva a trabalhar, ainda mais, em nome dos interesses
de quem trabalha e de quem investe no turismo regional”, afirmou, garantindo que
o PSD continuará a pactuar a sua atuação
pela defesa deste setor e pela consagração
de mais apoios que são possíveis e necessários, quer na perspetiva da sustentabilidade
dos investimentos quer da manutenção dos
postos de trabalho e da promoção, tanto
mais quando deles também depende a recuperação económica do país e da região.
JM/MS

Presidente da assembleia enaltece trabalho da
Associação de Barmen na promoção da Madeira
O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu esta quarta-feira (26), em audiência, os dirigentes da
Associação Barmen da Madeira, coletividade que assinala neste dia 50 anos
de existência.

J

osé Manuel Rodrigues aproveitou o
momento para “agradecer e enaltecer o trabalho da Associação em prol
do turismo e da divulgação da Madeira
pelo mundo fora, com campeões nacionais, europeus e mundiais em concursos
de cocktails”.
“São profissionais que são embaixadores da hotelaria regional. A Madeira
deve muito a estes profissionais e à sua
Associação”, enfatizou. “Num momento
em que se espera uma retoma gradual do
turismo é importante manter e, se possível, melhorar a qualidade do serviço
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prestado aos visitantes”, disse.
O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu como oferta um
Vinho Madeira Boal de 10 anos, comemorativo do meio século da Associação
Barmen da Madeira.
JM/MS

Apresentador: Manuel DaCosta
Convidados: Augusto Bandeira
e Madalena Balça
Máscaras e vacinas – porque sim e porque
não?; A corrupção, o populismo e o estado
da democracia no mundo.

Os Clã são uma das bandas portuguesas
com maior longevidade, capacidade de
reinvenção e carisma. A Inês Barbosa
conversou com Manuela Azevedo, vocalista
do grupo, e falou do disco novo, da pandemia
e muito mais.

No Espaço Mwangolé desta semana vamos recordar a conversa com a Banda
Pagode em Toronto. Teremos o nosso momento musical e o Top 10 das músicas
mais tocadas.

Sex 18h

Dom 17h

Dom 18h30

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

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

Enjoy “Stella’s Studio” episode 43 that will
entice you to escape reality. Our host Stella Jurgen features the Immersive Van Gogh
exhibit, a new song release by singer, songwriter Jonny Starkes and a virtual interview
with Nevena Bentz, a mixed-media artist and
jewelry designer from Austin, Texas.

Seg-Sex 7h

Seg-Sex 11h

Sun 9pm

SÁBADO, 29 DE AGOSTO

21h30 Musicbox

14h00 Camões TV Magazine

09h00 Gente com História

01h30 Transparências

06h00 Musicbox

22h00 We Need To Talk

16h00 Body & Soul

10h00 Bem-Vindos a Beirais

02h00 We Need To Talk

08h00 Gente Com História

23h00 Nota Alta com Rui Massena

16h30 Imperdíveis

11h00 Por Tudo e Por Nada

03h00 Musicbox

09h00 Filhos e Cadilhos

00h00 Portugal À Vista

17h00 It´s Showtime

12h00 Clube dos Cozinheiros

04h00 Out There

10h00 Musicbox

00h30 Transparências

17h30 Timeline

12h30 Imperdíveis

05h00 Nicki Clark Show

11h00 It´s Showtime

01h00 Espaço Comunidade

18h00 Here’s The Thing

13h00 Musicbox

11h30 Musicbox

01h30 Here’s the Thing

18h30 Espaço Mwangolé

14h00 Mundo Mix

12h00 Clube dos Cozinheiros

02h00 Musicbox

19h00 Clube dos Cozinheiros

15h00 Caminhos Da História

12h30 Imperdíveis

04h00 Out there

15h30 Musicbox

13h00 Estação de Serviço

05h00 Nicki Clark Show

19h30 À volta da Música
com Francisco Tavares

13h30 Caminhos Da História

DOMINGO, 30 DE AGOSTO

14h00 Glitter Show

06h00 Musicbox

14h30 Portugal À Vista

08h00 Caminhos Da História

15h00 It´s Showtime

08h30 Estação de Serviço

16h00 Caminhos da história

09h00 Portugal à vista

16h30 Caminhos Da Energia

09h30 Missa Dominical

17h00 Estação de Serviço

10h30 It´s Showtime

17h30 Musicbox

11h00 À volta da Música
com Francisco Tavares

18h00 Timeline

20h00 Portugal À Vista
21h00 Stella’s Studio
21h30 Musicbox
22h00 We Need To Talk
23h00 Nota Alta com Rui Massena
00h00 Camões TV Magazine
02h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show

16h00 Espaço Mwangolé
16h30 Glitter Show
17h00 Portugal À Vista
17h30 Musicbox
18h00 Pegado a Si

TERÇA, 1 DE SETEMBRO
06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Musicbox
08h30 Caminhos da Energia
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Bem-Vindos a Beirais
11h00 Por Tudo e Por Nada

19h00 Camões TV Notícias

12h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Bem-Vindos a Beirais

12h30 Imperdíveis

20h30 Timeline

13h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

14h00 Mundo Mix

21h30 Musicbox

15h00 Caminhos da História

19h00 Clube dos Cozinheiros

11h30 Musicbox

SEGUNDA, 31 DE AGOSTO

22h00 Camões TV Notícias

15h30 Musicbox

19h30 À volta da música
com Francisco Tavares

12h00 Here’s the Thing

06h00 Musicbox

22h30 We Need to Talk

16h00 Timeline

12h30 Imperdíveis

07h00 Bom dia Canadá

23h30 Timeline

16h30 Portugal à Vista

20h00 Portugal À Vista

13h00 Estação de Serviço

08h00 Musicbox

00h30 Stella’s Studio

17h00 Espaço Mwangolé

21h00 Here’s The Thing

13h30 Caminhos Da História

08h30 Espaço Mwangolé

01h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

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

Tendo em conta que este é um espaço com
cerca de 35 hectares é normal que precisemos de tempo para descobrir todos os seus
segredos… E é por isso que o convidamos a
assistir à continuação da visita ao Bacalhôa
Buddha Eden, com Cristina.

Julie Dzerowicz é a convidada do Here’s
the thing desta semana. A situação do
Canadá nesta era de pandemia e o futuro dominaram a conversa conduzida por
Manuel DaCosta.

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

Sab 14h30

Sat 9pm

Seg-Sex 18h

No Timeline desta semana, Adriana Marques e
Catarina Balça falam-nos duma homenagem
aos velhos tempos do Orkut, mostram-nos as
mansões de um dos homens mais ricos do
mundo, Jeff Bezos, CEO da Amazon, e ainda
nos contam tudo sobre a nova fase da vida de
Ed Sheeran, a paternidade.

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

Esta semana estaremos com a professora
de yoga Ana Silva na Quinta Beleza onde
falamos sobre o estilo de vida yogi e faremos uma mini-aula com movimentos
básicos da modalidade. No Body & Soul
ajudamo-lo a cuidar do seu bem-estar,
promovendo hábitos saudáveis e respeitando o ambiente que nos rodeia.

Sab 18h

Seg-Sex 14h

Dom 16h

18h00 Pegado a Si

10h00 Bem-Vindos a Beirais

04h00 Out There

20h30 Espaço Mwangolé

14h00 Mundo Mix

19h00 Camões TV Notícias

11h00 Por Tudo e Por Nada

05h00 Nicki Clark Show

21h00 Caminhos da História

15h00 Caminhos Da História

19h30 Bem-Vindos a Beirais

12h00 Clube dos Cozinheiros

15h30 Portugal À Vista

20h30 Here’s the Thing

12h30 Imperdíveis

QUINTA, 3 DE SETEMBRO

21h30 Musicbox
22h00 Camões TV Notícias

16h30 Timeline

21h00 Caminhos Da História

13h00 Musicbox

22h30 Forgotten Treasures

17h00 Espaço Mwangolé

21h30 Musicbox

14h00 Mundo Mix

23h00 Portugal À Vista

17h30 Body & Soul

00h00 We Need To Talk

18h00 Roundtable

01h00 It´s Showtime

19h00 Camões TV Notícias

01h30 Transparências

19h30 Bem-Vindos a Beirais

02h00 We Need To Talk

20h30 Stella’s Studio

03h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

04h00 Out There

21h30 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

22h00 Camões TV Notícias

22h00 Camões TV Notícias

15h00 Caminhos da História

22h30 Roundtable

15h30 Musicbox

23h30 Espaço Mwangolé

16h00 Roundtable

06h00 Musicbox
07h00 Bom dia Canadá
08h00 Musicbox
08h30 Caminhos da Energia
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Bem-Vindos a Beirais

00h00 It´s Showtime

17h00 Stella’s Studio

00h30 Timeline

11h00 Por Tudo e Por Nada

17h30 Musicbox

01h00 Portugal À Vista

12h00 Clube dos Cozinheiros

18h00 Pegado a Si

01h00 Transparências

19h00 Camões TV Notícias

02h00 We Need To Talk

13h00 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

14h00 Mundo Mix

SEXTA, 4 DE SETEMBRO

22h30 Timeline

03h00 Musicbox

20h30 Portugal à Vista

15h00 Caminhos Da História

06h00 Musicbox

23h30 Forgotten Treasures

04h00 Out There

21h00 Caminhos Da História

15h30 Musicbox

07h00 Bom dia Canadá

00h00 Here’s The Thing

05h00 Nicki Clark Show

21h30 Musicbox

16h00 It’s Showtime

08h00 Portugal À Vista

00h30 Wisdom of Wealth

QUARTA, 2 DE SETEMBRO

22h00 Camões TV Notícias

16h30 Here’s the Thing

09h00 Gente Com História

01h00 Stella’s Studio

06h00 Musicbox

22h30 Timeline

17h00 Estação de Serviço

10h00 Bem-Vindos a Beirais

01h30 Transparências

07h00 Bom dia Canadá

23h30 Body & Soul

17h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

02h00 We Need To Talk

08h00 Musicbox

00h00 Camões TV Magazine

18h00 Pegado a Si

12h00 Clube dos Cozinheiros

03h00 Musicbox

08h30 Portugal À Vista

02h00 We Need To Talk

19h00 Camões TV Notícias

12h30 Imperdíveis

04h00 Out There

09h00 Gente com História

03h00 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

13h00 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

12h30 Imperdíveis

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

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

CAMOESTV.com
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Pandemia dificulta procura dos
44 mil desaparecidos em África
Quase 44.000 pessoas foram registadas como desaparecidas em África
pelo Comité Internacional da Cruz
Vermelha (CICV), das quais quase
metade (45%) eram crianças na altura
do seu desaparecimento, disse a organização.

Lusodescendente na África do Sul:
“parte da nossa comunidade está
a passar grandes carências”
O relato é de José Nascimento, lusodes“Chegaram a ser 80 os alunos de portucendente filho de emigrantes madeiren- guês nessa escola”, garantiu.
ses, que alerta para a necessidade de
questionar, informar e tentar compreenDificuldades da comunidade
der tudo o que envolve a pandemia da
Covid-19.
“Vivemos tempos turbulentos, não só na
osé Nascimento, é um lusodescendente
nascido na África do Sul, local onde vi- África do Sul como em todo o mundo, parte
veu toda a sua vida. O descendente de da nossa comunidade está a passar granmadeirenses alertou para as carências que des carências, muitos perderam os seus
a comunidade está a ter no país e realçou as empregos e esses estão realmente aflitos”,
lamentou o conselheiro.
estatísticas positivas da Covid-19 no conti“Em termo gerais, dificilmente alguém
nente africano.
escapou aos efeitos e consequências da CoO seu pai partiu da Madeira com 22 anos
vid-19”, afirmou. Durante a conversa conem busca de uma nova vida no país sulcedida ao JM, questionou a real necessida-africano. Por lá já nasceram as suas filhas
de do ‘lockdown’.
e um neto.
“Há o argumento que era preciso salvar vi“Somos orgulhosamente portugueses, das e depois se preocupar com a economia,
portugueses oriundos da Madeira. Já ofereci não sei se concordo com essa teoria, porque
ao meu neto, um fatinho do traje folclórico há países como a Suécia que nunca fecharam,
da Madeira, que comprei na ilha há dois anos. a economia continuou e acabou por não ter
Ele usa, tira fotografias e tem um equipamen- mais mortes que outros países”, disse.
to da seleção portuguesa com o número 7 e o
Em relação à pandemia que está a afetar
nome do Ronaldo escrito nas costas”, realçou todo o mundo, José Nascimento explicou
José Nascimento, advogado por contra pró- um “fator interessante”.
pria na África do Sul há 34 anos.
“O continente africano é o continenO lusodescendente tem um currícu- te com melhores resultados até agora em
lo invejável, é Conselheiro da Diáspora termos de covid, é o continente com meMadeirense, já pertenceu a variadíssimas nos infeções e menos fatalidades. Sei que
Organizações Não Governamentais e já foi há uma acusação dos países do hemisfério
condecorado pela presidência portugue- norte que aqui em África não fazemos os
sa com o grau de Comendador. Destaca- testes e que, por isso, não existe um núme-se ainda por ser patrono numa escola no ro de infeções tão grande. O que sabemos é
Soweto, escola esta que lecionou o ensino que as fatalidades não fogem muito aos núde português durante alguns anos, mas meros oficiais que são apresentados pelos
que a Embaixada Portuguesa descontinuou países africanos”, afiançou.
JM/MS
porque não tinha professores suficientes.

J
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Este número de casos é uma gota
no oceano para o número real de
pessoas cujas famílias estão à sua
procura”, disse a conselheira regional
do CICV sobre pessoas desaparecidas em
África Sophie Marsac, numa declaração
emitida em Nairobi a propósito do Dia
Internacional dos Desaparecidos, que se
assinala domingo (30).
“Conflitos, violência, migração e a
crise climática continuaram a separar
famílias durante a pandemia de covid-19, mas o nosso trabalho para encontrar os desaparecidos tornou-se ainda mais difícil”, disse Sophie Marsac.
A Nigéria, Etiópia, Sul do Sudão, Somália, Líbia, República Democrática do
Congo e Camarões representam 82%
dos desaparecidos do CICV em África.
“O desaparecimento do meu filho fez-me desesperar, a sentir que ele está a
voltar. Nos primeiros dois meses tranquei-me em casa, emocionalmente deprimido”, contou Juma Kedai Korok,
cujo filho de 31 anos foi raptado há quatro anos por um grupo armado no Sudão

do Sul.
Desde então, não tem tido notícias.
“Caro filho Konyi, se ainda estás vivo e
a ouvir-me, as tuas irmãs, irmãos, tias e
toda a família estão à tua espera. Só queremos ouvir a tua voz e ver-te”, acrescentou o pai de 52 anos na declaração.
O país com o maior número de pessoas desaparecidas é a Nigéria, com
quase 23.000 casos, quase todos relacionados com o conflito no nordeste do seu
território, onde o grupo jihadista Boko
Haram está ativo.
A covid-19 criou novos desafios na
busca dos desaparecidos, uma vez que já
não é possível reunir pessoas em grandes grupos para ouvir os nomes ou ver
as fotografias, de acordo com o CICV.
Para travar a propagação do novo coronavírus, muitos países suspenderam
as viagens nacionais entre estados ou
províncias, tornando difícil a realização de buscas em áreas geográficas mais
vastas. “O Dia Internacional dos Desaparecidos deve lembrar-nos que inúmeras famílias em África procuram um
ente querido, muitas delas pais à procura de uma criança”, disse Marsac.
“A tragédia dos desaparecidos”,
acrescentou, “é uma crise humanitária que não pode ser esquecida, mesmo
quando o mundo está concentrado na
luta contra a pandemia da covid-19.
NM/MS

África oficialmente declarada livre de poliomielite
No continente africano foi erradicado o
poliovírus selvagem, segundo foi esta
terça-feira (25) anunciado, havendo apenas dois países no mundo onde persistem casos da infeção: Afeganistão e Paquistão.

O

“poliovírus selvagem”, correntemente designado de poliomielite,
foi oficialmente declarado como
erradicado do continente africano, após
décadas de esforços para tentar controlar
a doença que afeta sobretudo crianças com
menos de cinco anos, gerando paralisia que
em muitos casos é irreversível.
O anúncio foi feito pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da
Poliomielite, um organismo independente.
Atualmente, apenas dois países evidenciam

infetados com o “poliovírus selvagem”:
Afeganistão (29 casos em 2020) e Paquistão
(58 casos).
África foi declarada livre de poliomielite
quatro anos depois da deteção dos últimos
casos no nordeste da Nigéria, uma região
devastada pelo conflito contra os jihadistas
do grupo Boko Haram.
Numa cerimónia transmitida virtualmente, durante a reunião virtual da 70.ª
sessão do comité regional da OMS para a
África, os membros da Comissão Regional
para a Certificação da Erradicação da Poliomielite apresentaram o certificado devidamente assinado. O documento atesta
que a região está livre da transmissão do
poliovírus.
“Graças aos esforços mobilizados pelos
governos, profissionais de saúde e comuni-

dades, mais de 1,8 milhão de crianças foram salvas desta doença”, declarou a Organização Mundial de Saúde em comunicado,
sublinhando que o facto de África ter ficado
livre de poliomielite é uma etapa crucial na
erradicação da doença no mundo.
A diretora regional da OMS para África, Matshidiso Moeti, disse que este é “um
exemplo do poder da solidariedade”. “É
uma das maiores honras da minha vida
presidir a esta cerimónia de certificação”,
afirmou Moeti, ressalvando que “a batalha
ainda não acabou”. Por seu lado, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que este é “um dia de celebração e esperança”
“Reunimo-nos para nos regozijarmos
por um sucesso histórico na saúde pública.
Este feito histórico só foi possível devido

ao poder da parceria”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordando o empenho
de Nelson Mandela, que se envolveu no
combate a esta doença, tal como o fez em
relação a outras doenças. “Um futuro sem
poliomielite pode ter parecido uma vez
impossível. Mas, nas palavras de Nelson
Mandela, quando as pessoas estão determinadas, podem ultrapassar tudo”, acrescentou.
Mandela foi igualmente recordado pelo
Presidente da Nigéria, o último país a assistir à erradicação da poliomielite em África,
que se congratulou pelo feito, afirmando
que este é de uma grande importância,
“não só para os nigerianos, mas para todos
os africanos”.
EP/MS
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Padre desviou milhões de euros de
doações para comprar casas luxuosas

O

Ministério Público (MP) de Goiás
acusa o padre Robson de ter utilizado parte das doações dos fiéis - que
supostamente seriam para construir uma
nova basílica na cidade de Trindade - para
investir noutros negócios, como a compra de imóveis luxuosos, de propriedades
rurais, de cabeças de gado e de emissoras
de rádio. O acusado terá desviado cerca de
92 milhões de reais (cerca de 14 milhões de
euros) a uma empresa de comunicação, na
última década, através da Afipe.
As suspeitas foram levantadas diante das
movimentações financeiras nas contas da
Afipe, que é responsável pela administração do Santuário Basílica de Trindade. A
entidade foi fundada pelo padre em 2004,
com o objetivo de proporcionar “auxílio
na vivência da fé e propagar a devoção ao
Divino Pai Eterno”. A investigação do MP
aponta que a Afipe recebe e gerencia cerca de 20 milhões de reais (três milhões de
euros) por mês. A biografia da entidade re-

BRASIL

fere que as doações recebidas são voltadas
para a evangelização por meio da TV e para
obras sociais.
O padre é suspeito de apropriação indébita, falsificação de documentos, sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem
de dinheiro. De acordo com a investigação,
o padre Robson pediu afastamento das funções da Afipe para colaborar com as investigações do MP.
Chantagens e caso amoroso com hacker
Segundo o MP, dois hackers conseguiram
invadir o telemóvel e o computador pessoal
do padre. As chantagens começaram no
dia 24 de março de 2017. Um hacker, sob
a alcunha de “Detetive Miami”, enviou um
e-mail a Robson a pedir cerca de 330 mil
euros para não revelar informações pessoais dele, entre as quais um suposto caso
amoroso com o padre. Os hackers diziam
que se não recebessem o dinheiro entregariam os registos à imprensa e ao Vaticano.
O padre passou a dialogar com o suspeito
mas, em simultâneo, contactou a polícia e
acordou, “dissimuladamente”, a entrega
de parte do dinheiro. A polícia prendeu os
chantagistas mas acabou por libertá-los,
levando ao agravamento das chantagens.
“A vítima sucumbiu às chantagens recebidas e passou a realizar diversos pagamentos aos denunciados, ora sem e ora com o
conhecimento da polícia”, continua o juiz.
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As investigações do Ministério Público
de Goiás, no Brasil, apuraram um desvio de 120 milhões de reais, cerca de 20
milhões de euros, doados por fiéis na
Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe)
para investimentos em propriedades
sem ligação à atividade religiosa. Fundador da entidade, padre Robson, afastou-se da direção e nega irregularidades.
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Antes do início da investigação sobre as
supostas irregularidades chegar à Polícia
Civil e ao Ministério Público de Goiás, o
Vaticano já tinha conhecimento e acompanhava de perto as denúncias contra o padre. “As duas vindas do Vaticano ao Brasil
precederam a nossa entrada nas investigações. Na reunião em que participamos,
no ano passado (2019), eles demonstraram
preocupações com os desvios de dinheiro,
mas disseram que aguardariam avanços

da nossa investigação para tomar qualquer
providência”, afirmou o investigador Alexandre Lourenço.
Os advogados de defesa do padre disseram que o religioso está “chateado com
acusações, mas tranquilo”. Ainda de acordo com a defesa, a Afipe e o padre estão à
disposição do MP e estão a colaborar com
as investigações.
JN/MS

Tribunal do Brasil aprova financiamento proporcional a candidatos negros
cismo, dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores”,
disse Barroso.
“Com atraso, mas não tarde demais,
estamos a empurrar a história do Brasil
na direção da justiça racial”, acrescentou
o juiz.
No seu voto, Barroso apontou dados
obrigação vigorará apenas a partir das eleições de 2018 que exemplificam
das eleições de 2022, onde serão a desvantagem de candidatos negros na
escolhidos Presidente, governa- disputa. Embora representassem 47,6%
dores, deputados e senadores, ficando de do total de candidatos, apenas 27,9% dos
fora os sufrágios municipais agendados eleitos eram negros.
O magistrado citou ainda um estudo da
para o final deste ano.
No final do julgamento, o presidente do Fundação Getúlio Vargas Direito sobre a
TSE, Luís Roberto Barroso, afirmou que a última eleição da Câmara dos Deputados,
decisão coloca a Justiça Eleitoral no rumo que mostrou que as mulheres brancas
eram 18,1% das candidatas e receberam
do combate ao racismo no país.
“Há momentos da vida em que cada financiamento proporcional dos partium precisa escolher de que lado da his- dos, também de 18,1% dos recursos. Já as
tória deseja estar. Hoje (terça-feira, 25), mulheres negras representavam 12,9%
o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que das candidaturas e receberam 6,7% dos
estamos do lado dos que combatem o ra- recursos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
brasileiro aprovou na terça-feira (25) a
divisão proporcional de recursos de financiamento de campanhas e de tempo de antena em rádios e televisões
entre candidatos negros e brancos
nas eleições.
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Segundo o estudo, os homens negros
representaram 26% dos candidatos e ficaram com 16,6% dos recursos distribuídos pelos partidos. Já os homens brancos
eram 43,1% dos candidatos e ficaram
com 58,5% do dinheiro dos partidos destinados às campanhas.
Na decisão, os magistrados defenderam
que a divisão dos fundos com recursos
públicos para as campanhas, assim como
o tempo de antena, deveria ser proporcional aos critérios também de género.
Atualmente, no Brasil já existe uma
obrigatoriedade legal de que ao menos
30% das candidaturas eleitorais sejam do
género feminino.
O TSE começou a analisar o tema no fim
de junho, a partir de uma ação da deputada do Partido dos Trabalhadores (PT)
Benedita da Silva e de representantes do
movimento negro.
JN/MS

O antigo futebolista internacional brasileiro Ronaldinho foi esta segunda-feira (24)
posto em liberdade, depois de seis meses
detido no Paraguai, após o juiz aceitar a
suspensão condicional do processo envolvendo uso de passaporte falso.

N

o início de março, Ronaldinho e o
seu irmão e representante Roberto
Assis (ex-jogador do Sporting) foram detidos e posteriormente presos em
Assunção, onde tinham alguns eventos de
publicidade e caridade agendados, por terem ambos entrado no país com um passaporte falso.
Agora, o antigo futebolista de FC Barcelona, AC Milan ou Paris Saint-Germain sai
finalmente da prisão em que se encontrava, pagando uma quantia de 90 mil dólares (mais de 76 mil euros) a uma instituição
de caridade, enquanto Assis pagará 110 mil
dólares e terá de comparecer, de quatro em
quatro meses e durante dois anos, junto das
autoridades judiciais do Brasil.

Os dois encontravam-se em prisão domiciliária num hotel de Assunção desde
7 de abril, quando abandonaram a cadeia
onde estavam.
Ronaldinho esteve um mês preso num
dos edifícios da Polícia Nacional paraguaia, inicialmente sem direito a fiança,
mas depois acabou por pagar um total de
1,6 milhões de dólares (cerca de 1,4 milhões de euros) para mudar para o regime
domiciliário.
Dália Lopez, que é procurada pela polícia e que tem um mandado de captura da
Interpol, é presidente da Fundação Fraternidade Angelical, pela qual convidou
e financiou a viagem de Ronaldinho ao
Paraguai para um programa de assistência
social infantil na instituição, e é apontada
como a chefe de uma alegada quadrilha
que falsificou o passaporte do brasileiro e
do seu irmão.
JN/MS
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Ronaldinho libertado após seis meses detido no Paraguai
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Portugal entra em estado
de contingência a 15 de setembro

Britânicos já reservam Algarve
até outubro
Reservas até outubro aumentaram até entre 19,6% (Lagos) e 47% (Carvoeiro),
47% no alojamento local na semana rondando os 44,6% em Quarteira e 42,4%
passada. Preço dos bilhetes de avião em Albufeira.
Na hotelaria, há mais procura, mas “é
dispara e as low-cost aproveitam.
preciso mais tempo para contabilizar o
s reservas de viagens de britânicos impacto nas reservas”. Elidérico Viegas,
para Portugal aumentaram 723% da Associação dos Hotéis e Empreendidesde que o Reino Unido levantou a mentos Turísticos do Algarve, explicou
obrigatoriedade de quarentena, na passa- que “perderam-se quatro meses de verão
da quinta-feira (20). Os bilhetes de avião e, mesmo com reservas para setembro e
para Faro subiram entre 400% e 1250% e outubro, já não vai ser possível recuperar”
a Ryanair já reagiu com o aumento de fre- o ano turístico.
“Não se pode falar de percentagem
quências. As reservas dispararam até 47%
no alojamento local e a hotelaria algarvia de aumento porque a procura era inesentiu o aumento da procura já para setem- xistente”, acrescentou José Theotónio.
“Estamos a cerca de 50% da procura que
bro e outubro.
O On The Beach(OTB) é um dos maiores havia há um ano nesta mesma semana”,
operadores britânicos de férias de praia, concretizou o CEO do Grupo Pestana. Na
com mais de 20% de quota de mercado (e maior cadeia hoteleira nacional, “o Ala crescer, com a falência da Thomas Cook, garve é a região com maior procura, seque era o maior operador no Algarve) e re- guido de Lisboa e Porto e só depois Mavelou, ao JN, que, nos últimos dias, houve deira”, uma vez que a região depende
“um aumento de 723% nas reservas para mais de operadores turísticos e o impacto
Portugal, em comparação com os dias que deverá sentir-se “a partir do final de seantecederam o anúncio do Governo do tembro”.
A companhia de aviação Easyjet não
Reino Unido. Muitos aproveitaram as ofertas de última hora, mas “72% das reservas desvenda a percentagem concreta de audos últimos quatro dias são para partidas mento de vendas, mas confirma que há
mais procura.
em setembro e em outubro”.
A TAP continua a não oferecer ligações
para Faro, mas diz que “a procura para os
FÉRIAS “LAST MINUTE”
voos entre o Reino Unido e Portugal tem
Tendência semelhante verificou-se no
sido expressiva” e que aquele país figura,
alojamento local assim que Portugal pasagora, entre os três primeiros mercados. A
sou a integrar o chamado corredor seguro.
companhia opera 30 frequências semanais
Segundo dados da plataforma de negócios
entre Londres ou Manchester e Lisboa,
AirDna, que monitoriza as reservas do
Porto, Açores e Madeira.
Airbnb, na semana passada e em relação à
JN/MS
semana anterior, as reservas aumentaram

A

Todo o país vai estar entrar em estado
de contingência a partir de 15 de setembro. É o nível que está em vigor na
Região de Lisboa e Vale do Tejo.

A

decisão, anunciada esta quinta-feira (27), visa permitir maior
margem de manobra ao Governo
para agir quando se prevê o regresso dos
alunos à escola e o regresso de milhares
de trabalhadores aos empregos, após
meses de confinamentos seguidos das
férias.
A generalidade de Portugal continental entrou no dia 1 de julho em situação de alerta devido à pandemia de
covid-19, com exceção da Área Metropolitana, que passou para o estado de
contingência, que a 15 de setembro será
alargado a todo o país.
A medida foi anunciada, esta quinta-feira (27), em conferência de imprensa

pela ministra de Estado e da Presidência,
Mariana Vieira da Silva, após a reunião
do Conselho de Ministros. O Estado de
contingência, atualmente em vigor na
Região de Lisboa e Vale do Tejo, impõe
o limite máximo de 10 pessoas em ajuntamentos, proíbe o consumo de bebidas
alcoólicas nas ruas e a venda destas em
áreas de serviço e postos de combustíveis, por exemplo.
A medida deve implicar o recuo no
horário de funcionamento dos restaurantes, cujo fecho passou para a meia-noite (com clientes a poderem ficar nas
instalações até à uma hora, à porta fechada), uma vez que as regras da situação de contingência, aprovadas a 1 de
julho, previam o fecho da restauração às
20 horas, mantendo apenas abertos os
serviços de take away.
JN/MS
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Esquerdas exigem repor indemnizações e cumprir contratações no SNS

D

e volta às negociações do Orçamento do Estado (OE) de 2021, já hoje
(28), as esquerdas não vão facilitar a vida ao Governo. Entre as exigências
constam um travão aos despedimentos, o
regresso às indemnizações que existiam
antes da troika e as contratações prometidas, como 8500 profissionais na saúde, entre outras medidas por cumprir do último

OE. O apoio proposto pelo BE para salvar
da pobreza quem perdeu rendimentos com
a pandemia teve abertura: Costa promete
novo apoio social.
Uma medida que o BE quer discutir com
Costa é “limitar os despedimentos em empresas com lucros”, explicou ao JN o dirigente Jorge Costa. Para isso, terá de ser
fixado um rácio entre lucros e quadro de
pessoal.
O partido quer ainda repor o regime de
indemnizações por despedimento pré-troika, tal como o PCP.
O BE já propôs um novo apoio para quem
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Reuniões com Governo sobre OE são
hoje, sexta-feira (28). Destaque para
legislação laboral e apoios, em ano de
pandemia.

perdeu rendimentos não ficar abaixo do limiar da pobreza. Ou seja, um complemento com o valor em falta. E dá o exemplo de
trabalhadores independentes e empresários em nome individual. Quer “reformular
o conjunto dos apoios existentes”.
Cumprir o atual OE
Costa acenou com um apoio temporário
para quem não está abrangido pelo Rendimento Social de Inserção. O objetivo é o
mesmo.
De qualquer modo, como avisou Catarina Martins, qualquer negociação dependerá de o PS cumprir o que acordou para o
atual OE.
É o caso das 8500 contratações para o
Serviço Nacional de Saúde (SNS) até 2021,
diz Jorge Costa. O acesso à reforma antecipada para profissões de desgaste rápido é
outro exemplo que dá.
O reforço das contratações e dos serviços na saúde e na educação são exigências
que prometem marcar todas as reuniões de
hoje (28). E os partidos querem garantir já o
aumento do salário mínimo nacional. Mas
Costa não está disposto a ir tão longe quanto exigem.
“O OE para 2021 tem de responder a problemas inadiáveis que condicionam a vida
de centenas de milhar de portugueses”,

disse ao JN o PCP, que votou contra o orçamento suplementar. E “tem sobretudo de
abrir caminho a uma política que responda plenamente aos problemas nacionais”,
rompendo com a “subordinação aos interesses do grande capital” e “às imposições
da União Europeia”.
O PAN tem propostas para “dar resposta
aos desafios colocados pela crise socioeconómica, decorrente da crise sanitária,
sendo particularmente preocupante a evolução dos números do desemprego”. “Paralelamente, não podemos deixar de dar a
mão às empresas para assegurar uma transição suave e sustentável”, defende. Espera
ainda do Governo, neste OE, “sinais mais
claros, mais coerentes, mais robustos e firmes de resposta à crise climática”.
PAN consciente de que “recursos não
são infinitos”
O PAN explica que “vai desde logo solicitar ao Governo os dados da execução
do Orçamento do Estado de 2020”, porque “importa ter presente que os recursos não são infinitos, assim como importa
garantir aquilo que devem ser realmente
as contas certas, de modo a que ninguém
fique para trás”.
JN/MS
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Sociedade de Geriatria propõe criação de
gabinete interministerial para a covid-19
A Sociedade Portuguesa de Geriatria e
Gerontologia (SPGG) propôs esta quinta-feira (27) a criação de um gabinete
de crise interministerial e intersetorial
para a covid-19 e para as políticas para
o envelhecimento.

“

Se as pessoas idosas em lar tivessem
tido inicialmente o mesmo acesso a
equipamentos de proteção individual que outros e se os profissionais também tivessem sido considerados e respeitados como prestadores de cuidados ‘na
linha da frente’, com acesso prioritário
a equipamentos de proteção individual,
muitos casos provavelmente não teriam
acontecido”, considera a SPGG, referindo
que “está por fazer essa análise”.
Num documento em que apresenta um
conjunto de propostas e reflexões, sobre
a matéria do envelhecimento e das pessoas idosas e em tempo de pandemia, a
Sociedade de Geriatria defende também
a criação de um gabinete permanente interministerial para as políticas do envelhecimento e das pessoas idosas e famílias, que integre a SPGG.
“Os mais velhos, doentes, dependentes
e vulneráveis não devem ser utilizados
para outros interesses que não respeitem
os seus direitos e que violem a sua intimidade, a sua privacidade e a sua dignidade”, considera a SPGG, adiantando
que o conjunto de propostas enquadra-se
“numa formação e dignificação da idade
ao longo da vida”.
“Reconhecer e quantificar o valor social e económico dos mais velhos portugueses (nas famílias, nas comunidades,
na economia, na solidariedade entre as
gerações, na coesão social) e promover a
melhoria da autonomia das pessoas idosas e/ou com dependência, prioritariamente no seu meio habitual de vida”, são
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outras das propostas da SPGG, que defende também a promoção de medidas que
melhorem a mobilidade e acessibilidade
a serviços, nomeadamente da Saúde e o
desenvolvimento de respostas “inovadoras e integradas”, nomeadamente entre
a saúde e a segurança social, de compromisso de parceria entre as entidades públicas e o setor social solidário.
As pessoas idosas que vivem em instituições e os profissionais que “dedicada e competentemente” aí trabalham,
“devem merecer o mesmo respeito que
qualquer outra pessoa doente, que qualquer outra pessoa com dependência e que
qualquer outro profissional idóneo de outro contexto”, considera.
“A desvalorização pública afeta os sentimentos de segurança, de autoestima e
de confiança e, em última análise desrespeita totalmente o primado da proteção e
da dignidade que todos, sem discriminação, merecem”, sustenta a sociedade.
Promover a adaptação dos serviços de
saúde e criar um paradigma que permita
acompanhar as evoluções demográficas e
as situações de crise sanitária e social e o
cumprimento das medidas fiscalizadoras
que competem aos serviços do Estado, incluem-se também nas propostas da SPGG.
Defende ainda que o apoio às famílias
que prestam cuidados a pessoas idosas
com dependência e à formação de prestadores de cuidados, de profissionais, familiares, voluntários e outras pessoas da comunidade, assim como, o melhoramento
de medidas preventivas do isolamento e
da exclusão.
“O Estado deve concorrer para uma
atitude pedagógica social e institucional,
no sentido da corresponsabilidade e do
respeito pelas pessoas”, acrescenta.
JN/MS
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Ministro da Defesa admite que
“grande maioria” da UE está a favor
de armar países terceiros
O ministro da Defesa Nacional (MDN)
admitiu esta quarta-feira (26) haver
“uma grande maioria” de países europeus a favor de que a União Europeia
(UE), além do apoio já prestado em
equipamentos e formação, forneça
igualmente armas a países terceiros.

“

Esse tema esteve presente e há uma
grande maioria de países favoráveis à ideia de que dev emos, quando estamos a apoiar e a formar Forças
Armadas em países pouco estruturados,
ter a possibilidade de apoiar também
com equipamento letal. Não faz sentido que sejam forças desarmadas”, disse
Gomes Cravinho à agência Lusa.
O responsável pela tutela está numa
reunião informal de congéneres europeus em Berlim, já que a Alemanha
preside atualmente ao Conselho da UE,
em preparação para a reunião formal de
ministros da Defesa marcada para novembro, em Bruxelas.
“Há dois países, por razões de neutralidade constitucional -- Irlanda e
Áustria -, que têm dificuldade com isto.
Contudo, também querem uma solução
que não impacte a vontade da esmagadora maioria. Estamos à procura de uma
solução de natureza jurídica que seja satisfatória para eles, mas que não impeça
a UE de avançar numa necessidade fundamental para a afirmação como uma
unidade que pode apoiar a segurança e
a estabilidade, particularmente em África”, afirmou.
Segundo o MDN, o encontro europeu
desta quarta-feira (26) também versou
sobre a operacionalização da política

comum de segurança e defesa, nomeadamente as ações concretas no terreno
com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e com a Organização
das Nações Unidas (ONU).
Mas foi a denominada “bússola estratégica comum europeia” e as suas

“metas e objetivos” a dominarem as
atenções, designadamente o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e a eventualidade de a UE poder começar a fornecer
armamento a Forças Armadas de outros
países, tal como já faz a Rússia e outros.
“Claro que isso obriga a ter muitas
cautelas na forma como as armas são
utilizadas, mas não podemos deixar o
campo livre para concorrentes estratégicos que, depois, não têm os mesmos
escrúpulos que nós temos”, vincou Gomes Cravinho.
JN/MS

Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva (D)

PORTUGAL
OPEN FOR
BUSINESS
PALMEIRO
FOODS

MILÉNIO | MUNDO

28 de agosto a 3 de setembro de 2020

MUNDO

Créditos: DR

Alemanha mantém novos casos
diários acima de 1500

China cria lista negra
de destinos turísticos de jogo
em casino no estrangeiro
A China anunciou na quarta-feira (26) a
criação de uma lista negra de destinos
turísticos de jogo em casinos por perturbarem a “ordem comercial do mercado
de turismo no estrangeiro da China”.

“

Macau não é considerado estrangeiro”, disse à Lusa o analista da consultora de jogo IGamix Ben Lee, numa
alusão ao comunicado das autoridades chinesas.
Macau, capital mundial do jogo, é o único local em toda a China onde o jogo em
casino é legal e obteve em 2019 receitas de
292,4 mil milhões de patacas (cerca de 31,1
mil milhões de euros).
A China não identificou os países incluídos nesta lista negra, contudo, Ben Lee
disse acreditar que as Filipinas e Camboja
poderão estar abrangidos devido ao jogo
online, que as autoridades chinesas têm
tentando combater.
Lee considerou a ideia das autoridade
chinesas é estancar as apostas online que
“estão totalmente descontroladas”.
De acordo com o comunicado do Ministério da Cultura e do Turismo chinês, “algumas cidades estrangeiras abriram casinos para atrair turistas chineses a jogar no
estrangeiro, perturbando a ordem comer-
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cial do mercado de turismo no estrangeiro
da China e pondo em perigo a segurança
pessoal e patrimonial dos cidadãos chineses”.
Por essa razão, foi estabelecida uma lista
negra de destinos turísticos transfronteiriços de jogo, e serão tomadas “medidas
restritivas de viagem contra cidadãos chineses que viajam para cidades estrangeiras e locais” na referida lista, justificaram
as autoridades chinesas.
Em declarações ao jornal de Macau Exmoo, o membro da Associação de Mediadores de Jogos e Entretenimento de Macau
LAM Kai Kong considerou que esta medida das autoridades chinesas está de acordo com a política do país e “destina-se a
desencorajar a saída excessiva de capital”.
Ao mesmo jornal, o professor associado
do Instituto Politécnico de Macau Loi Hoi
Ngan afirmou que esta “política não é dirigida a Macau”.
“Se o Continente quer regular Macau, há muitas formas de o fazer, e não
há necessidade de recorrer a um método
tão criterioso como a ‘lista negra’, que se
acredita ser dirigida a regiões estrangeiras
com casinos”, observou.

A Alemanha voltou esta quinta-feira
(27) a registar mais de 1500 novos casos
de covid-19, mantendo a tendência das
últimas semanas, de retrocesso para níveis que não se verificavam desde abril,
e prepara novas medidas para conter a
propagação.
Segundo o Instituto Robert Koch, nas
últimas 24 horas foram diagnosticados
1507 novos casos de infeção pelo novo
coronavírus, uma ligeira descida em relação a quarta-feira, dia 26 (1576), mas
significativa em relação aos números do
passado sábado, dia 22, (2034), dia em
que se atingiu um recorde inédito desde
finais de abril.
No mesmo período ocorreram cinco
mortes.
O pico máximo da pandemia na Alemanha ocorreu entre finais de março e
abril, quando chegaram a registar-se
6000 novos casos por dia.
Em finais de junho, os novos casos
andavam na ordem dos 350 por dia, começando a aumentar para 800 a 950 em
julho e ultrapassando os 1000 no princípio de agosto.
Desde o primeiro caso no país, em janeiro, a Alemanha totalizava, até quinta-feira (27) 237.936 casos e 9285 mortes
associadas à covid-19.
A chanceler alemã, Angela Merkel,
convocou para quinta-feira (27) uma reunião por videoconferência com os líderes dos 16 estados federados, competentes em matéria de saúde, para debater
medidas comuns a adotar para travar a
propagação do vírus.
Por todo o país, os alunos estão a regressar às escolas de forma escalonada,
como é prática do sistema federal, com
10 estados a recomeçar as aulas entre
julho e princípio de agosto e os restantes

em setembro, entre os quais a Baviera,
segundo estado mais afetado pela pandemia, depois da Renânia do Norte-Vestefália.
Segundo a análise do Instituto Robert
Koch, entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças na Alemanha, o regresso às aulas não é o principal
fator que explica o ressurgimento de altos níveis de contágio, mas antes os encontros familiares, atos religiosos, festas
e férias no estrangeiro.
Entre as medidas que deverão ser
analisadas na reunião de hoje figuram o
prolongamento até janeiro da proibição
de grandes eventos públicos, inicialmente prevista até outubro, e a imposição de multas até 500 euros a quem
não respeite a obrigatoriedade de uso de
máscara nos transportes públicos e estabelecimentos comerciais.
As reuniões familiares deverão ser limitadas a um máximo de 25 pessoas.
O Governo alemão deverá por outro
lado manter a recomendação de não
viajar para 160 países, entre os quais alguns membros da União Europeia (UE),
como Espanha, com exceção das Canárias, e regiões de França, Bélgica, Bulgária, Croácia e Roménia.
Estes destinos são considerados “zonas de risco” pelas autoridades alemãs,
o que obriga os turistas que regressam
de férias a submeter-se a um teste obrigatório e a uma quarentena.
Surgido em dezembro na China, o vírus SARS-CoV-2 já fez pelo menos 820
mil mortos e infetou mais de 23,9 milhões
de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito esta quinta-feira
(27) pela agência francesa AFP.
JN/MS
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Polícia russa anuncia “inquérito preliminar” sobre o caso Navalny
A polícia russa anunciou esta quinta-feira (27) ter lançado um primeiro “inquérito preliminar” sobre o caso do opositor
Alexei Navalny, provável vítima de envenenamento segundo os médicos alemães, uma pista descartada até agora
na Rússia.
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Alexei Navalny

rincipal opositor do Presidente russo Vladimir Putin, conhecido pelas
investigações anticorrupção a membros da elite russa, Navalny, 44 anos, está
internado desde 20 de agosto em coma,
primeiro num hospital de Omsk, na Sibéria, e desde o passado sábado (22) num hospital de Berlim.
O político sentiu-se mal durante um
voo e a família e colaboradores suspeitam que foi vítima de envenenamento
intencional, o que foi em parte validado
pelos médicos alemães que o estão a tratar quando, na segunda-feira (24), afirmaram ter detetado “indícios de envenenamento” nos exames que lhe foram
realizados.
Os investigadores russos lançaram
“investigações preliminares ligadas à

hospitalização de Alexei Navalny a 20 de
agosto em Omsk”, indicou num comunicado a delegação siberiana do Ministério
do Interior russo, adiantando terem sido
inspecionados os locais por onde passou o
opositor e apreendidos “mais de 100 objetos que podem valer como prova”.
“O quarto de hotel onde estava a viver”
em Tomsk, cidade onde terá sido envenenado segundo os que lhe são próximos,
também foi inspecionado e “os dados das
câmaras de videovigilância analisados”,
adianta o comunicado.
Os médicos alemães que tratam Navalny indicaram que ele foi envenenado por
“uma substância do grupo dos inibidores
de colinestérase”, sem conseguirem precisar qual.
O Kremlin considera tais conclusões
“precipitadas”.
Alexei Navalny encontra-se em estado
grave, embora a sua vida não esteja em risco.
União Europeia, NATO, Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido
pediram uma investigação ao alegado envenenamento do opositor russo.
JN/MS
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Único nativo no “corredor da morte”
federal dos EUA foi executado

Diretor executivo do TikTok
renunciou ao cargo
O diretor executivo do TikTok renunciou
ao cargo, esta quinta-feira (27), no momento em que os EUA pressionam o proprietário chinês a vender a popular aplicação de vídeo, que a Casa Branca diz
ser um risco para a segurança nacional.

N

uma carta aos funcionários, Kevin
Mayer disse que sua decisão surge
depois de o “contexto político ter
mudado drasticamente”.
A demissão acontece depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
ter ordenado a proibição do TikTok, a menos que a proprietária, a Bytedance, venda
as suas operações nos EUA a uma empresa
norte-americana num prazo de 90 dias.
“Fiz uma reflexão significativa sobre o
que as mudanças estruturais empresariais
exigirão e o que isso significa para o papel

C

om a execução de Lezmond Mitchell, pelo assassínio de uma
criança de nove anos e da avó,
o governo federal de Donald Trump
já fez mais execuções em 2020 do que
nos últimos 56 anos somados.
O serviço federal das prisões confirmou que Mitchell foi declarado morto

global com o qual me comprometi”, escreveu Mayer.
“Neste contexto, e como esperamos
chegar a uma resolução muito em breve, é
com o coração pesado que gostaria de informar (...) que decidi deixar a empresa”,
salientou o ex-executivo da Disney, que
assumiu o cargo de diretor executivo da
TikTok em maio.
Os EUA aumentaram o escrutínio das
empresas de tecnologia chinesas, justificando a ação com preocupações de que
possam representar uma ameaça à segurança nacional.
A Bytedance está atualmente em negociações com a Microsoft para que a empresa
norte-americana compre as operações da
TikTok nos EUA.
JN/MS
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HERE TO HELP YOU WITH
YOUR MORTGAGE NEEDS
MORTGAGESCOUT.CA

PAULO ROCHA

Mortgage Agent #M13001229

416.432.7662

paulo.rocha@mortgagescout.ca

às 18.29 horas locais (23.29 de Portugal
continental), depois de receber uma
injeção letal, dentro de uma pequena
sala da prisão federal de Terre Haute,
no Estado de Indiana.
A pena de morte nos Estados Unidos
pode ser aplicada pelo governo federal, pelos militares e pelas autoridades
estaduais, estando em vigor atualmente em 27 dos 50 estados.
Desde 1963, o governo federal executou sete pessoas, das quais quatro
em 2020, já no mandato de Donald
Trump.
JN/MS
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O único nativo norte-americano no
designado “corredor da morte” federal foi executado na quarta-feira
(26), apesar de líderes navajo terem
apelado a Donald Trump para que
suspendesse a execução, por considerarem que violava a cultura e soberania tribal.

especiais
desta semana
costeletas de vitela
5,99 lb.
aba de vitela
2,99 lb.
água carvalhelhos
1.5 $9.99 emb
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-16h
24/8/2020 a 30/8/2020

Suplemento
Desportivo

Bávaros invictos...
e milionários!
Inês Barbosa
Opinião

Com um trajeto 100% vitorioso - algo
inédito em toda a história da competição -, o Bayern de Munique “sacou” o
título ao Liverpool, vencedor da edição
anterior, e sagrou-se campeão da prova
na noite do passado domingo, dia 23 de
agosto.

D

e referir ainda que este foi o “triplete” para a equipa de Munique,
algo que já haviam alcançado em
2012/13: conquistaram a Champions, a
Bundesliga e a Taça da Alemanha na mesma temporada.
A equipa orientada por Hans-Dieter Flick
igualou o Liverpool no terceiro lugar da lista
de clubes com mais “orelhudas” levantadas
- seis, no total. No topo desta lista permanece o Real Madrid, com 13, e em segundo
lugar está o AC Milan, com sete. A equipa de
Messi (até ver), o Barcelona, é quem fecha a
contagem das cinco equipas com mais troféus, com cinco conquistas. O FC Porto e o
Benfica já venceram esta prova duas vezes.
Mas para além do enorme prestígio que é
conquistar a maior prova do futebol mundial de clubes, esta competição também é

conhecida como “prova milionária” por
algum motivo! E em tempos de pandemia,
em que o futebol foi duramente afetado financeiramente, o “plim plim” cai “que nem
ginjas”!
Senão vejamos: segundo a UEFA, no triénio 2018-2021, o vencedor da Champions
tem direito a um “modesto” prémio de 19
milhões de euros. O finalista derrotado, por
sua vez, leva para casa 15 milhões. Trocos,
portanto! Mas antes disso ainda houve muita nota a entrar nos cofres dos 32 clubes em
competição: os clubes qualificados para os
oitavos de final receberam cada 9,5 milhões
de euros, os que conseguiram chegar aos
quartos de final 10,5 milhões, e finalmente
os que atingiram as meias finais ganharam
12 milhões de euros. Na fase de grupos cada
clube recebeu 15,25 milhões, enquanto que
cada vitória valia 2,7 milhões e cada empate
900 mil euros (apenas nesta fase).
Mas não é tudo: ainda há que acrescentar o prémio por ranking UEFA dos últimos
10 anos! O pior classificado do ranking dos
32 participantes da fase de grupos recebe
1,108 milhões de euros, o clube acima ganha o dobro, o seguinte o triplo e assim sucessivamente até ao mais bem classificado
- neste caso o Real Madrid, que recebe 35,4
milhões de euros.
Resumindo, tentando não baralhar e pegando no exemplo do Benfica, o único clube

português em prova nesta edição e que não
foi além da fase de grupos, este trouxe para
casa um total de 49,75 milhões de euros:
42,95 milhões pela entrada na fase de grupos (15,25 pela presença na fase de grupos
e 27,7 de valor mínimo que podem receber
pelo ranking dos últimos 10 anos), 5,4 milhões pelas duas vitórias (Lyon e Zenit), 900
mil euros do empate contra o RB Leipzig e
500 mil euros pelo apuramento para os 16
avos de final da Liga Europa. Pensavam que
ficávamos por aqui? É claro que não! É que
a este “pé de meia” ainda se juntam os relativos aos direitos de transmissão dos jogos.
No total, a UEFA distribuiu um total de
292 milhões de euros pelos 32 clubes nesta
temporada.
Mas vamos a um pequeno resumo do jogo
da final, em que Kingsley Coman acabou por
ser o grande herói da noite... pelo menos
para os adeptos do Bayern! Mas, obviamente, não pode passar em branco os quilómetros percorridos por Müller, os excelentes e
inteligentes passes de Thiago Alcântara ou
as incríveis defesas de Neuer.
Já o PSG, estreantes nesta “vida” de finalista da Champions, acusaram “um quê” de
pressão e, apesar de se terem batido bem,
jogaram quase sempre na expectativa, deixando escapar o tão desejado título.
Dito isto, o jogo foi muito repartido e a primeira parte foi sem dúvida empolgante - na
realidade, a primeira oportunidade de golo
partiu do PSG, aos 18 minutos. Numa jogada
de muito perigo, Mbappé isolou Neymar na
área. O brasileiro rematou mas pela frente
encontrou um enorme Neuer, que lhe negou
o golo com uma bela defesa. O atacante da
formação parisiense ainda tentou a recarga,

mas o guarda-redes alemão não estava para
brincadeiras.
Poucos minutos depois, foi Lewandowski
que, após receber um cruzamento de Davies
no coração da área, rematou e acertou ferro.
Di María também tentou a sorte, mas o remate foi direito às bancadas.
À passagem da meia hora de jogo, com
o jogo bastante dividido e com ocasiões de
grande perigo para ambos os lados, Lewandowski voltou a ameaçar a baliza de Navas,
cabeceando já em queda e na pequena área.
Valeu o guardião costarriquenho a evitar
males maiores.
Ainda antes do intervalo o Bayern reclamou uma grande penalidade, mas o árbitro
da partida nada assinalou.
O ritmo acabou por abrandar no segundo
tempo, mas a emoção esteve sempre lá. Só
faltavam mesmo… os golos! Aos 59, o extremo
francês Coman não poderia ter respondido de
melhor forma a um cruzamento de Kimmich
na direita - foi de cabeça que marcou o golo
que colocou os bávaros no topo da Europa.
Um marcador que não poderia ser mais inesperado e que, ainda por cima, foi formado no
PSG… O “destino” tem destas coisas!
O campeão francês não baixou os braços
e tentou, até ao fim, correr atrás da reviravolta - aos 70’, Marquinhos surgiu na cara
de Neuer, mas mais uma vez o guardião
mostrou ser uma muralha (muito) difícil de
ultrapassar. Já em tempo de compensação
ainda houve tempo para Neymar ver Choupo-Moting falhar o desvio à boca da baliza.
Um esforço inglório, já que o 1-0 no marcador foi suficiente para entregar, pela sexta
vez, a taça a esta verdadeira máquina de futebol que é o Bayern de Munique.
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Beautiful home fully renovated in and out with
quality materials and craftsmanship. Natural
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staircase, modern kitchen granite counters,
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O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)
decidiu não dar provimento à providência cautelar interposta pelo Vitória de
Setúbal contra a Federação Portuguesa
de Futebol (FPF). O JN confirmou a decisão do TAD, que assim ratifica a descida
de divisão dos sadinos e a presença do
Portimonense no sorteio da Liga, a realizar hoje (28), no Porto.

O

Vitória de Setúbal SAD irá, assim, competir para o Campeonato
de Portugal, depois de ter visto a
inscrição na Liga recusada por incumprimento dos pressupostos financeiros,
nomeadamente quanto à prova da inexistência de dívidas a clubes, jogadores, treinadores e funcionários, e também à Autoridade Tributária.
A decisão do TAD foi tomada na reunião
plenária de quinta-feira (27) e viabiliza a
realização do sorteio da Liga, hoje (28),
com a presença do Portimonense, equipa

despromovida que foi convidada a ocupar
a vaga dos sadinos.
O clube setubalense havia garantido a
permanência na Liga na última jornada,
com uma vitória (2-0) sobre o Belenenses
SAD, no Bonfim. Um triunfo muito festejado na altura pelos adeptos, que estavam
longe de imaginar o pesadelo que se seguiu.
Os sadinos não conseguiram concluir o
processo de licenciamento junto da Comissão de Auditoria da Liga, que decidiu
não admitir a candidatura do clube às
competições profissionais devido à infração de três dos critérios financeiros: inexistência de dívidas a Sociedade Desportivas; inexistência de dívidas a jogadores,
treinadores e funcionários; e regularidade
da situação contributiva perante a Autoridade Tributária.
O V. Setúbal começou por recorrer da
decisão da Liga para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol

(FPF), órgão que se viria a afirmar incompetente para julgar o processo, passando,
assim, a análise da providência cautelar
apresentada pelo clube para o TAD.
O Tribunal Arbitral do Desporto não deu
razão aos setubalenses, que, assim, serão
substituídos na Liga pelo Portimonense, o
17.º classificado em 2019/20, que foi convidado a ocupar a vaga criada pela despromoção da equipa do Bonfim.
Recorde-se que, na altura, a Comissão de
Auditoria também chumbou a candidatura
do Desportivo das Aves, esta uma situação
já esperada, devido aos problemas financeiros que afetavam a SAD e que levaram
vários jogadores a apresentarem pedidos
de rescisão, alegando salários em atraso.
Além do Portimonense, repescado para
a Liga, foram então também convidados a
inscreverem-se na LigaPro os dois clubes
que haviam sido despromovidos, o Cova
da Piedade e o Casa Pia.
JN/MS
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Tribunal Arbitral do Desporto confirma descida do Vitória de Setúbal

Paulo Gomes presidente do V. Setúbal

Benfica goleia Farense em novo teste de pré temporada
O Benfica venceu, esta quarta-feira (26),
o Farense ( 5-1), em jogo de preparação
das duas equipas da Liga, realizado à
porta fechada, no centro de treinos dos
encarnados, no Seixal.

P
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izzi colocou os encarnados em
vantagem, na primeira parte,
mas, no arranque do segundo
tempo, Pedro Simões repôs a igualdade
para os algarvios, que esta época estão
de volta ao escalão principal do futebol
nacional.
Contudo, Diogo Gonçalves, Seferovic,
por duas vezes, e Taarabt, este com um
grande pormenor técnico sobre o guarda-

-redes adversário, consumaram o triunfo
das águias.
Na primeira parte, Jorge Jesus fez alinhar Vlachodimos, Gilberto, Rúben Dias,
Vertonghen, Cervi, Gabriel, Pizzi, Rafa,
Everton, Waldschmidt e Carlos Vinícius,
enquanto Svilar, André Almeida, Samaris,
Ferro, Nuno Tavares, Florentino, Weigl,
Diogo Gonçalves, Chiquinho, Taarabt e Seferovic também participaram na partida.
Este foi o quarto triunfo do Benfica no
mesmo número de jogos de preparação
para a época 2020/21, depois das vitórias
sobre equipa B (4-0), Estoril-Praia (4-1) e
Belenenses SAD (4-0).
JN/MS

Zivkovic e Battaglia de saída, Taremi a chegar
Benfica: Zivkovic rescindiu com o Benfica. O sérvio, que chegou à Luz em 2016, há
muito que não entrava nas contas de Jorge Jesus e representava uma larga fatia do
teto salarial disponível da SAD. Na época
passada, Zivkovic disputou apenas quatro
jogos.

Sporting: Após três anos em Alvalade, Rodrigo Battaglia confirmou através das redes sociais que vai deixar o clube. “Obrigado a todos os sportinguistas por estes
três anos cheios de intensidade. Tive a
oportunidade de ganhar títulos, jogar a
F. C. Porto: Já ninguém acredita que TareLiga dos Campeões e chegar à minha semi não vai vestir a camisola dos dragões.
leção”, escreveu o médio, que fez 88 jogos
Nos últimos dias deram-se passos decisivos
pelos leões.
nesse sentido e, esta quarta-feira (26), um
amigo do avançado afirmou que a transfe- Paços de Ferreira: João Amaral vai reprerência para o F. C. Porto está consumada. sentar os castores na época 2020/2021. O
“A transferência do Mehdi para o F. C. Por- Lech Poznan, da Polónia, confirmou o novo
to é definitiva e estou satisfeito com isso, acordo de cedência do jogador de 28 anos,
porque eu também queria que ele fosse que já tinha sido emprestado à equipa papara o F. C. Porto”, disse Alireza Samimi, cense desde janeiro da temporada passada.
amigo de Taremi e guarda-redes de futsal
da seleção iraniana.
JN/MS
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Com os dias quentes de verão chegam
também transferências que têm colocado o
mercado nacional completamente a ferver.
Em Lisboa, Benfica e Sporting continuam
a arrumar as casas, sendo que Zivkovic e
Battaglia, respetivamente, disseram adeus
aos clubes. Já para os lados do Dragão, a
chegada de Taremi é cada vez mais uma
certeza. Depois do pai do avançado iraniano ter confirmado a transferência, foi a vez
de um amigo do jogador do Rio Ave ter revelado que o negócio está consumado.
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Conheça os 10 nomeados para jogador do ano da Liga 19/20
A Liga de Clubes divulgou, esta quarta-feira (26), a lista dos 10 jogadores mais
votados, pelos capitães e treinadores
do último campeonato, para Jogador
do Ano.

A
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lista conta com a presença de seis
jogadores portugueses, um iraniano, um brasileiro, um mexicano e
um inglês. No caso de F. C. Porto, Braga
e Famalicão, os três emblemas da região
Norte contam com a nomeação de mais de
um jogador. Alex Telles e Corona estão nomeados pelos dragões, Paulinho e Ricardo

Horta pelo Braga e Fábio Martins e Pedro
Gonçalves pelos famalicenses.
Já Bruno Fernandes, que nas últimas duas
épocas venceu o prémio atribuído pela Liga,
está nomeado enquanto jogador do Sporting, ao passo que Pizzi é o representante
do Benfica. Mehdi Taremi é o representante
do Rio Ave e Marcus Edwards do Vitória de
Guimarães.
A entrega do prémio será feita no “kick-off” (arranque) das competições profissionais, marcado para hoje, dia 28 de agosto.
JN/MS

Iuri Medeiros:

“O Braga vai ajudar-me
a ser melhor jogador”
De regresso ao futebol português, Iuri mais golos é quem ganha os jogos e se nós
Medeiros afirmou que assinar pelo Braga fizermos muitos golos vamos ganhar mais e
foi a escolha certa e que esta experiência temos jogadores para isso”.
Iuri, que trabalhou durante três semanas
o vai fazer “crescer como jogador”.
antes do regresso aos trabalhos da equipa
Agora regressei a Portugal para cres- principal com o plantel sub-23, para repor
cer e tenho a certeza que o Sporting índices físicos, aproveitou ainda para agrade Braga vai ajudar-me a ser melhor decer ao plantel jovem.
“Vim duas/três semanas antes e os sub-23
jogador e melhor pessoa. Tenho a certeza
que estou no clube certo”, disse o jogador ajudaram-me muito, tenho que lhes agradecer pela forma em que estou agora. Com mais
de 26 anos.
O extremo autodefiniu-se como “um joga- uns treinos agora na equipa principal, antes
dor muito de passe, de drible e de remate” e do campeonato começar, tenho a certeza que
vou estar melhor ainda”, disse.
pretende ajudar ao máximo a equipa.
“Posso acrescentar mais nesse aspeto e
JN/MS
também no trabalho de equipa. Quem faz
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Léo Vieira

reforça baliza do Rio Ave
O guarda-redes brasileiro Léo Vieira é
Com 1,93 metros de altura, Léo, que nas
reforço do Rio Ave para as próximas últimas épocas representou o Athletico Patrês temporadas, avançou o clube de ranaense, rubricou contrato válido até juVila do Conde esta segunda-feira (24).
nho de 2023.
Já fez os habituais exames médicos e intesta é a primeira experiência do grará em breve os treinos à ordem do treinaguardião, de 29 anos, na Europa, dor Mário Silva.
depois de uma carreira que comeJN/MS
çou no São Paulo.
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SAD do Benfica
deixa cair negócio com Cavani
Derradeiro pedido do atleta – 30 milhões de euros líquidos por três épocas
- e limitação do prazo de pagamento da
operação de seis para três anos motiva
posição dos encarnados.

Créditos: DR

F

ora de cena. A SAD encarnada abandonou as negociações para contratar Edinson Cavani e, a manter-se o
atual cenário, o atacante não será reforço
do plantel de Jorge Jesus. Segundo fonte
do clube, as últimas exigências financeiras
do jogador tornaram-se incomportáveis,
tendo em conta o esforço que a sociedade
estava disposta a realizar, inviabilizando,
assim, qualquer possibilidade de sucesso
da operação.
O derradeiro pedido do avançado atingia os 30 milhões de euros líquidos por
três anos (que representariam, com impostos, 60 milhões de euros), montante
impossível de suportar para a SAD encarnada. Além da subida dos valores, Cavani

queria receber a totalidade dos ordenados
em três anos.
Pelo contrário, os encarnados queriam
montar um plano financeiro mais diluído no tempo - pagamento em seis anos -,
além de procurarem um enquadramento
fiscal mais favorável a ambas as partes. O
montante total nunca se poderia aproximar dos 30 milhões de euros líquidos para
o jogador e o acordo teria de ser feito com
o recurso a uma fórmula mais atrativa no
plano tributário, distribuindo o “bolo”
entre salários, prémios e direitos de imagem. O processo teve a assessoria de vários peritos em direito fiscal, mas acabou
por não evoluir favoravelmente.
A última exigência negocial do futebolista deixou as águias totalmente fora de
jogo e levou Luís Filipe Vieira a marcar
uma posição clara: o abandono das negociações. Tudo indica, assim, que o sonho
de garantir Cavani tenha acabado no Estádio da Luz.

Com as exigências atuais, o jogador deixou de ser uma possibilidade e só mesmo
um claro recuo nas pretensões salariais
pode motivar um eventual regresso do
clube benfiquista à mesa negocial.
Ataque a Darwin Núñez
Paralelamente ao processo do ex-jogador do PSG, a SAD prepara uma oferta
por Darwin Núnez, avançado uruguaio do
Almería.
O jogador, de 20 anos, é visto como uma
excelente alternativa ao compatriota Cavani, mas convém recordar que o clube
da segunda divisão espanhola já recusou
propostas de 20 milhões de euros pelo
atleta.
A amizade de Jorge Jesus com o proprietário do clube - antigo responsável
pelo desporto da Arábia Saudita e decisivo na ida de Jesus para aquele território pode facilitar a operação.
JN/MS
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Sevilha conquista Liga Europa
pela sexta vez

www.mileniostadium.com

Golo de Rúben Neves eleito o segundo
melhor da Liga Europa 19/20

O lance decisivo da partida surgiu aos
O Sevilha conquistou, na passada
sexta-feira (21), a sexta Liga Europa, 74 minutos, num lance em que o brasiao derrotar na final o Inter de Milão leiro Diego Carlos tentou um pontapé de
bicicleta, tendo Lukaku, com um desvio
por 3-2, na Alemanha.
infeliz, introduzido a bola na baliza.
Os espanhóis, comandados pelo ex-F.
s italianos até começaram melhor a final, ao adiantarem-se no C. Porto Julen Lopetegui, arrebataram
marcador logo aos cinco minu- assim o sexto troféu, em seis finais, da
tos, através do belga Romelu Lukaku, segunda competição europeia de clumas os espanhóis deram a volta ao mar- bes, depois das conquistas em 2005/06,
cador, com um bis do holandês Luuk 2006/07, 2013/14, 2014/15 e 2015/16.
de Jong, aos 12 e 33. O central uruguaio
JN/MS
Diego Godin, aos 36, voltou a igualar a
contenda.
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A UEFA divulgou, esta quarta-feira (26),
a lista dos 10 melhores golos da edição
19/20 da Liga Europa. Numa eleição
cheia de craques, destaque para os portugueses Rúben Neves (Wolverhampton,
2.º) e Manuel Fernandes (Krasnodar, 8.º)
e o brasileiro Galeno (Braga, 9.º) que figuram no top-10 dos melhores golos.

1. Cladiu Keseru (Ludogorets) vs CSKA
Moscovo
2. Rúben Neves (Wolves) vs Espanhol
3. Ighalo (Man. United) vs LASK Linz
4. Gabriel Martinelli (Arsenal) vs Standart
Liège
5. Aubameyang (Arsenal) vs Olympiacos
6. Romelu Lukaku (Inter) vs Shakhtar
7. Marcus Rashford (Man. United)
onhecido pelo “pé canhão”, o míssil
vs Partizan
de Rúben Neves, frente ao Espanhol, 8. Manuel Fernandes (Krasnodar)
mereceu o segundo lugar da lista.
vs Trabzonspor
Também o português Manuel Fernandes 9. Wanderson Galeno (Sp.Braga)
viu um golo seu nesta lista da UEFA, com
vs Slovan Bratislava
Galeno, do Braga, a merecer o penúltimo 10. Wahbi Kahzri (Saint Étienne) vs Gent
lugar dos “tentos” mais bonitos.
JN/MS

C

UEFA

A UEFA anunciou esta terça-feira~(25)
que vai testar o regresso dos espectadores aos estádios de futebol na Supertaça
Europeia de Budapeste, limitando a lotação a 30% da capacidade do estádio, enquanto mantém as portas fechadas para
os restantes encontros internacionais.

“

Enquanto tem sido importante mostrar que o futebol pode prosseguir
mesmo em tempos difíceis, sem
adeptos, a modalidade perdeu parte da sua
essência. Esperamos utilizar a Supertaça
Europeia, em Budapeste, como um teste
que possa permitir o regresso gradual dos
adeptos aos nossos jogos”, disse presidente
da UEFA, Aleksander Ceferin.
O desafio que vai opor o Bayern de Munique, campeão da Europa, ao Sevilha, vencedor da Liga Europa, está marcado para 24
de setembro, será o primeiro com público
desde o início da pandemia no Continente
e vai servir para ser estudado o impacto dos
espetadores no Protocolo Regresso a Jogo
da UEFA.

“Estamos a trabalhar em conjunto e de
forma próxima com a Federação e o Governo húngaros para implementar medidas
que garantam a saúde de todos os envolvidos no jogo. Não vamos colocar em risco a
segurança das pessoas”, acrescentou o dirigente.
O estádio Puskas tem capacidade para
65 mil pessoas, pelo que a lotação para este
ensaio pouco ultrapassará as 20 mil.
A Hungria foi um dos primeiros países
europeus a permitir que os adeptos voltassem aos estádios para os jogos do campeonato, o que aconteceu a partir de meados
de junho.
O Comité Executivo da UEFA confirmou
que, “até ordem em contrário”, todos os
outros encontros internacionais serão disputados à porta fechada.
Estas decisões vêm no seguimento da reunião consultiva que a UEFA realizou com
as 55 federações-membro, em 19 de agosto
último.
JN/MS
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UEFA vai permitir adeptos na
Supertaça Europeia de Budapeste
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Lionel Messi recusa treinar
no FC Barcelona

“

Messi comunicou-nos que não irá
comparecer aos treinos. Estamos
a falar com o jogador e estamos a
tentar arranjar a melhor solução para o
clube e também para o próprio Messi”,
disse o diretor desportivo do FC Barcelona, Ramons Plantes.
O dirigente catalão falava aos jornalistas durante a apresentação de Trincão, contratado esta época ao Sporting
de Braga, numa conferência de imprensa virtual em que a chegada do extremo português foi “ofuscada” pelo tema
Messi.
“É preciso ter um respeito enorme
pelo Messi e pela sua história no clube.
Esse casamento trouxe muita alegria
a todos. Estamos a conversar e queremos arranjar a melhor solução possível.
Queremos um ‘Barça’ vencedor com
Messi, que é um vencedor”, disse Plantes.
Até domingo (30), os jogadores do FC
Barcelona vão ser testados à covid-19 e,
na segunda-feira (31), a formação catalã
inicia a pré-temporada.
Na terça-feira (25), o internacional
argentino comunicou ao FC Barcelona a
intenção de rescindir unilateralmente,
com os seus advogados a informarem
o clube que o jogador pretende deixar
a Catalunha já neste verão, ao abrigo de
uma cláusula que consta do seu contrato
e que expirou em 10 de junho.

A imprensa espanhola revela que o
contrato de Messi inclui uma cláusula
que lhe permite rescindir unilateralmente o contrato no final de cada temporada, embora com um prazo definido
para o fazer.
Neste caso, o FC Barcelona alega que o
prazo expirou em 10 de junho, pelo que
considera que o contrato do avançado,
de 33 anos e que tem uma cláusula de
rescisão de 700 milhões de euros, é válido até 30 de junho de 2021.
Ainda assim, de acordo com o jornal
espanhol Marca, Messi e os seus advogados acreditam que o contrato poderá
ser rescindido, com base nas alterações
no calendário da época 2019/20, que foi
prolongada devido à pandemia de covid-19.
Na semana passada, a comunicação
social espanhola, nomeadamente da
Catalunha, revelou que Lionel Messi
se tinha reunido com Ronald Koeman,
tendo confessado ao novo treinador do
“Barça” que se sentia “mais fora do que
dentro do clube”.
Os ingleses do Manchester City e os
italianos do Inter de Milão têm sido
apontados como possíveis destinos do
‘astro’ argentino, que chegou ao FC Barcelona em 2000, com apenas 13 anos.
Messi, seis vezes eleito o melhor futebolista do mundo para a FIFA, soma
mais de 731 jogos e 634 golos pela equipa
principal dos “blaugrana”, ao serviço
dos quais conquistou 10 ligas espanholas, seis taças do Rei de Espanha, oito
supertaças espanholas, quatro ligas dos
campeões, três supertaças europeias e
três mundiais de clubes.
JN/MS
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O futebolista argentino Lionel Messi
recusa-se a treinar com o restante
plantel do FC Barcelona, numa altura
em que pretende rescindir unilateralmente o contrato que tem com o emblema catalão até junho de 2021.
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Trincão quer fazer história no FC Barcelona e afasta comparações a Figo
O futebolista português Francisco Trincão afastou esta quarta-feira (26), na
apresentação pelo FC Barcelona, comparações com Luís Figo, que jogou nos
catalães durante cinco épocas, e afirmou que pretende fazer a sua própria
história.

“

Figo é muito bom, mas estou aqui para
fazer a minha própria história e, se for
possível, melhorá-la”, disse Trincão,
de 20 anos, que assinou por cinco temporadas com o FC Barcelona e terá uma cláusula
de rescisão de 500 milhões.
O avançado, que chegou ao “Barça” proveniente do Sporting de Braga, treina há
cerca de duas semanas na Ciudad Deportiva Joan Gamper, mas foi apenas na quarta-feira (26) que teve a sensação única de
pisar pela primeira vez o Camp Nou.
“Adorei, é tudo muito grande. É o melhor clube do mundo e estou muito feliz
por estar aqui e poder jogar muitos jogos”,
disse Trincão, acrescentando que o seu desejo é “ajudar a equipa, marcando golos e
fazendo assistências”.
Na época passada, no Sporting de Braga,
Trincão marcou nove golos e fez 13 assistências. O jogador prometeu “trabalhar
todos os dias para ser uma referência” do
clube, que o contratou por 31 milhões de

euros.
Trincão desconhece ainda quais os planos que o treinador holandês Ronald Koeman tem para ele, uma vez que ainda não
falaram.
Questionado sobre a possibilidade de
Lionel Messi poder deixar o FC Barcelona,
uma vez que o argentino já pediu para sair,
Trincão formulou o desejo da sua continuidade, embora seja um assunto que não lhe
diz respeito.
JN/MS
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Seis jogadores da seleção de râguebi
argentina infetados com covid-19
Tomás Lezana, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, José Luis González e
Federico Wegrzyn estão entre os 44 convocados pela federação para o estágio
da seleção.

S

eis jogadores da seleção de râguebi
da Argentina testaram positivo à covid-19, anunciou, esta quarta-feira
(26), a federação Argentina, quando os
“pumas” preparam o Championship na
Nova Zelândia.
No passado domingo (23), duas semanas
depois de o Governo autorizar o regresso
da seleção aos treinos, foi revelado o caso
do terceira linha Javier Desio, seguindo-se
agora outros cinco atletas, todos assintomáticos, após exames realizados na segunda (24) e terça-feira (25).
Tomás Lezana, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, José Luis González e
Federico Wegrzyn estão entre os 44 convocados pela federação para o estágio da
seleção.
“Foram colocados em isolamento durante 14 dias e vão ser monitorizados clinicamente por especialistas”, especificou o organismo, que retomou os treinos de grupo
na quinta-feira (27), “sob regras de higiene
e protocolos rígidos”.
Esta quarta-feira (26) realizaram-se mais
testes, igualmente junto da equipa técnica,

Créditos: DR
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que serão repetidos nos próximos dias.
De 7 de novembro a 12 de dezembro disputa-se a nona edição do Championship,
torneio do hemisfério sul que junta Argentina, Austrália, África do Sul e Nova Zelândia, num total de 12 jogos em forma de
campeonato.
O coronavírus está em alta na Argentina,
com 8771 novos casos registados na quarta-feira (26) para 360 mil pessoas infetadas
no total: desde o início da pandemia, registaram 7563 mortes no país.
JN/MS
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Hallander hopes to bring feisty, two-way
game to Leafs roster ‘very soon’
Filip Hallander was playing golf when the
call came.

Créditos: DR

“

Still had five holes on the course and
it was terrible because the only thing
in my mind was about the trade,” the
20-year-old forward told TSN via phone
from Sweden. “My golf round got destroyed by the trade, but I’m happy.”
On Tuesday (25), Hallander was traded
by the Pittsburgh Penguins, the team that
picked him 58th overall in the 2018 NHL
draft, to the Toronto Maple Leafs as part of
a move that saw Kasperi Kapanen heading
the other way.
There was a double bogey and then a series of phone calls that prevented Hallander
from playing the final few holes. His agent,
mom, brother and dad all wanted a word,
but it was the message from Leafs general
manager Kyle Dubas that stood out.
“He said they have looked at me for a
long time from when I was drafted and
had an eye on me and how I developed and
stuff like that,” Hallander said. “And they
thought I played really well and was happy
to trade for me, so really happy that they
see me as a potential NHL player in the future. A really good first impression, so I’m
really happy.”
The Leafs were confident in who Hallander was as a person based on the due diligence they did heading into the draft two
years ago in Dallas where they nearly picked him in the second round. Instead,
with the 52nd overall pick, they selected
Owen Sound defenceman Sean Durzi, who
would later be packaged to Los Angeles in
the Jake Muzzin deal.
“We had really found he’s got excellent
character,” noted Dubas. “His work ethic
is excellent, very little maintenance with
him and will do everything he can to improve and very well-liked by his coaches.”
The Leafs have continued to be impres-

sed by Hallander on the ice. He produced
14 points in 27 games with Lulea, the top
team in the Swedish Hockey League this
season, and bounced back nicely after
crashing feet-first into the boards and suffering a broken leg just a couple games into
the year.
“It’s just the way he’s played in Lulea in
the SHL as a very young player, especially
last year at 19 years old,” said Dubas when
asked what gives him confidence Hallander will make it to the NHL.
“The way that he played at the top of the
lineup for a very good team and played in

all situations and was very responsible at
both ends of the ice. His intelligence and
way he plays the game, in addition to his
talent level and competitiveness, were the
things that really stood out to us.”
TSN director of scouting Craig Button
told TSN 1050’s OverDrive that Hallander
likely projects to be a third-line player in
the NHL.
“I would call him a decent, solid prospect,” said Button, who has seen Hallander
play as a left winger in Sweden. “I don’t
think he’s a high-end offensive player, but
he’s competitive and he can play proba-

bly in that six-to-nine-forward range if he
continues to develop along those lines. But
he’s competitive and he’s smart and that
type of player on an entry-level contract,
who’s a little bit older, can also help you
manage your salary cap.”
While he doesn’t have one NHL role model right now, the 6-foot-1, 190-pound
Hallander admires the way Patric Hornqvist operates as a net-front presence.
“I’m a two-way player and I like to be in
the offensive zone,” Hallander said. “I like
to be around the net and I’m not shy to be
there and take rebounds and play hard in
those types of areas. I really like to be a guy
you can trust all over the ice – even on the
penalty kill and the power play.”
The Penguins had a loan agreement with
Lulea, which Dubas says the Leafs have
no problem honouring. So, Hallander can
come to training camp and if he makes the
Leafs he’ll stay, but if he doesn’t then he’ll
continue to develop in his home country
for a top-tier team.
Hallander isn’t sure how close he is to
making the jump to North America.
“I have only been to the development
camps in Pittsburgh and it’s different to be
at those kinds of camps, so being at your
first main camp you’ll see how close you
are,” he said. “But I feel I had a really good
summer now and feel like I can take a huge
step in SHL.”
Hallander knows defenceman Rasmus
Sandin through the Swedish national team,
but doesn’t have any other relationships
with Leafs players. He’s hoping to meet
them all soon and add his name to the list
of impressive forward talent.
“It’s amazing to think about it and I hope
one day very soon I will be able to be on the
roster,” he said.
TSN/MS

Toronto FC defeats Whitecaps for 2nd time in a
week, extend unbeaten run to 17
Red are 2 away from tying ‘04-’05 Co- good identity.”
lumbus Crew, ‘10 Dallas FC for undeIt is the second time in four days that
feated record
Toronto has beaten the Whitecaps (2-5s far as Richie Laryea is concerned, 0), who have dropped three of their last
it’s mental toughness that has To- four. Pablo Piatti had two goals in TFC’s
3-0 win over Vancouver on Tuesday (18).
ronto FC on the verge of history.
Toronto head coach Greg Vanney
Laryea’s goal early in the match was all
said
that Vancouver played more deToronto FC needed in a dominant 1-0 win
over the Vancouver Whitecaps on Fri- fensively on Friday (21) night, stacking
its defence with five players, bogging
day (21) night at BMO Field. The victory
down TFC’s attack.
stretched TFC’s regular-season unbeaten
“Just by virtue of the numbers they had
streak to 17 games.
on that backline it became difficult, the
“I think it just comes down to being a
spaces weren’t as clear to be able to get
very resilient group. This group fights to behind them or to really attack them,”
the end,” said Laryea. “This is a very big said Vanney. “That slowed the game
club in this league so guys want to com- down and when the game gets slowed
pete for trophies every single year.”
down you have to be really patient.”
Toronto’s streak is the fifth-longest in
Both teams and on-field officials took
Major League Soccer history and is two a knee before the opening whistle, with
away from tying the 2004-05 Columbus some players raising their fists in the
Crew and 2010 Dallas FC for the record. air. The Whitecaps official team account
Toronto ended last year’s regular season tweeted a photo of the demonstration,
on a 10-game unbeaten streak and has focusing on a single Black fist in the air
gone 4-0-3 this year.
with the hashtag #BlackLivesMatter to
“I think we’ve done well, but we’ve announce that the match was underway.
done well both individually and collecIn the 15th minute, Laryea raced
tively,” said Toronto goalkeeper Quentin toward a cross from Alejandro Pozuelo
Westberg, who made one save for a clean dribbling just inside the box, bouncing
sheet. “We’ve been playing together for a his shot along the ground and past diving
while now and we’ve really established a Whitecaps goalkeeper Thomas Hasal to

A

give the home side a 1-0 lead.
“I was pinching in to help with transition and I realized the ball’s getting into
the box and I didn’t have anybody near
me,” said Laryea. “Thankfully I was able
to get the ball right in front of me and it
landed pretty nicely for me and I was able
to put it back post.”

Dedicated fans heard again
With fans banned from the stadium to
prevent the spread of COVID-19 and protect players and officials, Laryea and his
TFC teammates’ celebrations echoed off
the grandstands at BMO Field.
Moments later, cheers broke out on the
northeast corner of the stadium as fans
watching the match from the street caught up to what had just happened. They
had been vocal during the first quarter
hour of the match but settled down after
Laryea’s goal.
Piatti had another sterling opportunity
for TFC less than a minute later, taking a
through pass to get behind Vancouver’s
defence. A diving Hasal got his outstretched hand on Piatti’s left-footed shot to
deflect the ball to safety.
Toronto continued to dominate play in
the second half, picking apart the White-

caps’ defence repeatedly to set up more
chances on Hasal. Each time the Vancouver ‘keeper cleared the ball TFC’s offence
would reset, building pressure up again
from its backline.
Marco Delgado had Toronto’s best
chance in the second half, squaring up for
a close-range volley in the 82nd minute.
Hasal was ready for the shot, catching it
square in the chest.
Vancouver pressed again in the 84th
minute with back-to-back corner kicks,
with neither really testing Westberg.
Pozuelo almost doubled Toronto’s
lead in the 88th minute, taking a looping
pass over his shoulder to break in alone
on Hasal. The Whitecaps goalkeeper got
both hands on Pozuelo’s rocket to deflect
it over the net.
It was the second of nine games between Canada’s three MLS teams.
TFC, the Whitecaps and the Montreal
Impact are staying in Canada for this phase of the season because of border restrictions during the COVID-19 pandemic.
Results during the all-Canadian stretch
count in the MLS regular-season standings, and the top team through the nine games earns a spot in the Canadian Championship final.
CBC/MS
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As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de
testes à covid-19 em cada desporto,
após a Direção-Geral da Saúde enquadrar “critérios” para ajudar à decisão,
destaca a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.

Créditos: DR

D

e acordo com uma carta enviada
pelo gabinete de João Paulo Rebelo
às federações desportivas, a que a
Lusa teve acesso, a atualização das normas
que regem a retoma do desporto em Portugal publicada pela DGS não pressupõe obrigatoriedade de realização de testes.
“A realização de testes para diagnóstico de
COVID-19 poderá ser considerada pelas federações e clubes, sendo que, para este efeito, a DGS enquadra critérios com o objetivo
de os auxiliar na decisão de realizar ou não os
referidos testes”, pode ler-se na missiva.
A carta não esclarece se esta decisão federativa abrange os desportos de alto risco,
definidos pela DGS como sendo o râguebi,
os desportos de contacto, como o judo, e
outros como o polo aquático e a ginástica
acrobática.
O presidente da Federação Portuguesa de
Natação, António José Silva, disse à Lusa que
no caso de o polo aquático ter de pagar os
testes, a modalidade acabará em Portugal.
“Se esta medida for para ser aplicada - é
uma recomendação da DGS e, como é óbvio, a FPN, com poderes delegados do Estado, terá de a cumprir - estará a matar à
nascença os clubes do polo aquático nacional”, sentenciou.
O presidente da Federação de Ginástica de Portugal, João Paulo Rocha, pediu
por seu lado “apoio” para a realização dos
testes, enquanto o líder da federação de
râguebi, Carlos Amado da Silva, acusou a
DGS de “tratamento diferenciado” ao ser
incluída nas modalidades de alto risco, à
semelhança da ginástica acrobática.
Por seu lado, o presidente da Federação
Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, assumiu o cumprimento das normas e anun-

Federações avaliam obrigatoriedade
de fazer testes à covid-19
ciou que o torneio Internacional Kiyoshi
Kobayashi será a primeira competição.
Nesta retoma “faseada”, nota o gabinete
da secretaria de Estado na carta, as modalidades de baixo risco de contágio podem
retomar treinos e competições em todos os
escalões, enquanto as de médio e alto risco
podem fazê-lo apenas nos escalões seniores.
Nos escalões de formação desses desportos, será permitida “a realização de treinos
sem limitações de distanciamento” desde
que estes tenham “competições interna-

cionais agendadas num prazo de até 45
dias”, com os outros a treinarem de forma
distanciada.
O gabinete lembra ainda que “a utilização de máscara por praticantes desportivos
de modalidades que não impliquem esforço físico deverá ser garantida sempre que a
mesma não comprometa a sua prática”.
Ginástica acrobática, râguebi, polo aquático, patinagem artística de pares, judo e
outras artes marciais são modalidades de
alto risco, já que em todas elas, segundo o

documento hoje publicado pela DGS, existe
contacto “face a face”.
Já as modalidades de médio risco, como o
futebol, o futsal, o futebol de praia, o andebol
e o hóquei de patins, realizam testes aleatórios até 48 horas antes da competição, sempre que as equipas compitam em zonas de
transmissão comunitária ativa da doença.
A DGS já tinha autorizado a realização de
atividade física em espaços fechados, mas
de forma individual, a 29 de maio.
JN/MS

“a loja à frente do parque”
Depois de 60 anos de negócio, decidimos fechar a nossa loja. Uma decisão
difícil tendo em conta as relações de amizade que construímos com
muitos dos nossos clientes e dos quais sentiremos muita falta.
Gostaríamos de vos agradecer os muitos bons anos que partilhámos.
Queremos vender tudo com a sua ajuda. Com saldos até 80%, venha
e aproveite esta oportunidade única. Esperamos vê-lo em breve.

6 Denison Square — no coração do Kensington Market
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Turquia, Bahrain e Abu Dhabi
recebem últimas quatro
provas da Fórmula 1
A Fórmula 1 confirmou, esta terça-feira (25), as últimas quatro
corridas da temporada, que terá um total de 17 provas, incluindo
o regresso do Grande Prémio da Turquia, ausente desde 2011.

“

Nizzolo campeão europeu,
Rui Oliveira foi o melhor português
Giacomo Nizzolo conquistou, esta quarta-feira (26), o título de campeão da Europa de ciclismo de fundo, assegurando
a terceira vitória seguida à Itália, na cidade francesa de Plouay, onde Rui Oliveira terminou no 14.º lugar.

N

Campeão olímpico Usain Bolt
infetado após festa de aniversário

Créditos: DR

izzolo, da NTT, sucedeu no historial
da competição aos compatriotas Elia
Viviani e Matteo Trentin, impondo-se ao sprint no final dos 177,45 da prova de
fundo dos Europeus de ciclismo de estrada,
com o tempo de 4:12.23 horas.
O italiano bateu o francês Arnaud
Démare, segundo classificado, e o alemão Pascal Ackermann, terceiro, numa
chegada discutida também pelo holandês
Mathieu van der Poel, quarto, e na qual se

tentou intrometer Rui Oliveira, que terminou no 14.º posto.
O primeiro corredor luso a cruzar a meta
gastou o mesmo tempo dos vencedores,
enquanto Rui Costa, que, a 2,2 quilómetros
do fim, ainda tentou seguir a roda de Thomas Pidcock quando o britânico se tentava
isolar, terminou na 29.ª posição, gastando
mais três segundos do que Nizzolo.
Rúben Guerreiro e Ivo Oliveira também
chegaram no primeiro grupo perseguidor,
a três segundos, nas 41.ª e 60.ª posições,
respetivamente, enquanto Rafael Silva e
Rafael Reis concluíram as 13 voltas ao percurso citadino da prova nos 80.º e 87.º postos, a 8.25 minutos.
JN/MS
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Podemos confirmar que Turquia, Bahrain (que recebe duas
corridas) e Abu Dhabi integram o calendário revisto para esta
temporada”, lê-se no comunicado da Fórmula 1, no qual fica,
também, confirmada a ausência da China do calendário deste ano,
prova que tinha sido inicialmente adiada.
Desta forma, o GP da Turquia realiza-se a seguir ao de Portugal, de
13 a 15 de novembro.
Seguem-se as duas corridas no Bahrain, nos dias 29 de novembro e
6 de dezembro, com o campeonato a terminar no dia 13 de dezembro,
em Abu Dhabi.
“Lamentamos não podermos cumprir algumas das corridas planeadas para este ano, mas estamos confiantes de que a nossa temporada começou de forma positiva e continuará a mostrar muita animação”, disse o norte-americano Chase Carey, responsável máximo
da Fórmula 1.
JN/MS
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O velocista jamaicano Usain Bolt
está infetado como o novo coronavírus. Resultado chegou um dia depois
de ter celebrado o 34.º aniversário
com uma grande festa.

confirmou, entretanto, que Bolt, vencedor de oito medalhas olímpicas de
ouro, está infetado com o novo coronavírus.
O teste foi efetuado no passado sábasain Bolt, campeão olímpico em do (22), um dia depois de Bolt ter celetítulo dos 100 e 200 metros pla- brado 34 anos com uma grande festa,
nos, publicou um vídeo nas re- em casa na Jamaica, e os resultados fodes sociais, no qual revelava que estava ram conhecidos na segunda-feira (24).
Bolt diz que está sem sintomas, em
a aguardar pelos resultados de um teste
casa e em isolamento.
à covid-19.
O ministério da Saúde da Jamaica
JN/MS
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Boicotes desportivos históricos
nos EUA contra injustiça racial

J

ogadores da principal liga de futebol
boicotaram cinco jogos na noite de
quarta-feira, num protesto coletivo
contra a injustiça racial.
Dois outros jogos da principal liga de
beisebol e do campeonato feminino de
basquetebol também ficaram por disputar, o mesmo acontecendo com as três

partidas dos ‘playoff’ da NBA (liga principal de basquetebol), após o boicote dos
Milwaukee Bucks.
Já a tenista japonesa Noami Osaka,
que deveria jogar hoje a semifinal do
torneio WTA em Cincinnati, abandonou
o torneio em protesto, associando-se
à ação de atletas profissionais de basquetebol, beisebol e futebol que exigem
mudanças após o afro-americano Jacob
Blake ter sido baleado pela polícia.
Blake foi gravemente ferido no domingo em Kenosha, após ter sido baleado por 7 vezes nas costas, à queima-roupa.
Lusa/MS

Créditos: DR

Um boicote desportivo histórico de
protesto contra a injustiça racial marcou esta quarta-feira os Estados Unidos, após um afro-americano ser baleado e gravemente ferido pela polícia
no Wisconsin, e duas outras pessoas
terem sido mortas durante manifestações de protesto.

Miguel Oliveira conquista Grande Prémio
da Estíria na última curva: “Fiz história”
O piloto português Miguel Oliveira conquistou no passado domingo (23) pela primeira vez uma vitória no Mundial de MotoGP, ao vencer o Grande Prémio de Estíria,
na Áustria, na última curva da prova.

“
Créditos: Lusa

Estou muito emocionado. Há muita
coisa que quero dizer, mas não sei se
consigo. Só quero agradecer a todos os
que acreditaram em mim, a começar pela
minha família, a equipa, os patrocinadores
e o público português. Mostramos que somos mesmo os melhores. Fiz história hoje,
para mim e para o meu país. Não podia estar mais feliz por tê-lo conseguido aqui em
casa da Red Bull e da KTM. Obrigado a todos”, disse Miguel Oliveira, depois da corrida, visivelmente emocionado.
Oliveira, que tinha como melhor resultado o sexto lugar em Brno, na República
Checa, seguia no terceiro lugar e, na últi-

ma curva, aproveitou a “luta” entre o australiano Jack Miller (Ducati) e o espanhol
Pol Espargaró (KTM), que ficaram a 0,316
e 0,540 segundos, respetivamente, para,
pela primeira vez, subir ao pódio.
O português partiu do sétimo lugar da
grelha e conquistou várias posições na segunda partida, para as últimas 12 voltas,
depois do acidente do espanhol Maverick
Viñales (Yamaha).
Com este resultado, Miguel Oliveira somou 43 pontos e subiu do 14.º ao nono lugar
da classificação de pilotos, que continua a
ser liderada pelo francês Fabio Quartararo
(Yamaha), com 70, mais três do que o italiano Andrea Dovizioso (Ducati).
A próxima etapa do Mundial de MotoGP,
que vai terminar em Portimão, em 22 de
novembro, está marcada para 13 de setembro, em Misano, em Itália.
JN/MS
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LiUNA pursuing integration of wearable
tracing app with federal COVID Alert app

The developer of a contact tracing app
supported by LIUNA has expressed confidence that a solution can be found to
integrate his firm’s wearable app with
the national tracing app supported by
the governments of Canada and Ontario.

B

ut an official speaking for the Public Health Agency of Canada was
non-committal when asked if he
foresaw a breakthrough that would allow
the two apps to mesh.
The national app, called COVID Alert, is
installed on smartphones. It was unveiled
by both governments on July 31. Members
of the Construction and Design Alliance of
Ontario and the Construction Employers
Coalition then came out with statements
supporting the app and urging construction workers to download it.
But most LIUNA (Labourers’ International Union of North America) members can’t use COVID Alert, laments
LIUNA international vice-president Joseph Mancinelli, because they are unable
to carry smartphones on the job due to
safety protocols aimed in part to prevent
distractions.
The prohibition is found in many collective agreements. That leaves out not

only most of LIUNA’s 130,000 national
members but also many manufacturing
and health care workers, Mancinelli said.
“Unfortunately, with the app the federal government came up with, it does
not have any wearables, it’s only on the
phone,” said Mancinelli recently. “So you
are disenfranchising a huge proportion of
the workforce.
“If they do not have any other method
of contact tracing other than using the app
on your phone, it’s just going to be illegitimate.”
LIUNA has been consulting with a Toronto firm, Facedrive, since spring on development of the wearable device, called
TraceScan. All workers on a site would
wear the app in a wristband and the device would register contacts of closer than
two metres. An LED light blinks every
two seconds when the user is within close
proximity of another user so TraceScan
not only records contact information but
also warns of lack of social distancing.
Facedrive is already working with
manufacturers and other clients using
TraceScan, which was developed with researchers at the University of Waterloo.
LIUNA launched a two-week pilot
project with TraceScan using two pav-
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ing crews working in Hamilton the week
of Aug. 17. Mancinelli said he has been
in contact with the Provincial Building
Trades coalition and will be reporting
back on the pilot project.
Mancinelli said the federal government
was late to the game with its app and
when it introduced COVID Alert, following the advice of its COVID-19 Exposure
Notification App Advisory Council, it effectively blocked other technologies such
as TraceScan from hubbing on.
The obvious solution would be for the
two technologies to mesh, Mancinelli
said, and that could well be in the works
said Suman Pushparajah, COO and project
lead with Facedrive.
“From day one we have been working
with the provincial and federal governments to figure out a way to integrate this,
if there is an opportunity with COVID
Alert,” said Pushparajah.
“I think everything is going in the right
direction and in a short time we’ll know
where things are going to be.”
Referring to the technical feasibility of
an integration, Pushparajah said, “We are
hoping that integration can be done. I think
if we all work together we will find a solution to ensure that it can be integrated.”

Public Health Agency of Canada spokesperson Eric Morrissette wrote in an email
that the government met with numerous
tech companies to review apps before
proceeding with COVID Alert.
“We continue to work with our partners across Canada, including other orders of government, non-profits and
the private sector as we explore possible
improvements to the app, as well as additional opportunities and tools to help keep
Canadians safe,” he stated.
“As the technology currently requires a
smartphone, we understand that certain
workers may not be able to use the app
in designated areas of their workplaces
(for example, workers on construction
sites). However, the app will continue to
bring value to these workers in their dayto-day lives, like when they are in public
settings…As a result, this will benefit all of
their co-workers.”
Asked if the agency has ruled out possible integration with the LIUNA app,
Morrissette said his initial statement
stands.
Construction stakeholders stressed that
integration of the apps is much preferable
to having two separate streams of contact
information.
“We are going to be in favour of an app
with the largest breadth and width because we all need to be on the same page,”
said Giovanni Cautillo, president of the
Ontario General Contractors Association.
“You can’t have multiple apps and hope to
get the same outcome.”
“We would 100 per cent encourage
more co-operation between the national app and the LIUNA one,” said Andrew
Pariser, vice-president at the Residential
Construction Council of Ontario. “One
app is better than two apps, so if they were
able to integrate and share information,
we would be very supportive of that.”
Ontario Ministry of Labour Monte McNaughton noted in a statement that it’s
the exclusive role of the federal government to review contact tracing applications.
“Facedrive’s wearable contact tracing
technologies could fill a gap for workers
who, by law, cannot have a cellphone on
their person while at work,” McNaughton said.
“We continue to encourage the federal government to engage companies like
Facedrive who are coming forward with
made-in-Ontario/Canada solutions to
keep all workers safe.”
DCM/MS
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curadas pois a água do lago é limpa, calma
e de temperatura agradável. O “Hanlan
Point”, na parte noroeste das ilhas evoca o
nome da primeira família a morar na ilha
todo o ano. Foi John Hanlan quem mandou
ali construir o primeiro hotel em 1878 e muito contribuiu para atrair veraneantes durante a época balnear. Há no Hanlan point
uma praia de nudismo, algo pouco comum
no Canadá.
Em 1939, na ponta mais oeste, foi concluído o aeroporto Billy Bishop e, desde 2015, há
um túnel que permite acesso pedestre ao
mesmo. Levantou-se muita polémica sobre
a permissão da circulação de jatos, e até hoje

A caminho das ilhas
Passeio ilhas

As ilhas defronte da cidade

“Toronto
Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Do alto da “CN Tower”, o miradouro principal da cidade de Toronto, ao olharmos
na direção sul, temos uma vista bonita
para um conjunto de ilhas, muito próximas da beira do lago, na Baixa da cidade. Distinguimos, com nitidez, paisagem
verdejante, canais, iates ancorados nas
marinas, a torre de um farol e um pequeno aeroporto na ponta mais oeste.

E

ste arquipélago, formado por 14 ilhas,
é relativamente recente, apenas existindo desde a segunda metade do
século XIX, quando tempestades severas,
correntes fortes e erosão separaram os
bancos de areia que se estendiam ao longo
do lago, desde Scarborough Bluffs até ao
centro. As maiores ilhas são Centre, Algonquin e Olympic mas, dum modo geral, são
apenas denominadas “as ilhas de Toronto”.
Nas maiores, encontramos zonas residenciais, escola, igreja, parques com entretenimento, praias de areia fina, restaurantes
e alguns edifícios públicos.
Lembro-me da primeira vez que apanhei, no cais, um barco tipo “cacilheiro”,
que leva menos de 15 minutos a fazer a travessia e fui parar à parte mais leste da ilha
Centre, conhecida como Ward (o nome da
primeira família a habitar aquela área). Foi
uma surpresa ver tantas vivendas bonitas,
muitas com ar vitoriano e jardins bem cuidados. Cheia de curiosidade, pensei logo em

Islands”

averiguar quem é que terá conseguido alugar, comprar, viver numa ilha, tão perto da
cidade, mas ao mesmo tempo tão privada,
liberta da poluição e onde andar a pé e/ou
bicicleta é obrigatório. Percebi que era bastante complexo e que, em 1993, tinha sido
promulgada nova lei, permitindo aos habitantes alugar por mais 99 anos o espaço que
ocupam.
Os barcos que saem do cais Jack Layton
são muito frequentes para a ilha mais procurada - a Centre Island. Uma vez desembarcados, há trilhas para passeios pedonais
e ciclovias que permitem circulação de bicicletas duma ponta à outra das ilhas, cerca de
cinco quilómetros. Com um parque enorme onde se podem fazer piqueniques, com
entretenimento para crianças e adultos, ali
se têm realizado, em particular nos meses
de verão, grandes festivais de música que
atraem milhares de pessoas.
A história das ilhas revela que pessoas
muito ricas começaram a construir casas de
veraneio na parte leste de Centre Island e na
de Algonquin, nos fins do século XIX, logo
após sua formação. Uma igreja anglicana,
St Andrew-by-the lake foi erigida em 1884.
Em 1888, o Island Park foi aberto ao público
e continua a ser um dos lugares com a vista
mais privilegiada para a cidade de Toronto.
Duas pontes foram construídas em 1912 e
1914 para ligar as ilhas maiores e mais frequentadas. Atualmente há cerca de 650 habitantes, e mais de 250 casas. Uma organização de moradores conseguiu organizar-se
e eventualmente conseguir fazer parte da
decisão de quem vive nas ilhas e quem pode
comprar as casas devolutas, embora ao longo dos anos se tenha criado grande controvérsia, dado ser propriedade municipal.
As praias atraem muito público e são pro-

Ilhas da CN tower

Parque nas ilhas

www.mileniostadium.com

o aeroporto está limitado a aviões regionais
e voos de ligação com os Estados Unidos.
Toronto é uma cidade recente em termos
históricos. A natureza, no entanto, é pródiga e a cidade encanta os que a procuram,
pois as belezas naturais são tão abundantes
nesta cidade que precisamos de muito tempo para as descobrir.
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
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AMBIENTE

Terra Viva

Paulo Gil Cardoso
Opinião

A capacidade de regeneração do planeta será eventualmente maior do aquilo
que se julga, no entanto, esta capacidade poderá não contemplar ambientes
propícios à humanidade.

A

vida no planeta Terra sempre se
adaptou a novas circunstâncias. Diversas mudanças climáticas, temperaturas amenas e extremas, diferentes
composições atmosféricas, pressão atmosférica diferente, gravidade diferente, radiação solar e estelar diferente, etc, etc...
Diferentes formas de vida foram surgindo ao longo dos diversos estados, momentos e condições da existência da Terra.
Aproximadamente durante 3,5 mil milhões
de anos a vida foi encontrando soluções

para se manter e propagar. Houve vários
momentos em que quase se finou, mas apesar das contrariedades, manteve-se e proliferou. Espécies houve que devido às suas
excessivas populações, consumo de recursos ou emissões de produtos químicos resultantes das suas atividades ou funcionamento orgânico, provocaram gigantescas
alterações na dinâmica físico-química do
planeta. Com a sua própria existência condicionaram a existência de outros seres vivos, ao mesmo tempo condicionando a sua.
O impacto que a espécie humana tem
em toda a vida na Terra, não é inédito - ao
longo da história do planeta outras espécies provocaram alterações e rearranjos de
equilíbrios, muitas desapareceram, outras
mantêm-se.
As cianobactérias que provocaram uma
mudança radical na composição atmosférica continuam a existir. A quantidade de
oxigénio na atmosfera era muito inferior
antes da sua existência e proliferação, no
entanto os seres que necessitavam de uma
atmosfera de composição diferente, com
menos oxigénio, extinguiram-se.

O aumento do oxigénio, produzido por
ação de espécies que realizam fotossíntese,
condicionou toda a vida na Terra, permitindo a proliferação de uns e dificultando a
existência de outros.
Há cerca de 2,4 mil milhões de anos,
quando aconteceu o primeiro aumento significativo de oxigénio na atmosfera, toda a
química, clima e biodiversidade se alteraram.
Na extinção do Devoniano, há cerca de
360 milhões de anos, desapareceram cerca
de 75% de todas as espécies existentes então, desta feita, não por excesso de oxigénio,
mas por falta dele. Alguns cientistas apontam como causa a proliferação de alguns
vegetais que provocaram a anoxia (falta de
oxigénio) em águas de superfície; as tão conhecidas trilobites (pela quantidade de fósseis existentes), foram umas das vítimas.
A espécie humana, assim como as outras
espécies atualmente existentes, é o resultado de uma incomensurável quantidade de
eventos, resultado de uma dinâmica interativa, de física, de química, de biologia.
Este puzzle é dinâmico, nunca terminado,

Créditos: DR

Vidas que condicionam vidas

sempre em constante mutação.
Mas a espécie humana é diferente, tem
a capacidade de perceber a existência da
complexidade deste imenso sistema em
perpétua mutação e movimento.
Os seres vivos que conhecemos e aqueles
que existiram antes do Homem não mostram evidências de noção da complexidade
que é a vida na Terra e no cosmos. Por esta
única e mera diferença, a responsabilidade
é acrescida. Saber que a sua própria existência condiciona ou limita a existência de
outros, que pode levar outros à morte e à
extinção, que atualmente a sua atividade
irrefletida condicionará o futuro da vida
na Terra, condicionará as possibilidades da
sua própria existência, torna esta espécie
criminosa.
Todos os seres vivos se poderão considerar inimputáveis, com exceção do Homem.
O Homem não pode ser a razão de uma
extinção em massa, até porque se autointitula duplamente Sapiens. Vidas condicionam vidas, porém poderão fazê-lo com
sapiência, só assim não se destruirão outros
nem eles mesmos.

As uvas VÃO Chegar

Luso Insurance Brokers Ltd.

as melhores uvas da California e do CanadÁ

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

com mostos de primeira qualidade totalmente garantidos
Temos dísponível tODO O EQUIPAMENTO NECESSÁRIO
e máquinas de esmagamento nas nossas instalações
Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

MACEDO

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS

WINE GRAPE JUICE LTD.

• Contractors Liability, Auto-fleet policy, Gen. Contractors, Commercial, Industrial and Apartment
Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body, Manufacturing, Professional Buildings

50 Caledonia Park Road 416-652-0416
DOWNTOWN WINERY
30 Ossington ave
416-537-0416

MACEDO WINERY &
FERMENT ON PREMISE
1381 Dufferin St

| 416-535-0416

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

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com

416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

MILÉNIO | SAÚDE & BEM-ESTAR

SAÚDE & BEM-ESTAR

Créditos: DR

provarmos percebemos que tem um sabor
Agora vamos à melhor parte! Fiquem
bem mais suave, daí a sua versatilidade. com esta receita pouco comum onde poAcreditam que com este feijão podem fa- dem usar este feijão! Vão ver que vão adozer chás e até sobremesas?
rar! Ah, e lembrem-se que o feijão necessita de ficar de molho durante 12 horas
Muito rico em proteínas, fibras, sais mineantes de ser cozinhado!
rais, potássio, zinco, cobre, magnésio, ferro,
selénio e fósforo, este tipo de feijão é espeAnko (pasta de feijão doce)
cialmente indicado para quem tem algum
tipo de problema de rins, já que provoca um
efeito depurativo no nosso organismo.
Mas os seus benefícios não se ficam por
aqui! Ora vejam alguns exemplos:

Feijão azuki
O feijão azuki, originário da região da
Ásia e dos Himalaias e cultivado na
Coreia e na China há mais de três mil
anos, é frequentemente usado na cozinha japonesa e chinesa, sendo muito
valorizado pelas suas propriedades benéficas à saúde.

O
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sucesso desta leguminosa atravessou fronteiras, e hoje em dia é produzido em diversos países, como é
o caso do Canadá, e em quase toda a Europa, incluindo Portugal.
À primeira vista assemelha-se a um feijão
frade, mas mais escuro - apesar disso, ao

• Pode ajudar a regular o período menstrual (especialmente quando consumido em forma de chá)
• O chá de feijão azuki também pode auxiliar no tratamento de infeções urinárias
• É um importante fornecedor de proteínas para o organismo
• Alguns dos nutrientes presentes neste
alimento são essenciais para a saúde
dos nossos ossos, atuando na prevenção de doenças ósseas como a
osteoporose
• É um bom aliado na regulação dos
níveis de açúcar e colesterol
• O feijão azuki possui ainda ácido fólico, um elemento essencial e obrigatório para as grávidas, principalmente no
primeiro trimestre de gestação
• Funciona como um desintoxicante,
graças ao molibdênio - um mineral
presente neste feijão -, que existe em
várias parte do corpo humano, mas que
se concentra principalmente no fígado
• Por ser rico em proteínas, tende a saciar facilmente e a ajudar no ganho de
massa muscular. Para além disso tem
poucas calorias, o que o torna num
excelente aliado da dieta!
• A sua alta composição de fibras faz
com que que também ajude na prevenção de doenças digestivas e no
combate à prisão de ventre, evitando
outros problemas intestinais
• Com cerca de 2,3 mg de ferro por cada
100 gramas, este alimento cozido é
ótimo para combater a anemia

Créditos: DR
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Levar 250g de feijão - escolhido e lavado
-, a ferver em 500 ml de água, durante 10
minutos. Drenar e descartar a água. Numa
panela de pressão juntar o feijão e um litro
de água e levar a fogo alto até começar a
chiar - neste ponto, diminuir o fogo e deixar cozinhar por 20/25 minutos. Drenar.
Passar os feijões por uma peneira fina para
reter as cascas - a pasta final deve ser livre
de grumos. Colocar a massa de feijão numa
panela e juntar 200g de açúcar. Cozinhar
em fogo baixo durante 15/20 minutos, até
que parte da água se evapore e o açúcar se
dissolva na massa. Transferir para um recipiente e deixar arrefecer. É delicioso!
Inês Barbosa/MS
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A BLAST FROM THE PAST

So tender, so tasty!

“lt’s Finger
Lickin’ Good!”
Armando Terra
Opinião

Oh! The aroma, the taste and of course,
the “Grecian Bread”, who can forget the
batter with secret spices and salads...
The tilted rotating bucket in the sky.

T

oday I will share a few KFC items
from my eclectic collection. My first
experience and exposure to KFC was
in 1973, while my family and I were living in a second floor flat at 3 Rolyat Street.
The KFC was located at the south east corner of Grave Avenue and Dundas Street
West, Toronto (the location has since been
closed and re-developed - you guessed it,
condos), steps away from our flat. When
the windows were propped open on the
second floor, the aroma from the deep fryer
would filter into our flat, what a memory!
“O velho da galinha”, as my mother would
refer to. The chicken was only purchased
and enjoyed during special occasions. My
dad was the one who was especially fond
of the skin and was quite content, only eating that part from each piece. I personally
always preferred the white meat parts, you
know, wing, breast, and rib, and still do
today. The macaroni salad was delicious,
creamy, and basically melted in one’s

mouth. The classic “Dinner for one”, was
my favourite, three pieces of scrumptious
chicken, macaroni salad, warm and soft
Grecian bread and hot French fries. These
days, I only consume once or twice a year
and it fails in comparison to the KFC of old.
Harland David Sanders was born on
September 9, 1890 and began his chicken
operation in 1952 at the age of 65! Today,
it is perhaps one of the most famous and
recognized brands in the world. ln 1953,
he allowed his franchises to be opened in
Canada, under the Scott’s Chicken Villa
banner. Within six years, Scott’s opened
20 more stores, each with a giant rotating bucket in the sky. Finally, in 1969,
Scott’s became listed on the TSE, and the
value of each share doubled in value during the first 30 days. KFC in the US grew
so rapidly the colonel sold to Jack Massey
and John Brown in 1964 for the sum of $2
million. Sanders kept his Canadian division incorporating a new company, (Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken of
Canada, Ltd.). Profits were diverted into
the Harland Sanders Charitable Foundation of Canada. Sanders lived in Mississauga, Ontario at 1337 Melton Drive,
during the 60’s and 70’s. His foundation
helped to fund the Trillium Health Centre
and Mississauga Credit Valley, particularly The Colonel Harland Sanders Wing! Get
it? Wing, not leg, thigh or breast.
He died on December 16, 1980 and is
buried in Louisville, Kentucky.

Original unused bucket and lid from 1954, first issue.

Original 1954, milk glass lamp shade, first issue.

Original 1969 milk glass lamp shade, second issue.

Colonel Sanders piggy banks, one plain and one detailed,
manufactured in London, Ontario, Circa 1978.
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Tenet - Movie Review
Adam Care
Opinion

It is the last week of August, and Hollywood has finally delivered 2020’s first
apparent blockbuster movie. Smashing
into theatres this weekend is TENET,
Christopher Nolan’s $205 million bigbudget action drama. Nolan refused to
cave and stream this movie; he also refused to delay the film. Most other summer blockbuster movies were delayed
half a year to a year. It makes sense now,
this was a movie he argued you had to
see with a big screen and big sound, and
I understand his point of view.

T

he reality is, if TENET were going
up against all the other blockbuster
movies, it would get crushed at the
box office. However, with little out in the
way of competition and with it playing on
most movie screens, Nolan has lucked out.
TENET with all its shortcomings, and there

are plenty should do well at the box office
regardless of its mediocrity. What exactly is TENET? The trailers provide extraordinarily little detail for what the movie
is about. At its core TENET is a James Bond
or Mission Impossible movie, with a twist,
the villain and heroes can travel backward
in time to try and achieve their goals; take
note that is backward, not back in time.
The concept would be like rewinding time,
so everything is going backward, but you
are going forward; made possible by devices and concepts, Nolan takes little time
to explain. Instead, Nolan tells the viewers
not to try to understand it and to go with it.
It is easy to see that he wants TENET to be
the film for the 2020s what the Matrix was
for moviegoers in the 2000’s. Sadly it is not.
There have been multiple films over the
years that dealt with the concept of time
displacement. Most of those films tried to
explain their time concepts, whether you
agreed with their point of view or not.
Nolan should have taken the extra time he
had to work on this movie and explained
the entire concept better.
Dialogue I would argue is more import-

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

ant in this film than in others since the protagonist, like the moviegoer, has no idea
what is going on. The problem is the sound
effects and music is unnecessarily loud and
obscure that on more than one occasion,
the viewer cannot hear much of what the
characters are trying to say to each other.
I genuinely wonder if Nolan did this on
purpose, so we are forced to go with it, and
will then not be able to try and understand
it. The main character is played by John
David Washington, speaking from an acting point of view, he is trying too hard to
be like his father; maybe he feels like he
has big shoes to fill. No doubt he does, but
his acting was very underwhelming in this
film. Kenneth Branagh, one of the most diverse actors of our time, plays the villain.
Although I enjoyed his character portrayal of Andrei Sator (a rich, dying man who
cannot be saved and wants to end the
world when he dies), it certainly wasn’t
his finest acting; he tried to be menacing
he just wasn’t. This movie is meant to be
dark, but if it were restricted, Nolan would
have limited his viewer base, and it would
have cost him at the box office. So, where

extreme violence was needed, the viewers
are left with the idea of what could have
been—all in the name of a PG rating. The
audience is ultimately left with a movie for
teenagers, who will not try and understand
it and just say it was cool; this movie could
have been so much more.
Where the movie strikes, gold is the
cinematography, and although Nolan has
done much of this before, his attempt to
film things in real-time going backward
was neat. Every shot was like a piece of
art. If you must see the movie in theatres,
just know it is loud, and generally, a mess
of concepts the director fails to explain;
the story has been done over and over
throughout the years, save the girl, save
the world. This movie would be better
enjoyed at home where you have control
of the sound and the ability to rewind and
question in an instant what you just saw.
Nolan does not want this, because then
all of the flaws, or concepts that make no
sense become apparent.
2.5/4 – stunning visuals, weak everything else
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11. O nome completo da Barbie é Bárbara Millicent Roberts

FYI

12. Todos os cisnes da Inglaterra são propriedade da Rainha
13. Hitler era vegetariano

-Kika

14. As crianças crescem mais rápido na primavera

Esta semana, no For Your Information, vou trazer-vos algo diferente, pode ser? São 21
curiosidades que, muito provavelmente, não sabiam! Vamos a isso?
1. Num baralho, o Rei de copas é o único que não tem bigode

15. As cordas das guitarras eram feitas originalmente de tripas de gato
16. É impossível criar uma pasta com o nome “con” se tiverem Windows
17. Os gatos não sentem o gosto de doces

2. Os sons dos passos do E.T. no filme foram feitos com gelatina
3. Um galo sobreviveu 18 meses sem a cabeça
4. A Terra fica 100 kg mais pesada todos os dias devido à queda de pó espacial
5. O cérebro tem a mesma consistência que um tofu
6. O cavalo-marinho é o peixe mais lento que existe
7. Paris Hilton calça o nº 43 (aqui no Canadá, corresponde ao 10)
8. O McDonalds é o maior distribuidor de brinquedos do mundo
9. O título mais longo de um livro tem 670 palavras
10. A Anatidaefobia é o medo que um pato esteja a observar-te.

Créditos: DR

18. Elvis tirou uma nota “C” na sua disciplina de música
19. Os criadores da marca Puma e Adidas são irmãos (neste caso, se estiveram atentos,
eu já vos tiha contado)
20. É proibido entrar no México com mais de dois CD’S
21. A maior altura de que um ovo já caiu sem se partir foi de 213,36 metros de altura

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

Temos o nosso pátio aberto!
leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga
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Kika

PHOTOSHOOT

“BROWN SKIN GIRL”

A viver um momento de alguma tensão na
família, após polémica em torno de Kanye West, Kim Kardashian tem-se apoiado
nos filhos. Com algum sentido de humor, a
socialite partilhou, recentemente, uma peripécia durante uma sessão fotográfica protagonizada pelas filhas, North, de 7 anos, e
Chicago, de 2.
“As minhas meninas queriam fazer uma sessão fotográfica juntas, sentadas nestes ramos.
Andem para o lado para ver como acabou“,
escreveu, divertida, junto a uma sequência
de imagens, publicadas no Instagram.

O videoclipe é realizado por Jenn Nkiru e conta com as participações de estrelas como Kelly Rowland, Naomi Campbell
e Lupita Nyong’o. Tina Knowles, mãe de Beyoncé, e Rumi, a
filha mais nova da artista, de 3 anos, também fazem uma breve
aparição neste vídeo.

MAMÃ

DESEJOS

Grávida pela primeira vez, Gigi Hadid protagonizou uma
sessão fotográfica especial, que agora revela através das
redes sociais. Nas imagens, a preto e branco, a modelo
posa de semblante tranquilo, enquanto exibe a barriguinha
proeminente.
“A desfrutar desta fase, agradeço-vos por todo o amor e
mensagens de felicidades ️ e nunca me vou esquecer de
criar estas imagens especiais com os meus amigos, Luigi e
Iango [fotógrafos], Gabriella Karefa-Johnsonwill [diretora
criativa] e Erin Parsons [maquilhadora]”, escreveu Gigi na
legenda das imagens.

❤

Créditos: DR

QUARENTENA

Aos 8 anos, Blue Ivy , aparece a posar ao lado da mãe, mas não
só. No final, a menina também canta e revela ter herdado a
alma de artista dos pais.
Créditos: DR

Créditos: DR

Foi recentemente lançado o novo videoclipe de Beyoncé. Em
“Brown Skin Girl”, a artista transmite uma mensagem de empoderamento às mulheres com todos os tons de pele negra,
enaltecendo a beleza, força e amor que transmitem. A letra é
poderosa, mas não é o único aspeto que rouba atenções. É que
a participação da filha mais velha da cantora com Jay-Z também está a dar que falar.

Créditos: DR

Jorge Gabriel está atualmente a cumprir um
período de quarentena. A informação é revelada pela RTP1, que, em comunicado, explica que o apresentador esteve em contacto
com uma pessoa que tinha contraído o novo
coronavírus.
“O apresentador Jorge Gabriel encontra-se
a partir de hoje a cumprir um período de
quarentena devido ao facto de ter estado em
contacto, no Porto Santo, com uma pessoa
a quem foi diagnosticada a COVID-19. O
apresentador encontra-se bem e não tem
qualquer sintoma, apenas se encontra a
cumprir as normas emanadas pela DGS”,
lê-se no comunicado.

Camryn deu à luz a primeira filha, Collette Briar, há dois anos, e a segunda, Delilah
Rose, no passado mês de maio. O casal deu
o nó em junho de 2019.

“A Ana Guiomar faz anos, mas eu é que recebi uma prenda. Parabéns fofa. A ti e a nós”, escreveu Diogo Valsassina nas redes
sociais.
Já Ana Guiomar fez alguns vídeos para mostrar a reação a esta
surpresa romântica e revelar o anel com que o amado lhe fez o
pedido.
Também nas redes sociais, Ana Guiomar escreveu, sem conseguir esconder a alegria e a emoção: “É assim… não sei o que dizer,
não sei o postar, não sei nada! Amanhã, em dia de aniversário
faço uma fotografia toda linda. Até lá estou só a pairar de felicidade e amor. São estas as fotografias e vídeos possíveis até ao
momento. ️”

❤

Entretanto as fotografias “todas lindas” surgiram, onde explica
que mesmo depois de 14 anos a achar que casar ou não, não fazia
diferença, depois de perder duas pessoas o ano passado (pessoas
essas com casamentos muito felizes), Ana Guiomar diz ter começado a olhar para o casamento de outra forma – “Passou a simbolizar família e união eterna. Passou a fazer todo o sentido para nós”.

Créditos: DR

“13 de agosto foi o último dia do Landon a
ser o melhor pai e marido. Após passar os
seis dias seguintes em coma, morreu e doou
vários órgãos a pessoas que deles necessitavam por todo o país. (...) Era um marido
incrível e o melhor pai que as duas meninas
podiam pedir“.

Ana Guiomar e Diogo Valsassina preparam-se para subir ao altar.
Ao fim de 14 anos de namoro, os dois atores ficaram noivos. O pedido aconteceu no Tivoli Palácio de Seteais por ocasião do 32.º aniversário de Ana Guiomar, que se celebrou esta quarta-feira, dia 26.

CASAMENTO À VISTA!

A 19 de agosto, aos 19 anos, Landon Clifford,
estrela de Youtube, morreu, devido a lesões
cerebrais que o deixaram em coma por seis
dias. A mulher, Camryn, com quem protagonizava um canal no qual detalhavam a
vida enquanto pais adolescentes, “Cam&Fam”, recorreu às redes sociais para anunciar o sucedido.

Primeiro, a modelo mostrou-se dentro do carro, com uma
caixinha com batatas fritas McDonald’s, e, depois, filmou
aquilo que tem na sua mesa de cabeceira. Isto inclui uns rebuçados chamados “Blow Pop Minis” e ainda um snack que
inclui bolachas salgadas, queijo e fiambre. No caso deste último, Chrissy diz aquecer cada fatia, já que as grávidas não
devem comer carnes sem ser devidamente cozinhadas.

Créditos: DR

Créditos: DR

CAM&FAM

Chrissy Teigen recorreu às redes sociais para partilhar com
os fãs aqueles que têm sido os seus desejos alimentares na
terceira gravidez. E desengane-se se pensa que está algum
ingrediente saudável incluído na lista.
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Palavras cruzadas

Caça palavras

9

8

11

12

8

4

5

3

7

3

5

6

2

8

7

5

7

1

2

1

6

9

10
8

15
2

5

13
1
4

9

7

6
3

3

5

2

7

6

14

6

7

6

4

2

5

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

8

Culinária por Rosa Bandeira

1.		Mulher que se dedica à religião, professando em alguma ordem; monja
2.		Submeter (algo) ao processo de raciocínio lógico
3.		Que é destituído de sentido, de racionalidade
4.		Compartimento (em trem, navio) com
cama(s), para uma ou mais pessoas
5.		Local ou sala equipada para a projeção
de filmes
6.		Instrumento constituído por lâmina
cortante presa a um cabo
7.		 Entregar em troca; permutar
8.		Valor definido pelo Estado para ser
cobrado por serviços públicos (água,

energia elétrica etc.)
9.		Analisar questionando; levantar questões a respeito de (algo); examinar detalhadamente
10. Perceber claramente as diferenças;
distinguir, diferenciar, discriminar
11.		Desprovido de beleza, de aparência
desagradável
12.		Trajeto feito por passageiro de um táxi
com o devido pagamento ao motorista
13.		Lugar onde se pode deitar e/ou dormir
14.		Mulher que mantém compromisso de
casamento com um homem
15.		Que dura um ano; que corresponde a
um ano

Jogo das 10 diferenças

Frango à Brás
Ingredientes
•
•
•
•
•

1kg de frango cozido
600 gr de batata palha
6 ovos
1 cebola
4 dentes de alho

•
•
•
•
•

4 colheres de azeite
Salsa
Louro
Azeitonas pretas
Sal e pimenta q.b.

Modo de preparação:
Desfiar o frango, retirar os ossos e a pele. Descascar e picar a cebola e os alhos.
Levar ao lume um tacho com o azeite, a folha de louro, a cebola e os alhos e deixar alourar.
Adicionar o frango e os ovos batidos e, de seguida, acrescentar a batata palha e mexer.
Temperar com sal, pimenta e a salsa picada, mexer novamente e retirar do lume.
Colocar num recipiente, decorar com azeitonas e servir.
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VINAGRETE
CHULETA
FACA
ALCATRA
MÚSICA
ARROZ
CERVEJA
ÁGUA
SALADA
CAIPIRINHA
PICANHA
CHOPP
FAROFA
BACALHAU
CHURRASCO
GRELHA
CUPIM
GELO
COSTELA
LINGUIÇA

Créditos: DR

Caça palavras
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CARNEIRO 21/03 A 20/04

Soluções

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

LEÃO 22/07 A 22/08

A influência de Marte irá dotá-lo/a
de eficiência e iniciativa. Aproveite esta oportunidade para concluir algumas
tarefas que ficaram pendentes por falta de
tempo.

A influência de Marte irá aguçar-lhe
o desejo de viajar pois estará um
pouco frustrado/a por não conseguir satisfazer todos os seus desejos. Tente preparar-se o
melhor possível para o regresso ao trabalho.

Sentir-se-á mais voltado/a para a sua família e, se estiver de férias, não se esqueça de
visitar os seus pais ou passar algum tempo
de qualidade com os seus filhos.

Privilegiará passeios com amigos e sentimentalmente sentirá necessidade de mostrar o seu poder dentro da relação… Tente
não exagerar!

TOURO 21/04 A 20/05

MILÉNIO | HORÓSCOPO
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A influência de Marte fará com que
se mantenha firme no seu trabalho.
Se estiver de férias, aproveite o momento
para relaxar verdadeiramente.

5 C

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

VIRGEM 23/08 A 22/09

A sua determinação estará mais forte do que nunca e na sua cabeça será
claro aquilo que realmente deseja. Saberá
como se expressar e fazer prevalecer as suas
ideias.

A influência de Mercúrio irá ajuDeverá refletir e fazer um plano
dá-lo/a a encontrar dicas práticas.
bem definido dos seus gastos… Poderá mesmo ter de abandonar um hobby Aproveite o verão para resolver alguns procaro para não se colocar numa situação des- blemas e afastar da sua cabeça preocupações
desnecessárias.
confortável.

A influência de Vénus e Júpiter fará com que
procure fazer aquilo que mais prazer lhe dá.
Não se prive de nada neste verão!

A influência do Sol, Mercúrio, Vénus e Neptuno fará com que o seu lar esteja repleto de
generosidade e benevolência. O bom ambiente reinará em sua casa.

Sentimentalmente, poderá ser presenteado/a com uma surpresa regeneradora. Se
estiver solteiro/a não hesiteem procurar lugares e pessoas novas.

BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

GÉMEOS 21/05 A 20/06
A influência de Mercúrio irá apoiá-lo/a nos esforços que fizer e ajudá-lo/a-á a expressar-se com facilidade em
todas as reuniões que possam surgir. Siga
em frente sem medo!

A influência de Marte fará com que
A semana será recheada de boas
se sinta energético/a e resiliente
notícias e poderá surgir um acordo interessante. Mesmo que os oponentes sempre que surgir uma dificuldade. Procure
sejam ferozes, não tenha medo de os con- bater nas portas certas pois terá coisas boas
reservadas para si.
frontar.

Irá sentir-se bem com os seus familiares e,
por isso, aproveitará para ser mais generoso/a… Quando se ama verdadeiramente,
não se espera nada em troca.

A influência de Vénus e Neptuno fará com Quererá manter-se no seu pequeno “casuque se sinta mais disposto/a a espalhar lo” e estará muito cauteloso/a no que toca a
pessoas novas.
amor em tudo o que o/a rodeia.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
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A sua companhia será muito solicitada pois
será capaz de animar todos os que estiverem
consigo.
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PEIXES 20/02 A 20/03

Estará focado/a em manter a sua
Terá muito trabalho pela frente, no
Conseguirá adaptar-se facilmente
motivação e poderá surgir uma
entanto, não lhe faltará força para
às situações mais complexas que
possam surgir. Antes de tomar qualquer de- resolver todos os problemas que poderão nova perspetiva de contrato.
cisão, reflita com calma e mostre o que vale. surgir.
A influência de Júpiter, Vénus e Neptuno
A influência de Neptuno e Vénus trar- A influência de Vénus fará com que se fará com que continue a sentir o afeto dos
-lhe-á calma. Tentará a todo o custo fa- sinta em verdadeira harmonia com a sua que estão à sua volta. Não se retraia e deszer transparecer o melhor de si próprio/a, cara-metade.. Se estiver solteiro/a irá frute do bom ambiente que o/a envolve.
quer seja com a sua família ou com alguém partilhar extraordinários momentos com
a sua família.
que apareça na sua vida.

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

Os bancos dizem NÃO?
Nós dizemos SIM!
R

M

A

REAL MORTGAGE ASSOCIATES
License # 10464

Sónia Ávila

Mortgage Agent Licence # M09000399

647-274-4809 soniaavilacouto@rmabroker.ca
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Classificados

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

Ajude-nos a ajudar!

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão

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

Procurando emprego?
Empresa de limpeza tem várias posições
permanentes full-time e part-time de Cleaner
para começo imediato. Interessado? Ligue
para (416) 850-9676 ou envie seu currículo
para needcleanersontario@gmail.com

Looking for full-time workers –
wood sander and staining
Job description: to sand and prepare material
for the spray booth. Previous experience is
an asset and training will be provided. We
offer health insurance benefits. Salary $18/
hour – may increase with experience

Contact: Carlos 416 220 9514

Procurando emprego?
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

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

Tavora Foods
1625 St Clair Avenue, Toronto
Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar no
talho, na caixa, condutores, ajuda no serviço regular do supermercado e de expedição de produtos
We are looking to fill various full-time
positions. We require butchers, cashiers,
drivers, shipping & regular store service help.
416 656 1592 stclair@tavora.ca

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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P R O M O T I N G P O R T U G U E S E C U LT U R E I N O N T A R I O

15%
UP TO

OF MSRP

PLUS NO PAYMENTS
FOR 3 MONTHS

ON ELIGIBLE NEW IN-STOCK MODELS

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

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

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Leaside 416-487–5131 | 1739 Bayview Ave (at Eglinton)
Trinity-Bellwoods 416-530-1080 | 836 Dundas St W (at Dovercourt)
Corso Italia 416-656-3500 | 1192 St Clair Ave W (at Dufferin)
remaxultimate.com

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS

ruiramos.ca
416-616-5484

FERNANDO FERREIRA

Just Sold!
91 Bowie Ave

Eglinton & Dufferin

Weston & 401

Casa Nova
Mississauga – Mineola

Dufferin Grove
Condo Townhome

soldbygil.com
416-427-7645

danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

fernandoferreira.ca
416-528-4724
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Asking $568,000.
Solid spacious 2 story three bedroom home on a very quiet street. Close to all amenities; parks
schools, shopping, restaurants, stores,
and public transit. Furnace is 8 years old,
air conditioner is 9 years, roof 3 months,
hot water own and electrical was updated.

Preço: $770,000
Num terreno grande de 15 por 38 metros. Casa bem mantida com 3 quartos, 2 casas-de-banho, basement
grande com entrada separada.

JUST LISTED!
10 John Frank Road, Woodbridge

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

Kipling & Martingrove

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.

Scarlett & Eglinton
Preço: $989,900

Executive corner unit townhouse! Over
2000 sq.ft of living space, features include hardwood in living and dining with
boxed ceiling with potlights and gas fireplace. Plenty of natural sunlight through
out, kitchen is open concept design with
centre island and large breakfast area
with walk out to upper deck. 2nd floor features hardwood in all bedrooms with updated bath and walk in closet in master.

Bungalow numa área desejada, com
3 quartos grandes, 2 casas-de-banho, 3100 pés Casa moderna com 4 quarentrada separada para o Basement. tos, 5 casas de banho, cave acabada
e tetos altos.
Driveway duplo privado
Hamilton

Toronto – Bons locais
PROPRIEDADE
DEPARADA

174 Riverview Ave, Woodbridge

J

7 Apartamentos, boas rendas – lavandaria
com maquinas a moeda, estacionamento
– a passos do subway
PROPRIEDADE COM
5 APARTAMENTOS

!
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S
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PROPRIEDADES
DE INVESTIMENTO

Preço: $339,000

Bem localizada – área portuguesa. Ideal
para viver e alugar os restantes apartamentos

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

