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fronteiras aos europeus
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mil cabazes alimentares
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Conselho das Comunidades pede apoio
extraordinário para as associações
O Conselho das
Comunidades
Portuguesas pediu
ao Governo
português uma
acção "rápida e
eficiente" que
permita um apoio
"extraordinário e
urgentíssimo" às
associações das
comunidades
portuguesas no
mundo, tendo em
conta o cenário de
pandemia de covid19.

O conselho permanente do CCP aprovou uma
"moção de apoio ao associativismo nas comunidades, a fim de aconselhar
ao Governo de Portugal
para que efective uma
rápida e eficiente acção,
visando o apoio extraordinário e urgentíssimo às
nossas associações nas
comunidades", afirmam
os conselheiros num
comunicado divulgado.
"As associações portuguesas, em todos os con-

tinentes, sob pena de
encerramento e perda
desses
patrimónios
(material e imaterial),
urgem obter esse necessário apoio financeiro",
reforçou a nota do órgão
do CCP.
Assim, os conselheiros
recomendam ao executivo
português que aprove um
diploma legal, e faça a
sua "ampla divulgação",
no qual preveja um "programa e apoio extraordinário ao associativismo",
mediante uma candidatura à Secretaria de Estado
das
Comunidades

Portuguesas.
Esta entidade, por seu
lado, deve "indicar critérios, requisitos, prazos,
controlo e valores a serem
concedidos o mais brevemente possível", adiantam.
O comunicado, assinado pelo presidente do
conselho permanente do
CCP,
Flávio
Alves
Martins, referiu que foi
tendo em conta os efeitos
da pandemia provocada
pelo novo coronavírus e
"o quanto ainda afectará
as comunidades portuguesas no estrangeiro"

que os conselheiros decidiram aprovar a moção.
Mas também tendo em
conta o que "a projecção
de Portugal no mundo
implica no apoio e na
valorização das comunidades", e que, "nesse
contexto, o associativismo constitui uma das
mais importantes formas
de organização social".
Porque, as associações
de portugueses no estrangeiro são "polos de
fomento e verdadeiras
'embaixadas'
da
'Portugalidade' e repositórios de riquezas imateriais", relembram os conselheiros na nota.
Bruno Machado, conselheiro em New Jersey
referiu
ao
LusoAmericano que no ano
passado apenas uma
organização
solicitou
apoio a Portugal e que
este ano ainda não há
notícia de clubes ou associações que tenham solicitado ajuda.
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Principais acontecimentos registados no dia 19 de
Junho, Dia do Ardina:
1862 - Abraham Lincoln sanciona a lei que proíbe a
prática de escravatura nos EUA e apresenta proposta de
emancipação dos escravos, que será assinada em Janeiro
de 1863.
1923 - O revolucionário mexicano Pancho Villa é assassinado nas imediações de Parras de la Fuente.
1933 - O partido nazi austríaco é dissolvido, mas a
organização inspirada em Adolf Hitler prossegue as
acções terroristas.
1953 - Execução de Julius e Ethel Rosenberg, nos EUA,
acusados de espionagem a favor da URSS.
1961 - Guerra Colonial. Ataque dos guerrilheiros da
UFA à vila de Ambriz, Angola.
===========.
Este é o centésimo septuagésimo dia do ano. Faltam
195 dias para o termo de 2020.
Pensamento do dia: "O próprio viver é morrer".
Fernando Pessoa (1888-1935), poeta português.

luís pires

lpires@lusoamericano.com

coisas
da vida

Decapitar

G

rande texto do Gonçalo
Pinheiro que não resisto
a transcrever.
Em Lagos, Algarve,
Portugal, há uma estátua ao Infante D.
Henrique, o príncipe que no início do século XV iniciou a expansão marítima portuguesa.
Para uma criança educada, no ensino oficial dos anos
70 do século passado, o Infante D. Henrique é um
herói.
Ensinaram-me a inteligência e a visão do homem que
colocou o país a procurar riquezas no mar desconhecido...
...Ensinaram-me que o Marquês de Pombal tornou
Portugal pioneiro na proibição do comércio de
escravos para a Europa mas, ao mesmo tempo,
esqueceram-se de me dizer que o mesmo Marquês
incentivou e até lucrou pessoalmente com o comércio de escravos, que continuou até muito tarde para
o Brasil e para outras colónias.
É correcto cortar cabeças a estas estátuas?
...Para mim, simbolicamente, será cortarem-me um
bocado do meu passado, um pedaço da minha identidade com todo o bom e todo o mal que ela herdou.
Eu, português e branco, olho para a estátua do
Infante D. Henrique em Lagos e sinto orgulho. Vou
até ao Edifício da Alfândega, onde está o museu
sobre a escravatura, e envergonho-me. Não suporto
a ideia de uma sociedade com comércio de carne
humana, mas isso não chega para desejar decapitar a
figura de D. Henrique....Porém, vou continuar a ter
orgulho em ser português, mesmo se cortarem a
cabeça ao Infante D. Henrique: qual é, afinal, o povo
que não homenageia gente discutível do seu passado
colectivo? Qual é, afinal, à luz da moral dos dias de
hoje, o povo com uma História totalmente inocente
de maldade?…
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CERIMÓNIA CONDUZIDA PELO VICE-’MAYOR’ PAULO PEREIRA

Içada bandeira de Portugal em Mineola, NY

 Da esquerda: o vice-’mayor’ Paulo Pereira, o presidente da câmara Scott Strauss e o vereador
Dennis Walsh com três membros da guarda de honra dos Bombeiros Voluntários de Mineola, NY
 Da esquerda: o vice-’mayor’ Paulo Pereira, o presidente da câmara Scott Strauss e o vereador
Dennis Walsh com três membros da guarda de honra dos Bombeiros Voluntários de Mineola, NY e ainda a
cônsul-geral de Portugal em Nova Iorque, Maria de Fátima Mendes e a presidente da NYPALC, Rosa Leal
 Por HENRIQUE MANO
LUSO-AMERICANO
em Mineola, NY

Muito embora sem
grandes aglomerações, e
respeitando as directivas
oficiais de combate à
propagação da COVID19, o Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades não passou em
branco no município
nova-iorquino de Long
Island.
Sob iniciativa do seu
vice-presidente, o português Paulo Pereira, fezse na passada quartafeira, 10 de Junho, pela
manhã, uma simbólica
cerimónia de hastear da
bandeira no edifício dos
bombeiros voluntários.
Ao evento marcaram
presença o ‘mayor’ Scott
Strauss, a cônsul-geral de
Portugal em Nova Iorque
Maria de Fátima Mendes,
a presidente do grupo
benemérito ‘Daughters of
Portugal’ e NYPALC e
coordenadora da parada

do 10 de Junho Rosa Leal,
o vereador Dennis Walsh
e os presidentes da direcção do Mineola Portuguese Center e do Centro
Cultural Alheirense, Fernando Frade e Joseph
Saramago, respectivamente.
Depois das intervenções de Paulo Pereira,

Maria de Fátima Mendes
e Scott Strauss, procedeu-se ao içar da bandeira, pela guarda de honra
dos ‘soldados da paz’ de
Mineola.
A cerimónia terminou
com um porto-de-honra
oferta do Centro Português local e da sua direcção.

 Maria Gouveia, Antónia Tinoco, cônsul-geral Maria de Fátima Mendes e Gracinda Dias

 A representação do Mineola Portuguese Center com o vereador Dennis Walsh

 Manuel Silva, Virgínia Silva e o vice-’mayor’ Paulo Pereira
na cerimónia do içar da bandeira em Mineola, NY

Uma cerimónia simbólica a evocar
Portugal, Camões e as comunidades

 A representação do ‘Alheirense’ com o vice-’mayor’ Paulo Pereira e bombeiros voluntários

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS ONLINE
Tel. 1(973)454-5732

www.portugalautorentals.pt

Actualidade
ALFREDO PEDRO, DO ‘CARVI HOTEL’

Empresário português
vende unidade de
hotelaria em Nova Iorque

46.ª Rua, que reabriu
recentemente para takeaway. “Também estamos a
repensar num conceito de
restauração diferente,
que se adapte a estes
tempos de incerteza”,
nota Alfredo Pedro.
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O empresário diz ter
duplicado o investimento
feito há 12 anos com a
compra do hotel em
Midtown, “prova de que
se podem fazer bons
negócios em tempo de
crise. Quando a oferta

nos foi feita, eu nem
acreditei”, revela. “Nova
Iorque vai dar a volta por
cima pela sua dinâmica
urbana, pela pujança económica e pelo seu poderio. A única questão é
quando.”

MELISSA MARQUES AMAYA

Enfermeira pediátrica de
origem lusa em Maryland
 Por HENRIQUE MANO
LUSO-AMERICANO
Nova Iorque

 O empresário português em frente ao ‘Carvi Hotel’ em Manhattan, que acaba de vender
 Por HENRIQUE MANO
LUSO-AMERICANO
Nova Iorque

A única unidade de
hotelaria independente
em Nova Iorque propriedade de um português - o
‘Carvi Hotel’ - acaba de
ser vendida a um consórcio chinês. A informação
foi adiantada em primeira mão ao jornal LUSOAMERICANO pelo empresário Alfredo Pedro. A

gerência do hotel com 9
andares e 40 quartos
passa em definitivo para a
nova gerência a 7 de
Julho.
“Foi uma oportunidade que me apareceu há
cerca de três meses, no
início da pandemia da
COVID-19”,
afirma
Alfredo Pedro. “As negociações duraram até
agora, com os compradores a concordarem com a

 Aspecto do lóbi do hotel em Nova Iorque

nossa oferta inicial.”
O ‘Carvi’ de Nova
Iorque vai manter o
actual nome durante
seis meses, com a família Pedro a manter a
unidade em Lagos, na
Praia de Dona Ana que, aliás, reabre dia
20 deste mês.
O ‘Carvi Hotel’ da
55.ª Rua, no coração da
‘Big Apple’, está encerrado desde Março.
O empresário não
põe de parte a hipótese
de voltar a investir na
hotelaria em Nova
Iorque. “Agora vamos
ter de reinvestir o capital obtido na venda do
‘Carvi’, muito embora
essa decisão venha a
ser tomada em família
no futuro”, adianta.
Os Pedro têm ainda
o restaurante ‘Ipanema’
em Nova Iorque, na

Nasceu em New Bedford, Massachusetts, filha
de imigrantes de Lisboa,
e fez o liceu em Torres
Vedras (Portugal) a enfermeira luso-americana
Melissa Marques Amaya,
que exerce a sua actividade profissional no estado
de Maryland.
Antes de ter abraçado
carreira na área da saúde,
Melissa Marques Amaya
trabalhava em marketing
para a marca de roupa
francesa Lacoste, tendo
ajudado a abrir várias das
suas lojas nos Estados
Unidos.
Foi a compaixão pelas
crianças e a inclinação
para ajudar os outros que
a levou matricular-se na
University of Maryland e
a seguir o seu programa
de enfermagem. Agora
está já há cerca de um
ano o serviço de uma clínica para crianças em
Maryland, a International
Pediatrics, que actua no
eixo
Kensington-Gaithersburg.
A
pandemia
da
COVID-19 também se lhe
cruzou pelo caminho,
considerando-a
“uma
experiência nova e muito
perigosa. É muito difícil
ver os pais dos nossos
pacientes, que são crianças, doentes e, ao mesmo
tempo, tentar proteger a
minha família em casa e
ainda preocupar-me com
os meus pais, que estão
em Portugal”, comenta.
A enfermeira lembra
que quem escolhe esta
carreira, “fá-lo acima de
tudo pelo amor que
temos ao espírito de
ajuda ao próximo.”
Na sua óptica, a

 A enfermeira pediátrica Melissa Marques Amaya nasceu em
New Bedford, Massachusetts, filha de imigrantes lisboetas

 A clínica International Pediatrics, em Maryland

melhor maneira da sociedade participar como um
todo no combate à
COVID-19 “é continuar a

lavar as mãos e a seguir
todas as normas já estabelecidas e conhecidas
por todos.”

Newark

BONITO EXEMPLO DA JUVENTUDE DA CASA DOS ARCOS

Rancho da Casa dos Arcos dançou o “vira”
NEWARK
RICKY
DURÃES

O Rancho folclórico da
Casa dos Arcos assinalou
o dia de Portugal de
forma original. Na passada sexta-feira, membros
do grupo deslocaram-se
ao parque de estacionamento do Seabra Foods,
em Newark e dançaram ai
o tradicional “vira”, para
gosto de muitos que
pararam para assistir os
jovens minhotos.
Jéssica Brito, um dos
elementos do grupo referiu, “este ano não temos
dia de Portugal, nem
arraiais e então tivemos a
ideia de num tempo de
muita incerteza trazer um
pouco de alegria à nossa
comunidade e pensámos
vir aqui e dançar e também transmitir uma mensagem de Portugalidade à
nossa comunidade. Como
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Recolha de lixo “grande”
A cidade de Newark informou que a recolha do
chamado lixo grande deverá recomeçar no dia 1 de
Julho na cidade de Newark. Depois de muitos ditos
e não ditos e inclusive de terem havido recolha em
algumas ruas da cidade, vamos ver se agora é
mesmo verdade esta informação. Quando pedimos
aos responsáveis da cidade essa informação por
escrito, a cidade informou que ainda não estava disponível. Caso para dizer, informação no seu melhor.

A partir de 2 de Agosto, lixo
vai ser recolhido à noite

jovens adoramos o folclore e esta pandemia tem
sido também muito difícil
para nós, assim juntámos
o útil ao agradável”.
A comunidade essa
apreciou
o
gesto.
Manuela Pereira referiu
ao LUSO-AMERICANO,
“vim fazer compras e tive

uma agradável surpresa,
agora por causa disso vou
comprar umas sardinhas e
começar a festejar o
nosso dia, já que esta
pandemia até isso nos
tirou”.
O rancho da Casa dos
Arcos e a sua juventude
estão de parabéns por

esta iniciativa que pelo
menos proporcionou a
muitos portugueses um
cheirinho da nossa cultura e tradições.
No final, a alegria foi
geral e a iniciativa mereceu o mais rasgados elogios de todos os presentes.

A recolha de lixo durante a noite deverá começar na cidade de Newark no próximo dia 2 de
Agosto, em vez de 14 de Junho, como originalmente tinha sido anunciado, para residentes da zona A
e em 2 de Novembro para residentes da zona B.
A zona A inclui as áreas de Weequahic e
Ironbound, North Broadway, Lower Broadway,
University Heights, Central Business District e a
secção Belmont.
A Zona B, inclui bairros em torno da Roseville
Avenue, Branch Brook Park, Sussex Avenue, Ivy
Hill, Fairmount, Clinton Hill, West Side e Lincoln.
O lixo deverá ser colocado no dia anterior e está
previsto também a passagem de um carro de lixo, se
por qualquer motivo o mesmo não for recolhido
atempadamente. Essa recolha permitirá evitar problemas relacionados com o transito, principalmente durante os chamados horários de ponta.

INICIATIVA DE ELIANA PINTOR MARIN, ICC E CLUBES PORTUGUESES

Campanha solidária regressa a Newark. Serão entregues mais
de 1000 cabazes alimentares a residentes em necessidade
campanha Asa Aberta
esta é uma forma de chegarmos a outros membros
da nossa comunidade e
iremos fazer a entrega
como habitualmente no
domingo”.
Neste momento a lista

para amanhã está praticamente encerrada, mas os
responsáveis referem que
pessoas em necessidade
podem contactar com o
Sport Club Português,
através do número 973589-1133.

S:
COMPRAMO OURO
Cerca de 1000 famílias
residentes da nossa
comunidade vão receber
amanhã, sábado 20 de
Junho, cabazes alimentares debaixo da operação
‘Somos Ironbound”.
A iniciativa partiu da
deputada estadual Eliana
Pintor Marin que contou
com a colaboração do
Sport Club Português, do
Clube Açores, do ICC
(Ironbound Community

Corporation) e do Banco
Alimentar de New Jersey.
Esta vai ser a segunda vez
que esta acção se realiza,
depois do sucesso da primeira iniciativa que se
realizou em Maio.
Segundo os responsáveis esta iniciativa ajudará
também membros de
outros clubes e organizações da comunidade que
se associaram ao evento.
Eliana Pintor Marin

referiu,” esta iniciativa diz
muito da capacidade da
nossa comunidade, que
une esforços para ajudar
os mais necessitados,
existe muita necessidade
no nosso bairro e na
nossa cidade e não poderíamos ficar indiferentes a
esta situação, depois do
sucesso da primeira iniciativa estou muito contente por podermos realizar esta segunda acção”.

Jack Costa enalteceu o,
“trabalho de todos e principalmente dos nossos
voluntários que estão a
coordenar os cabazes e
também a forma como os
mesmos serão entregues,
iremos entregar a maioria
desses cabazes directamente na casa das famílias para que a privacidade das pessoas seja mantida”. David Pimentel
referiu, “ depois da nossa

De 10k, 14k, 18k e 19k
Prata, Platina e Moedas
Ouro velho, usado e cascalho
Compare o preço do seu
ouro antes de vender!
Nós somos imbatíveis.
Furamos
Fura
mos as orelhas
gratuitamente
Certificado por o
Tel: (973) 344-3671
“NJ De
Depart
partment
ment of Weights”
Guarda-se sigilo

54 Magazine St.,
Newark, NJ 07105

Newark

Inscrições para a catequese
na Igreja Nossa S. de Fátima
A igreja Nossa Senhora de Fátima na cidade de
Newark informa que todos nos dias 27 de Junho e
11 de Julho, ambos os dias sábado, entre as 13 horas
e as 16 horas decorrerão no edifício do jardim escola da paróquia (ao lado da igreja) as matriculas para
a catequese. Os responsáveis informam que os
encarregados de educação devem fazer a sua matricula nesses dias de modo a que toda a logística
possa ser determinada.
Mais informações podem ser obtidas na reitoria
da Igreja.

Matriculas na escola portuguesa
no Centro Romeu Cascaes
O centro Romeu Cascaes vai oferecer aulas de
Português para alunos com idades compreendidas
entre os 5 e os 18 anos. Os alunos podem frequentar aulas do nível A1 ao nível C1, com aulas oferecidas aos sábados entre 9h30 e 13h. 12h30, no Centro
Romeu Cascaes, localizado na 14 Frank E. Rodgers
Boulevard N. em Harrison, Nova Jersey.
O registo pode ser feito na página do Facebook
da organização.
Para mais informações, contactar o número
(973)652-6810 ou via e-mail escolaportuguesacrc@gmail.com.
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DE MODO A AUMENTAR A TRANSPARÊNCIA DO DEPARTAMENTO

Polícias com violações disciplinares graves
terão identidade divulgada, em Newark
 Por RICKY DURÃES
LUSO-AMERICANO
em Newark, NJ

O mayor de Newark,
Ras J. Baraka, e o director
de segurança pública
Anthony F. Ambrose
anunciaram que as identidades dos agentes policiais que cometerem graves violações disciplinares serão divulgadas
como parte de um plano
para aumentar a transparência do departamento
de polícia perante o
público.
"Este é um passo na
direcção certa", referiu
Baraka. “Acredito que
essa nova política promova transparência, responsabilidade e ajude a
aumentar a confiança do
público nos agentes que
servem a cidade de
Newark ".
“Embora a grande
maioria de nossos agentes tenham uma folha de
serviço exemplar, este sistema de denúncia infor-

mará o público sobre os
nomes de qualquer policial que tenha sido demitido, ou suspenso por
mais de cinco dias devido
a uma violação disciplinar,”adiantou Anthony
Ambrose. Este sistema de
denúncia será implementado este ano e serão
incluídos nessa lista
todos os nomes desde
2014, ano em que Ras
Baraka assumiu o cargo
de mayor.

A nova política em
Newark segue a diretiva
emitida pelo procuradorgeral de Nova Jersey,
Gurbir S. Grewal, em 15
de Junho. Sob essa nova
directiva de aplicação da
lei, as identidades dos
policiais considerados
culpados por acções disciplinares que resultam
em rescisão, redução de
patente e suspensão
superior a cinco dias devem ser divulgados ao

público.
O LUSO-AMERICANO contactou vários
membros do departamento de polícia em Newark,
que referiram, “quem não
deve, não teme, agora
temos que ter a certeza
que essa divulgação
obdece a parâmetros
lógicos e é aplicável também noutros departamentos da cidade, e assim
poderemos falar em
transparência”.

Dragões de Newark não desfilaram no dia de Portugal
 Por RICKY DURÃES
LUSO-AMERICANO
em Newark, NJ

HÁ OFERTAS QUE
MARCAM E DURAM
TODO O ANO!
Ofereça uma assinatura do jornal
LUSO-AMERICANO e será
lembrado semana após semana.
Edição impressa: $60 por ano
Edição digital: $30 por ano
Ligue para: 973-344-3200
customerservice@lusoamericano.com

A delegação do
Futebol Clube do Porto
em New Jersey esclareceu os seus associados,
amigos e simpatizantes
que não recebeu nenhum
convite para participar
nas celebrações do dia de
Portugal em Newark,
nomeadamente no seu
desfile de viaturas representativas da grande
maioria das colectividades
e
associações
Portuguesas de Newark
na Avenida de Portugal,
Ferry Street. Carlos
Carvalho, líder da organização num comunicado
pelas redes sociais referiu, “quero deixar bem
claro, para todos vós, que
o FC Porto de New Jersey
nunca foi contactado nem

convidado para fazer
parte da celebração/desfile do dia de Portugal
2020 por ninguém, fosse
uma organização oficial,
uma colectividade ou um
privado, o que lamentamos e repudiamos profunda e veementemente
pela discriminação, falta
de consideração, de respeito e educação. Mesmo
atravessando uma fase
difícil no que diz respeito

a ter um espaço social
para a família Portista se
juntar e conviver (problema nosso e de mais ninguém...) nunca, nunca,
em muitos anos, deixámos de celebrar o 10 de
Junho, Dia de Portugal,
das Comunidades e de
Camões
com
os
Portugueses de New
Jersey, de Portugal e do
Mundo. Portistas, o que
não nos mata torna-nos

mais fortes e, mesmo
sabendo que isto não
aconteceu acidentalmente
mas sim por conveniência
e desonestidade cultural,
peço desculpa, pessoalmente, por ter sido apanhado “com as calças na
mão“ e não ter sido mais
perspicaz...somos Porto e
juntos somos mais fortes.Bem hajam e mantenham-se saudáveis”.

Newark
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ASSOCIAR LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO A POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO É ENCARADO COMO DISCRIMINAÇÃO

Comerciantes de Newark temem que código de cores na porta do
seu estabelecimento acabe por prejudicar o negócio

 Por RICKY DURÃES
LUSO-AMERICANO
em Newark, NJ

Os comerciantes de
Newark estão apreensivos
e ao mesmo tempo revoltados com o processo de
reabertura económica
adoptado pela cidade, já
que a adopção de um
código de cores catalogando estabelecimentos
como verde, amarelo ou
vermelho consoante o
nível de risco na área do
estabelecimento pode ter
um impacto no volume de
negócios do estabelecimento, quando esse código deveria sim ter em
atenção o trabalho desenvolvido pelos proprietários de modo a que o
estabelecimento esteja,
no dia de abertura dotado
para melhor servir o
cliente, tendo em atenção
os requerimentos da cidade.
O LUSO-AMERICANO saiu à rua e falou com
comerciantes que se mostraram indignados. Um
dos nossos interlocutores
referiu, “ gastei mais de
quatro mil dólares de
modo a que o meu estabelecimento estivesse
dotado de todos os requisitos e chegou aqui um
inspector com um certificado já feito e colocou
isso na porta, se era para
fazer isso, para que é que
estão a gastar dinheiro
com inspecções que não
acontecem. E depois já
tive clientes que chegaram a porta viram o distintivo amarelo e ficaram

preocupados, pois as
pessoas associam o distintivo a um possível
código de sanidade do
estabelecimento, não à
área onde o estabelecimento está inserido,
enfim esta reabertura é
um desastre e fazem-nos
perder tempo para nada,
pois já está tudo programado para servir alguns
interesses”.
Outro dos grandes
problemas
observado
pelo LUSO-AMERICANO
foi o facto de na mesma
rua e no mesmo bloco
existirem dois estabelecimentos, um com distintivo verde e outro com distintivo verde, como a
cidade determinou que
um está numa área de alto
risco e outra numa área
de risco moderado é no
mínimo estranho já que
um estabelecimento está
de frente para o outro.
São situações como esta
que levam ao descrédito
de uma iniciativa.
O vereador Augusto
Amador referiu ao LUSO
–AMERICANO,
“esta
medida está a deixar muitos comerciantes preocupados já que as pessoas
associam a cor ao estabelecimento e não à área, a
minha sugestão, que uma
vez mais não foi seguida
era que o código de cores
fosse aplicado consoante
o empenho e as alterações feitas pelo estabelecimento para seguir as
normas de segurança”.
Outra preocupação
tem a ver com o processo

em si, o LUSO-AMERICANO sabe que existem
estabelecimentos
em
Newark que submeteram
as aplicações num da e
praticamente no mesmo
dia receberam o seu código de cores, enquanto
outros continuam à espera.
Os
comerciantes,
esses estão preocupados
depois de três meses
encerrados ou a trabalharem de forma muito reduzida, encontram agora
entraves adicionais que
podem influenciar a escolha do cliente, numa
situação que deveria no
mínimo ter sido pensada
antecipadamente.
Outro grande problema que está a ser observado, é o facto de alguns

estabelecimentos terem
recebido informação em
primeira mão sobre medidas a virem a ser adoptadas pela cidade, mesmo
antes de vereadores
terem
conhecimento
dessa mesma situação.
Por exemplo, alguns
vereadores da cidade não
tinham conhecimento da
ordem executiva assinada
ontem, quinta-feira 18 de
Junho, pelo mayor Ras
Baraka que autoriza que
estabelecimentos possam
expandir a instalação de
esplanadas em passeios,
espaços públicos e parques de estacionamento.
Mas em pleno coração do
Ironbound, houve estabelecimentos que já tinham
esse espaço instalado,
antes da ordem ter sido
assinada, o que tornava o

mesmo
ilegal,
mas
mesmo assim recebeu o
seu código de cores e a
visita de um inspector,
que não viu nenhum problema nessa situação.
São situações como
esta que levam ao descrédito total de um processo, onde aparentemente
certos estabelecimentos
têm acesso a informação
privilegiada, antes mesmo
de a mesma ter sido tornada pública ou aprovada. De facto a ordem executiva 20-0007 tornou-se
efectiva no dia 15 de
Junho, mas alguns estabelecimentos na semana
anterior já tinham a sua
esplanada construída, o
que lhes permitiu uma
abertura total no dia 15 ao
público, enquanto outros
somente nesse mesmo dia

15, ou até no dia 18 (dia
em que a mesma foi tornada pública) começaram
a delinear esse ponto
como parte da estratégia
de abertura.
Numa altura, em que
mediante os dados da
apresentados pela cidade,
menos de 800 estabelecimentos submeteram os
seus formulários, e cerca
de 200 receberam informação que os seus processos não foram aprovados, seria bom que essa
informação fosse tornada
pública, de modo a clarificar expectativas que
possam tornar este processo que se tornou
muito confuso e pouco
claro, mais acessível a
todos os comerciantes.
Newark no seu melhor?

Kearny

“Farmers market” já abriu em Kearny

FALECIMENTO
ARMANDO PEDREIRA
JUNHO 7,1942 - JUNHO 17, 2020
Faleceu no dia 17 de Junho, em North
Arlington, NJ, Armando Gonçalves
Fernandes Pedreira, de 78 anos de idade.
Era natural de Gondomil, Valença do Minho, Portugal e imigrou para os Estados Unidos em 1965, e fixou residência em
Newark, antes de mudar para Kearny.
Armando foi operário e membro do sindicato de trabalhadores da construção, Local 472 de Newark por 30 anos,
aposentando-se em 2004.
Sobrevivem-lhe a esposa Fernanda De Jesus Barros
Fernandes (nee Gonçalves) Pedreira; os filhos Armando (e
esposa Helena), Sandra (e marido Daniel); os netos Maia,
Christopher e Alyssa, para além de outros parentes e amigos.
Devido às regulamentações do estado de New Jersey
devido à pandemia do coronavírus, a cerimónia foi privada.
Os serviços fúnebres foram da responsabilidade da
Buyus Funeral Home 426 Lafayette St., em Wilson Ave,
Newark, NJ 07105.
Para informações, visite www.buyusfuneralhome.com

 Por RICKY DURÃES
LUSO-AMERICANO
em Harrison, NJ

O Kearny Farmers
Market abriu as suas portas ontem, quinta-feira 18
de Junho.
Este ano, o Kearny
Farmers Market terá uma
aparência diferente, devido à crise do COVID-19.
Todos os clientes devem
usar
uma
máscara
enquanto estiverem no
mercado. Haverá placas
indicativas sobre a porta
de entrada e saídas do
mercado. O distanciamento social será necessário, e apenas uma pessoa por família deverá
visitar o espaço.

ACP e Centro Romeu Cascaes abrem
amanhã as suas esplanadas
 Por RICKY DURÃES
LUSO-AMERICANO
em Harrison, NJ

A Associação Cultural
Portuguesa de Kearny e o
Centro Romeu Cascaes
vão amanhã abrir o seu
espaço exterior e assim
oferecer a excelência gastronómica a sócios e amigos que queiram visitar
os dois espaços, onde a
partir do meio dia podem
ser saboreados os petiscos que tornam a nossa
gastronomia única.
Delfim
Sarabando,
presidente do Centro
Romeu Cascaes referiu,
“vamos amanhã abrir a
nossa esplanada e teremos um cardápio bem
português, como sardinhas, o frango e as febras.
Depois de três meses
praticamente encerrados
vai ser bom desfrutar de
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Os clientes devem evitar tocar na mercadoria, a
menos que planeiam a
sua compra. Estarão também disponíveis locais de
higienização das mãos no
mercado.
Devido à crise do
Covid-19, as ordens
podem ser feitas atempadamente, e os pedidos
podem ser feitos no site
www.alstedefarms.com .
Cada visitante receberá um saco de compras
reutilizável, patrocinadas
pelo Provident Bank.
Durante os meses de

Julho e Agosto, cada
cliente que gastar mais de
10 dólares receberá um
copão de desconto de 1
dólar.
O Kearny Farmers
Market está localizado na
Garfield Avenue, entre a
Kearny Avenue e a
Chestnut Street, adjacente à Biblioteca Pública de
Kearny. O mercado estará
aberto todas as quintasfeiras até ao mês de
Outubro das 12h às 18h.
Alberto Santos, presidente da autarquia de
Kearny pediu aos mora-

dores da cidade que
apoiem os agricultores
locais e que façam compras no novo espaço,
“estamos realmente orgulhosos da popularidade
do Kearny Farmers
Market. Há uma variedade enorme de produtos e
a sua qualidade é excelente, esta iniciativa
merece todo o nosso
apoio”.
O mercado iniciou
assim a sua 16ª temporada, determinado a atingir
o sucesso dos anos anteriores.

)5(17($20$5(0:,/':22'&5(671-

um espaço bonito e acolhedor e com excelente
comida”.
Em Kearny, Henrique
Chaves, presidente da
ACP convidou também os
associados e amigos,
“depois de todo este
tempo encerrados vamos

abrir o nosso parque de
estacionamento e trazer a
todos os nossos associados e amigos o melhor da
nossa gastronomia, preparados pela nossa equipa
de
voluntários.
Visitem-nos que vão gostar”.

SHAW BUYUS
CASA FUNERÁRIA

MÁRIO TEIXEIRA, IV, MANAGER, NJ LIC.#3757
Mário Teixeira, Jr. ,Director, NJ Lic.#2542 • Monique Teixeira, Director, NJ Lic.#4048

138 Davis Ave., Kearny NJ • Tel: (201)991-2265 • Fax: (973)344.2120
Negócio familiar em vários locais. • Especializados em transporte internacional.
Fluentes em português e espanhol • Acesso a deficientes motores.

www.buyusfuneralhome.com
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Restaurante Minhoto reabriu esplanada mais espaçosa e funcional
ELIZABETH

JOAQUIM
MARTINS

Depois de completamente encerrado desde o
início da pandemia
Covid-19, o restaurante
Minhoto, na cidade de
Elizabeth, voltou à actividade mas apenas, e por
enquanto, com serviço de
esplanada.
A mesma reabriu na
última segunda-feira, e
desde então tem registado diariamente um apreciável número de clientes
que manifestam, assim, a
sua satisfação pelo facto
de a situação estar a voltar à normalidade, e
poderem voltar a frequentar o restaurante da sua
preferência.
Agora com capacidade para cerca de 60 lugares, esta esplanada, que
já existia, foi devidamente
ampliada e adaptada às
novas circunstâncias onde
é mantida a distância
social e outros preceitos
que o momento exige.
Quem também cumpre
as regras a rigor são os
funcionários, que servem
de luvas e máscaras
faciais.
Com mais espaço tornou-se também num local
mais atraente, com lugares em recinto coberto e
outros ao ar livre, ao
gosto do cliente.
Também ao gosto do

 A proprietária Ana Rodrigues

 A equipa de serviço na esplanada do restaurante Minhoto

cliente são os pratos confeccionados pelo chefe
Gabriel, por onde passam
os grelhados e toda a
variedade de pitéus que
constam no longo menu
A proprietária Ana
Rodrigues disse estar
muita satisfeita pelo
regresso da clientela
depois destes longos
meses de ausência, e que
espera ansiosamente a
ordem para ser utilizado
o salão e bar do restaurante, para o que já se
encontram devidamente
protegidos.
Registe-se o regresso
de todos os funcionários,
já conhecidos pela clientela o que é mais uma
garantia de bom serviço.
A Ana disse também
que o prejuízo foi enorme
mas espera que tudo
entre na normalidade.
O restaurante Minhoto
é um dos mais antigos
restaurantes portugueses
na cidade de Elizabeth
embora com alguns inter-

regnos no seu funcionamento, e há 14 anos consecutivos com os mesmos
proprietários.
A cozinha do Minhoto
está aberta de domingo a
quinta das 10:00am às
10:00pm, sexta e sábado
das 10:00am às 11:00pm.
Está situado em 851-853
E.Jersey St., com o telefone 908-965-1400.

ALCIDES T. ANDRIL, ESQ.
ANDRIL & ESPINOSA, LLC
(908)

558-0100

Trata de compra e venda de casas • Testamentos • Apelos de seguro social
• Acidentes de carro e de trabalho • Casos criminais

534 WESTFIELD AVE. •ELIZABETH, NEW JERSEY

Elizabeth, NJ
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Jovem Daniel Gonçalves toca concertina desde os três anos de idade
 Por JOAQUIM MARTINS
LUSO-AMERICANO
em Perth Amboy, NJ

Diz-se que “filho de
peixe sabe nadar”, mas
neste caso aplica-se o
trocadilho, “neto de peixe
sabe nadar” dado que
vem do seu avô a arte de
tocar concertina.
Trata-se de Daniel
Gonçalves, que nasceu,
cresce e vive em Perth
Amboy, filho de pais caldenses, a Fátima natural
da Serra do Bouro, e o
Carlos, do Nadadouro,
freguesias da cidade das
Caldas da Rainha.
O Daniel começou a
dedilhar os botões duma
pequena concertina como
autodidacta com três
anos de idade. Por volta
dos cinco anos durante
as férias em Portugal
começou a tocar com
uma concertina maior do
seu avô paterno, e com
sete anos teve a primeira
concertina nova, que os
pais lhe ofereceram.
A partir daqui conti-

nuou a aprender sozinho
e já a tocar para o público com muito sucesso e a
comprovar a sua capacidade de aprendizagem.
Com 10 anos começou a
frequentar a escola de concertinas do Clube Português de
South River, e quando fez 12
anos o avô materno ofereceulhe a primeira concertina de
marca (Organola) com que
começou a tocar no Rancho
Raízes de Portugal do referido
Clube.
Não mais deixou de fazer
aquilo de que gosta, tocar, e
no ano passado visitou Arcos
de Valdevez aonde se juntou a
grandes tocadores de concertina sendo muito apreciado e
aplaudido, onde recebeu
vários convites.
Também nesta localidade
conheceu e tocou com o seu
“irmão gémeo do coração”,
também chamado Daniel
Gonçalves com a mesma idade
(apenas 2 meses de diferença)
e um grande tocador de concertina. Ainda em Arcos de
Valdevez comprou uma nova
concertina, uma Super

Eleições no Portuguese
Sporting Club
O
Portuguese
Sporting Club leva a efeito hoje, 19 de Junho, uma
Assembleia
Geral
Ordinária, com início às
8:00pm, com a seguinte
Ordem de Trabalhos
1. Abertura
2. Chamada dos sócios presentes
3. Minuto de silêncio em memória dos sócios
falecidos
4. Leitura da acta da assembleia anterior
5. Votação da mesma
6. Leitura de correspondência
7. Reportes de comissões
8. Eleição dos novos corpos gerentes
9. Discussão de assuntos de interesse para o
Clube
10. Encerramento
De acordo com a convocatória, devido ao corrente
estado de Covid-19 pede-se aos sócios que sigam os
protocolos estabelecidos pelo Governador Murphy.
As máscaras devem ser usadas, e deve ser mantida a
distância social de dois metros entre assentos, assim
como será respeitada a capacidade de 25% da capacidade do salão.
A quem não poder comparecer pessoalmente será
oferecida a participação por “Zoom”, para o que deve
comunicar
por
email,
portuguesesportingclub@gmail.com, para que possam ser enviada as informações.

Organola que usa actualmente
e exibe com muito orgulho.
Já tocou com Mike da
Gaita, Daniel Sousa e outros
grandes nomes nas concertinas, participou nas rusgas na
Casa do Minho, em Newark,
com muito sucesso tendo
recebido vários convites para
actuar noutros ranchos.
Com apenas 17 anos de
idade, e 14 a tocar concertina,
o Daniel não se fica só por
este instrumento. Dança e
toca no Rancho Raízes de
Portugal, do Clube de South
River desde tenra idade, e
toca órgão e canta na Igreja de
Nossa Senhora do Rosário de
Fátima, em Perth Amboy. Para
além dos estudos, termina
agora o 10º no liceu de Perth
Amboy.
Mas o Daniel não está
sozinho nesta jornada pela
música e pelo folclore. Tem a
seu lado o seu pai que canta
no Rancho de South River e
no coro da Igreja portuguesa

 Várias fotos do percurso do Daniel, agora com 17 anos de idade

 Os dois ‘tesouros’ do Daniel

em Perth Amboy, e a sua mãe
que também faz parte do rancho de South River. Do outro
lado da Atlântico tem o seu
avô paterno, que o acompanha
a par e passo neste seu gosto
pelas concertinas.
A fazer as malas para as
férias em Portugal, em agenda
está, mais uma vez, actuar
para os idosos no Fonte Santa
Centro Social, na Serra do
Bouro.

 O Daniel no órgão da Igreja de Nª Sª do Rosário de Fátima

 Além de tocar também dança no Rancho Raízes de Portugal,

de South River

Long Branch, NJ

| JUNE 19, 2020 |

11

Escola Lusitânia entregou diplomas às finalistas do 9º ano
 Por JOAQUIM MARTINS
LUSO-AMERICANO
em Long Branch, NJ

da língua de Camões”, é
a
mensagem
da
Directora
Escolar
Chegou ao fim mais Raquel Rosa
um ano lectivo na
Clube felicita
Escola Lusitânia, quatro
A direcção do clube dá
alunas
concluíram,
os parabéns e deseja um
assim, nove anos de
futuro próspero e de
estudo
de
Língua
sucesso para as graduaPortuguesa.
das da turma 2020 da
Isabella
Taborda,
Escola Lusitânia. Aqui
Jordan
Vieira,
está mais um orgulho da
Alexandra Santos e
nossa associação
Stephanie da Rocha frequentaram a escola do
Escola com
Clube Português de forte envolvimento
Long Branch, e foi no
A Escola Lusitânia, do
meio da pandemia cau- Clube Português de Long
sada pelo Covid-19 que Branch, conta no seu histerminaram os seus torial com forte envolviestudos nesta institui- mento não só de teor acação. Para trás ficam démico como também em
muitos anos de aventu- actividades da comunidaras, aprendizagem e de pelo que conta com
acima de tudo de ami- várias distinções.
zade.
Um dos seus baluartes
“Parabéns às finalis- é a tradição de receber
tas e aos seus pais por alunos de uma escola
incentivarem o ensino secundária de Portugal.

 Jordan Vieira

 Alexandra Santos

 Stephanie da Rocha

Este projecto de intercâmbio toca todos os
anos a vida de cerca de
meia centena de jovens
que visitam, muitos pela
primeira vez, os Estados
Unidos, tem como principal objectivo estabelecer
laços entre os jovens de
ambas as instituições
mantendo assim a ligação
entre Portugal e os
Estados Unidos mais próxima.
A escola de Oliveira

de Azeméis, com quem
este intercâmbio é mantido, para além das professoras e alguns encarregados de educação já chegou a vir também a deputada da Assembleia da
República, Helga Correia,
que visitou as instalações
do clube e da escola,
assim como teve a oportunidade de conviver com
entidades citadinas.
De salientar também a
visita de alguns alunos

desta escola à Assembleia
da República, o que certamente deixa sempre
uma marca indelével na
vida dos jovens estudantes.
Refira-se também que
desde o início do ano lectivo que agora terminou
a Escola Lusitânia conta
com uma nova professora
vinda de Portugal, Lucília
Moniz, professora de
Língua Portuguesa com
mais de 25 anos de expe-

 As alunas com a Directora Escolar Raquel Rosa (esquerda) e a professora Lucília Moniz

+
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CONTRACTORS

ASSOCIATES PLUS
908-964-9010
ORÇAMENTOS
908-964-5199
GRATUITOS!
John@iapmail.com CONTACTE-NOS!
www.iapins.com

1523 MORRIS AVE., UNION, NJ
1098 HIGHWAY 34, ABERDEEN, NJ

riência, que é uma mais
valia para o ensino nesta
escola.
A Escola Lusitânia no
seu melhor.

 As alunas com as suas mães

INSURANCE
Tel:
Fax:
Email:
Web:

 Isabella Taborda
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Califórnia

DO PASSADO AO FUTURO:

O Centenário da rádio
portuguesa na Califórnia
Por
DINIZ
BORGES

Tinha eu 10 anos de
idade. Estávamos no último domingo do mês de
outubro de 1968, havia
chegado à Califórnia, com
os meus pais e irmão, há 2
dias. Eram seis horas da
tarde. Meus tios ligaram a
rádio e tínhamos de nos
sentar na sala, porque ia
para o ar o programa do
Senhor Joaquim e da
Dona Amélia: Ecos do
Vale. Tinha sido este
casal, segundo nos informava meu tio, que nos
tinha ajudado com a
documentação para chegarmos à Terra Prometida.
Meu pai tinha-lhes trazido
uma oferta dos Açores. E
iam falar de nós.
Recordo-me, vivamente,
de ficar encantado com o
programa de rádio do
casal Morisson. Num
português puro, com uma
dição perfeita, falavam de
negócios que serviam a
comunidade, de festas
que iam acontecer, de
“leitarias” que precisavam
de ordenhadores de vacas,
de portugueses que festejavam os seus aniversários, e a meio do programa, fizeram uma saudação
(com direito a música
exclusiva) à família Borges
que tinha acabado de chegar da Praia da Vitória,
ilha Terceira, para tentar a
sua sorte na grande
América. Eramos nós.
Dois dias depois de chegar aos Estados Unidos,
com apenas 10 anos, apaixonei-me pela rádio em
língua portuguesa na
Califórnia.
Nem tão
pouco sabia que em 1968,
a rádio em língua portuguesa já tinha 48 anos de
existência.
A história da presença
portuguesa na rádio da
Califórnia não pode ser
contada num mero texto.
Merece um livro, ou dois.
Porém, é injusto que se

passe esta data histórica
sem nos debruçarmos
sobre um dos mais importantes elos que a comunidade da Califórnia teve
durante os últimos 100
anos. A pesquisa de
Eduardo Mayone Dias, a
quem devemos a história
da comunidade portuguesa na Califórnia e no
Havai, publicada em livros
e ensaios, certifica-nos
que o primeiro programa
de rádio em língua portuguesa na califórnia aconteceu a 10 de junho de
1920. Estamos a comemorar o centenário do
órgão da comunicação
social mais popular na
nossa comunidade, o qual
tem uma riquíssima história. Há 100 anos, na
segunda quinta-feira do
mês de junho, na estação
de rádio KGBM, de
Modesto/Stockton, no
Vale de São Joaquim, nascia pela mão de José
Vitorino, emigrante da
ilha Terceira, o programa
semanal, Vasco da Gama.
A rádio dava os seus primeiros
passos
nos
Estados Unidos antes de
se começar os passos significativos da rádio em
Portugal, ou seja três anos
antes de 1923, quando é
criada em Lisboa a
Sociedade Portuguesa de
Amadores de Telefonia
Sem Fios, e cinco anos
antes de a 25 de outubro
de 1925 começar pelas
mãos de Nunes dos
Santos a CTI-AA, dada
como a primeira estação
de rádio em Portugal.
José Vitorino, que não
sabia ler ou escrever,
segundo uma entrevista
de Frank Mendonça (um
radialista muito popular
durante várias décadas,
também no Vale de São
Joaquim) a Euclides Álvares, dada há mais de 40
anos, começou o primeiro
programa de rádio em língua
portuguesa
na
Califórnia, e que se saiba,
nos Estados Unidos. E
praticamente uma década
antes das primeiras experiências com a rádio nos
Açores. Em 1928-29 em

Ponta Delgada e em 1933
na Terceira, segundo as
informações dadas num
excelente artigo escrito
por José Andrade sobre os
75 anos da rádio no arquipélago.
Em 1930, tal como nos
relata o antigo professor
de
português
na
Universidade
da
Califórnia em Los Angeles
(UCLA), aparece outro
pioneiro, Arthur Vieira
Ávila, natural das Lajes do
Pico. Havia emigrado em
1909 e já tinha fundado, o
primeiro jornal português
no Vale de São Joaquim,
que chegou a ser sediado
em Tulare, o Lavrador
Português. Nesse ano,
cinco anos antes do estabelecimento da atual RDP
(antiga emissora nacional)
e uma década depois do
começo do programa de
José Vitorino, coadjuvado
pela sua esposa, Celeste
(Rosinha) Ávila, Arthur
Ávila começou o primeiro
programa de rádio diário
na Califórnia, Castelos
Românticos, emitido a
partir da cidade de
Oakland. A década de
1930 foi fértil para a rádio
portuguesa na Califórnia
com o aparecimento de
outros programas, alguns
com vida efémera, como o
programa Voz dos Açores,
também diário, começado
em Tulare por Gus
(Gustavo) Simas, com raízes na ilha do Pico. Em
1937, Inácio e Margarida
dos Santos (ele de
Portugal continental e ela
de São Miguel) lançaram
o programa Portugal, o
qual continuou com transmissão ininterrupta (em
1975 transferido para Joe
Silva) durante 60 anos.
Miguel Canto e Castro, a
2 de julho de 1961 começou o programa Saudades
da Nossa Terra, que ainda
hoje é transmitido semanalmente (aos sábados
das 10h00 às 12h00 na
www.radioportugalusa.co
m). É neste momento o
mais antigo programa de
rádio em língua portuguesa, existente na América
do Norte, com transmis-

são incessante há 59 anos.
Durante as décadas de
1960 e 70, (particularmente com a emigração
pós-Capelinhos) foram
inúmeros os programas de
rádio em língua portuguesa que viram a luz do dia
na Califórnia. Há nomes
que apesar da distância no
tempo ainda são sonantes
na comunidade, particularmente na faixa etária
com mais de 50 anos de
idade, porque, ou foram
criados com alguns destes
nomes, ou os pais falaram-lhes deles. Agnelo
Clementino, Frank Mendonça, Arnaldo Gonçalves, Higino Costa, Camilo
Melo, Inácio dos Santos,
Francisco e Josefina Canto
e Castro, Joaquim e
Amélia Morrison, Mimi
Dias, Ana Calado, António Carvalho, George
Ázera, Maria Cabral,
Frank Dias, Idalina Mello,
Joaquim Correia Sr., Paulo
Goulart, Tony Freitas,
Casey Santos, e o célebre
Joaquim Esteves, entre
outros. Há ainda nomes
que ainda estão na rádio,
ou que há anos a deixaram, mas são iconográficos na nossa comunidade:
Lúcia Noia, Joe Silva,
Euclides Álvares, Osvaldo
Palhinha, João Manuel
Dias, Eduardo Paim, Vital
Marcelino, João Cardadeiro, João e Ana Maria
Morrison, Maria Fernanda
Simões, entre outros. Em
1977, ainda com 18 anos,
e depois de substituir um
amigo meu numas emissões (quando este foi a
Portugal) também me
aventurei. Com toda a
ingenuidade dos 18 anos,
num programa de rádio
em língua portuguesa,
que se chamava A Voz do
Emigrante Português. E
confesso, publicamente,
que quando acabei a primeira emissão, que teve
direito a bênção de padre,
fiquei com a sensação de
que talvez tivesse cometido o pior pecado da
minha vida, daí que tivesse sido muito bom receber
um telefonema do veterano Joaquim Morrison que
me encorajou a continuar.
Aliás, os nomes dos
programas de rádio, hoje
quase todos inexistentes
continham uma grande
dose de romantismo.
Vejamos:
Aurora de
Portugal, Portugal de
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Hoje, Sonhos de Portugal,
Saudade de Portugal,
Memórias de Portugal e
Açores, Portugal Terra de
Fé, Amor da Pátria, Lembrando Portugal, Jardim
dos Açores, Pérolas do
Atlântico, Ecos Portugueses, Ecos dos Açores,
Ecos do Vale, Programa
Portugal, Melodias de
Portugal, Portugal na
Califórnia, Recordações
de Portugal, Recordar é
Viver, Saudades dos
Açores, Voz da Saudade,
Voz da Lusitânia, Sol de
Portugal, Portugal Novo,
Saudades da Minha Terra,
Hora Portuguesa, são alguns exemplos das centenas de programas de
rádio, alguns com nomes
repetidos que fizeram
parte desta história. Em
1979, há 42 anos, existiam
29 programas de rádio no
Vale de San Joaquim, mais
de uma dúzia na zona da
baía de São Francisco/São
Jose e perto meia dúzia no
sul da Califórnia e na zona
a norte de São Francisco.
Perto de meia centena de
programas de rádio em
todo o estado que nos
davam uma multiplicidade
de vozes e que foram, em
grande parte, os grandes
responsáveis pela comunidade que se construiu.
Em 1974 foi inaugurada
a KRVE, projeto de três
emigrantes: José Rosa, do
Faial, Batista Vieira de
São Jorge e o lendário
Joaquim Esteves da Terceira. Na década de 1980,
quando Joaquim Esteves
abandonou a empresa
foram contratados dois
locutores profissionais,
José João Encarnação e
Mário Vargas, e mais tarde
Tito Rebelo. Em 1982,
tive oportunidade de formar em Visalia (cidade
junto a Tulare), com Joaquim Correia Jr. e a presença do locutor recentemente emigrado dos
Açores, Henrique Dédalo,
a primeira estação de
rádio em língua portuguesa a transmitir 24 horas
por dia no estado da
Califórnia, que Mayone
Dias,
generosamente,
descreveu nos seguintes
termos: “a novidade do
seu carácter técnico – o
circuito fechado – a
amplitude e variedade da
sua programação, o dinamismo dos seus locutores
e o seu alto nível linguísti-

co que passou a oferecer
fazem verdadeiramente
honra a uma rádio moderna e às capacidades criativas dos três homens que a
lançaram.”
Hoje a rádio em língua
portuguesa é muito diferente. Com as rádios online e os podcasts, assim
como uma comunidade
que fala português bastante envelhecida, a rádio
já não é a mesma, o que
se entende, perfeitamente. Há uma reflexão a
fazer-se sobre o futuro da
rádio ao serviço da comunidade da Califórnia. Será
em inglês? Terá outra dinâmica? Estará somente
nas novas tecnologias?
Debater estas e outras
questões, enquanto se
regista a história deste
centenário, é um dos objetivos do PBBI da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. É que
este centenário precisa,
com urgência, de ser
comemorado como forma
de se registar o passado,
de se celebrar no presente
os feitos destes pioneiros,
e os seus persecutórios, e
de se projetar o futuro.
Num momento em que as
novas gerações começam,
e ainda bem, a gerir a
nossa vida comunitária na
Califórnia, é imperativo
que conheçam o seu passado, e a rádio teve um
papel predominante na
orquestração desse passado. Estamos aqui sobre os
ombros de alguém, na
realidade a comunidade
portuguesa, quase toda de
origem açoriana na Califórnia só é a mesma comunidade graças ao pioneirismo da rádio cujo
centenário celebramos.
No livro Miscelânea
L.U.S.A.landesa, Mayone,
ao dissertar sobre a rádio
portuguesa da Califórnia,
escreve: “são eles dignos
da nossa admiração pelo
muito que têm oferecido e
pelo seu gigantesco esforço no sentido de fazer
reencontrar o emigrante
com as suas raízes e de o
auxiliar a articular a sua
vida longe da sua terra
natal.” Estamos conscientes que essa não é a
comunidade de hoje, mas
esse passado tem de ser
reconhecido, comemorado e compreendido, se
queremos ter comunidade, amanhã.

New Jersey

Fase 3 de reabertura em NJ
pode acontecer mais depressa
do que se pensa
New Jersey poderá passar para a "Fase 3" do seu
plano de abertura do coronavírus - uma fase que
inclui refeições nos restaurantes, bares reabertos e
entretenimento com algumas restrições - dentro de
semanas se o surto de coronavírus no estado continuar a abrandar, disse o governador Phil Murphy.
"Penso que é uma questão de semanas e não de
meses", disse Murphy quando lhe pediram uma data
para o início da Fase 3.
O Estado iniciou oficialmente a 2ª Fase do plano
de recuperação em várias fases na passada segundafeira com a reabertura de das esplanadas com requisitos de distanciamento social e negócios não
essenciais a meia capacidade. A fase 3 seria o passo
final antes do que a administração de Murphy descreveu como um "novo normal" uma vez que uma
vacina ou tratamento para coronavírus fica amplamente disponível.
Murphy não se comprometeu com uma data para
a fase 3, que também inclui a expansão dos cuidados pessoais e o trabalho nos escritórios. Enquanto
a ordem de permanência em casa foi levantada na
semana passada, Murphy continuou a sugerir o teletrabalho para permitir que o trabalho seja feito
remotamente sempre que possível.
O número de hospitalizações em New Jersey tem
abrandado nas últimas semanas e todo o processo
liderado por Murphy parece estar a ter resultado,
ainda que algumas regras sejam sobrepostas por
ordens municipais como acontece em Newark.
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Pequeno negócio não está satisfeito
com a forma como Murphy está a
lidar com a pandemia
Onze semanas de
encerramento de muitos
pequenos negócios em
New Jersey estão a gerar
uma onda de revolta nos
proprietários desses negócios.
Não fazem ideia quando poderão reabrir ou o
que se pode fazer para se
prepararem.
O Governador Phil
Murphy disse que há
métricas para a reabertura,
mas não deu detalhes
sobre o que são. Murphy
disse que a orientação está
a chegar para os donos do
ginásio, mas até lá, só
podem adivinhar o que o
Estado vai exigir deles.
Para os proprietários
esta confusão justifica
como o Estado lidou com a
pandemia e a crise que
esta gerou, classificando

mal os negócios “essenciais” e “não essenciais”.
"Estabelecemos todos
os mesmos parâmetros e
directrizes que todas as
grandes lojas fizeram.
Tomámos todas as precauções necessárias, mas
ainda somos considerados
não essenciais, disse um
proprietário.
"Isto não está certo.
Todos os negócios são
essenciais. Cada empresário vai dizer-lhe o mesmo.
Ao longo da pandemia,
Murphy e a sua equipa de
coronavírus têm fornecido
actualizações diárias sobre
os números de casos, lares
de idosos e internamentos,
dizendo que estão a tentar
ser transparentes. Mas
quando se trata de negócios — e especialmente
das pequenas empresas

que são a força vital da
economia do Estado — é
uma história diferente.
Proprietários de empresas, e até legisladores do
seu próprio partido disseram que quando se trata de
abordar as especificidades
sobre as empresas - exactamente quando podem
reabrir e o que determinará isso - o governador fica
indeciso.
Murphy anunciou a 1 de
Junho que New Jersey vai

entrar na Fase 2 do processo de reabertura, permitindo as refeições ao ar livre,
e que lojas de retalho não
essenciais reabram no final
deste mês. Na terça-feira
levantou a ordem de permanência em casa e anunciou que reuniões maiores
seriam permitidas tanto no
interior como no exterior,
mas há cidades como
Newark com regras diferentes.

Estados Unidos

Trump assina ordem
de reforma policial
O presidente Donald Trump assinou esta semana um
decreto com o objectivo de melhorar a qualidade do trabalho da polícia no País. Trump foi pressionado a fazer
algo após semanas de protestos contra a violência policial, depois da morte de George Floyd.
A medida prevê que departamentos de polícia compartilhem o histórico dos seus agentes. Desta forma, um
policia que já tenha abusado da força enfrente dificuldades na sua recolocação. Segundo o presidente, os EUA
vão incentivar o uso de novas armas não letais para diminuir os confrontos que resultam em morte. A imobilização com o joelho – a causa da morte de Floyd – será banida, a não ser em casos em que o agente esteja em risco
de morte.
“Reduzir o crime e aumentar a qualidade (da polícia)
não são objectivos opostos”, disse Trump nos jardins da
Casa Branca. “Trabalham juntos. E é por isso que assino
hoje um decreto que irá encorajar os departamentos de
polícia a adoptarem os padrões mais elevados para servir
suas comunidades,” disse. Ao contrário do proposto por
grupos ligados aos direitos humanos, que queriam diminuição dos recursos para as forças policiais, a medida de
Trump prevê o aumento do investimento em equipamentos.
“Os americanos sabem da verdade: sem a polícia há
caos. Sem lei há anarquia e sem segurança há catástrofe”.
O presidente não deu mais detalhes sobre o conteúdo
da ordem executiva, mas afirmou que irá trabalhar junto
ao Congresso para elaborar uma reforma mais sólida.
O senador republicano Tim Scott, está encarregado
de elaborar o pacote de medidas. Espera-se que o texto
seja em breve publicado na íntegra.

Supremo Tribunal julgou
a favor do DACA
de Acção Diferida para tribunal que a administrachegadas de Infância, que ção não seguiu o fim do
dura há 8 anos, é ilegal e programa correctamente.
"Não decidimos se o
que os tribunais não têm
qualquer papel a desem- DACA ou a sua rescisão
penhar na revisão da são políticas sólidas",
Roberts.
decisão de acabar com o escreveu
"Abordamos apenas se a
DACA.
O juiz-chefe John agência cumpriu a exiRoberts, acompanhado gência processual de que
Os juízes rejeitaram os pelos seus quatro colegas fornecesse uma explicaO Supremo Tribunal
rejeitou ontem quinta- argumentos da adminis- liberais, escreveu para o ção fundamentada.
feira o esforço do tração de que o Programa
Presidente Donald Trump
para acabar com a protecção legal de cerca de
650.000 jovens imigrantes, uma derrota impressionante ao presidente no
meio da sua campanha de
O atendimento ao público nos Consulados obedecerá às seguintes regras:
reeleição.
Apenas serão atendidos utentes com agendamento prévio (sem walk-ins),
Por agora, esses imi- excepto onde tal se não afigure tecnicamente possível;
grantes mantêm a sua
Todos os utentes e acompanhantes deverão usar máscara;
protecção contra a deporOs utentes deverão seguir escrupulosamente as indicações do pessoal dos
tação e a sua autorização postos consulares, nomeadamente as relativas ao cumprimento das regras de
para
trabalhar
nos distanciamento social.
Estados Unidos.
A prioridade no atendimento será concedida às marcações que foram canceladas, em virtude da pandemia.
A retoma do atendimento ao público abrange os Consulados-Gerais de Nova
Iorque, Boston, São Francisco e Newark, o Consulado de New Bedford, o ViceConsulado de Providence, a Secção Consular da Embaixada em Washington e,
ainda, o Consulado Honorário de Connecticut.
No caso da Flórida, foi decidido reforçar a presença junto da comunidade,
no conjunto do Estado, através de um regime de presenças consulares, regulares e alternadas, entre Palm Coast e Miami. O novo regime entrará em vigor logo
que tenha sido possível assegurar a transferência do equipamento e acervo do
Estado, presentemente nas instalações do antigo Consulado Honorário de Palm
Coast. As presenças consulares em Miami manter-se-ão, mesmo após a reactivação do Consulado Honorário de Palm Coast.
O Embaixador de Portugal e os titulares dos Postos Consulares aproveitam
esta oportunidade para agradecer a compreensão, civismo e sentido de responsabilidade que caracterizaram a atitude dos utentes, e da comunidade portuguesa e luso-americana, em geral, lamentando, mais uma vez, os contratempos que
a suspensão temporária do atendimento a que nos vimos obrigados inevitavelmente causou.

Consulados de Portugal nos EUA
estão a funcionar em pleno

Polícia de Atlanta que matou
afro-americano Rayshard Brooks
acusado de homicídio
O ex-agente Garrett
Rolfe de Atlanta, na
Geórgia, que baleou mortalmente o afro-americano Rayshard Brooks
quando este fugia e lhe
apontou um taser (arma
de choques eléctricos),
foi acusado de 11 crimes
incluindo
homicídio,
anunciou o procurador
distrital
de
Fulton
County, Paul Howard.
Howard disse que
Rolfe não tinha justificação para disparar porque,
"no momento em que
Brooks foi abatido, não
representava uma ameaça
imediata de morte ou
ferimentos físicos graves
para os polícias".
O procurador indicou
que constitui agravante o
facto de, após ter disparado e atingido Brooks,

de 27 anos, Rolfe ter chutado no corpo enquanto
ele estava no chão, a sangrar. "Apanhei-o", terá
então dito.
Caso seja considerado
culpado, o ex-agente
poderá ser condenado a
prisão perpétua ou até à
pena de morte.
O anúncio foi feito
durante uma conferência
de imprensa, onde tam-
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bém estava a mulher de
Brooks, Tomika Miller, e
os seus advogados, Justin
Miller e L. Chris Stewart.
Garrett Rolfe foi despedido na sequência do
homicídio de Brooks, na
última sexta-feira. A dirigente da polícia de
Atlanta, Erika Shields,
demitiu-se 24 horas
depois do incidente.



132 funcionários do aeroporto
de Orlando testaram positivo
para o coronavírus
Com 500 testes feitos,
132 funcionários do aeroporto internacional de
Orlando testaram positivo para o coronavírus.
O governador Ron
DeSantis chegou a dizer
que 260 estavam contaminados, mas os números foram corrigidos
depois de o próprio
aeroporto ter explicado
que grande maioria eram
pessoas
relacionadas
com os funcionários, mas
que não trabalham no
aeroporto.
A testagem de funcionários tem ocorrido no
aeroporto desde Março.
A autoridade aeroportuária informou, via
Twitter, que 132 funcionários testaram positivo
para o coronavírus.
Outros 128 indivíduos
sem relação com o aeroporto, mas relacionados
com os funcionários,
também testaram positivo, totalizando 260
casos. “Estamos felizes
em trabalhar com a cidade
e
com
o
Departamento de Saúde
e assegurar que as

Switch. A startup
portuguesa que quer
chegar aos EUA
A Switch é uma plataforma de pagamentos
“made in Portugal”, com a
operação focada na
Europa, mas com planos
de expandir no mercado
americano. A Switch é
uma fintech, com sede no
Porto, que tem plataforma de pagamentos que
permite acesso à cadeia
de valor da indústria de
pagamentos através da
sua API (Interface de
Programação
de
Aplicações), ou seja uma
ferramenta que permite a
integração de sistemas.
Portugal continua a
fabricar talentos nas start
ups.

melhores práticas estão a
ser seguidas pelo aeroporto”, afirma o comunicado assinado pela
Directora Helen Ferre.
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Estados Unidos

O Departamento de
Saúde do Estado também
deu mais detalhes. “O
numero de casos é cumulativo, desde Março, e

inclui investigação epidemiológica bastante
detalhada
pelo
Departamento”, afirma a
nota. Alertou, também,
que todos os casos identificados foram associados a casos que ocorreram no aeroporto em
colaboração com a administração para contactar
e rastrear todos os envolvidos.
O Governo da Flórida
afirma que, em todo o
estado, 5.5% das pessoas
que se submeteram ao
teste estavam infectadas.

Secretária-adjunta de
Estado dos EUA demitese em protesto contra
gestão de Trump
A secretária-adjunta do Departamento de
Estado para os Assuntos Legislativos demitiu-se
ontem, quinta-feira, em protesto contra a forma
como o Presidente dos Estados Unidos tem gerido
as manifestações antirracismo no país.
"Os comentários e as acções do Presidente em
torno da injustiça racial e dos negros americanos
contrariam drasticamente os meus valores e convicções fundamentais", escreveu Mary Elizabeth Taylor
na carta de demissão, citada pelo jornal
Washington Post.
"Devo seguir os ditames da minha consciência e
demitir-me do cargo de secretária de Estado
Adjunta para os Assuntos Legislativos", acrescentou.
Mary Elizabeth Taylor, uma afro-americana de
30 anos, estava na administração Trump desde o
primeiro dia, tendo trabalhado inicialmente na
Casa Branca.

Vacina dos EUA contra a covid-19 vai ser
testada em Julho por 30 mil voluntários
Trata-se da terceira e
última fase de
ensaios clínicos da
vacina experimental
da Moderna, uma das
cinco empresas
apoiadas pela
administração de
Donald Trump.

A vacina experimental
contra a covid-19 da
empresa de biotecnologia
americana Moderna, cofinanciada pelo governo
dos EUA, vai entrar na
terceira e última fase de
ensaios clínicos em Julho
com a participação de 30
mil voluntários, anunciou,
esta quinta-feira, a empresa.
Trata-se da fase decisiva dos ensaios, que irá
permitir ver, numa grande
amostra de pessoas saudáveis, se a vacina é mais
eficaz do que um placebo
para prevenir a infecção
pelo novo coronavírus.
O protocolo com a
Agência de Medicamentos
dos EUA, a Food and
Drug
Administration
(FDA), e o ensaio clínico
serão realizados em cola-

boração com os Institutos
Nacionais de Saúde
(NIH).
Moderna está --juntamente com a Universidade
de Oxford, que também
lançou um ensaio em
grande escala com 10 mil
voluntários e aguarda os
primeiros resultados em
Setembro - na linha de
frente da corrida mundial
de vacinas.
A empresa de biotecnologia recebeu 483
milhões de dólares (cerca
de 426 milhões de euros)
do governo dos EUA.
A 18 de Maio, anunciou os primeiros resultados encorajadores com

um pequeno número de
voluntários (oito), referente à primeira fase de
ensaios clínicos. A fase 2,
que incluiu 600 voluntários, começou no final de
maio.
Podem ser produzidas

até mil milhões de doses
por ano.
A vacinação será feita
em duas doses separadas
por 28 dias. Metade dos
participantes irá receber
um placebo aleatoriamente.
Se a dose escolhida
para os testes (100 microgramas) demonstrar eficácia, a Moderna planeia
produzir 500 milhões de
doses por ano e "possivelmente até mil milhões".
A Moderna é uma das
cinco empresas que a
administração de Donald
Trump está a apostar devido à sua operação "Warp
Speed" (na velocidade da
luz), segundo o New York

Times. As outras empresas apoiadas pelo presidente dos EUA são a
AstraZeneca (parceira
industrial de vacina de
Oxford), Johnson &
Johnson, Merck e Pfizer.
O objectivo é fabricar
300 milhões de doses de
vacinas para Janeiro de
2021.
A
tecnologia
da
Moderna, baseada no
RNA mensageiro, nunca
demonstrou ser efectiva
contra outros vírus. O seu
objectivo é proporcionar
ao corpo a informação
genética necessária para
possibilitar preventivamente a protecção contra
o coronavírus.
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Portugal

Plano para a TAP com menos aviões,
menos rotas e menos pessoal

O Governo já vê como
certo o plano de reestruturação para a TAP
depois de receber a injecção de capital no valor de
1,2 mil milhões de euros,
autorizada pela Comissão
Europeia. E admite um
reforço da posição do
Estado na companhia.
"O plano de reestruturação vai começar a ser
desenhado agora", adiantou o ministro das
Infraestruturas
e
Habitação, Pedro Nuno
Santos.
Questionado
sobre as condições em
que esse plano poderia
avançar com redução de

rotas, frota e pessoal, o
ministro afirmou que,
apesar de não querer
"especular", "não seria
sério se dissesse" que
estas não podem ser
algumas das consequências da reestruturação.
"Conseguimos, com
honestidade, imaginar, no
actual contexto e perante
um futuro de elevada
incerteza, para a economia como um todo,
nomeadamente para o
sector do turismo e da
aviação, que nós podemos ter neste momento
uma empresa com uma
dimensão superior àque-

las que serão as necessidades para os próximos
anos" e isto "é uma imposição da comissão europeia que nós compreendemos e que julgo que
todo o universo TAP
compreende", avisou.
O Governo não quer
uma
"reestruturação
excessiva". "Não queremos uma TAP pequena",
sublinhou o ministro, mas
reconheceu que é preciso
tomar decisões para
"diminuir os prejuízos
inerentes a uma situação
como aquela que estamos
a viver", frisou.

97% dos portugueses fazem este ano
férias em Portugal
A pandemia de covid-19 influenciou por completo a escolha dos destinos de
férias dos portugueses – o próprio Governo desaconselha idas para fora da
Europa. E isso reflete-se na vontade expressada num recente inquérito.
97% admitem ficar por terras nacionais “devido à situação pandémica que o
país e o mundo atravessam e devido à incerteza que ainda existe sobre fronteiras”. E 98% vão fazer férias em Portugal e no estrangeiro.
Nesta análise das intenções de férias dos portugueses, 26% dizem que planeiam ir de férias até Agosto e 37% ainda não sabem se aproveitarão ou não
estes primeiros meses do Verão para descansar – uma incerteza que se poderá
justificar por muitos portugueses estarem ainda a certificar-se de que estão reunidas as condições para poderem fazê-lo já ou se irão deixar para mais tarde.
São os inquiridos entre os 25 e 34 anos e os trabalhadores por conta de outrem
que, neste momento, constituem a maioria daqueles que estão a considerar ir
de férias durante estes próximos meses.
Fronteiras fechadas são outro problema a considerar e que provoca receio a
quem pretende ir de férias para fora.

Detido homem suspeito de abusar de criança
durante três anos em Braga
A Polícia Judiciária deteve, fora de flagrante delito, um homem de 53 anos de
idade suspeito da prática de inúmeros crimes de abuso sexual de crianças em
Braga.
De acordo com um comunicado enviado aos media, os abusos iniciaram-se em
2017, quando a vítima tinha 11 anos e prolongaram-se até agora.
Além desta criança, a PJ suspeita que o detido abusou sexualmente também de
outra criança. O homem vai ser agora presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
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É impossível travar arraiais
de S. João, diz Associação
de Bares do Porto
O presidente da
Associação de Bares
da Zona Histórica do
Porto disse que as
medidas tomadas
pela autarquia para a
noite de São João
eram expectáveis,
mas serão insuficientes para travar os
tradicionais arraiais
em família nas ruas.

Ao nível do sector, estas
medidas vão ter de ser
cumpridas, mas nestas coisas o povo é soberano. Faz
a sua festa e não há lei",
afirmou em declarações à
Lusa, António Fonseca.
A Câmara do Porto
anunciou, que na noite de
São João, que se celebra de
23 para 24 de Junho, e
cujas festas foram canceladas, não haverá transportes
públicos e as ruas terão fiscalização e policiamento
reforçados.
Em comunicado, a
autarquia, liderada pelo
independente Rui Moreira,
referiu que os arraiais particulares e os grandes ajuntamentos devem ser evitados, sublinhando não ter
poderes para proibir as
pessoas de circularem nas
ruas, nem de se juntarem
em casa, o município mostra-se
"preocupado",
pedindo o contributo de

todos.
À Lusa, Fonseca, que é
também presidente da
União de Freguesias do
Centro Histórico, salientou
que as medidas anunciadas
pela autarquia eram já
expectáveis, sob pena de
colocar em causa todo o
esforço que foi feito pelos
empresários do sector
durante os três meses de
confinamento.
António Fonseca acredita, contudo, que as medidas anunciadas pelo município não serão suficientes
para travar os tradicionais
arraiais de família que
todos os anos invadem
algumas áreas da cidade,
pelo que apela a que pelo
menos sejam cumpridos
alguns procedimentos de
segurança.
Embora reconhecendo o
impacto económico do

cancelamento das Festas
de São João neste e noutros sectores, Fonseca
entende que, neste caso, é
preferível que este ano não
se realizem, até porque
uma má experiência poderia pôr em risco outras festividades, como a passagem do ano que atrai
milhares de pessoas ao
Porto.
A 4 de Abril, Rui
Moreira anunciou o cancelamento das festas de São
João, nomeadamente concertos, promoção e festejos oficiais e fogo de artifício, dada a incerteza de
propagação do vírus.
No mesmo dia, também
a Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia, o distrito do
Porto, comunicou o cancelamento destas festividades.

Arlindo de Carvalho tenta "acordo confidencial"
para evitar seis anos de prisão no caso BPN
O antigo ministro da
Saúde de Cavaco Silva,
Arlindo de Carvalho, condenado a 6 anos de prisão por
burla e fraude fiscal no caso
BPN, entregou ao Estado
bens e valores para tentar
evitar a pena a que foi condenado em 2018.
A notícia avançada nos
vários meios de comunicação, adianta que foram
entregues valores e bens
num montante de quase 22
milhões de euros (10
milhões dos quais em
dinheiro e o restante em

Arlindo de Carvalho
imóveis) à Parvalorem para
que o Tribunal da Relação
de Lisboa suspenda a pena a
que o antigo ministro e o
seu sócio, José Neto, foram
condenados.

A tentativa de acordo foi
confirmada ao jornal por
José Neto: “Houve um acordo e eu não devo mais nada,
mas não posso dizer mais
do que isto porque o acordo
é confidencial.” Este acordo
dos dois sócios consistiu na
entrega ao Estado de 10
milhões de euros que obtiveram com a venda de um
imóvel em Lisboa em 2019, e
12 milhões de euros em imóveis comprados pelas suas
empresas com os créditos
do BPN.

Portugal

Rendas de casa caiem 20%
a nível nacional
Com a crise provocada pela pandemia, o
imobiliário ressente-se.
Enquanto os valores de
aquisição estão a corrigir da forte subida registada nos últimos anos, a
maior oferta de imóveis
está a pesar nos valores
pedidos pelos proprietários no arrendamento.
O Jornal de Notícias
dá conta de uma quebra
de 20% no valor das ren-

das a nível nacional,
salientando que a descida é mais acentuada no
interior e no sul do país.
Citando os profissionais do sector, que afastam uma quebra nos
valores de venda dos
imóveis, o jornal aponta
para que a tendência de
descida dos valores no
arrendamento irá acentuar-se até ao final do
próximo ano.

Vila Nova de Cerveira ambiciona
pela reabertura da fronteira
com a Espanha

Para descrever a
estreita relação entre
Vila Nova de Cerveira - e
o exemplo podia estender-se
a
Valença,
Monção ou Melgaço,
todas na raia minhota - e
a
vizinha
Galiza,
Domingos Branco conta
uma história ao balcão
do restaurante situado
no centro histórico da
vila do Alto Minho. "Já
vieram cá excursões de
Lisboa ou do Alentejo e
as pessoas perguntaram?
'Isto aqui é Portugal ou
Espanha?'
Depois do confinamento
necessário,
Cerveira e Tomiño
anseiam pelo regresso a
uma liberdade de movimentos que colocava
muitos galegos a comer
nos restaurantes minhotos, permitia fazer compras em Espanha, deixar
os filhos no infantário ou
ir ao médico no outro
lado da fronteira, e, em
muitos casos, poder ir

para o trabalho no país
vizinho pelo caminho
habitual. A situação epidemiológica está controlada dos dois lados e a
Galiza é uma das regiões
espanholas que se prepara para o regresso à
normalidade pós-Covid.
O restaurante LusoGalaico e isso explica
muito da ligação existente entre Cerveira e o
outro lado do rio. A
abertura de um posto
fronteiriço de passagem
controlada, na Ponte
Amizade sobre o rio
Minho, foi bem recebida
mas ainda sabe a pouco.
Funcionará entre as 7 da
manhã e as 9 da noite e
destina-se a trabalhadores transfronteiriços que,
desde Março, têm de ir
até Valença para poder
passar para Espanha. É
uma viagem de cerca de
30 kms quando, normalmente, cruzando a ponte
em Cerveira, é de 3 kms
se for para Tomiño.
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HOMENAGEM MUNDIAL
A ARISTIDES DE SOUSA MENDES

Dia da Consciência não passou em claro

Em Junho de 2020
assinala-se o 80.º aniversário do "acto de consciência", de Aristides de
Sousa Mendes, que em
Junho de 1940 desafiou o
seu governo com os seus
vistos não autorizados
para a liberdade.
A BBC e o Papa
Francisco marcaram a
ocasião, com este último
reconhecimento devido
aos esforços de João
Crisóstomo do Conselho
Consultivo da Fundação
Sousa Mendes.
Durante
a
sua
Audiência Geral, na quarta-feira, o Papa Francisco
recordou que o dia 17 de
Junho assinala o "Dia da
Consciência".
O dia foi inspirado no
testemunho do diplomata
português Aristides de
Sousa Mendes, que, há
80 anos, decidiu seguir a
sua consciência e, ao
fazê-lo, salvou a vida de
milhares de judeus e de
muitos outros que estavam a ser perseguidos.

Nas suas palavras
desta quarta-feira, o Papa
apelou para que "a liberdade de consciência seja
sempre e em todo o lado
respeitado". "Que todos
os cristãos", disse ele,
"dêem um exemplo da
consistência de uma
consciência vertical iluminada pela Palavra de
Deus."
O acto de consciência
de Aristides de Sousa

Mendes estava profundamente enraizado na sua fé
católica. Levou-o a ignorar as ordens directas do
seu governo para ajudar
os necessitados.
Durante a Segunda
Guerra Mundial, de Sousa
Mendes, apesar de saber
as consequências que
enfrentaria pelas suas
acções, emitiu vistos a
todos os refugiados, independentemente da nacionalidade, raça, religião ou
opiniões políticas.
"Não podia ter agido
de outra forma".
Este sentido de humanidade e coragem levou à
sua ostracização do
mundo em que viveu. Não
pôde continuar o seu trabalho como diplomata e
foi proibido de ganhar a

vida para sustentar a sua
família. Os seus filhos
também foram impedidos
de encontrar emprego
satisfatório.
Passou o resto da vida
a tentar limpar o seu
nome, mas foi ignorado
pelo regime político português na altura.
Aristides de Sousa
Mendes morreu na pobreza a 3 de Abril de 1954 no
Hospital Franciscano, em
Lisboa. Mas mesmo no
fim da sua vida sabia que
as suas ações tinham sido
justificadas para salvar
milhares de vidas inocentes. Como ele próprio
disse: "Eu não poderia ter
agido de outra forma, e
eu, portanto, estou em
Paz com a minha consciência

ORDEM DOS MÉDICOS DO SUL AVISA

“Se tivermos um surto de cem casos em Faro
ou Portimão vamos ter de fechar o Algarve”
O Algarve tem sido uma das regiões do país com menos contágio de covid19. Desde Março que a zona resiste com 413 casos e 15 infectados, mas uma
festa ilegal há dez dias, no Clube Desportivo de Odiáxere (Lagos), onde se
registaram pelo menos 37 infectados, fez disparar as preocupações.
Com o Verão à porta, o sul do país prepara-se para receber turistas estrangeiros e portugueses. Uma prova de fogo, segundo o presidente da Ordem
dos Médicos do Sul, tendo em conta a falta de médicos crónica da região, que
deverá ver-se agravada neste ano.
Alexandre Valentim Lourenço deita as culpas às pessoas que vão para o
Algarve no Verão de férias e que têm comportamentos sociais completamente opostos aos de confinamento.
“É uma questão de consciência pública,” diz.

Recessão portuguesa será a pior desde 1928
(ou pior), turismo afunda 60%
A recessão da economia portuguesa, este ano,
será a mais violenta desde
1928 (ou pior até), arrastada por todas as partes
da procura, mas sobretudo pelo turismo, que
entra em "colapso" total
(afunda 60%), diz o
Banco de Portugal (BdP)
no seu novo boletim ecoCarlos Costa
nómico.
A entidade ainda Governador do Banco de Portugal
governada por Carlos ministro das Finanças,
Costa, que a partir de Mário Centeno, no
Julho deverá ter o ex- comando, é agora a insti-

tuição mais pessimista
quanto ao impacto da
crise da covid-19 na atividade económica do País:
projeta uma recessão de
9,5% em 2020, mas um
recuperação um pouco
mais rápida, embora a
economia não recupere
totalmente do embate
nem daqui a dois anos e
meio.
Em Março, o BdP previa que, num cenário
base, central, menos
adverso a economia

sofresse uma contracção
de 3,7% e que no pior dos
cenários, a depressão
fosse até aos 5,7%.
Diz o BdP que "a recuperação posterior deverá
ser muito gradual, num
contexto de elevada incerteza e de potenciais alterações nas preferências e
nos comportamentos dos
consumidores destes serviços e tendo também em
conta a elevada elasticidade rendimento da despesa
em turismo".

Internacional
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Covid-19: Recuperação total da
aviação civil antes de 2023 é
"improvável", avisa Moody's
A agência de notação
financeira Moody’s considera “improvável” que o
sector da aviação civil
recupere totalmente dos
efeitos da pandemia de
covid-19 antes de 2023,
antecipando que a procura permaneça “severamente deprimida” em
2021.
“É improvável que o
sector global de companhias aéreas de passageiros recupere totalmente
antes de 2023, pois a
procura de passageiros
aéreos permanecerá severamente deprimida em
2021, devido às consequências do coronavírus”,
refere a Moody’s num
relatório divulgado esta
semana.
A agência de notação
financeira admite que
muitas companhias aéreas
melhoraram a sua liquidez nos últimos anos,
mas à custa do aumento
da sua dívida. Como
resultado, as companhias
aéreas avaliadas pela
Moody’s terão dívidas em
média de cerca de 29 a
49 mil milhões de euros,
em 2023, o que corresponde a uma subida de
20% a 30% face a 2019.
“Os efeitos do coronavírus, como preocupações com a saúde,
mudanças nas políticas

Uso generalizado de máscaras
pode ser decisivo para travar
segunda vaga
Cientistas britânicos
seguiram modelo
matemático para
concluir que novas
vagas da pandemia
podem ser contidas
com o uso generalizado de máscaras. Mas
na comunidade científica há quem aponte
falhas a esta previsão.

de viagens corporativas,
possíveis restrições a
chegadas internacionais e
menores gastos discricionários por causa do PIB
mais fraco e maior
desemprego, restringirão
a procura de passageiros
aéreos até 2022 e colocarão uma enorme carga de
dívida nas companhias
aéreas, a nível global”,
refere o relatório.
Actualmente, os volumes mundiais de passageiros estão entre 80% e
90% abaixo dos níveis do
ano anterior, de acordo
com as previsões da
Associação Internacional
de Transporte Aéreo para
2020. Para 2021, a
Moody’s prevê que o

volume de passageiros
seja entre 35% e 55%
abaixo do que se verificou em 2019. A maioria
das companhias aéreas
do mundo estacionou
cerca de 60% das suas
frotas até meados de
Abril e reduziu a capacidade em mais de 80%,
uma vez que a procura
caiu mais de 90% em
todo o mundo, revela o
relatório.
A nível mundial, várias
companhias aéreas consideradas estratégicas receberam apoio governamental, como por exemplo a Singapore Airlines,
a Deutsche Lufthansa
Aktiengesellschaft e a Air
New Zealand Limited.

Brasileiros vão ser impedidos
de entrar na Europa
A União Europeia vai reabrir as fronteiras para a turistas de países considerados seguros a partir do dia 1 de julho. O Brasil deve ficar de fora dessa lista
por ser o segundo no mundo em número de casos de coronavírus. Turistas americanos também serão impedidos de entrar em países do bloco até que o número de casos tenha uma queda significativa.
Na passada quinta-feira, a União Europeia anunciou que não será permitida
a entrada de viajantes que vivam em locais onde a pandemia do coronavírus não
foi controlada.
Para determinar o nível de controle da pandemia em cada nação, serão levados em conta o número de casos diários da doença, a tendência de crescimento das infecções e as políticas do governo de combate ao vírus – como testes
em massa, rastreamento de contactos e medidas de distanciamento social.

Segundo a Moody’s,
outras companhias aéreas
com perfis de crédito
mais fracos ou menos
importantes em termos
estratégicos estão a ter
mais dificuldade em aceder a apoios, como por
exemplo a Norwegian Air
Shuttle e a Virgin Atlantic
Airways.

Torre Eiffel abre
ao público a 25
de Junho
A Torre Eiffel, o monumento mais visitado do mundo,
reabrirá em 25 de junho,
depois de mais de três
meses fechada ao público
devido à pandemia do
novo coronavírus, anunciou a empresa que administra
o
monumento
parisiense.
O monumento encerrou
ao público devido à pandemia de coronavírus em 13
de Março, embora tenha
aproveitado o seu simbolismo para se juntar às
demonstrações de solidariedade para com o pessoal
de saúde e as vítimas do
vírus.
A reabertura ocorrerá
com rigorosas "medidas de
segurança" para preservar
a saúde dos visitantes e
trabalhadores do monumento.

Se todos usarem uma
máscara, não haverá
segunda vaga da pandemia do novo coronavírus.
De acordo com um estudo matemático, que fez
uma simulação com 60
milhões de pessoas, a
propagação do vírus cairia do seu índice de
reprodução (conhecido
como R0) sem a necessidade de medidas de contenção mais extremas.
Segundo os autores deste
estudo, na ausência de
ferramentas mais avançadas, cobrir o rosto daria o
tempo necessário para
encontrar uma vacina. No
entanto, existem cientistas que não estão tão
optimistas nesta matéria.
Os modelos matemáticos de investigadores britânicos mostram que uma
máscara pode ser a primeira linha de defesa
contra o coronavírus. No

trabalho científico, que
usou a população do
Reino Unido para a simulação, foram introduzidos
dados reais de pessoas
infectadas e a taxa de
contágio antes de uso de
máscaras numa dúzia de
países europeus. Com
estes e outros parâmetros
epidemiológicos, a equipa tentou responder à
questão: que grau de utilização das máscaras
seria necessário para baixar o R0 para menos de
um? Reduzir este número
implica o desaparecimento da epidemia mais tarde
ou mais cedo.
"As nossas análises
apoiam a adopção imediata e universal de máscaras", diz o principal
autor do estudo, Richard
Stutt. Até agora, este
investigador
da
Universidade
de
Cambridge modelou a
disseminação de doenças
entre as hortaliças, um
conhecimento que aplicou à actual pandemia
humana. "Se combinarmos o uso em massa de
máscaras faciais com distância física e algum grau
de confinamento, a pandemia pode ser controlada enquanto a economia
recupera.

Suécia ultrapassa os 5 mil mortos
A Suécia ultrapassou, esta quarta-feira, a barreira dos
cinco mil mortos por covid-19.
De acordo com o último balanço das autoridades, nas
últimas 24 horas foram contabilizados 102 óbitos pelo
novo coronavírus, elevando o total para 5041 mortos. Há
mais de 54.560 casos confirmados.
O Reino escandinavo, com pouco mais de 10 milhões
de habitantes, é hoje um dos países mais afectados pela
pandemia, com 499,1 mortos por milhão de habitantes.
O Governo sueco adoptou medidas mais flexíveis
para conter a pandemia da covid-19, apostando numa
estratégia de imunidade de grupo.

ILÍDIO MARTINS, Sports Editor
imartins@lusoamericano.com
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 ‘GOLDEN BOY’

Nove futebolistas portugueses
na lista dos 100 candidatos
Nove
futebolistas
portugueses estão entre
os 100 candidatos ao
‘Golden Boy’ de 2020,
troféu entregue pelo jornal italiano ‘Tuttosport’
e que distingue o melhor jogador jovem da
actualidade.
Romário Baró, Tiago
Lopes e Fábio Silva (FC
Porto), Tomás Tavares e
Gonçalo Ramos (Benfica), Eduardo Quaresma
e Rafael Camacho (Sporting), Tiago Djaló (Lille/Fra) e Pedro Neto
(Wolverhampton/Ing)
são os portugueses indicados à sucessão de
João Félix.
Na lista constam ainda dois jogadores que
actuam em Portugal, na I
Liga, nomeadamente o
defesa argentino Nehuén
Pérez (Famalicão) e o

avançado espanhol Abel
Ruiz (Sporting de Braga).
Na extensa pré-selecção do Tuttosport destaque ainda para a presença do médio ofensivo
Angel Gomes, do Manchester United, internacional jovem por Inglaterra e filho de Gil, campeão mundial de sub-20
por Portugal.
Entre os candidatos
estão também jogadores
que já se afirmaram nas
equipas principais, entre
eles o norueguês Haland, avançado sensação
esta época e que trocou
no mercado de inverno o
Salzburgo pelo Borussia
Dortmund, Ansu Fati, o
atacante de origem guineense do FC Barcelona,
ou o brasileiro Vinicius
Jr., do Real Madrid.

 27ª JORNADA DA LIGA

Benfica ‘colou-se’ ao FC Porto,
Sporting subiu ao terceiro lugar

 TAÇA DE PORTUGAL

Final será a 1 de Agosto
A final da Taça de
Portugal em futebol, que
vai colocar frente a frente Benfica e FC Porto,
vai disputar-se a 1 de
Agosto, revelou a

Federação Portuguesa
de Futebol (FPF).
O organismo adianta
que “o local e o horário
do jogo serão anunciados na próxima semana”.

 SELECÇÃO

 Benfica com todos os motivos para festejar

O Sporting venceu
ontem o Tondela, por 20, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa
de futebol, e isolou-se no
terceiro lugar do campeonato, somando a segunda vitória consecutiva
na prova.

Fernando Santos até 2024
O técnico Fernando
Santos, que levou Portugal à conquista do
Euro2016 de futebol,
renovou contrato com a
Federação Portuguesa
de Futebol (FPF) e vai
continuar como selecionador nacional até 2024, anunciou esta semana o organismo.
“O novo vínculo entre
a FPF e Fernando Santos
e a sua equipa técnica
vigorará até 2024 e o
seleccionador nacional
participará, até lá, na
fase final do Euro2020,
na qualificação para a

segunda edição da Liga
das Nações, em que defende os dois títulos
conquistados por Portugal, além das qualificações para o Mundial2022 do Qatar, Liga das
Nações 2023 e Euro2024”, lê-se no site oficial.
Fernando Santos, de
65 anos, chegou à selecção em Setembro de
2014 e levou Portugal à
conquista do Europeu
de França, em 2016, e da
primeira edição da Liga
das Nações.

Os ‘leões’ marcaram
os golos da vitória na primeira parte, por Jovane
Cabral, aos 13 minutos,
na sequência de um livre
directo, e por Sporar, aos
31, na conversão de uma
grande penalidade.
No jogo de ontem, o

técnico dos ‘leões’ estreou como titular o jovem
Nuno Mendes, de 17
anos.
Nos quatro jogos de
Rúben Amorim no comando técnico da equipa, o Sporting somou
três vitórias e um empate

e está provisoriamente
no terceiro lugar, com 49
pontos, tendo ultrapassado o Sporting de Braga,
que tem 46, com um jogo
a menos.
No dia anterior, o
Cont. pág. 23 

 ’FINAL A OITO’ DECORRE EM PORTUGAL

Luz recebe final da ‘Champions’ a 23 de Agosto
Lisboa vai receber a
fase final da Liga dos
Campeões de futebol em
Agosto, numa ‘final a
oito’, em campos neutros
e em apenas um jogo,
anunciou quarta-feira a
UEFA.
O encontro decisivo
estava previsto para o
Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na
Turquia, que, em Maio
de 2018, tinha derrotado
a ‘casa’ do Benfica nesta
‘corrida’.

A edição de 2019/20
da ‘Champions’, que foi
suspensa em Março devido à pandemia de covid19, vai ser reatada com os
restantes quatro jogos
dos oitavos de final,
seguindo-se o desfecho
inédito em campos neutros, nos Estádios da Luz
e José Alvalade, em
Lisboa, confirmou hoje a
Federação Portuguesa de
Futebol (FPF).
Cont. pág. seg. 

Desporto
 ‘DOPING’
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 TÉNIS

Coleman suspenso após falhar novo controlo US Open em Nova Iorque

O velocista norteamericano Christian Coleman, campeão do mundo dos 100 metros, foi
suspenso provisoriamente por violações antidoping, anunciou esta semana a Unidade de Integridade de Atletismo

(IAU).
Coleman, um dos favoritos ao ouro nos Jogos
Olímpicos Tóquio2020,
adiados para o próximo
ano, enfrenta uma suspensão de dois anos e
corre o risco de não
poder participar.

O atleta, de 24 anos,
anunciou na terça-feira
ter faltado a um controlo
antidoping
em
Dezembro, uma falha em
que é reincidente.
O velocista disse nessa altura que tentou, sem
êxito, contestar a infra-

cção perante a IAU, o
corpo da Federação Internacional responsável,
entre outras coisas, pela
luta antidoping.
“Agora, isso pode
levar à minha suspensão”, assumiu, na rede
social Twitter.
Em 2019, ano em que
conquistou o título mundial dos 100 metros em
Doha, o norte-americano
já esteve perto da suspensão, depois de violar
por três vezes as regras
de localização no espaço
de 12 meses.
A acção acabou por
ser retirada pela USADA,
Agência Antidoping dos
Estados Unidos, e o atleta foi autorizado a competir, conquistando o
ouro em Doha.

 ’FINAL A OITO’ DECORRE EM PORTUGAL

em Agosto e Setembro
O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, revelou esta semana
que o US Open, um dos
quatro ‘Grand Slams’ de
ténis da temporada, vai
realizar-se entre 31 de
Agosto e 13 de Setembro
e sem espectadores.
A Associação de Ténis dos EUA decidiu
avançar com o evento na
cidade de Nova Iorque,
mas ainda aguarda aprovação do estado, face à
pandemia de covid-19.
“Estamos empolgados
com o US Open, que será realizado em Queens
de 31 de Agosto a 13 de
Setembro. Será realizado sem adeptos, mas
pode ser visto na televisão”, referiu Cuomo na
rede social Twitter,
acrescentando que “as

autoridades do ténis vão
tomar precauções extraordinárias para proteger
jogadores e staff”.
O ‘major’ norte-americano é habitualmente o
quarto e último da temporada, mas em 2020,
face à pandemia de
covid-19, será o segundo
a realizar-se, depois do
adiamento de Roland
Garros para Setembro,
logo após o US Open,
enquanto Wimbledon, o
‘Grand Slam’ mais antigo
do mundo, foi cancelado
pela primeira vez desde
a II guerra mundial, em
1945.
Toda a actividade do
ténis internacional encontra-se suspensa, pelo
menos, até final de
Julho.

 MLS

Luz recebe final da ‘Champions’ a 23 de Agosto Orlando de Nani e Miami de


Cont. pág. ant.

Atlético de Madrid,
Atalanta, Leipzig e Paris
Saint-Germain aguardam

a segunda mão dos embates dos ‘oitavos’ (Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, FC
Barcelona-Nápoles
e

Bayern Munique-Chelsea), agendados para 7 e
8 de Agosto, no Porto ou
em Guimarães, caso não
sejam jogados nos recin-

tos dos clubes, segundo
a UEFA.
Nessa altura, já vai ser
conhecido o alinhamento
dos ‘quartos’, a disputar
entre 12 e 15 de Agosto, e
das ‘meias’, em 18 e 19 de
Agosto, uma vez que o
sorteio destas fases ficou
marcado para 10 de Julho.
No comunidade, o secretário-geral da UEFA,
Giorgio Marchetti, indicou ainda que os palcos
previstos paras as finais
avançam todos um ano,
devido ao facto de Istambul, que deveria receber este ano a final da
‘Champions’, ter sido
cancelada.
Assim, a cidade turca
acolherá a final de 2020/
21, no Estádio Olímpico
Atatürk, São Petersburgo
receberá a decisão em
2022, Munique em 2023
e Wembley (Londres) em
2024.
A final, que vai ditar o
sucessor do já eliminado
Liverpool como campeão
da mais importante prova
europeia de clubes, vai
ser disputada pela terceira vez em Portugal.

Beckham assinalam regresso
O dérbi entre o Orlando City, de Nani, e o
Inter Miami, cujo dono é
David Beckham, vai marcar o regresso da MLS, a
Liga norte-americana de
futebol, num modelo diferente, como já havia
sido anunciado.
O jogo entre as duas
equipas da Florida está
agendado para o dia 8
de Julho.
Recorde-se que a
MLS foi interrompida

em Março com apenas
duas jornadas decorridas.
Regressa agora com
novo modelo, que será
disputado no complexo
da Disney World.

 TIGRES

Caixinha pode voltar ao México
Poderá estar para
breve o regresso de Pedro Caixinha ao futebol
mexicano.
O Tigres tem o treinador português como alvo
prioritário para assumir
o leme da equipa principal do clube, segundo a
imprensa mexicana desta
semana.
Caixinha ainda não
terá dado o sim definitivo, mas é o mais desejado para o comando do
terceiro classificado da

Liga mexicana, cuja edição 2019/20 foi entretanto cancelada devido à
covid-19.
A confirmar-se, será
o terceiro clube orientado por Caixinha no México, onde o orientou já
o Santos Laguna e o
Cruz Azul, tendo conquistado ao todo seis
troféus, incluindo o Torneio Clausura, que consagra o campeão mexicano.

Desporto
 DESPORTIVO DAS AVES, 0 — FC PORTO, 0

‘Dragões’ perdulários apanhados pelo Benfica

O FC Porto escorregou na terça-feira na I
Liga de futebol, ao empatar 0-0 em casa do lanterna-vermelha
Desportivo das Aves,
num encontro, da 27.ª
jornada, em que teve
grande caudal ofensivo,
mas foi punido pela ineficácia.
Na Vila das Aves, as
imensas situações de
finalização
somadas
pelos ‘azuis e brancos’
esbarraram numa exibição 'endiabrada' do guarda-redes avense Fábio
Szymonek, que travou
uma grande penalidade
de Zé Luís, aos 22 minutos, deixando a liderança
partilhada do campeonato à mercê do Benfica,
que quarta-feira visitou,
e venceu, o Rio Ave.

Os portistas interromperam uma série de 40
rondas consecutivas a
marcar e passaram a dividir p comando da I Liga
com o Benfica, ambos
com 64 pontos, enquanto o Desportivo das Aves
voltou a pontuar cinco
rondas depois e continua
afundado na 18.ª e última
posição, com 14 pontos,
menos 11 do que o Paços
de Ferreira, a primeira
equipa acima da zona de
despromoção.
Na ausência dos castigados Alex Telles e
Wilson Manafá, Sérgio
Conceição improvisou
um quarteto defensivo
com o regressado Diogo
Leite e o estreante Tomás
Esteves nos corredores
laterais, fortalecendo
ainda a zona intermediá-

ria com Matheus Uribe e
Otávio, que relegaram
Danilo e Moussa Marega
para o banco de suplentes.
O FC Porto instalouse desde cedo no meiocampo adversário, mas a
lenta circulação de bola
dificultou a construção
de oportunidades até aos
22 minutos, quando
Fábio Szymonek adivinhou uma grande penalidade denunciada de Zé
Luís, redimindo-se da
falta cometida sobre
Otávio na área, na
sequência de uma saída
em falso dos postes.

Sérgio Conceição
diz que faltou sorte
No final do encontro,
Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, afir-

mou: “Em termos de
dinâmica fizemos um
jogo bastante acima da
média e muito positivo.
Criámos situações por
dentro e por fora e em
bolas paradas. Tentámos
de todas as formas e faltou meter a bola dentro
da baliza. Não há nada a
dizer na atitude, vontade
e ambição que os jogadores tiveram. Não gosto
muito de utilizar o termo
‘sorte’, mas há momentos
em que é necessária essa
pontinha.”
“Na primeira parte
chegámos sempre ao
último terço com grande
facilidade, porque estávamos a construir muito
bem e com grande mobilidade e disponibilidade
dos jogadores, a darem
soluções ao homem da
bola. Faltou sermos mais
rematadores”, prosseguiu.
“Demos continuidade
a essa dinâmica na
segunda parte e ainda
fomos mais incisivos. A
oportunidade mais flagrante foi o penálti na
primeira parte, mas tivemos um jogo ingrato. A
certa altura parecia tiro
ao boneco e o melhor
jogador foi o guardaredes do Aves”, disse
ainda.
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 FC PORTO

Internacional sul-coreano na mira
O FC Porto anda no
mercado sul-coreano e
está a tentar a contratação de Kim Min-Jae,
jogador de 23 anos do
Beijing Groan.
O defesa central sulcoreano, que tem como
alcunha o 'monstro', tem
como grande entrave à
compra pelos dragões o
seu valor: o clube chinês
pede 15 milhões de
euros pelo passe de
Min-Jae.
Assim, o FC Porto

procura uma parceria na
Coreia do Sul para que o
jogador possa chegar ao
Dragão com um preço
mais confortável às
finanças dos 'azuis-ebrancos'.
Contudo, o clube de
Sérgio Conceição tem
concorrência
de
Inglaterra pelo internacional sul-coreano (30
jogos ao serviço da
Coreia do Sul): Arsenal
e Watford já mostraram
interesse no defesa.

 JAPONÊS DOS ‘DRAGÕES’

Nakajima sozinho em casa
Nakajima, extremo
japonês de 25 anos, deixou de treinar com os
colegas de equipa.
Agora, o empresário
de Nakajima veio esclarecer a situação.
"Não existe nenhum
caso com o Nakajima.
Quando começou a pandemia, os empregados
japoneses que trabalhavam para ele foram-se
embora e a mulher dele
ficou sozinha em casa.
Como ela tem asma e o
Nakajima ficou ligeiramente constipado, ele
teve receio e ficou em

casa com ela. É simples.
O FC Porto está a par de
toda a situação, não há
nada mais do que isso",
começou por dizer.
"Percebi perfeitamente o que o Sérgio disse.
Quando ele referiu que
o caso está entregue à
direcção, significa que o
Nakajima está a ser
acompanhado por pessoas que pertencem à
estrutura do clube, não
há nada de estranho
nisso. Ele tem feito a sua
preparação em casa,
conforme
acontecia
durante o período da

 UEFA

Supertaça Europeia muda do Dragão para Budapeste
A Supertaça Europeia
de futebol vai ser disputada em Budapeste, em
24 de Setembro, em detrimento do Estádio do
Dragão, no Porto.
O embate entre o vencedor das edições de
2019/20 da Liga dos
Campeões e da Liga Europa estava marcado para
o recinto ‘azul e branco’
em 12 de Agosto, tendo
sido adiado, devido ao
prolongamento da temporada devido à pandemia de covid-19, e remarcado para a capital da
Hungria.
Esta alteração do pal-

co do jogo foi anunciada
após uma reunião do
Comité Executivo da
UEFA, sobre a recalendarização das competições
europeias face à pandemia provocada pelo novo
coronavírus, que decidiu
atribuir a Lisboa a organização de uma inédita
‘final a oito’ da Liga dos
Campeões.
A UEFA decidiu que
as próximas edições vão
ser disputadas nos locais
previstos, casos de Belfast, em 2021, Helsínquia, em 2022, e Kazan,
na Rússia, em 2023.
O Estádio do Dragão,

tal como o Estádio D.
Afonso Henriques, em
Guimarães, foi apontado
como possível anfitrião
de jogos da segunda mão
dos oitavos de final da
Liga dos Campeões, em 7
e 8 de Agosto, caso não
sejam disputados nos
recintos dos clubes.
Manchester City-Real
Madrid, Juventus-Lyon,
FC Barcelona-Nápoles e
Bayern Munique-Chelsea
são os jogos que faltam
disputar desta fase,
enquanto Atlético de
Madrid, Atalanta, Leipzig
e Paris Saint-Germain já
estão qualificados para

os 'quartos'.

Collision Experts

Youth League
concluída entre
16 e 25 de Agosto

Insurance work
Auto Mechanic & Electrician
Fiberglass Work
Custom
Used Car Sales

Entretanto, a UEFA
Youth League vai ser concluída entre 16 e 25 de
Agosto, data da final, em
Nyon, na Suíça, confirmou hoje a UEFA, o
organismo regulador do
futebol europeu.
Segundo a UEFA, a
prova vai ser reatada com
o jogo dos oitavos de final entre a Juventus e o
Real Madrid, em 16 de
Agosto, num campo ainda a designar.
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Desporto
 RIO AVE, 1 — BENFICA, 2

 AVANÇADO DO RIO AVE

‘Encarnados’ arrancam reviravolta nos minutos finais Nuno Santos diz ter sido alvo

O Benfica colocou
quarta-feira um ponto
final a um ciclo de quatro
empates consecutivos,
vencendo o Rio Ave, por
2-1, em partida da 27.ª
jornada da I Liga portuguesa de futebol, através
de uma reviravolta no
marcador.
Depois de Taremi ter
colocado a equipa vilacondense em vantagem,
inaugurando o marcador
aos 26 minutos, os 'encarnados' viraram o resultado com os golos de
Seferovic (64) e Weigl
(87), já numa altura em
que os nortenhos jogavam em inferioridade

numérica, após as expulsões de Al Musrati e
Nuno Santos, que fizeram a equipa terminar o
jogo reduzida a nove.
Com este resultado, o
Benfica igualou o FC
Porto na liderança do
campeonato, com os
mesmos 64 pontos, aproveitando o empate dos
'dragões' na terça-feira,
0-0 em casa do Desportivo das Aves, enquanto o
Rio Ave segue no sexto
lugar, com 41 pontos.
A formação lisboeta
até entrou melhor, tomando a iniciativa do
desafio e aproveitando o
facto de jogar a favor do

vento, para se acercar da
baliza dos locais, que
não conseguiam, na fase
inicial, sacudir a pressão.
Nesta toada, e ainda
antes do quarto de hora,
os 'encarnados' já tinham
criado duas boas oportunidades para inaugurar o
marcador, primeiro num
desvio de Ferro, ao lado,
após canto, e, depois,
num remate de Dyego
Sousa, também ao lado.

Bruno Lage diz que
faltam sete finais
Bruno Lage, treinador
do Benfica, afirmou no
final do encontro: "Até
ao golo do Rio Ave está-

vamos a fazer um grande
jogo, sempre a pressionar
e a não deixar o adversário, que tem qualidade, a
construir e ter bola. Curiosamente, o golo surge
de bola parada e contra o
que estava a acontecer. O
jogo ficou então um pouco mais equilibrado, mas
continuámos a pressionar
e mostrar intensidade.”
“Acabam por ser três
pontos muito bons, que
nos permitem igualar o
FC Porto na primeira
posição. Vamos ter agora
sete finais e com uma
ambição enorme em vencer já o próximo jogo.
Todas as vitórias trazem
confiança. Os ciclos
acontecem e terminam
em função dos resultados. Mas de nada vale
vencer este jogo se não o
continuarmos a fazer já
no próximo desafio. O
que dá mais confiança é
ver a forma como a equipa trabalha”, prosseguiu.
“Tivemos um período
muito bom de vitórias e
um menos bons em que
não vencemos. Este triunfo diz-nos que temos
de manter o foco nos
treinos e acreditar na
nossa qualidade”, disse
ainda.

 LATERAL ESQUERDO DO BENFICA

Grimaldo não voltará a jogar na presente temporada
É oficial: Alex Grimaldo não voltará a jogar na
presente temporada.
Após reavaliação à lesão ligamentar sofrida
pelo lateral esquerdo
frente ao Portimonense,

foi diagnosticado um
tempo de paragem nunca
inferior a dois meses para
o jogador, anunciou a
BTV esta terça-feira.
Significa isto que o
período de recuperação

do espanhol ultrapassará
a conclusão da época,
com a última jornada do
campeonato marcada para 26 de Julho.
Grimaldo lesionou-se
na sequência de um cho-

que com Cervi, num lance que envolveu ainda o
lateral do Portimonense,
Hackman.
Ao que tudo indica,
será Nuno Tavares a ocupar o lado esquerdo.

de ameaças nas redes sociais
O avançado do Rio
Ave, Nuno Santos, denunciou ontem ameaças
que recebeu nas redes
sociais, na sequência da
sua expulsão no jogo
com o Benfica, na quarta-feira.
O atacante da formação vila-condense recebeu cartão vermelho directo aos 72 minutos,
por indiciação do vídeo
árbitro, após uma disputa de bola com o jogador
dos ‘encarnados' Pizzi,
revelando que, após o
jogo, recebeu ameaças
dirigidas a si e à família.
"Não sou destas coisas, mas já não é a primeira vez que me acontece isto, mas desta vez
passou todos os limites.
Podem criticar as minhas
exibições ou a minha
forma de jogar, cada um
tem a sua opinião, mas
não admito que ponham
em causa o meu profissionalismo e que usem
as redes sociais para
ameaçar a mim e a
minha família. Triste realidade...", escreveu Nuno Santos na sua conta
nas redes sociais.
O avançado do Rio
Ave garantiu que no
lance que originou a sua
expulsão "nunca quis
colocar em causa a integridade física" de Pizzi,
explicando a forma como se desenrolou o lance.
"Tento fazer uma recepção, numa bola que
passa por cima de mim.

Nem tenho noção de
que o Pizzi está ali pois
só estou a tentar seguir a
bola. O árbitro decidiu
pela expulsão, mas eu
toco na bola em primeiro lugar. Dizerem que
foi propositado é muito
grave. Nunca o faria nem
iria colocar em causa a
integridade física de um
colega propositadamente", garantiu o atleta no
mesmo texto.
Nuno Santos chegou
a representar o Benfica,
tantos nos escalões de
formação como na equipa principal, mas vincou
o seu profissionalismo
na defesa, agora, dos
interesses do Rio Ave,
deixando a garantia que
dá "sempre o máximo"
pela formação vila-condense.
"Se havia alguém que
queria ganhar ontem
[quarta-feira],
como
sempre, era eu. Em todos os jogos quero mostrar que estou pronto
para patamares mais elevados. Não importa se
joguei no Benfica o que
importa é que não são
eles que me pagam as
contas ao fim do mês,
mas sim o Rio Ave, que
defendo com toda a convicção", acrescentou.
O avançado lembrou,
ainda, a sua passagem
pelos escalões de formação do FC Porto, sublinhando os feitos que
atingiu a representar os
‘dragões’.
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Desporto
 SPORTING, 2 — TONDELA, 0

 GUARDA-REDES ROBIN OLSEN

Primeira parte e bolas paradas foram suficientes Sporting ‘esbarra’ no preço
rillo a entrarem para os
lugares de João Pedro e
António Xavier.

Amorim gostou

Dois golos de bola
parada permitiram ontem
ao Sporting vencer o Tondela, por 2-0, num resultado construído apenas
na primeira parte, que
isolou provisoriamente o
Sporting no terceiro lugar
da I Liga portuguesa de
futebol.
Jovane Cabral ‘abriu’ o
marcador com um exímio
livre directo em zona
frontal, aos 13 minutos,
com Sporar a ‘fechar’
ainda na primeira parte,
de grande penalidade,

 LIGA

resultados

Marítimo-Gil Vicente
S.Clara-Portimonense
D.Aves-FC Porto
P.Ferreira-Belenenses
Rio Ave-Benfica
Boavista-V.Setúbal
Sporting-Tondela
V.Guimarães-Moreirense
Famalicão-S.Braga

2-1
1-1
0-0
2-1
1-2
3-1
2-0
(hoje)
(hoje)
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FC PORTO
27
SPORTING
27
S.BRAGA
26
FAMALICÃO 26
RIO AVE
27
V.GUIMARÃES 26
BOAVISTA
27
S.CLARA
27
MOREIRENSE 26
GIL VICENTE 27
V.SETÚBAL 27
BELENENSES 27
TONDELA
27
MARÍTIMO 27
P.FERREIRA 27
PORTIMONENSE27
D.AVES
27

V
20
20
15
14
12
11
10
9
9
8
7
6
8
7
6
8
3
4

E
4
4
4
4
7
8
9
8
8
9
9
12
6
8
10
4
12
2

D
3
3
8
8
7
8
7
10
10
9
11
9
13
12
11
15
12
21

Gf
56
52
42
43
43
36
43
23
25
35
27
21
23
22
25
23
20
23

Gc Pts
17 64
18 64
28 49
30 46
42 43
28 41
28 39
25 35
31 35
33 33
35 30
33 30
41 30
32 29
35 28
38 28
37 21
51 14

 PRÓXIMOS JOGOS
21/6
22/6
23/6

24/6
25/6
26/6

Gil Vicente-D.Aves
Portimonense-Marítimo
V.Setúbal-Rio Ave
Benfica-Santa Clara
FC Porto-Boavista
Tondela-P.Ferreira
Moreirense-Famalicão
S.Braga-V.Guimarães
Belenenses-Sporting

aos 31.
Com esta vitória, o
Sporting coloca pressão
no Braga, que ainda não
jogou nesta jornada,
cimentando-se no terceiro posto, com 49 pontos,
enquanto o Tondela mantém o 14.º lugar, com 29.
O ‘miúdo’ Nuno Mendes, que hoje completa
18 anos, alinhou de início
pela primeira vez na
equipa principal do Sporting, com Mathieu e Plata

a regressarem à titularidade, num jogo em que
Rúben Amorim teve de
colmatar as ausências
dos argentinos Acuña e
Vietto, que se lesionaram
na recepção ao Paços de
Ferreira (1-0), na jornada
anterior.
Já no lado do Tondela,
Natxo González alterou
duas unidades em relação
à vitória (2-0) diante do
Desportivo das Aves,
com Jaquité e Jhon Mu-

Rúben Amorim, treinador do Sporting, afirmou no final do encontro: “Foi um jogo bem
conseguido.
Tivemos
mais qualidade com a
bola, com um conjunto
mais baixo. Gostei da
entrega dos jogadores.
Sabendo que o forte do
Tondela são as transições, eles foram muito
fortes nisso e dou valor.’
Sobre se lançaria tantos jovens se o Sporting
estivesse a lutar pelo título, Amorim respondeu:
“Não sei que comportamentos teriam. Têm de
estar preparados para,
num dia breve, intrometerem-se nessa luta, porque é a história do
Sporting. Cabe a nós e
aos adeptos ter paciência
com eles, mas temos de
pressioná-los.”

 27ª JORNADA DA LIGA

Benfica ‘colou-se’ ao FC Porto, Sporting é 3º


Cont. pág. 19

Benfica aproveitou o deslize do FC Porto na Vila
das Aves (0-0) para o
apanhar na liderança da
Liga de futebol, com triunfo por 2-1 na visita ao
Rio Ave, no primeiro
êxito após o regresso do
campeonato.
Depois de dois empates, 0-0 em casa com o
Tondela e 2-2 em Portimão, a equipa de Bruno
Lage venceu e igualou os
64 pontos do FC Porto,
que na terça-feira não foi
além de um nulo em casa
do lanterna-vermelha.
O êxito dos campeões
nacionais contou com
reviravolta no resultado e
foi construído no segundo tempo e começou logo
após a primeira das duas
expulsões em campo no
Rio Ave, Al Musrati, aos
62, por acumulação de
cartões amarelos, e Nuno
Santos, aos 73, por entrada violenta.
Depois, já sem interfe-

rência no encontro, o
suplente Diogo Figueiras,
aos 90+3, foi expulso no
banco, por palavras.
Por último, o FC Porto
empatou (0-0) terça-feira
em casa do último classificado Desportivo das
Aves, em encontro da
27.ª jornada da I Liga de
futebol, perdendo a liderança isolada para o
Benfica.
Num encontro sem
Alex Telles e Manafá, devido a castigo, e Marcano, por lesão, o treinador
Sérgio Conceição promoveu algumas alterações
no ‘onze’ e estreou a titular o jovem lateral Tomás
Esteves, mas a falta de
eficácia da equipa acabou
por ditar o nulo.
Os ‘dragões’ até
podiam ter chegado à
vantagem à passagem do
minuto 22, através da
cobrança de uma grande
penalidade, mas a displicência do cabo-verdiano
Zé Luís na marcação permitiu a defesa ao guarda-

redes Fábio Szymonek, a
grande figura do encontro.
A jornada encerrou
hoje com o Vitória de
Guimarães a receber o
Moreirense e o Sporting
de Braga a deslocar-se ao
terreno do Famalicão.
Os encontros ainda
decorriam à hora do
fecho desta edição.

O Sporting está a
ponderar a contratação
de um guarda-redes para
a próxima época e no
topo da lista de preferências está Robin Olsen, guarda-redes sueco
que esta temporada foi
cedido pela Roma ao
Cagliari.
A Roma pretende receber uma verba entre os
três e quatro milhões de
euros para negociar o
guardião, enquanto os
'leões' pretendem contratar o jogador por um
valor muito inferior.
Outro dos entraves
para o clube de Alvalade
prende-se com o salário
que Olsen aufere, 1,5
milhões de euros limpos
por época, valor bastante acima do caderno de

encargos 'leonino'.
Ainda assim, o Sporting continua atento ao
sueco e, segundo a mesma fonte, poderão existir alguns desenvolvimentos nos próximos
dias, até porque a SAD
espera conseguir um
encaixe financeiro com a
venda de jogadores para
poder atacar o mercado.
Na janela de transferências do último verão,
a Roma tentou vender o
guardião de 1,96 metros,
chegando a ser apontado
ao Benfica em Agosto.
Apesar disso não
recebeu uma proposta
quer fosse de encontro
às suas pretensões, acabando por emprestar o
sueco ao Cagliari da Liga
italiana.

 CENTRAL DE 18 ANOS

Quaresma renova até 2025
O futebolista português Eduardo Quaresma, de 18 anos, renovou
contrato por mais três
épocas com o Sporting,
até 2025, informou esta
semana a SAD leonina
na página oficial do
clube na internet.
“O central de 18
anos, que recentemente
se estreou na equipa
principal às ordens de
Rúben Amorim, ficou
com uma cláusula de
rescisão de 45 milhões
de euros”, adianta o
comunicado dos ‘leões’.
Eduardo Quaresma,

que fez quase toda a formação no Sporting, clube a que chegou em
2011/12 proveniente dos
infantis do Fabril Barreiro, iniciou a época nos
sub-23 e ainda disputou
três jogos nos juniores,
mas foi promovido por
Rúben Amorim.
O treinador, que assumiu o comando do
Sporting em Março, deu
a titularidade a Eduardo
Quaresma nos dois primeiros jogos da equipa
no regresso à I Liga, com
Guimarães (2-2) e Paços
de Ferreira.
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Desporto
 ATLÉTICO DE MADRID

 ALEMANHA

João Félix regressou aos relvados com dois golos Bayern de Munique campeão

João Félix brilhou a
grande altura no regresso
à competição e o Atlético
Madrid venceu o Osasuna por 5-0.
O internacional português, que tinha falhado,

por castigo, o primeiro
encontro da sua equipa
no retomar da Liga espanhola, abriu caminho ao
triunfo com um grande
golo e viria, mais tarde, a
bisar na partida.

Foi o primeiro 'bis' do
ex-Benfica pelos 'colchoneros' em jogos oficiais.
"Senti-me muito bem,
foi muito bom para mim,
depois de três meses sem
jogar, fazer dois golos

dá-me confiança e serve
para melhorar", afirmou
o jogador de 20 anos, em
declarações à imprensa
espanhola.
"Precisávamos da vitória para levantar o grupo
e, pessoalmente, foi
muito bom para ganhar
confiança e continuar",
sublinhou.
Este triunfo permitiu
aos ‘colchoneros’ subirem, provisoriamente, ao
quarto lugar da La Liga,
com 49 pontos, mais
dois do que a Real
Sociedad, que apenas
entra em campo esta
quinta-feira para defrontar o Alavés.
"O que queremos é
lutar pelos lugares de
Liga dos Campeões e
jogar a próxima época na
Liga dos Campeões", vincou.

 ‘COPPA’ DE ITÁLIA

Nápoles bate Juventus com Ronaldo debaixo de críticas
O Nápoles conquistou
quarta-feira a edição
2019/20 da Taça de Itália
em futebol, ao vencer na
final a Juventus, de Cristiano Ronaldo, por 4-2,
no desempate por penáltis, após 90 minutos sem
golos, em Roma.
Depois de não terem
sido eficazes no tempo
regulamentar, os napolitanos não falharam na
‘lotaria’, ao contrário da
formação de Turim, que
desperdiçou os dois primeiros, por Dybala (defesa do guarda-redes Meret) e o ex-portista Danilo (por cima)

O Nápoles, que igualou os seis troféus da
Fiorentina, no quinto lugar do ‘ranking’, liderado
pela Juventus, com 13, já
tinha arrebatado a ‘coppa’ em 1961/62, 75/76,
86/87, 2011/12, também
numa final com a equipa
de Turim (2-0), e 2013/
14.

Ronaldo ‘foi
o pior da final’
O regresso do futebol
em Itália após o interregno ditado pela covid-19
não está a ser nada fácil
para Cristiano Ronaldo.
Dois jogos, zero golos

marcados, um penálti
falhado e uma final perdida.
Depois da derrota da
Juventus frente ao Nápoles choveram críticas à
actuação do astro português, que já na meiafinal, ante o Inter, tinha
ficado aquém das expectativas, desperdiçando
mesmo uma grande penalidade.
A imprensa italiana
não perdoou a actuação
cinzenta de CR7 e a
'Gazzetta dello Sport
considera mesmo que ele
"foi o pior da final",
apontando também o

UEFA mantém as 12 cidades-sedes previstas inicialmente
chetti, confirmou que,
como estava planeado, o
jogo inaugural será em
Roma, em 11 de Junho de
2021, e que a final será
disputada em Londres,
em 11 de Julho.
“As 12 cidades-sedes
originais estão confirmadas”, disse o dirigente
italiano.
Além da capital italiana e da capital inglesa, a
16.º edição do Campe-

onato de Europa vai ser
disputada ainda em
Amesterdão, Baku, Bilbau, Bucareste, Budapeste, Copenhaga, Dublin,
Glasgow, Munique e São
Petersburgo.
Após o adiamento da
competição, por causa da
pandemia provada pelo
novo coronavírus, o próprio presidente da UEFA,
Aleksander Ceferin, em
declarações à imprensa,

dowski, que apontou aos
43 minutos o seu 31.º
golo na prova, batendo o
seu recorde pessoal na
‘Bundesliga’.
Na classificação, e
com duas jornadas por
disputar, o Bayern Munique, que era sétimo
após 14 rondas, passou a
contar 76 pontos, contra
66 do Borussia Dortmund, segundo colocado, que tem menos um
jogo disputado.

 CIRO IMMOBILE

Newcastle ‘acena’ com 55 milhões
O Newcastle tem já
definidos os objetivos
para a próxima temporada, numa altura em que
espera confirmação relativa à aquisição por
parte do grupo de investidores da Arábia Saudita, e Ciro Immobile é
apontado pela 'Gazzetta
Dello Sport' como um
dos principais desejos

dos 'magpies'.
De acordo com aquela publicação, o clube
inglês estará mesmo disposto a oferecer à Lazio
um valor na ordem dos
55 milhões de euros pelo
actual capitão dos 'biancocelesti', que tem contrato até com o clube até
Junho de 2023.

dedo ao facto de Ronaldo
não ter chegado a bater o
seu penálti no desempate
por grandes penalidades
(seria o quinto elemento
do conjunto de Turim a
rematar).
"Reclama privilégios
de avançado centro, incluindo o direito inabalável de rematar sempre
que tem a bola, mas não
se dá conta de que já não
está no Real Madrid.
Nem de que Dybala não
é Benzema (nem sequer
Higuaín). Nos penáltis,
teria mesmo que ficar para último para celebrar?",
questiona a publicação.

 EURO 2020

A UEFA confirmou
quarta-feira que o Euro2020 de futebol será realizado nas 12 cidades que
estavam inicialmente previstas para receber o torneio antes do adiamento
para 2021, devido à pandemia da covid-19.
Em conferência de imprensa, após reunião do
Comité Executivo do organismo, o secretário-geral adjunto, Giorgio Mar-

O Bayern Munique
sagrou-se esta semana
campeão alemão de futebol pela oitava vez
consecutiva e 30.ª da sua
história, ao vencer fora o
Werder Bremen por 1-0,
em encontro da 32.ª
antepenúltima jornada.
A formação bávara,
campeã pela 16.ª vez nos
últimos 22 anos, venceu
graças a um tento do
avançado internacional
polaco Robert Lewan-

admitiu a possibilidade
de substituir ou reduzir o
número de cidades-sede,
por questões de segurança e higiene.
Com esta confirmação
da UEFA, Portugal, actual detentor do título, vai
disputar os jogos do
Grupo F em Budapeste,
frente a França e um adversário a surgir dos
‘play-offs’, e em Munique, diante da Alemanha.
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HUMOR - HORÓSCOPO - PASSATEMPOS
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palavras cruzadas

27 - Antigo nome do
Deus solar do antigo Egito,
actualmente designado por
Ré.
28 - Tempestade marítima.
30 - Cálcio (s.q.).
31 - O m. q. ião.
32 - contracção de “em”
com “o”.
33 - Termo que designa o
latido doloroso do cão
(onom.).
35 - Caminhavas para lá.
36 - Artigo antigo.
37- Lugar imundo.
38 - Aperta com nó.
VERTICAIS:
1 - Conjunto de reses
criadas para serviços agrícolas e consumo doméstico.
(muito difícil)

HORIZONTAIS:
1 - História de uma (...) e
do gato que a ensinou a
voar, livro de Luis Sepúlveda.
6 - Antes do meio-dia
(abrev.).
8 - Mulher que cria uma
criança alheia.
9 - Rosto carrancudo.
12 - Nome da gaivota protagonista do livro referido.
14 - A mim.
15 - Olho simples dos
insectos.
17 - Popular (abrev.).
20 - Rajada de vento.
22 - Rio da Europa
Central (República Checa e
Alemanha).
24 - Impulso.
25 - Aquele que nega a
existência de Deus.

2 - Próprio de amigo.
3 - Embarcação de
recreio.
4 - Qualquer parte do
esqueleto dos vertebrados.
5 - Antes de Cristo
(abrev.).
6 - Interjeição que exprime admiração.
7 - Contracção dos pronomes “me” e “o”.
10 - Preposição que indica lugar.
11 - País do sul da Ásia
que se encontra na vertente
sul da cadeia montanhosa
dos Himalaias.
13 - Caldo gordo.
16 - Despido.
18 - Cheiro.
19 - Narração alegórica
que encerra algum preceito
de moral ou verdade importante (Literatura).
20 - Ladainha.
21 - Goela (animais).
22 - A minha pessoa.
23 - Elemento de formação que exprime a idéia de
vida.
25 - Argola.
26 - Feminino de este.
28 - Divindade dos
Assírios e Fenícios.
29 - Concordância dos
sons finais de dois ou mais
versos.
30 - Trezentos em numeração romana.
32 - Diminutivo de
Internet.
34 - Sufixo de origem
latina, que exprime a ideia
de conjunto, lugar, acção,
semelhança.

sudoku

L

 passatempo japonês
A palavra Sudoku significa "número
sozinho" em japonês, o que mostra
exactamente o objectivo do jogo.

É um jogo de lógica muito simples e viciante.
O objectivo é preencher um quadrado 9x9 com
números de 1 a 9, sem repetir números em
cada linha e cada coluna. Também não se pode
repetir números em cada quadrado de 3x3.

humor  rir é o melhor remédio
Um casal de idosos
resolve ir a um restaurante para comemorar
os 65 anos de casamento. Dizem ao empregado qual o tipo de
comemoração
que
estão a fazer, e ele dálhes um lugar romântico para aproveitar o
jantar. O velho diz:
- Minha Rainha,
onde queres sentar-te?
- Aqui, diz a senhora de idade.
- Minha princesa,
queres um aperitivo
para começar?
- Sim, um Porto,
obrigada.
- Meu anjo, o que
vais comer?
- Ela pediu a ementa
e encomendou.
- Meu Doce, que
vinho queres?
O empregado não
podia acreditar nos
seus ouvidos. A certa

altura, a senhora vai à
casa de banho, e o
marido diz:
- Vai, minha vida,
fico à espera.
O rapaz, surpreendido, pergunta ao velho:
Há quanto tempo
você chama a patroa
com palavras tão bonitas? "Minha rainha,
meu anjo, minha vida
princesa', eu estou
admirado.
O velho olha para
ele e responde:
NÃO
CONSIGO
LEMBRAR-ME
DO
NOME DELA!!!

O Tobé é um vendedor de colchões e
roupa interior na Feira
do Relógio. Um dia
chega a casa e diz à sua
mulher:
Tens de começar a ir
trabalhar, mor. Olha
para mim, hoje vindi 3

horóscopo semanal
 os signos do zodíaco
CARNEIRO 21/3 a 20/4

Amor: O seu erotismo e
criatividade farão milagres na sua relação, o seu
par gostará da surpresa.
Saúde: Período estável.
Números: 1, 18, 22, 40, 44, 49
TOURO 21/4 a 20/5

Amor: O ciúme não é um
bom conselheiro, aprenda
a saber ultrapassá-lo.
Saúde: Poderá sofrer de
dores de cabeça fortes,
que indicam que precisam
de repousar mais.
Números: 3, 11, 19, 25, 29, 30
GÉMEOS 21/5 a 20/6

 soluções 
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Amor: Converse com o
seu par, seja honesto e
sincero.
Saúde: Descanse sempre
que o seu corpo pedir.
Números: 19, 26, 30, 32, 36, 39
CARANGUEJO 21/6 a 22/7

 sudoku

AC; AH; ALOR; AM; AMA;
AMICAL; ARO; ATA; ATEU;
BAAL; BIO; BORRASCA; CA;
CAIM; CCC; CENHO; CLOACA; DITOSA; EL; ELBA; EM;
ESTA; EU; FAUCES; GADO;
GAIVOTA; IAS; IATE; IO;
IONTE; LITANIA; LUFADA;
ME; MO; NEPAL; NET; NO;
NU; OCELO; ODOR; OLHA;
OSSO; PARÁBOLA; POP; RÁ;
RIMA

 palavras cruzadas

Amor: Procure que a luz
da sua alma ilumine todos
os que você ama!
Saúde: Cuide melhor da
sua saúde espiritual cultivando pensamentos mais
positivos.
Números: 5, 9, 17, 33, 42, 47

colchões e 20 cuecas e
entraram aqui 600
aérios, tudinho sem
ricibo!...
Ela responde:
Olha Tobé... eu sem
sair de casa, só com um
colchão e sem cuecas
fiz 800 Euros... !

Duas loiras estavam
a conduzir pela estrada. A loira que estava a
conduzir olha para a
sua amiga no banco do
passageiro e perguntalhe para ver se o piscapisca está a funcionar.
A outra loira abre a
janela, mete a cabeça
de fora e diz:
''Sim. Não. Sim.
Não. Sim. Não.......''

O que faz a pulga
numa careca?
- Patinagem artística.

Tel: 1-514-461-7285
011 351 210 929 030

23/7 - 22/8

SAGITÁRIO 22/11-21/12

Amor: Procure encontrar
mais tempo na sua vida
para estar com as pessoas
que realmente ama.
Saúde: Não cometa excessos alimentares.
Números: 8, 9, 22, 31, 44, 49

Amor: Os seus amigos
sentem saudades suas,
retome o contacto.
Saúde: Evite muitos esforços físicos, atenda às
necessidades do corpo.
Números: 3, 24, 29, 33, 38, 40

LEÃO

VIRGEM

23/8 - 22/9

Amor: Não perca o contacto com as coisas mais
simples da vida, valorize
os momentos em família.
Saúde: Faça uma alimentação mais equilibrada.
Números: 2, 8, 11, 28, 40, 42

CAPRICÓRNIO22/12-19/1

Amor: Seja tolerante e
compreensivo.
Saúde: O cansaço irá invadi-lo, tente relaxar.
Números: 4, 11, 17, 19, 25, 29
AQUÁRIO 20/1 a 18/2

BALANÇA 23/9-22/10 Amor: Não tenha receio
Amor: Os seus familiares de reconhecer os seus
precisam de maior aten- erros.
Saúde: Procure seguir hábição da sua parte.
tos
mais saudáveis.
Saúde: Cuidado com posN
ú
m
eros: 5, 17, 22, 33, 45, 49
síveis dores de cabeça.
Números: 7, 19, 23, 42, 43, 48
PEIXES
ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Amor: Não descarregue
nas pessoas de quem mais
gosta a má-disposição.
Saúde: Procure fazer um
regime alimentar.
Números: 2, 4, 22, 36, 47, 48

19/2 a 20/3

Amor: A harmonia está
neste momento presente
no seu ambiente familiar.
Saúde: Cuidado com o
sistema nervoso, pois está
instável.
Números: 2, 8, 11, 25, 29, 33

Crónica Feminina
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COMO PLANEAR UMA VIAGEM
Quando queremos viajar para um destino longínquo, a solução mais
rápida e cómoda e certamente o avião. E se acha
que, por exemplo, uma
viagem de Lisboa a Rio de
Janeiro de avião é cansativa, imagine ir de navio.
Além de demorar incomparavelmente
mais
tempo, o custo e o desgaste físico seriam muito
maiores. Cada vez mais o
avião é o transporte de
eleição em grandes distâncias. No entanto, não
é tão simples como apanhar o autocarro. Se você
quiser fazer uma viagem
tranquila, a mais barata
possível, e sem problemas, deverá planificá-la
com tempo.
Neste artigo vamos
falar dos aspectos que
você tem que considerar
enquanto planeia atempadamente uma viagem de
avião.

Alguns dias antes,
deverá verificar qual o
horário previsto de saída
do avião, e com quanto
tempo de antecedência
deverá dirigir-se para o
check-in. Por vezes, há
alterações nos horários,
devido a várias razões, e
se não conferir, poderá já
não ir a tempo.
Tenha atenção ao que
pode ou não levar na sua
bagagem, pois esta irá ser
controlada. Alguns produtos apenas podem ser
transportados de avião
dentro do próprio país,
ou dentro de um determinado conjunto de países.
Verifique ainda a política
de segurança da companhia aérea que vai usar.
Se vai viajar para fora
das suas fronteiras, lembre-se que tem que ter o
seu passaporte atualizado. E há muitos países
que exigem pelo menos
seis meses de validade do

seu
passaporte
no
momento da viagem.
Além deste documento
essencial, prepare também outros documentos
que necessite com tempo,
para que a sua viagem
não fique em risco.
Se estiver a viajar para
um local desconhecido
para si, prepare com

antecedência a sua chegada a esse destino. Alugar
um carro que lhe será
entregue à sua chegada,
ou requisitando um transporte, irá permitir-lhe
poupar dinheiro e chatices. Se não o fizer, arrisca-se a chegar ao local e
ter que despender uma
soma maior de dinheiro

para ser transportado. Se
preferir apenas alugar um
carro quando chegar ao
aeroporto de destino,
então preste atenção às
taxas, para assim conseguir escolher o melhor
preço.
Outro ponto importante é o alojamento. Você
tanto pode chegar e

encontrar um quarto num
hotel do seu agrado,
como pode ter o azar de
ser dia de um grande
evento, e não encontrar
local para dormir. Desta
maneira, a melhor forma
de ir tranquilo é reservar
com antecedência um
quarto. E se a sua estadia
for de algum tempo,
como 5 ou mais dias, a
sua companhia aérea
pode oferecer promoções
onde tem preços muito
convidativos
nalguns
hotéis.
Por fim, um viajante
inteligente viaja com
pouco peso e apenas com
o estritamente necessário. Além de não pagar
mais por peso extra, tem
menor desgaste físico e
mais mobilidade. Assim,
escolha bem o que necessita levar e arrume de
forma organizada, para
que não haja condições
para acidentes desagradáveis com as suas coisas.

VISITAR O ALENTEJO
Castelo de Vide

om arquitectura tipicamente alentejana, a aldeia
de Santa Susana destaca-se pela presença de
casinhas de rés-do-chão, todas caiadas de branco com barra azul e grandes chaminés.
Localizada entre duas ribeiras, afluentes da margem
direita da ribeira de Alcáçovas, está distanciada da
sede do concelho por 15 km. Na sua envolvência tem
ainda a barragem do Pego do Altar, obra hidro-agrícola, mandada edificar no Estado Novo que, além de
regar os arrozais do concelho de Alcácer do Sal, constitui um espaço de lazer e descanso.
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BACALHOADA À
PORTUGUESA
INGREDIENTES
1 kg de lombo de bacalhau do porto (dessalgue em água fria, 36h antes
do preparo, trocando a água a cada 6h) ou use lascas de bacalhau
4 batatas cortadas em rodelas relativamente grossas, pré-cozidas
2 cebolas médias cortadas em rodelas finas
6 dentes de alho grandes cortados em fatias
3 ovos cozidos (cozinhar por 10 m.)
1 xícara (chá) de salsinha picadinha
1 pimentão amarelo picado em tiras
1 pimentão vermelho picado em tiras
150 g de azeitonas pretas s/caroço, crua ou ervilha em grãos congeladas
já cozidas à parte
1 xícara (chá) de azeite de oliva extra virgem. Sal se for necessário

As casas são todas parecidas. Têm apenas um andar e
estão caiadas de branco, com uma barra azul nas janelas e nas portas. Além disso, as moradias têm todas
chaminés iguais e algumas das portas de entrada têm
as iniciais dos primos Henrique e Manuel, juntamente
com a data em que foram construídas. Em média, elas
são pintadas de dois em dois anos, pelos próprios
moradores. Até aquelas que não estão habitadas são PREPARAÇÃO:
ituada nas fraldas da serra de São Mamede, a vila pintadas pelos vizinhos, que têm orgulho nesta aldeia 1. Coloque 2 litros de água para ferver, quando tiver fervendo coloque o
bacalhau e deixe a água ferver novamente. Assim comece a ferver, retire o
de Castelo de Vide é uma das mais pitorescas modelo da região.
bacalhau c/cuidado para não desmanchar e reserve.
localidades no norte alentejano. O carácter
2.Na água que cozinhou o bacalhau, coloque as batatas e assim que levanromântico da vila de Castelo de Vide, associado aos
tar fervura conte 10 m. e retire a batata que deve estar ao dente, reserve.
seus jardins, abundância de vegetação, clima ameno e
3.Nessa mesma água coloque os pimentões ou tomate e quando a água
proximidade da serra de São Mamede, tornou-a convoltar a ferver, marque um minuto, retire e reserve
4.Faz o mesmo com o outro pimentão e depois reserve.
hecida por “Sintra do Alentejo” (esta designação é
5.Coloque a cebola nessa mesma água e cozinhe por dois m., tire da água,
atribuída ao rei D. Pedro V).

S

Diversos são os monumentos e locais da interesse da
vila, destacando-se o alto do seu Castelo e os bonitos
panoramas, mas também a “Judiaria”, um dos exemplos mais importantes e bem preservados da presença
judaica em Portugal, remontando ao século XIII,
preservando-se aqui igualmente um dos maiores
espólios de arquitectura civil do período gótico.

Santa Susana

separe e reserve.
Molho de alho - A parte fazemos um molho de alho, colocamos o azeite
na panela em fogo médio e colocamos o alho fatiado. Se não precisar não
coloque sal.
Montando o bacalhau - Coloque um pouco de azeite na travessa e espalhe, coloque a cebola, o bacalhau, as batatas, uma parte do molho de alho,
coloque os pimentões, azeitonas, os ovos cozidos e espalhe o restante do
molho de alho. Regue novamente c/azeite e leve ao forno por 180º C,
p/aproximadamente por 15 m. ou até o azeite começar a borbulhar.
Retire do forno polvilhe c/salsinha e sirva acompanhado de arroz branco.
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✍O que foi notícia há

25 ANOS

50 ANOS

75 ANOS

■ Na sua edição de 17 de Junho de 1994, o jornal
LUSO-AMERICANO dedica espaço de capa ao falecimento do padre Márcio Vidigal, aos 37 anos, que
estava há dez anos a servir a comunidade católica
portuguesa de Filadélfia. Vítima de doença grave.

■ O jornal LUSO-AMERICANO dedica grande
espaço de capa na sua edição de 25 de Junho de
1970 aos recipientes das bolsas de estudo da
Fundação Escolar em Newark: Alan Pimentel, Ronald
Cardoso, Joseph Rendeiro,Joseph Plácido, Júlia
Almeida e Cátia de Andrade Lima.

✒■ Na sua edição de 9 de Julho de 1944, o jornal LUSO-AMERICANO dedica espaço de capa a
uma cena da libertação de França do jugo nazi.

■ Em Newark, New Jersey, uma aluna portuguesa
de 15 anos do liceu East Side é ferida com projéctil
junto à escola do Ironbound.
■ Partiu para Portugal o primeiro voo Relvas com
origem em Newark, NJ.
■ Jorge Baião regressa aos Estados Unidos - e à
música - para um espectáculo em Newark, NJ.
■ Em New Jersey, a comunidade portuguesa
conta com mais uma advogada, Victória de Almeida,
formada pela Seton Hall University School of Law.
■ A governadora do estado de New Jersey,
Christine Whitman, passou pela Ferry Street - a propósito das comemorações do Dia de Portugal.
■ A Associação Cívica Portuguesa do Estado de
Nova Iorque assinalou o Dia de Portugal com um
piquenique num parque em Westchester.

■ Gary Jardim, de New Jersey, filho do director
do jornal LUSO-AMERICANO (Vasco Jardim), vai
estudar Ciências Políticas em Carolina do Sul.
■ No Liceu East Side, em Newark, NJ, é criado o
Clube Português.
■ É anunciada festa em benefício do PISC
(Portuguese Instructive Social Club), na cidade de
Elizabeth.
■ Na cidade de Bridgeport, estado de
Connecticut, o português António Gonçalves, de 10
anos de idade, é atropelado por um automóvel.
■ Em New Jersey, contraem matrimónio Joaquim
e Isabel Barbosa - na Igreja Nossa Senhora de
Fátima.

■ Alonga-metragem portuguesa ‘A Luz vem do
Alto’ com projecção nas cidades de Fall River e
■ Em Mineola, Long Island, NY, é inaugurado o Central Falls, Massachusetts e Rhode Island, respecNew York Portuguese Leo Club, agregado ao Long tivamente.
Island Portuguese Lions Club.
■ As comunidades portuguesas da Califórnia
■ Na cidade de Hartford, em Connecticut, realiza- assinalaram o Dia de Portugal com uma grande
se uma reunião para a criação de um conselho paro- variedade de eventos na zona de Oakland, incluindo
quial na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
uma tourada em Monterrey.

■ Também tem direito a espaço na primeira página o sargento português Manuel Ray, de Newark,
New Jersey, bombardeiro aéreo da fortaleza voadora
‘Shady Lady’, que, da sua base na Inglaterra, visita
quase diariamente os ares da Europa. É filho dos
proprietários da Cervejaria Ray, na Ferry Street.
■ José Miguéis dá uma “interessante conferência”
na sede do clube português de Manhattan, tendo
como auditório a comunidade lusa local.
■ O soldado do corpo da aviação norte-americana Mário Rodrigues esteve de férias militares com a
família - interrompendo o treino que está a receber
no estado do Texas.
■ A Escola Portuguesa ‘Luiz de Camões’, do
Sport Club Português de Newark, anuncia a matrícula de vários alunos luso-americanos para todos os
anos de escolaridade.
■ O grupo de juventude do PISC (Portuguese
Instructive Social Club) da cidade de Elizabeth, em
New Jersey, realiza um baile e leva a cabo várias
outras actividades recreativas.
■ No Luso-American Social Club do bairro novaiorquino de Brooklyn, e com a ajuda de fundos do
grupo das Senhoras Auxiliares, realiza-se uma festa
alusiva ao São João com a participação da Orquestra
Luso-Americana.

Tecnologia
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#AVIAÇÃO

#ADOBE

United introduziu ‘check-in’ sem usar as mãos

Flash vai ser descontinuado

Procurando formas de
voltar a ter voos comerciais em larga escala
mesmo no meio da pandemia causada pelo coronavírus, os Estados Unidos desenvolveram uma
máquina que permite
fazer o ‘check-in’ sem a
utilização das mãos, são
uma grande fonte de contaminação em ambientes
externos.
A novidade está a ser
introduzida pela companhia aérea United Airlines, e o propósito é instalá-la no maior número
possível de aeroportos
em solo norte-americano.
Com 219 quiosques
instalados, o foco é fazer
com que a utilização das
máquinas que não exigem contacto seja rapidamente eficaz ao público que precisa de voltar
a realizar viagens.
A nova tecnologia
aplicada nos aeroportos
faz com que o “novo nor-

Há três anos, muito depois da ascensão (e
queda) do Flash, a Adobe anunciou que a sua plataforma multimédia iria ser descontinuada.
Mas a companhia nunca ofereceu uma data específica para o fim da linha, até agora sabemos: o
Adobe Flash vai parar de funcionar oficialmente em
31 de Dezembro de 2020.
Para uma plataforma de software que durou mais
de duas décadas e teve um papel importante na
‘bolha’ da internet no final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, o Flash durou muito mais tempo
do que a maioria das pessoas imaginavam.

mais seguro a curto,
médio e longo prazo.
O funcionamento vai
ser semelhante ao das
máquinas de estacionamento que já conhecemos, onde é preciso

#STREET VIEW

Google actualiza esta semana mapas de Portugal
Muitos dos mapas que
o Google Maps tem de
Portugal estão ultrapassados há anos.
Contudo, a empresa
anunciou esta semana
que irá recolher novas
imagens para a funcionalidade Street View em
Portugal, de modo a
manter actualizado o
Google Maps.
Segundo o site da
empresa, dedicado a informar as localidades,
este mês já haverá tecnologia de captação em
algumas localidades.
De Aveiro a Viseu,
sem esquecer a Madeira
e os Açores, o carro do
Street View irá recolher
as imagens que servem
diversos cenários lúdicos
e não só.
O Street View é uma
funcionalidade muito popular no Google Maps
que está disponível em
mais de 80 países em

todo o mundo.
Esta funcionalidade
permite aos utilizadores
explorarem e navegarem
de forma virtual uma
zona ou um bairro através de imagens panorâmicas ao nível da rua.
Além disso, estas ima-

gens estão ainda disponíveis no Google Earth e
no Google Maps para
Mobile.
Como sempre, a Google faz um grande esforço para proteger a privacidade, ao mesmo tempo
que permite a todos os

utilizadores beneficiarem
do Street View.
Antes da publicação
das imagens, a Google
desfoca as caras de pessoas e as matrículas de
automóveis que possam
aparecer nas imagens.
No entanto, depois de
publicadas as imagens,
qualquer utilizador, através da opção “comunicar
um problema”, que aparece no canto inferior de
cada imagem, pode solicitar a remoção dessa
imagem ou sinalizar algum problema.
A recolha de imagens
irá decorrer até ao final
do ano.
Mais informação sobre o Street View e detalhes sobre os locais onde
estão os carros da Google em cada momento
poderão ser encontrados
no site google.pt/streetview.

#CALIFÓRNIA

Universidade vítima de hackers
A Universidade da Califórnia, São Francisco, foi
vítima de ataque de ‘hacking’.
O ataque foi reivindicado pelo grupo
“NetWalker” reivindicou crédito pelo ataque no seu
‘blog’ na ‘Dark Web’.
Os ‘hackers’ geralmente ‘postam’ amostras de
dados para provar o sucesso da violação.
Neste caso, o ‘blog’ publicou quatro capturas de
tela, incluindo dois arquivos acedidos pelos atacantes.
Os nomes dos arquivos, vistos pela Bloomberg,
contêm possíveis referências aos Centros de
Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e departamentos centrais da pesquisa de coronavírus da
universidade.
No ano passado, pelo menos 966 agências
governamentais, escolas e profissionais de saúde
sofreram ataques cibernéticos a um custo de mais
de 7,5 mil milhões de dólares, segundo dados da
empresa de pesquisa cibernética Emsisoft.
Deste total, havia quase 90 universidades.
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mal” seja implementado
de forma a facilitar o
acesso a quem estará a
realizar viagens comerciais a trabalho ou turismo nos próximos meses,
tornando o processo

aproximar a reserva ou
‘smartphone’ do visor
para que a leitura do
código gerado na compra
seja realizada e o cartão
de embarque e ‘ticket’
para colagem na mala
seja impresso.
Todo processo leva
uma média de 20 segundos a ser realizado, o
que evita a possível formação de filas para utilização.
Os primeiros aeroportos a experimentarem esta nova tecnologia de
‘check-in’ foram o de
Orlando, Boston, Dallas
e Chicago, embora a
United já tenha instalado
as máquinas em todos os
aeroportos dos EUA.
Não deve demorar para que outras companhias
aéreas sigam o mesmo
caminho, facilitando as
viagens como um recurso
que já deveria estar em
uso como padrão há
anos.

Para custos
de envio
contacte os
nossos
escritórios.
escritó
rios.

LIVRARIA
66 Union Street • Newark, NJ 07105

973.589.4600

Saúde
É VIDA
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CORONAVÍRUS

Universidade de Oxford conta ter vacina em Dezembro A importância do
Uma vacina projectada e desenvolvida pela
Universidade de Oxford
contra a covid-19 já está
a ser produzida pelo britânico Instituto Jenner
para ser distribuída em
Dezembro, depois de
comprovada a sua eficácia, foi esta semana
anunciado.
O anúncio foi feito
pelo professor de farmacoepidemiologia da Universidade de Oxford, o
espanhol Daniel Prieto Alhambra.
O Instituto Jenner,
fundado em 2005, faz
parte do Departamento
de Medicina de Nuffield,
na Universidade de Oxford, e tem como objectivo desenvolver vacinas
para doenças de grande
importância para a saúde
pública global, como malária, tuberculose ou VIH
e, neste caso contra a
covid-19.
De acordo com Prieto-Alhambra, o Instituto

Jenner espera ter os
resultados definitivos do
seu ensaio clínico para
demonstrar a eficácia da
vacina até ao final de
Outubro ou início de
Novembro.
"O Instituto Jenner
está a trabalhar numa das
vacinas mais avançadas,
já está na fase 3, recrutou
centenas de pacientes e
espera ter resultados em
Outubro ou Novembro.
Seria a primeira vacina a
ser comercializada", afir-

mou o cientista espanhol
à estação RAC-1.
O investigador garantiu que a vacina poderá
estar finalizada e comercializada até ao final do
ano, “se tudo correr
bem” e “se houver pacientes suficientes para demonstrar que funciona
com os resultados finais
do ensaio clínico, incluindo 10.000 pacientes”.
Segundo
PrietoAlhambra, cientistas da
Universidade de Oxford e

DESCOBERTA

do Instituto Jenner "estão
a dar passos muito importantes e muito rápidos, mas agora há menos
infectados e, portanto,
podem verificar menos os
efeitos", que acrescentou
que para os testes pode
contar a “abertura de
centros de pesquisa no
Brasil, onde existem
actualmente mais casos".
"O laboratório correu
o risco de começar a produzir a vacina agora, para
que, se funcionar, eles a
possam colocar no mercado imediatamente. O
laboratório já está a
assumir que funcionará.
As fases 1 e 2 parecem
estar a funcionar", declarou.
Prieto-Alhambra reconheceu que "ainda não
existem os resultados de
eficácia” e, como tal, não
sabe até que ponto a
vacina protege, mas que
isso será testado com o
estudo até 10 mil pessoas.

saúde diferentes e estão
associados à mortalidade.
Os
investigadores
compararam cerca de
255.000 pessoas que
morreram durante os 7
anos de seguimento com
os controlos de idade,
sexo e estado de saúde
que sobreviveram e dividiram-nas em quatro grupos de estado de saúde:
bom, médio, mau ou

muito mau.
No início do estudo, a
probabilidade de morte
durante 7 anos era de
16% para as pessoas classificadas como saudáveis.
A probabilidade de
mortalidade aumentou
progressivamente para
64% para as pessoas
classificadas com um
estado de saúde muito
mau.
O estudo verificou

O

s micronutrientes, vitaminas
e
minerais, são
vitais para a
saúde. Um desses
minerais é o magnésio. Importante em
quase todas as funções do organismo,
atua como cofator em
mais de 300 reações metabólicas. Os minerais não são sintetizados
pelo organismo e têm de ser fornecidos pela alimentação. Nos últimos anos observa-se uma redução no consumo de magnésio devido à ingestão aumentada de alimentos processados ou produzidos
em agricultura intensiva, que contém uma quantidade menor deste
mineral, levando, por vezes, à necessidade de recorrer a suplementação. Mas, adotando uma alimentação equilibrada é possível obter
a dose diária recomendada. Várias são as funções do magnésio:
melhora a qualidade do sono (auxilia na regulação da produção de
melatonina); intervém na formação de colagénio (fundamental para
ossos, tendões e cartilagens); previne a osteoporose (atua na regulação dos níveis de cálcio); reduz a fadiga (envolvido na síntese de
ATP - molécula utilizada pelo corpo como fonte de energia); reduz
as cãibras (atua nos músculos); diminui o risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 (papel importante no metabolismo da glicose
e na regulação da insulina); combate a ansiedade, stress, ataques de
pânico e agitação excessiva; alivia dores de cabeça e enxaquecas e
pode reduzir a frequência de ataques epiléticos; reduz o risco de
problemas cardiovasculares (mantém a regularidade dos batimentos
cardíacos e da pressão arterial). Na gravidez as necessidades
aumentam e a sua deficiência pode ser um risco para a saúde da
mãe e do recém-nascido; nesta fase o magnésio auxilia na prevenção de parto prematuro e pré-eclâmpsia, favorece o desenvolvimento do feto, reduz a azia, cansaço e cãibras musculares. As principais fontes alimentares deste mineral são: cereais integrais, vegetais
que as pessoas que to- de folha verde (espinafres, couve-galega), pepino, frutos secos
mavam doses regulares oleaginosos, sementes de abóbora e girassol, chocolate preto, laticínios, salmão, cavala, linguado, batata, batata-doce, banana, citride medicamentos para a
nos, abacate, pêssego, ameixa e maçã.
tensão arterial (mais de
75% do período de seguimento) tiveram 44%
menos probabilidade de
morrer se começaram a
medicação num estado
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Medicamentos para tensão aumentam esperança de vida
Investigadores da Associação Americana do
Coração, nos EUA, analisaram os efeitos do consumo de doses regulares
de medicamentos para a
tensão na saúde de idosos.
Os investigadores reviram dados sobre quase
1,3 milhões de pessoas
com 65 anos ou mais que
foram receitados 3 ou
mais medicamentos para
a tensão arterial em 20112012.
Os investigadores calcularam a percentagem
de tempo durante os sete
anos seguintes (ou até à
morte) em que cada pessoa continuou a receber a
medicação.
Para analisarem separadamente os resultados
entre pessoas com várias
condições médicas, os
investigadores utilizaram
uma pontuação previamente desenvolvida que
representa 34 factores de

magnésio para a saúde

Classificados
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ALUGA-SE
Apartamentos
ELIZABETH ALUGA-SE
Apto. na Pine St. em estado
novo de conservação, c/pisos
de madeira, 3 qtos., 2 banhos
completos, lavandaria privada,
a/c central, garagem p/1 carro
+ 1 parque no “driveway” e
quintal atrás da casa. Pode-se
incluir “rec. room” muito amplo
e todo terminado. Preparado
p/escritório ou outros fins e
tem mais um banho completo.
Vago a 1 de Julho. Não animais. Favor contactar
(973)220-0919 (Carlos)

ELIZABETH - 2 aptos. 216
South 2nd St., ambos c/3
qtos., 2 banhos e lavandaria.
Parque p/1 carro. Utli. sep.
$2,100 + 1 mês de caução.
(973)900-4027

ELIZABETH
800 North Broad St.
Aptos. um com 1 1/2 qtos.
$1,400 e outro com 2 qtos.
$1,580. Aquecimento, água
quente e parque incluídos.
Tel. 973-344-4184
ELIZABETH - apto. com 3
qtos., escritório, sala de estar
e jantar. $1,650 + 1 mês de
caução. Tel. 908-220-6834 ou
908-296-9843
ELIZABETH - apto. na
Orchard St. c/3 qtos., cozinha,
2 salas e 2 banhos; 1 1/2 mês
de caução. Não animais. Não
fumadores. 908-416-4425
ELIZABETH - apartamentos
de 1 e 2 quartos. Um por
$1,150 e outro por $1,250. Em
boas áreas. Não animais. Tel.
908-281-5987
ELIZABETH - Elmora, apartamentos novos de 1 e 2 qtos.
Tem a/c central e estacionamento privado. $1,400. Não
animais. Tel. 908-468-8200
ELIZABETH - Elmora, apto.
c/2 qtos. $1,300 + 1 mês de
caução. Vago a 8/1/20. Não
animais. Não fumadores.
Util.sep. 908-416-5556
ELIZABETH - Elmora, apto.
c/2 qtos., sala de estar e jantar, cozinha e banho, 1 estacionamento. Util. sep. Não animais. $1,500/mês + 1 mês de
caução. 908-966-2135
ELIZABETH - Elmora, estúdio
na 945 Spofford Ave., c/1 qto.,
cozinha e banho. Util. incl.
Não animais. Não fumadores.
Vago. (908)296-7955
ELIZABETH NORTH - apto.
com 1 qto., perto da estação
de
comboio
de
North
Elizabeth. $1,350 + 1 1/2 mês
de caução. Vago. 908-5319092
HARRISON - apto. em casa
nova c/2 qtos., 2 banhos e 2
salas. Não fumadores. Não
animais. Util. sep. 1 mês de
caução. Tel. 973-219-4480 ou
973-483-1320

ALUGA-SE

ALUGA-SE

HILLSIDE - apto. com 2 quarIRONBOUND
tos, banho, sala e cozinha.
219 ADAMS ST.
Perto de transportes e escoApto. no 3º andar
las. Vago a 1 de Julho. Tel.
(2 lanços de escadas) com
908-528-1177
IRONBOUND - apto. no 59 1 qto., sala de estar, coz. e
Goble St., 3º andar, c/5 banho. $995/mês. Util. sep.
Não animais. Ideal para 1
divisões. Util. sep. Não anipessoa ou casal. Vago a 1
mais. Perto da Penn Station e
de Julho. Lavandaria no
aeroporto. Tel. 908-377-1813
edifício. A 3 quarteirões da
IRONBOUND - apartamento
Ferry St.; muito perto da
no 95 Fleming Ave., 1º andar,
Penn Station. Tel.
c/5 divisões (3 qtos.). $1,400 +
973-466-1663, Carlos ou
1 mês de caução. Utilidades
cdebarros@njcpas.com
separadas. (908)502-6040
IRONBOUND - apartamento
c/3 qtos., 2 banhos, a/c central
IRONBOUND
e parque p/1 carro. $1,900 + 1
45 MONROE ST.
1/2 mês de caução. Não aniApto. no 4º andar
mais. Vago. 973-204-3062
(3 lanços de escadas) com
IRONBOUND - apartamento
1 qto., sala de estar, coz. e
na Rome St., no 1º andar, c/3
banho. $1,175/mês. Não
qtos., 2 banhos, sala, cozinha
tem máquina de lavar ou
espaçosas e a/c central.
secar roupa. Não animais.
$2,200. Tel. (201)965-3324
Não fumadores. Util. sep.
IRONBOUND - apto. com 3 Vago a 1 de Junho. Pede-se
quartos, 2 banhos, a/c central,
1 1/2 mês de caução. A 1
pisos em madeira e parque.
quarteirão da Ferry St.;
Perto de Penn Station.$2,400. muito perto da Penn Station.
Não animais. 732-881-9627
Tel. 973-466-1663, Carlos
IRONBOUND - apto. na ou cdebarros@njcpas.com
Jackson St. com Ferry St. no
1º andar c/1 qto., cozinha e KEARNY - 1 estúdio por $975
banho novo. Vago já. $1,375. e 1 apto. de 1 qto. por $1,000.
Aqueci. e água quente incluíNão animais. 973-508-9285
dos. Não animais e não
IRONBOUND - apto. na Rome fumadores. 201-538-3746
St. com 2 quartos, chão em
madeira, pátio, lavandaria e KEARNY - apto. perto da
parque
coberto.
$1,800. Belgrove Dr., com 4 divisões.
Aceitam-se animais. Tel. 908- Ligações p/máquinas de lavar
249-1340
e secar. 1 mês de calção.
IRONBOUND - apto. novo e Vago a 7/1/20. Tel. (973)627grande, no 81 Walnut St., c/2 1276
quartos, 2 banhos, ar e lavandaria. $2,100. A 5 min. da NEWARK - apto. na Orchard
St., c/1 qto. e escritório. Ideal
Penn Station. 973-991-8601
p/casal
ou
1
pessoa.
IRONBOUND - apto. novo na Aquecimento incl. Não aniOliver St., c/3 qtos., 2 banhos, mais. Não fumadores. 201lavandaria e garagem. Vago a 303-7663
8/1/20. Não animais. Não
fumadores. 973-344-1459
NEWARK - apto em casa nova
na Pennsylvania Ave., 2º
andar, c/3 qtos., 2 banhos e
ligações p/lavandaria. 1 1/2
mês de caução. Util. separadas. Não animais. Não
fumadores. Vago. 973-474IRONBOUND - estúdio ideal 6067 ou 973-474-0424
para casal. $1,100. Não animais. Utilidades incluídas. NEWARK - “downtown”. 2
Vago. Tel. 973-489-1075
aptos. novos na Walnut St. de
IRONBOUND - estúdio reno- 2 qtos. e de 3 qtos. $1,800 e
vado ”all open” na Garrison St. $2,550 + 1 1/2 mês de caução.
Aquecimento, a/c central e Tel. 917-858-2351
IRONBOUND - apto. renovado no 115 Magazine St. c/2
qtos. e a/c central. $1,300 + 1
mês de caução. Util. sep. 908565-2950

utilidades incl. Vago. $1,300.
(973)220-4947
NO. NEWARK - apto. no 697
Summer Ave. c/3 qtos., cozinIRONBOUND - estúdio, 291 E.
ha, sala de estar/jantar e a/c
Kinney St. c/1 qto. e cozinha
central. $1,450 + caução.
c/fogão e frigorifico. Ideal p/1
Vago 7/01/20. (862)754-9025
homem adulto. $1,200 + 1 1/2
mês de caução. Util. incl. Não
fumadores. Não animais. Ver NO. NEWARK - Rt. 21
ao sábado por marcação, 9731407 McCarter Hwy
493-5229, 10am-12pm
Apartamento com

IRONBOUND
56 Ferry St - Apartamento
com 1 quarto; água quente,
aquecimento e gás incl.
Tem lavandaria.
$1,250 + 1 1/2 mês de
caução. Tel. 973-344-4184

2 qtos., 2 banhos por
$1,425. A/C e aquecimento
central. Lavandaria e estacionamento disponivel.
Utilidades separadas.

Tel. (973)344-4184

ALUGA-SE
UNION - apto. no 2º andar c/2
qtos. e sala de estar/jantar.
Util. sep. Não animais. Vago a
8/1/20. Para mais informações
Tel. 908-265-6338

Casas
IRONBOUND - casa de 1
família c/4 qtos., banho, cave
terminada. $2,700. Perto da
Penn Station. (201)702-9513

Espaço Comercial
NEWARK
Espaço comercial de 6,000
p.q. a 8,000 p.q. com ou
sem escritório. Tem
garagem. Contactar

Tel. 973-216-1575

Espaço Contentor
ESPAÇO EM CONTENTORES
MONTE REAL, LEIRIA
20 Junho
VILA PRAIA DE ÂNCORA
20 Junho
VILARINHO DO BAIRRO
20 Junho
GIRABOLHOS, SEIA
27 Junho
PROZELO, ARCOS DE VALDEVEZ
27 Junho
MARCO DE CANAVESES
11 Julho
PRADO, VILA VERDE, BRAGA
11 Julho
PONTE DA BARCA
11 Julho
REQUEIJO, ARCOS DE VALDEVEZ 11 Julho
VILA NOVA DE CERVEIRA
11 Julho
MEADELA, VIANA DO CASTELO
11 Julho
FURODOURO, OVAR
11 Julho
MURTOSA
18 Julho
CALDAS DA RAINHA
18 Julho
CARTAXO
18 Julho
BOMBARRAL
18 Julho
MARRAZES, LEIRIA
18 Julho
MEALHADA
18 Julho
FEBRES, CANTANHEDE
25 Julho
POUTENA, VILARINHO DO BAIRRO 25 Julho
GAFANHA DA VAGUEIRA
25 Julho
SOZA, VAGOS (GUARDA CAIXAS) 25 Julho
STA. JOANA, AVEIRO
25 Julho
GAFANHA DO CARMO
25 Julho
GOUVEIA
1 Agosto
MANGUALDE
1 Agosto
CARREGAL DO SAL
1 Agosto
OUCA, VAGOS
1 Agosto
TONDA, TONDELA
1 Agosto
AGUEDA
1 Agosto
BRANCA, ALBERGARIA-A-VELHA 1 Agosto
REGUEIRINHA, PARDELHAS
8 Agosto
GAFANHA DA NAZARÉ
22 Agosto
GUIA, POMBAL
22 Agosto
MURTOSA
12 Setembro
GAFANHA DA ENCARNAÇÃO 12 Setembro
POUTENA, VILARINHO DO BAIRRO 12 Setembro
FEBRES, CANTANHEDE
12 Setembro
REQUEIJO, ARCOS DE VALDEVEZ 19 Setembro
VALENÇA DO MINHO
19 Setembro
PONTE DE LIMA
19 Setembro
PAREDES DE COURA
19 Setembro
PRADO, VILA VERDE, BRAGA 19 Setembro
MARCO DE CANAVESES
19 Setembro

PINTO TRADING
Tel: 973.344.8499
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ALUGA-SE

ALUGA-SE

ESPAÇO EM CONTENTORES IRONBOUND - quarto individual e novo, só para homens.
Não fumadores. Utilidades
- PROMOÇÃO incluídas. 973-465-0878, até
Sempre que comprar electrodomésticos,
ou qualquer outro artigo nas nossas lojas, às 9pm
o transporte é gratuito.
IRONBOUND - quarto mobilaCaixas c/16 pés cúbicos/100 lb. Só recheio de casa. do, compartilha-se banho.
Espaço é alugado a pedido do dono do contentor. Não tem cozinha. Perto da
Apenas se aceitam caixas no dia mencionado.
Penn Station. Vago. Telefone
NOTA: Os contentores abaixo mencionados têm 973-715-4538
apenas como destino a casa do dono do contentor.
IRONBOUND - quarto na
CONTENTOR CONSOLIDADO
Magazine St. Tem direito ao
Aceitam-se VIATURAS (automóveis, motos, etc.)
resto do apto. Utilidades
FUSETA, ALGARVE (GDA E ENTREGA CXS)20 Junho
incluídas. Vago a 1 de Julho
VILA VERDE, BRAGA (GDA E ENTREGA CXS) 22 JUNHO Tel. (973)418-1041
VIADE DE CIMA, MONTALEGRE 23 Junho IRONBOUND - quarto no 24
Jefferson St. Para mais inforGOUVEIA (GDA E ENTREGA CXS)
25 Junho mações tel. 973-573-6220
SILVÃ, MEALHADA (GUARDA CAIXAS) 25 Junho IRONBOUND - quarto no 30
GAF. DA BOA HORA (732-238-4526) 26 Junho Chestnut St. Ideal p/mulher.
Vago já. Tel. (201)232-7304
SOBRAL, LEIRIA (GDA E ENTREGA CXS) 26 Junho
IRONBOUND
quarto
VAGOS, VILA (GUARDA CAIXAS)
27 Junho p/homem na Prospect St.
GRANJA SÃO FELIX DA MARINHA 30 Junho c/direito à cozinha. Vago. 1
mês caução. Tel. 201-667CORDINHÃ, CANTANHEDE (GDA CXS) 1 Julho 1870 ou 862-576-6218, depois
PENICHE
8 Julho de 6pm
GAFANHA DA NAZARÉ
29 Julho IRONBOUND - quarto para
homem, no 93-95 Hawkins St.
VENTOSA DO BAIRRO, MEALHADA 5 Agosto Utilidades incluídas. Não
fumadores. Tel. 973-508-2583
ou 973-522-0494
109 Ferry St • Newark, NJ
KEARNY - quarto novo, privado e mobilado, banho compartilhado. Inclui frigorífico, wi-fi e
utilidades. $695/mês. 201Garagens
906-6847, fale inglês.
IRONBOUND - garagem ideal
p/arrumação (não é p/veículos), perto da Ferry St. Área:
34’x48’ e tectos entre 9’-10’.
SENHORA - faz comida
$1,100 + 1 1/2 de caução.
caseira “marmita” todos dias
914-589-4020
da semana. $10. Telefone
Quartos
para 973-698-7898
ELIZABETH - quarto c/opção
de compartilhar cozinha. Ideal
para uma pessoa só. $650.
Vago. Perto de “Twin city”. Tel. HOMEM - oferece-se para
fabrico de gradeamentos,
908-838-6922
ELIZABETH - quarto grande escadas de incêndio e
com direito a banho, entrada manutenção. Soldas em geral,
privada. Perto de comercio e trabalhos em tijolo, “sidetransportes. Enviar texto para walks”, adições e renovações.
Tel. 862-902-3339
(732)912-6079
HARRISON - quarto com direSENHOR
ito ao resto do apto. ideal para Oferece-se para fazer
mulher. Pede-se 1 mês de remodelações de intericaução. Util. incl. Vago. ores de casas, (banhos,
Telefone 862-755-6993
cozinhas, azulejo, “framHARRISON - quarto para 1 ing, sheetrock”, pintura,
pessoa. Vago já. Utilidades canalização e “boilers”).
Bons preços.
incluídas. Tel: (201)898-9586,
Orçamento gratuito.
depois das 6pm.
Tel. 908-884-3896,
IRONBOUND - 2 quartos com
Pedro
entrada privada (1 tem banho
privado). Não tem cozinha.
Cabo, internet e utilidades incl. SENHOR - com experiência
oferece-se para todo o tipo de
Tel. 862-763-3060
trabalhos de jardinagem. Tel.
IRONBOUND - quarto em (908)838-1233
casa nova na East Kinney St.
Ideal p/homem não fumador. SENHOR - oferece-se como
$500/mês + $550 de caução. canalizador “plumbing”, máq.
de aquecimento e renovação
Util. incl. (973)704-1213
de banhos. 973-760-7910 ou
IRONBOUND - quarto com 862-242-4430
uso do apto. e a/c central.
oferece-se
Tem TV cabo, internet e util. SENHOR
incl. $600 + 1 mês de caução. p/remodelações de casas
(interior e exterior), cerâmica,
Vago já. 973-757-3043
pisos, “framing” “sheetrock,
IRONBOUND - quarto novo na pintura.
Bom
preço.
Read St., com aquecimento e Orçamento gratuito. Tem 10
a/c central. Telefone 973-615- anos de exp. Tel. 917-4050286
4882, texto

PORTUGALIA SALES

973-589-1416
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FOR RENT

HELP WANTED

SENHOR - oferece-se para
fazer renovações de cozinhas
e banhos, trabalhos com
cimento e tijolo (“brick”).
Telefone (908)344-8881

“LINE COOK” - grill/sauté,
“salad/kitchen prep.” com
experiência. $13-$17/hora.
Dirijam-se ao 45 Main St.,
Millburn, NJ. Tel. 973-5646075

MULHER - para trabalhar
numa lavandaria na área
Linden. Turno da tarde. Tem
de ser bilingue. (908)907-6691

Apartments

Delivery Driver
Position

MASSAGISTAS
PARA SPA COM
MUITO MOVIMENTO

com experiência para carregar e descarregar camiões.
Deve falar Inglês e Espanhol.
Trabalho “full time” e estável.
Enviar “résumé” por fax para
973-589-7325 ou aplicar pessoalmente no
123 South 20th Street,
Irvington, NJ.

SECRETÁRIA - c/ exp. p/
agência de seguros F/T, c/
boa aparência e que fale
inglês e espanhol. Résumé p/:
hr@omegainsagency.com
SENHORA - p/limpeza, F/T,
com muita experiência, que
trabalhe de forma rápida e
detalhada.
201-640-7768,
deixe mensagem

PRECISA-SE
AJUDANTE DE COZINHA com experiência em churrascaria. Para mais informações
ligue para 973-392-5475
BATE-CHAPAS - com ferramenta própria, para a Wieland
Auto Coach, 1027 North Wood
Ave., Linden, NJ. Tel.
(908)486-1144
CONDUTOR - com experiência e CDL classe A, para conduzir “dump trucks”. Entrada
imediata. Tel. (732)238-1008
CONDUTORES - com CDL
classe A, p/empresa de transporte de resíduos em Newark.
Bom salário semanal. Rota de
NJ a PA. 347-399-9260, John
COZINHEIRO - com experiência em tapas, para reabertura
de
bar/restaurante
no
Ironbound, 2 quadras da Penn
Station. 973-470-0721

EMPREGADAS DE
BALCÃO E MESA
Para bar e churrasqueira,
com experiência a servir
bebidas alcoólicas. Têm
que ser fluentes em inglês
e português/espanhol.
DIRIJAM-SE A PARTIR
DAS 4 DA TARDE AO:
O Preguinho, 98 Elm Rd.
(6 esquinas) Newark, NJ
ou tel. 973-900-5171

Moças jovens e
atraentes, entre os 20-35
anos, para trabalharem
em SPA. Têm de ter
alguma experiência.
E disponibilidade
para trabalhar aos
fins de semana.
Treinamos!
Contactar Estela
(914)494-3535,
a partir das 12PM
MECÂNICO - com exp. e ferramenta própria. Para oficina
em Orange, NJ. Telefone
(908)294-3453

Mecânico/soldador
para camiões de
gásoleo
Tem de ter carta de condução classe A e B, se tiver
CDL melhor. Tem de saber
soldar “tig-mig” e “arc”. Tem
de ter no min. 5 anos exp. e
ferramenta própria. Bom
salário e benefícios.

Tel. 908-355-7062

MOTORISTA/MECÂNICO deve ter transporte próprio,
ser bilíngue, com exp. p/dirigir
camião F550 e conhecimento
de mecânica p/trabalhar em
camiões
e
máquinas.
$750/semanal. 908-441-8251
EMPREGADO(A) DE BAR - ou mail: info@brickmen.com
c/experiência e que fale português e inglês, (Bartender)
p/restaurante no Ironbound. MOÇA - F/T ou P/T, com exp.
p/limpeza de casas. Tem que
Telefone 973-390-7028
ter carro próprio. Trabalho de
EMPREGADO(A) DE MESA - terça-feira a sábado. Enviar
com experiência para restau- texto para (908)986-7203
rante no Ironbound. Deve falar MULHER - com exp. e que
Inglês. Tel. (973)390-7028
fale Espanhol p/trabalhar nas
HOMENS - c/ exp. p/con- limpezas. Enviar mensagem
strução geral e em colocar de texto depois das 5pm para
“vinyl siding”. $12–$15/hora. (908)422-6225
Também se precisa de aju- PEDREIRO - com experiência
dantes.
908-558-1697, e carta de condução. Telefone
António.
para 908-296-5336

OPERADOR DE
EMPILHADORA

PEDREIROS - para assentar
tijolos, blocos, “pavers”, fazer
escadas, alicerces, etc. Têm
de ter exp. Oferece-se transporte. Tel. 973-277-1305

“MACHINE SHOPNIGHT SHIFT”

SENHORAS - F/T p/companhia de limpezas. Devem ter
em Elizabeth, NJ, precisa min. 1 ano de exp. De pref.
de pessoa para trabalhar que residam em Kearny ou
com torno (lathe) ou Harrison. Tel. (908)964-1576
frezadora (mill). Tem de SENHORAS - para limpeza de
ter experiência a trabal- casas, com experiência e que
har com tolerâncias aper- residam em Newark, NJ. Tel.
tadas.
Bom
salário, (973)776-2481
seguro de saúde pago, SERVENTE - com experiência
feriados pagos e em em “block” e “brick”. Trabalho
média 16 horas extras durante todo o ano. Telefone
por semana.
973-583-3808, deixe menTel. 973-482-6222,
sagem
Steve ou Jose
SERVENTES E PEDREIROS
- com exp. em assentar tijolo,
PESSOA - com exp. p/remodpedra e blocos. Salário de
elações de interiores, pintura,
acordo c/a exp. 973-477-3195
azulejo, “sheetrock”. Também
se precisa de ajudantes. Tel.
908-463-2878
PESSOA - para polir e fazer AGRADEÇO - ao Divino
montagem de automóveis, Menino Jesus, por todas as
com experiência e ferramenta graças alcançadas. Devota,
própria. Para mais infor- M.V.
mações tel. (973)344-8750

ORAÇÃO

PESSOA - para carpintaria de
interiores. Deve ter experiência e carta de condução. Tel.
908-296-5336
PREPARADOR - de pintura
de automóveis para oficina de
bate-chapas com experiência.
973-344-8750
RAPAZ - P/T, para trabalhar
em casa de bebidas alcoólicas, “liquor store”. Telefone
para (973)589-8195

FOR LEASE
Commercial Space
NEWARK
Commercial yards for
lease from 6,000 sq. ft. to
8,000 sq. ft. with or without offices. With garage.
Call 973-216-1575

219 ADAMS ST.
1 BR apartment
$995/month
Apartment on the 3th floor
(2 flights of stairs) w/1 BR,
LR, kitchen & bath. Sep. util.
No pets. Ideal for 1 person
or couple. Available July
1st. Laundry on premises.
Located 3 blocks from Ferry
St.; a very quick & close
walk to Penn Station.
Call Carlos at 973-466-1663
or cdebarros@njcpas.com

IRONBOUND
45 MONROE ST.
1 BR apartment
$1,175/month
Apartment on the 4th floor
(3 flights of stairs) with LR,
kitchen and bath. No washer or dryer. No pets or
smokers. Sep. util. Available
June 1st. 1 1/2 month security. Located 1 block from
Ferry St.; a very quick &
close walk to Penn Station.
Call Carlos at 973-466-1663
or cdebarros@njcpas.com
KEARNY - 1 studio apt. for
$975 & 1 apt. with 1 BR. for
$1,000. Heat and hot water
included. No pets and no
smokers. 201-538-3746

Condominium
IRONBOUND - renovated
condominium w/2 BRs, bath,
laundry room with washer &
dryer. Subterranean parking.
Call 201-532-8851

HELP WANTED
AUTO BODY MAN - Must
have own tools, to work at
Wieland Auto Coach, 1027
North Wood Ave., Linden, NJ.
Call 908-486-1144
BOOKKEEPER - w/experience in QuickBooks & Excel.
Must be organized, be bilingual (English & Portuguese), &
must have working papers.
Please send e-mail résumé:
hrmetalusa@gmail.com

PSÍQUICA
PSÍQUICA
ESPIRITUALISTA E VIDENTE
 Consulta de cartas espirituais.
CRISTINA  Quer saber se seu parceiro(a)

PALM COAST
Descanse em sua casa bonita e iluminada de 4 quartos, 3 banhos
e piscina personalizada (Construção Portuguesa) com acesso fácil
à I-95. Palm Coast, localizada entre Jacksonville e Orlando, é o
lugar de férias ou para se reformar perfeito. Baixos impostos e
praias ABERTAS! Esta casa é cheia de “extras”, incluindo um telhado de telha, “driveway” pavimentado, piscina de água salgada
com aquecimento solar (com sistema de limpeza automático), e
local de armazenamento externo! A cozinha tem uma ilha central
com armário, forno eléctrico e “cooktop” e despensa grande. A
segunda cozinha completamente equipada apresenta um fogão a
gás. A suite master extendida possui um “walk-in closet” e banho
master com um grande móvel de lavatório duplo, banheira de
hidromassagem, chuveiro separado e bide. O banho da piscina
(com bide) saido do quarto de trás forma uma perfeita suite
“in-law”. Detalhes da área de estar incluem bonitos arcos arredondados, nichos, azulejos embutidos, pilares e teto em bandeja.
Os escorregadores grandes na parte de trás fazem a diversão fácil
em todas as estações. Água quente “Insta Solar”, filtro de água,
torneiras por todo o quintal, cercado de vinil, área de churrasco
coberta e árvores de frutas maduras e vinhas são apenas alguns
dos atractivos que o farão pensar em como viveu sem tudo isso!

SENHORA
c/mais de 25 anos p/trabalhar em churrasqueira
e escritório em Elizabeth,
NJ. Deve falar inglês,
português e algum
espanhol. Horário flexível. 908-432-6349, Teresa
ou 908-354-4024, ext
1001 Michelle

IRONBOUND

lhe é infiel? Eu faço consultas de
charuto e descubro tudo...
 Está cansada(o) de gastar
dinheiro e perder o seu tempo com
trabalhos espirituais falhados?
 Quer adoçar, dominar ou trazer
de volta a pessoa amada?
 Sou a única que revela o nome e
apelido dos seus inimigos.
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$

Contacte ou envie texto para 518.526.5190, Shaylynn Stoner, Real Estate Advisor,
Florida Homes Realty and Mortgage

TRABALHOS
GARANTIDOS!

EU POSSO AJUDÁ-LO(A)

RESULTADOS EM

Problemas com negócios,
bruxaria, alcoolismo,
impotência, saúde, etc.

POUCOS DIAS

908.316.4965
TELEFONE PARA:
(973) 344-3200

O JORNAL ONDE
OS ANÚNCIOS
DÃO RESULTADO

66 Union St.
Newark, NJ

Valid driver’s license
Clean driving record
Must have at least one year
driving EXPERIENCE & be
able to operate & navigate a
delivery straight truck 26’
Experience using hand
trucks, pallet jacks, & handheld technology to
manage delivery progress.
F/T (7 DAYS/WEEK) &
P/T jobs available
Delivery areas: NJ & NY
Salary $130, $150, $160,
$225, and $300
(Depends on delivery route)

Call (973)281-8730
DRIVER - with CDL Class A
for working in inner sates. Call
(347)586-8910, Vladimir
DRIVER/MECHANIC - must
have own transportation, be
bilingual, have exp. to drive a
F550 dump truck & have
mechanic's knowledge to work
on trucks & machinery.
$750/weekly. 908-441-8251 or
e-mail: info@brickmen.com
DRIVERS - CDL class A, for
waste management trucking
company in Newark. Route
from NJ to PA. Great weekly
pay. Call John 347-399-9260
DRIVERS - FT/PT, knowledge
of NYC & major airports. Good
driving record. Must be 25 or
older for insurance purposes.
$13-$18 per hour. Call 201247-8035

FORKLIFT
OPERATOR
with experience in loading
and unloading trucks. Must
speak English and Spanish.
Full time and steady work.
Fax “résumé” to 973-5897325
or apply in person at
123 South 20th Street,
Irvington, NJ.
LABORER - w/exp. in asphalt
paving, concrete, w/driver’s
license to drive manual transmission. Will train. Call only if
you qualify. 732-816-7651
LIVE-IN HOUSEKEEPER
/COOK/DRIVER

Responsible for preparing
meals for owner, cleaning
house & driving owner to
appointments. Must be
responsible,
mature
&
dependable. Excellent references req’d. 5 days/week,
generally 8am-5pm, but
hours vary

Call 973-452-7684
MASONS - with experience in
concrete, brick, paves & block.
Must have a driver’s license.
Good pay. Call 908-907-3592
MECHANIC - looking for a well
versed responsible mechanic
w/exp. and own tools. Please
contact Leo at 973-508-5512
RECEPTIONIST - F/T, w/exp.
& refs. for busy doctor’s office
to file & answer phones. Fax
résumé to: 973-344-3525 or
973-344-3518
RECEPTIONIST/CUSTOMER
SERVICE - needed for insurance agency. F/T, must speak
English & Spanish. Resume:
hr@omegainsagency.com
SECURITY GUARD - to work
weekends, for busy truck company. Duties incl. answering
phones, helping drivers, etc.
732-750-9100 ext. 102

Classificados
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Obras de
NICHOLAS SPARKS

à venda no
LUSO-AMERICANO
Dei-te o Melhor de Mim
Laços que Perduram
No Teu Olhar
Uma Vida ao Teu Lado
Sorriso das Estrelas
Só Nós os Dois
Corações em Silêncio

$

30.00
30.00
$
30.00
$
30.00
$
30.00
$
32.00
$
30.00
$

$

30.00
$

$

30.00

30.00

$

30.00

To order your books, cut and send this cupon to:

LUSO-AMERICANO LIBRARY •66 Union St., Newark, NJ 07105
Tel (973) 589-4600 • Fax (973) 589-3848
Bookstore@lusoamericano.com
PRICE

BOOK TITLES

Name ..........................................................................................
Address .....................................................................................
$

32.00

Shipping &
Handling

Tax
Total

City .............................................................................................
State ............................................ Zip ........................................

30.00

$

$

30.00

Shipping & Handling call for price.

We accept checks, Money
Order, credit cards and
paypall.

6.625% sales tax for New Jersey residents only (All prices may change and books may be limited)

Obras de GUERRA JUNQUEIRO à venda
na Livraria LUSO-AMERICANO

$
$

10.00

00

8.

$

16.00
$

To order your books, cut and send this cupon to:

$

10.00

Name ...............................................................................................

LUSO-AMERICANO LIBRARY •66 Union St., Newark, NJ 07105
Tel (973) 589-4600 • Fax (973) 589-3848
Bookstore@lusoamericano.com
BOOK TITLES

12.00

Address ..........................................................................................
City ..................................................................................................
State ..............................Zip ............................................................

PRICE

Shipping &
Handling

Tax
Total

We accept checks, Money Order, credit cards and paypall.
Shipping & Handling call for price.
6.625% sales tax for New Jersey residents only (All prices may change and books
may be limited)

English

NEWARK, NEW JERSEY

KEARNY, NEW JERSEY

Newark announces allocation of first round
of emergency rental assistance grant funds
The City of Newark has
partnered
with
the
Newark
Housing
Authority to provide up to
$1,000 in rental assistance support, under the
City
of
Newark’s
Emergency
Rental
Assistance
Grant
Program. The grant is
funded through a $1 million allocation in local
trust and Federal funds.
“These are trying
times, which have placed
unexpected
financial
pressure on Newark
renters and their families,” said Mayor Ras J.
Baraka. “In an effort to
support our City’s most
vulnerable residents, we
have committed these
much needed rental assistance funds to families

financially impacted by
COVID-19.”
The grant aims to help
Newark residents who
have experienced loss of
income due to decreases
in regular working hours,
being laid-off, or furloughed due to the
COVID-19 pandemic. The
emergency fund will provide up to $1,000 to qualifying residents who fall
under the 60 percent of

Area Median Income
(AMI).
More than 9,000 families started the application process, which would
assist with housing costs
by covering a portion of
the rent owed for the past
three months. Of that,
over 2,400 successfully
completed the application by the June 1 deadline. All awarded applicants will be notified of

their successful grant
application along with
rent payment details within the next two weeks.
“We have a firm commitment to the economic
well-being of our community; and a pandemic does
not change that,” said
Mayor Baraka.
The Newark Housing
Authority was selected to
administer the program
through a shared services
agreement with the City
of Newark. As of this
week,
the
Housing
Authority has approved
400 grants for a total of
$265,000 in rental assistance. The agency expects
to allocate the remaining
rental assistance funds
before the end of June.

Executive order in Newark, allows businesses
and restaurants to expand use of outdoor space
Mayor Ras J. Baraka
announced
yesterday,
June 18th that he has
signed an Executive
Order that will expand the
ability of retail businesses
and restaurants to use
sidewalks, parking lots,
and other public spaces
to sell goods and provide
outdoor dining for takeaway food and beverage
consumption.
Executive Order No.
20-0007, which became
effective on June 15, is
part of the City’s comprehensive business recovery
plan to reshape the use of
streets and sidewalks in
order to expand outdoor
capacity for small businesses, while maintaining
public health and safety
during the COVID-19 crisis.
“Small businesses are
the core and strength of
Newark’s economy. As we
reopen our city and begin
to recover from the
effects of COVID-19, it is
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Kearny announces expanded
Sidewalk Café program
Kearny Mayor Alberto G. Santos and the Town
Council introduced an ordinance at their meeting of
June 9, 2020, that allows Kearny businesses to
expand outdoor operations. As it pertains to outdoor dining, restaurants can apply to open sidewalk
cafés and strEATERIES. An application is necessary
for both of these types of expansion, and application fees have been waived for the remainder of the
year to assist businesses affected by COVID-19.
Additionally, the ordinance permits retail businesses to set up merchandise outside of their storefronts
and conduct sales outdoors during specified times.
No application is necessary for retail businesses to
expand in this manner.
A sidewalk café is defined as projecting a restaurant onto the public sidewalk immediately in front
of the property. With the written permission of
neighboring businesses and their property owners,
restaurants may apply to expand sidewalk cafés in
front of adjacent businesses. A strEATERY is a rented public parking space that is converted into a dining space. The rental fee for strEATERIES is $0.25
per linear foot per day, payable to the Town of
Kearny monthly. Specific guidelines and application
requirements of sidewalk cafés and strEATERIES
can be found in the application documents.
Restaurants interested in opening a sidewalk café or
strEATERY should complete the application(s) and
mail/submit it to the Kearny Town Clerk’s Office.

NEW JERSEY

Archdiocese of Newark, to ordain
10 new priests on June 21st

imperative that we restore
their ability to do business, while maintaining
the safety of visitors and
workers alike,” said
Mayor Baraka. “This
order will enable businesses to serve their customers safely, while
regaining prosperity for
themselves and the entire
City of Newark.”
Under the new order
food establishments are
permitted to temporarily

convert curbside parking
space into an area specifically intended for outdoor dining where takeaway food and beverages
may be consumed. All
businesses or organizations are permitted to
temporarily convert curbside parking space into a
mini-park built as an
extension of the sidewalk
to create more public
space and enhance the
pedestrian realm. Retail

businesses and services
can use the area in front
of their stores to display
merchandise during business hours.
Executive Order No.
20-0007 order temporarily waives the application
fees for the mentioned
business expansion programs. Furthermore, the
prior Executive Order No.
20-0006 waives the fees
for the City’s existing
Sidewalk Cafe program.

Cardinal Joseph W. Tobin, Archbishop of
Newark, will ordain 10 men to the priesthood for
service in the Archdiocese of Newark on Sunday,
June 21st. The ordination will be livestreamed at
noon from the Cathedral Basilica of the Sacred
Heart in Newark on the Archdiocese of Newark’s
YouTube Channel
From Guam to Brooklyn, the 10 men have traveled diverse paths. This year’s local class features
a former naval nuclear engineer, a farmer and a reality TV show hopeful. In the latest edition of The
Catholic Advocate, they describe when they
answered the call to the priesthood- from the
mountains of Poland to World Youth Day in Sydney.
Father Eugenio de la Rama, director of the Office
of Priestly Vocations said, “This is an uplifting
moment for the Archdiocese. In the face of civil
unrest and uncertainty surrounding the global
health pandemic, the ministerial priesthood is an
opportunity to be a strong tower of hope that can
pave the way for Jesus to heal and unite. It’s heartwarming to see these young men want to become
priests.”
Under the direction and guidance of the
Archbishop of Newark, the Office of Priestly
Vocations serves the Archdiocese by striving to foster a culture of vocations. More information is available at www.newarkpriest.com.

English

CALIFORNIA
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CONNECTICUT

California mandates face coverings Free community college is coming
to Connecticut this fall
as coronavirus numbers surge
Californians
are
required to wear masks in
high-risk settings as the
state continues to reopen
amid the coronavirus pandemic.
Gov. Gavin Newsom
issued the statewide
order on Thursday, June
18th. It follows new guidance from the California
Department of Public
Health that asymptomatic
or presymptomatic people can still spread the
disease.
"Science shows that
face coverings and masks
work,”
Gov.
Gavin
Newsom said in a statement. “They are critical to
keeping those who are
around you safe, keeping
businesses open and
restarting our economy.”
The move came as
most counties in the
nation's most-populous
state were allowed to
reopen dining, bars, gyms

and hair salons with limitations. The California
Department of Public
Health on Wednesday
reported a 3,455 daily
jump in coronavirus
cases, with a total of 157,
015 confirmed cases and
5,208 fatalities.
As California sees an
increase in its cases,
other states around the
U.S. are seeing dramatic
spikes following their
reopenings and lifting of
restrictions.
Texas,
Florida and Arizona have
all seen record coronavirus numbers within the
past week.

Face coverings will be
required in public areas,
workplaces, public transportation, and in common
walkways and elevators of
offices and businesses,
the department said.
Exceptions include dining, drinking or participating in outdoor athletic
activity that can be done
with a distance between
people of 6 feet.
The mandate includes
medical exemptions.
The requirement was
already in place in the
state's two largest counties, Los Angeles and San
Diego.

Free community col- Regents’ action today is Connecticut, was origilege is going to happen, an important, albeit tem- nally approved by the
at least for the fall semes- porary, step to get the General Assembly in
tuition and fee-free com- 2019, but it was never
ter.
The Board of Regents munity college program funded.
Spokesman
Leigh
for Higher Education on up and running for the fall
Thursday approved one- semester. We look for- Appleby said that the
time funding of $3 million ward to working with our funding is expected to
to pay for a plan that will legislative partners to find cover all applicants. The
offer free community col- a permanent solution – sticker price for a year’s
lege tuition to eligible and in the meantime, we tuition at one of the
students for the fall 2020 encourage folks to apply state’s 12 community colsemester. After that, new to the community college leges is about $5,000,
although 60% of students
support would be needed nearest them.”
Students from all receive enough financial
to keep the program
financial backgrounds are aid to attend for free.
going.
“With the economic eligible, but they must be After two years in the
effects of the pandemic a graduate of a public or community college syslingering, the opportunity private high school in tem, students are eligible
for individuals to access a Connecticut and they to transfer to one of the
community college edu- must also be a first-time state’s four-year universication is more imperative college student. The ties.
Community college
than ever,” said David application deadline is
classes are expected to be
over the previous 14 days — including nursing Levinson,
Interim July 15.
The free college pro- a mix of in-person and
spiked from 3.49% on homes, assisted living President of Connecticut
gram,
known as the online sessions this fall.
June 3 to 10.4% on June facilities and group State
Community
Pledge
to Advance
16, Flagler County was homes.
College. “The Board of
still below 1% during that
period, Snyder said.
Meanwhile, testing in
the county has surpassed
goals. The county’s goal
was to test 4% of Flagler
County’s residents by the
end of June, Snyder said,
and by Wednesday morning, they’ve received
6,883 lab results.
Of 3,018 COVID-19
related deaths in the state
according to the Florida
Department of Health,
five were in the county.
“So far we’ve tested
6.3% of our population,”
he said.
Over the last two
weeks, the county tested
Newark Beira Mar team that participated in a tour to Portugal in 1984. The Newark team played against the
1,500 residents and staff
teams
of Marítimo Murtoense, Torreira and Gafanha. At that time, soccer was a huge community reference.
at 72 congregate facilities

FLORIDA

Flagler's COVID positivity remains 1%,
while state sees spike to 10%
While
Florida’s
COVID-19 numbers have
been spiking in recent
days, Flagler County has
not seen a similar surge,
county health officials
mentioned yesterday.
At June 17’s final Palm
Coast Virtual Town Hall
on Covid Response, Bob
Snyder, the Flagler
administrator for the
Florida Department of
Health, reported 214 total
positive cases in the
county, seven more than
the previous week. Of
those, 172 were Palm
Coast residents.
By
contrast,
Wednesday marked the
fourth
time
since
Saturday that new cases
throughout the state
exceeded 2,000.
While the percent of
positive cases in Florida

Remembering the past ...
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PRECISAMOS
Vendedores Real ESTATE com ou sem
experiência. Treinamos e ajudamos a
tirar licenças. Aplique SKYRealtyNJ.net ou
contacte-nos pelo telefone: 973-477-0377.
Compare o nosso “Split-Commission”!

ALUGA-SE APTOS. E CASAS

CASA ABERTA

10. ORANGE: Casa de 2 famílias em boa
área por $255,000.00
11. FAIRFIELD: Casa “bi-level” com acabamentos de luxo de primeira qualidade, em
lote 100x150. Inclui 14 divisões, 5 qtos., 4
banhos, 2 garagens e “driveway” circular.
Preço abaixo do valor real. $719,000
12. NEWARK: Stone St., casa com 3
unidades. Precisa de arranjos pequenos.
$449,000
13. HILLSIDE: Casa de luxo com 9 divisões,
5 qtos., 3 banhos e “driveway”. $329,900
14. NO. NEWARK: Casa de 3 famílias, das
novas, completamente alugada, em boa
área. 2 garagens + estacionamento.
15. HILLSIDE: Casa de 1 família c/10 divisões; 3-4 quartos, 2 banhos, cave e sótão
acabados, “driveway”. $329,900
16. NEWARK: Casa de 2 fam., em excelentes condições, c/10 divisões; 5 quartos, aquecimento e a/c central. Taxas:
$5,100.00/ano. $379,000
17. NEWARK • PERTO DE ELIZABETH:
Casa nova de 3 famílias. $629,900
18. BLOOMFIELD: Excelente casa de 1
família, estilo “Colonial”, com 12 divisões,
5 qtos., 4 banhos, cozinha com granito,
painéis solares, “crown moldings” e muito
mais! 3 garagens e muito estacionamento

SÁBADO, 2PM-4PM
#1 - Fillmore St. - Apartamento todo
20 DE JUNHO
renovado, próximo da Ferry Street, com 6
divisões, 3 quartos, 2 banhos, ar condicio- 1428 HIAWATHA AVE.
nado e aquecimento central.
HILLSIDE

#2 - New York Ave. - Casa de 1 fam. c/2 1/2
qtos., cozinha, sala, lavandaria, 2 banhos,
cave terminada e quintal. Perto da Pulaski
St., no Ironbound. $1,900
#3 - Norfolk St. - Casa das novas de 3
famílias com 6 divisões, 3 quartos e 2
banhos. $1,800

2. IRONBOUND:
Johnson St.

Casa de 3 famílias, das
novas. Rende $70,000/
ano
Hobson Terrace e
Whittier Place
Casas novas de 2 famílias c/cave e garagem.
Pode escolher as cores!
Tem $20,000 compre
agora! (Venha ver se
qualiﬁca!).

Freddie Viegas

973-342-5601

5. ELIZABETH:

Casa das novas, de 2 famílias em Lower Elmora.
Visite-nos!
Pedem $549,000.
6. IRONBOUND: Casa de 2 fam. com cave
terminada e estúdio atrás do quintal, “driveway”, em óptimas condições. $479,000
7. HILLSIDE: Casa de 1 fam. na Munn Avenue com 7 divisões, 3 quartos, garagem e
“driveway” em boas condições. $379,000
8. HILLSIDE: Casa de luxo com 11 divisões,
4 quartos, 4 banhos, aqueci. central, piso
aquecido e Jacuzzi. Reconstruida em 2010.
Garagem e “driveway” para 4 carros.
9. NEWARK: Camp St. Perto do Ironbound.
Casa nova de 3 fam. c/garagem e driveway.
Toda alugada. $740,000

3. NEWARK:

Filipe Viegas
973-477-0377

4. Casa Colonial luxuosa
com 11 divisões, 4 quartos e 4 banhos.
$429,900,00. Apontamento pelo tel.
973-344-8880

Silvia Montez
973-417-7270

Giancarlo Vargas
973-698-3044

Linda Alemar
973-953-9351

Jenny Andrade
201-725-8355

Augusto Rei
Sonia Rivera
Rosie Felipe
973-489-8046 201-921-0932 973-464-8878

extra. Descida de preço!! $510,000
19. NO. NEWARK • CLIFTON AVE: Casa de 3
fam. em boas condições.
20. BELLEVILLE: Casa de 1 família com 7 divisões; 4 quartos e 2 banhos. Pague menos que
uma renda. Compre esta agora por $234,900
21. WARREN, PORT MURRAY: Lote com 14,000
p.q. p/contruir casa de 1 família $23,000

COMERCIAIS

1. ELIZABETH: “LUNCH TRUCK” com bom
negócio; vende-se por motivo de retirada.
Facilita-se pagamento. Pede-se $49,000
2. IRONBOUND: VENDE-SE Cabeleireiro
de Senhora. Bom preço!.
3. NEWARK: Frelinghuysen Ave. ALUGASE Armazém (warehouse) novo, com 6,750
pés quadrados e 22 pés de altura.
4. NEWARK: ALUGA-SE Perto do “Bears Stadium” - Terrenos de 5000, 10,000,
20,000 ou 30,000 pés quadrados - escolha
o que precisa!
5. NEWARK: Café/Restaurante na Wilson Ave. todo montado e pronto para abrir.
$68,000
6. ROSELAND: Propriedade de 1.5 acres
com RESTAURANTE. Pede-se $4,500,000

João Fonseca Beatriz Wancel
973-202-0727 973-865-5766

Maria Mendes
973-493-9178

Ismenia Sousa
908-327-3367

TEL: (908)354-6000 | CEL: (973)460-5090 | FAX: (908)289-5104
640 Newark Ave. Elizabeth, NJ 07208 | www.tonycosta.realtor
Each ofﬁce is independently owned &
operated. Subject to errors & omissions.

ANTÓNIO “TONY” COSTA PRESENTS

INVESTIMENTOS COMERCIAIS

ELIZABETH
1. 153 3RD ST - Prédio com
bar/clube/restaurante, equipado,
com licença de venda de bebidas
alcoólicas.
2. 151-157 3RD AVE - Armazém de 8000 p.q. com 7000 p.q.
de estacionamento para venda ou
aluguer.
3. 264 2ND ST - Propriedade
com 2 lojas e 2 apartamentos.
$475,000

LINDEN
150 E ST GEORGE AVE - Espaço
comercial/escritório de 8000 p.q.
para venda ou aluguer.
NEWARK
1. 272 LYONS AVE - Propriedade
com 1 loja + 1 apartamento + restaurante totalmente equipado.
2. 374-404 SOUTH ST - Centro
de compras de 17,000 p.q. com 10
lojas, 41 espaços de estacionamento.
Esquina da Pulaski e Van Buren.

ELIZABETH

1136 APPLEGATE AVE

GARFIELD
323 SEMEL AVE

CONDOMÍNIOS E CASAS

ELIZABETH
2. IRONBOUND: 18-20 S T .
1. 426 HENRY ST - Casa de FRANCIS ST - Casa de 3 famílias
1 família, renovada em 2015, com estacionamento para 4 ou
com 3 quartos e estaciona- 5 carros.
mento.
3. IRONBOUND: 159 CLIFFORD
2. 209-211 OAK ST ST ST
- Casa nova de 3 famílias com Casa de 3 famílias com 6 espaços
Propriedade c/1 apto. + espaço comer- lote de 50 x 120.
de estacionamento.
cial com 10 lugares de estacionamento. 3. 323 COURT ST - 2 casas 4. 25-27 FREEMAN ST #2B
Casa de 2 famílias com garagem.
de 2 famílias.
Condomínio com 2 quartos, 2
NEWARK novas
LINDEN
4. 149 FRONT ST - “Townhou- banhos e 2 lugares de estaciona150 E. ST. GEORGES AVE 5 SUMO VILLAGE CT. ses” novos em comunidade mento.
privada com estacionamento. 5. 130 SOUTH ST #2C
5. 661 COURT ST - Casa de Condomínio com 3 quartos, 2
LOJAS/ESCRITÓRIOS P/ALUGAR
2 famílias com 8 espaços de banhos e 2 lugares de estacionaST - Espaço comercial/escritório
NEWARK
estacionamento.
mento.
1. IRONBOUND: 437 ADAMS c/1,500 p.q.
6.
673
M
APLE AVE - Casa
RAHWAY
S T - Armazém de 10,000 pés 5. IRONBOUND: 398 SOUTH
de 1 família com 3 qtos., cave 515 HAMILTON ST - Casa renovada
ST - Espaço comercial/escritório
quadrados.
terminada, piscina, secção de 1 família. $259,000
Propriedade de esquina - Loja comer2. IRONBOUND: 59 WALL c/1,500 p.q. com parque.
Casas de 2 famílias com parque.
“bayway”.
ROSELLE PARK
ST - Espaço comercial/escritório; 6. CHAPPEL ST - Espaços de
cial. Fachada da loja + 8,000 p.q.
7. 405 L IVINGSTON S T 129 COLUMBUS PL - Casa de 1
escritório para alugar com estacio600 p.q.
- 2 casas de 2 famílias em família. DESCIDA DE PREÇO:
3. IRONBOUND: 178 FLEMING namento; 2000 p.q.
ROSELLE
AVE - Armazém de 7,800 p.q., portão
$149,000
25-27 FREEMAN ST #2D
172-178 FLEMING AVE construção.
1. 108 CHESTNUT ST - Espaço de
grande e tectos altos.
NEWARK
UNION
4. IRONBOUND: 45 MONROE escritório para alugar; 2500 p.q.
1. 823 BERGEN ST - Casa 388 WARD ST - Casa nova de 1
nova de 2 famílias com “rec família com 4 quartos e garagem.
TERRENOS PARA VENDA
room” e garagem.
1. NEWARK: 313-315 LAKE ST - Lote aprovado para construir 20 apartamentos de 2 quartos e 18 lugares de estacionamento.
2. NEWARK: 433-457 RAYMOND BLVD - Terreno c/ 37,500 p.q.
3. NEWARK: 162 FRONTAGE RD - Lote aprovado p/armazém c/ 9,000 p.q.
4. ORANGE: 679 HAXTUN AVE - 60 x 200 para casa de 1 família.

NEWARK

NEWARK

Condomínio com 3 quartos, 2 banhos
e 2 lugares de estacionamento.

Armazém de 7800 p.q. no Ironbound.

NEGÓCIOS PARA VENDA

1. ELIZABETH - Vende-se centro de lavagem automóvel manual, perto da North Broad St.
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18-20 Bloomﬁeld Ave. Belleville, NJ 07109
Tel.: 973-751-1000 | Fax: 973-751-5697

237 Adams St. Newark, NJ 07105
Manuel “Manny” Rosa Sr.
- OWNER -

Augusto Verissimo

Broker of Record
Ofﬁce: 973-741-3000 Cell: 973-420-5317
Independently Owned and Operated

Newark • New York Ave.

Newark • Wilson Ave.

1 FAMÍLIA no coração
do Ironbound. Cozinha
espaçosa, sala de estar
com lareira, sala de jantar, piso de madeira, 4
qtos., 3 banhos e cave
terminada. Não perca!

CASA DE 2 FAMÍLIAS, no coração do Ironbound, parque p/1 carro. Ambos aptos. em excelentes
condições! Contacte-nos p/mais
informações!

Excelente para negócio e
para viver! Primeiro andar
está vago e o segundo andar com apto. de 2 qtos. com
cave e sótão terminados.
Quer ter seu negócio e viver
no mesmo lugar, esta é uma
excelente oportunidade!

Newark • S 8th St.

Newark • Emmet St.

Newark • Keer Ave.

1 FAMÍLIA, em bom estado de
manutenção. 3 qtos. e 2 banhos
completos. Perto de transportes,
escolas, comércio e da Rutgers
University.

CASA DE 3 FAMÍLIAS, bem conservada com frente de tijolo vermelho, 2º e 3º
andares com varanda. Instalações para
lavandaria na cave, pisos de madeira
por toda casa. A/C e aqueci. centrais.
Garagem p/2 carros + “driveway” p/3
carros. Próximo das principais estradas.

1 FAMÍLIA. Precisa de alguns reparos. 3 qtos., 1 banho completo
e 1/2 banho. Tenha a casa dos
seus sonhos por muito pouco!
SÓ $199,00! Ligue p/ mais informações.

Newark • N. 5th St.

Newark • Clifton Ave.

Union • Summit St.

2 FAMÍLIAS. Aptos. de bom
tamanho com quintal vedado.
Cave ﬁnalizada com entrada
separada. Móveis embutidos.
Próximo do Branch Park e fácil
acesso a transporte públlico.

1 FAMÍLIA. Casa de 1 família
muito bem conservada a duas
quadras do Kean College. Com
4 qtos., 3 banhos completos e 1
com “Jacuzzi”. Casa renovada
em 2002. A/C e aqueci. centrais.
Garagem para 1 carro e “driveway” grande.

Jersey City • Broadway.

Newark • Roseville Ave.

Newark • Grove St.

RECÉM-RENOVADA!: Próximo da Journal Square e de
transportes públicos. 3 qtos.,
2 banhos grandes. Pisos de
madeira e piso grande de
mármore na cozinha. “Deck”
grande e quintal privado.
Muito bonita! Venha conferir!

COMERCIAL: propriedade de
uso mixto, 2 áreas residenciais sep. + 3 qtos. grandes
no 1˚ andar que podem ser
usados p/ negócio. Piso de
madeira. Lareira grande, electrodomésticos novos e piscina! Contacte-nos para mais
informações!

4 FAMÍLIAS. Ótima oportunidade de investimento!
Cada apartamento têm 2
quartos e 1 banho. 1 apartamento foi renovado, os
outros 3 precisam ser renovados. Contacte para mais
informações!

Newark • Congress St.
Otis Johnson Giane (Jenny) Luz
(973) 632-0215 (862) 596-9043

1. N. NEWARK
- 23 Oraton St
St. NEW CONSTRUCTION

All exterior and ﬂowerings 100%
complete! Interior will be at 100%
complete when cabinets are in this
week. Will be totally done within 3
weeks. Call Giane at (862) 5969043

4. NO. NEWARK
COMING SOON

3-Family home in desirable N. Newark
neighborhood! 2-bed, 1 bath per unit.
Month-to-month leases. Very well kept.
Great investment property. Call Giane at
(862) 596-9043

7. NEWARK

Teresinha Maciel Marisol Gonzalez Andrew Rowe
(706) 718-5226
(973) 444-1059
(551) 228-8280

2. N. NEWARK

- 141 Wakeman Ave. UNDER CONSTRUCTION

3. NEWARK
- Bergen St. -

COMING SOON

Brick is up and underway!
Roof is in, HVAC, electrical,
plumbing & sprinklers are in.
Hardwood ﬂoors on their way. Concrete slab ﬁnished - 2
Call Teresinha at (706) 718- family home. Call Otis at
(973) 632-0215
5226
5. NO. NEWARK
- Summer Ave. -

GREAT INVESTMENT

6. NEWARK
- Winans Ave. UNDER CONTRACT

Legal 3 family home in good
condition. Call for an appointment to inspect. Asking
$339,900.00. Call Marisol

2- family featuring 2-car garage, ground level
recreation room and two 6-room apartments.
Unit 1 has rec room plus half bath, LR, DR, kitchen, 3-bed & 2-full baths, walk in closet in master
bedroom. Central air/forced hot air in each unit.
Hardwood ﬂoors throughout, and both units will
have granite kitchen counters. A true must see!
Asking: $489,900.00

8. NEWARK

9. NEWARK

at (973) 444-1059

- 307 Irvine Turner Blvd
Blvd. - - 309-311 Irvine Turner Blvd. - - 313 Irvine Turner Blvd. UNDER CONTRACT
UNDER CONTRACT
UNDER CONTRACT
1 FAMÍLIA. Bem-vindo à esta
casa recentemente renovada.
Cozinha com balcões de granito,
piso de madeira, 3 qtos. e um
banho completo. Contacte para
mais informações.

3 Family Home, 8 BR., 6 baths &
2 car garage with additional parking for 3 cars in the front. Call
Shawn at (908) 642-6704

3 Family Home, 8 BR., 6 baths &
2 car garage with additional parking for 3 cars in the front. Call
Shawn at (908) 642-6704

3 Family Home, 8 BR., 6 baths &
2 car garage with additional parking for 3 cars in the front. Call
Shawn at (908) 642-6704

10. NEWARK

11. BELLEVILLE
- Cuozzo St. -

12. BELLEVILLE
- Memorial Dr. -

- 315-317 Irvine Turner Blvd. -

UNDER CONTRACT

3 Family Home, 8 BR., 6 baths &
2 car garage with additional parking for 3 cars in the front. Call
Shawn at (908) 642-6704

UNDER CONTRACT

2-family home in quiet residential street. Close
to schools, Clara Mass Hospital, Branch Brook
Park, light rail station and so many other
points of interest. This 2-unit property features
3 bedrooms with 2 full baths, ﬁnished basement, built in garage, fenced backyard and
driveway for off street parking. Truly a sweet
deal! Asking $335,000.00. Call Shawn at
(908) 642-6704

JUST LISTED

Turnkey, 3-bedroom , 2.1- bathroom
townhome! Newly installed carpet.
Located across from Hendricks Field
Golf Course, and within close proximity
to Clara Mass Hospital and light rail
stop. Unit features, LR, DR, Kitchen, one
bedroom is a master with en-suite. Asking:
$425,000.00.

NOW HIRING

Licensed and Unlicensed Agents

WE SPONSOR
Real Estate
Courses

CALL US NOW!! 973-741-3000 EXT. 223

