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Moda. Nada parece definir melhor a nossa personalidade do 
que as roupas que usamos. As roupas comunicam aos ou-
tros aquilo que as palavras não dizem. Numa era em que é a 
imagem que nos define e tem relevância em tudo aquilo que 
fazemos é imperativo projetarmos a nossa personalidade de 
forma a que as suposições criadas estejam de acordo com a 
visão que criamos de nós próprios. 

A moda é uma expressão estética de nós próprios, num certo 
período de tempo e num contexto que depende da oca-
sião. A roupa, o calçado, o estilo de vida, os acessórios, a 

maquilhagem ou os penteados compõem a maioria das modas. 
E as proporções corporais, normalmente, ditam o tipo de roupa 
que escolhemos, mesmo que proporção seja a palavra mais mal-
-entendida no mundo da moda no que diz respeito à escolha de 
roupas e acessórios. Claro que a moda muda com as estações e as 
coleções dos desfiles de alta costura providenciam expressões de 
estilistas que perduram por várias estações, realçadas por mo-
vimentos culturais e mercados sociais, símbolos, classe e cultu-
ra. O sociólogo Pierre Bourdieu defende que “a moda é a última 
moda, a última diferença”. 

A moda é influenciada por diversos fatores, incluindo o cinema, 
as celebridades, o clima, as explosões criativas, questões políticas, 
culturais, sociais e tecnológicas. As escolhas pessoais sobre aquilo 
que usamos são muitas vezes baseadas na forma como vemos o 
nosso corpo e em fatores socioeconómicos. As roupas e os acessó-
rios podem ser um fardo financeiro se tentarmos vestir sempre as 
últimas tendências. 

Muitos preferem não pagar a renda desde que estejam a usar o 
vestido e os sapatos mais recentes. 

Ao ver a população em diferentes momentos do ano, pode di-
zer-se que a maioria não sabe, nem percebe, o que fica apropriado 
para a sua imagem ou para o seu tipo de corpo. É duvidoso que 
a maioria olhe para as representações harmoniosas do seu tipo 

de corpo ou formas, senão não usariam certos tipos de roupas. A 
palavra “desajeitado” é muitas vezes utilizada para homens que 
não têm orgulho no seu vestuário - muitas vezes frequentam lo-
cais chiques em calções e t-shirt. E depois ainda há aqueles que 
sentem que pintar imagens e obras de arte, na sua pele, envia uma 
mensagem especial aos outros, que eleva a sua personalidade. Há 
quem defenda que não é mais do que um pedido de ajuda. A ideia 
de que, durante toda a vida, nos vamos identificar com uma tatua-
gem, rebaixa a autoconfiança que um corpo limpo garante. Talvez 
esta seja uma pressão social incontrolável criada por indivíduos a 
quem falta um equilíbrio na forma como vêm a vida. 

Numa sociedade onde as aparências são primordiais na vida das 
pessoas, os indivíduos modificam cada vez mais os seus corpos e 
aspeto. Embora as roupas e acessórios continuem a ser a parte mais 
importante do impacto visual, existem indivíduos a pintar, a su-
gar gordura, aumentar/diminuir partes do corpo, a colocar botox 
e a aplicar mais maquilhagem do que nunca. A moda que acentua 
a nudez e evidencia certas partes do corpo tem criado empresas 
de biliões de dólares e o movimento Kardashian espalhou-se por 
todo o mundo, onde as redes sociais são o local onde as pessoas 
vivem os seus sonhos e falhanços ao tentar competir com os im-
possíveis tipos de corpo das modelos e onde o exibicionismo é a 
norma. A realidade que ligava a beleza ao estilo já não existe e, ao 
invés, vivemos com a perceção de que tudo o que interessa são os 
comentários positivos dos outros. 

Imaginem quando o primeiro homem e a primeira mulher se 
tentaram vestir. Provavelmente ponderaram qual as áreas que 
deveriam cobrir e com que pele de animal o deviam fazer. Hoje, 
existem milhares de mensagens de designers, e outros, que nos 
dizem o que vestir, criando um mundo de confusão e caos - as de-
cisões erráticas criam um mundo de vestuário descartável porque 
as vestimentas de outra pessoa parecem melhores. 

Talvez devêssemos voltar ao início e andarmos nus, cobertos de 
tatuagens. Certamente que iria resultar em mais gargalhadas e re-
duziria a exploração do trabalho infantil em muitos países. Estou 
apenas a dizer...

Manuel DaCosta
Editorial

Linhas de Roupa 
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Será, provavelmente, uma das profis-
sões mais desejadas do século XXI: ser 
uma blogger, instagrammer, youtuber (e 
por aí adiante) de sucesso.

Assim como no resto do mundo, tam-
bém em Portugal os blogs de moda e 
lifestyle são, sem qualquer dúvida, 

uma tendência. E têm tanto sucesso que os/
as bloggers se conseguem dedicar a proje-
tos desta natureza a tempo inteiro. 
Não precisamos de procurar muito para 
encontrarmos muitos (e estou a ser meiga 
quando digo apenas muitos) perfis sociais 
de homens e mulheres, os chamados in-
fluencers, que mostram vidas de sonho, 
recheadas de viagens a sítios paradisíacos 
registadas com fotografias estrategicamen-
te capturadas para fazer com que os segui-
dores se interroguem, por exemplo, “de 
onde serão aquelas sapatilhas”?

É exatamente este o resultado pretendido: 
nos fashion blogs ou nos perfis sociais de 
moda a pessoa é levada a seguir determina-
do padrão de estilo, ditado pelos mais dife-
rentes meios de comunicação.

É verdade que cada blog ou perfil de Ins-
tagram nos remete para diferentes estilos: 
cabe ao utilizador escolher e seguir aquele 
com que mais se identifica.

Mas até que ponto é que somos nós que es-
colhemos aquilo de que mais gostamos?

Não será a nossa mente, sabe-se lá como, 
levada para adotar determinados conceitos 
que sejam socialmente aceites por todos? 

A moda é um poderoso padrão de medição 
de motivações psicológicas e sócio-econó-
micas da sociedades já que revela diferen-
tes modos de comportamento e apresenta-
ção em público. Da mesma forma, é capaz 
de incluir ou excluir pessoas de diferentes 

grupos sociais ao longo do tempo. Podemos 
tomar como exemplo o uso/consumo do 
cigarro que nos anos 70 representava sta-
tus e poder e hoje é única e exclusivamente 
visto como uma problema de saúde pública 
mundial.

Mudam-se os tempos, mudam-se as von-
tades...e as modas!

“Se ela é assim
e tem sucesso
o melhor é segui-la
e ser igual a ela”.

Não me entendam mal: não há nada de 
errado em termos um referência, seja na 
moda ou em qualquer outro aspeto da nos-
sa vida. O problema é quando a nossa ma-
neira de ser, fazer, vestir, agir e até comer 
(!) passa a ser ditada pelo que é “cool” e 
“está na moda”.
Um estudo levado a cabo pela YMCA, onde 
participaram mil jovens britânicos com 
idades compreendidas entre os 11 e os 16 

anos e que tinha como objetivo perceber 
que tipo de expectativas se tem, atualmen-
te, sobre a imagem corporal, revelou que 
60% destes se sentem pressionados a pare-
cer perfeitos nas redes sociais. Os grandes 
“culpados”? Segundo 58% da amostra, os 
influencers e/ou celebridades. 
No seguimento desta descoberta, a YMCA 

e a marca Dove lançaram a campanha 
#IPledgeToBeReal, onde se pede que todos 
assinem o “Juramento da Imagem Cor-
poral”, com o objetivo não só de difundir 
a realidade e diversidade de aparências 
como também de promover uma imagem 
corporal positiva e real, ao invés daquelas 
que apenas são possíveis com recurso ao 
Photoshop. Neste juramento, as pessoas 
comprometem-se a não editar as suas fotos 
e responsabilizar as marcas que não apre-
sentarem diversidade nos seus conteúdos 
e/ou produtos. 

Natasha Devon, Michelle Elman e Charley 
Koontz são algumas das celebridades que já 
assinaram este juramento.

“Embora não haja nada de errado em querer 
mostrar seu melhor ângulo, é importante 
que gostemos de nós mesmo quando não es-
tamos com a melhor aparência, o que acon-
tece, provavelmente, a maior parte do tem-
po com a maioria de nós. O padrão de beleza 
atual é completamente impossível de obter, 
o que nos leva, constantemente, a sentir-
mo-nos mal face ao nosso corpo e à nossa 
aparência. Isto acontece particularmente no 
caso dos mais jovens e pode ter sérios efeitos 
no seu bem-estar mental e físico”, afirmou 
Denise Hatton, presidente executiva da 
YMCA England & Wales.

Resumindo: a moda e o lifestyle parecem, 
pelo menos à primeira vista, um fator agre-
gador de pessoas. No entanto, há que ter em 
atenção que nem todos estão dispostos ou 
têm possibilidades de seguir determinado 
padrão: e está tudo bem com isso! Ótimo até. 

Sim, está na moda ser da moda. Mas o que 
nunca sairá de moda é ser aquilo que nos 
der na real gana e ser iguais a nós próprios 
- afinal, não há nada mais original que isso.

Inês Barbosa/MS

Está na moda
ser da moda?
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Estima-se que a população global che-
gou, em abril de 2019, aos 7,7 bilhões de 
pessoas. Um dos factos que é comum à 
maior fatia deste número: todos os dias 
nos vestimos. Porque vamos trabalhar, va-
mos às compras, passear, encontrar-nos 
com amigos ou simplesmente porque va-
mos sair à rua. Abrimos religiosamente o 
guarda-roupa todos os dias. E, quando o 
fazemos, escolhemos o que vamos usar. A 
indumentária fica quase sempre ao crité-
rio de cada um de nós: mais uma forma de 
liberdade de expressão individual que se 
desdobra em inúmeras opções, da roupa 
aos acessórios. Da conjugação dos teci-
dos, das formas, dos materiais, das cores 
e da forma de nos vestirmos como mais 
do que uma simples forma de tapar o cor-
po para nos protegermos, nasceu a moda. 
O que será que as escolhas que fazemos 
dizem sobre nós? O que é estar na moda? 
Para desconstruir estes conceitos falá-
mos com a estilista portuguesa Paula Sei-
ça, proprietária da loja The Citizen Room, 
em Toronto.

Milénio Stadium: Como começou a sua 
relação com a moda?
Paula Seiça: Tudo começou muito cedo, 
quando eu tinha cerca de 10 anos. Tinha a 
mania de querer desenhar as minhas rou-
pas e tinha a sorte de ter alguém que as 
pudesse tornar realidade. Portanto, eu de-
senhava as minhas roupas e a minha tia, 
que era modista na altura, é que com muita 
paciência lá ia desvendando os meus de-
senhos e fazendo peças para mim, dentro 
daquilo que eu imaginava. Eu detestava ir 
às compras. Achava que as roupas eram to-
das iguais, muito monótonas, e tinha desde 
cedo essa necessidade de ser diferente dos 
outros. De ser mais arrojada. Ao longo da 
minha vida esse gosto pela moda manteve-
-se. Comecei a pesquisar designers  portu-
gueses e internacionais e comecei a gostar 
de tudo o que estava ligado a moda. Quan-
do cheguei ao Canadá, pensei em realizar 
um sonho que tinha: abrir uma loja de rou-
pa com coisas diferentes, com designers - 
especialmente portugueses, que são super 
criativos. Passados muitos anos, quando 
vim para Toronto, surgiu a oportunidade 
de abrir uma loja. A Citizen Room agora já 
tem cerca de sete anos. 

MS: O que tem em conta quando cria uma 
coleção?
PS: Quando crio uma peça ou uma coleção 
de roupa eu tenho em mente se eu vesti-
ria aquela roupa. Tenho de ter vontade de 
a vestir e me sentir bem a usar cada uma 
das peças. Evidentemente, depois há ou-
tras inspiraçōes: o mundo que nos rodeia, 
situaçōes, o estado de espírito. Por exem-
plo, as cores dependem muito de como me 
sinto naquele dia. E depois há uma outra: 
eu faço inúmeras viagens a Portugal e Nova 
Iorque. E percebi que esses dois lugares 
me inspiram imenso nas minhas coleçōes. 
Nova Iorque porque é uma cidade extre-
mamente multicultural e extravagante, 
uma amálgama de situaçōes, de pessoas… 
E quando chego a Portugal é o contrário: 
volto às minhas raízes, aos lugares peque-
nos, aos cheiros, aos quintais, às flores, ao 
mar… E eu acho que as minhas coleçōes são 
isso mesmo. Aliam a extravagância à sim-
plicidade. Parece que são opostos, mas eu 
consigo combinar os dois na minha criati-
vidade e nas minhas peças.

MS: Como é trabalhar com a moda numa 
cidade tão multicultural como Toronto?

PS: O facto de viver numa cidade multicul-
tural, para mim, ajuda imenso. Porque eu 
tenho a certeza que vai haver alguém a gos-
tar das minhas roupas. A minha marca, por 
exemplo, não segue tendências, não segue 
tempo. Eu quando me apetece crio. Não 
sigo as semanas de moda ou determinadas 
épocas. Eu vou criando quando me apetece 
criar e muito ao meu gosto pessoal. Quando 
se vive numa cidade tão multicultural, na 
minha opinião, tem-se menos medo por-
que haverá sempre alguém que vai gostar 
das minhas peças.

MS: Seria diferente em Portugal?
PS: Nos últimos tempos, Portugal está a 
ser muito mais multicultural do que era há 
uns anos. Mas penso que seria mais difícil 
lá porque continua a ser um país pequeno, 
com a maioria da população a concentrar-
-se em cidades como Lisboa, Porto... Se 
formos um designer que procura seguir 
tendências, ver quais são as necessidades 
da população para tentar vender mais, en-
tão aí eu penso que vamos vender mais. 
Neste caso, viver numa cidade multicul-
tural é mais difícil porque também é mais 
difícil definir o seu público alvo.

MS: Podemos estar na moda sem seguir as 
tendências?
PS:  Eu penso que sim. Eu mesma visto-
-me assim, acho eu. A pessoa pode seguir 
tendências, como é evidente. Sobretudo 
quando a pessoa nao é muito segura, mais 
vale seguir tendências. Mas eu acho que 
é mesmo uma questão de confiança em si 
mesmo. A pessoa está sempre na moda 
quando se sente confiante, confortável, 
à vontade. E isso vai transparecer para os 
outros quando ela está a vestir aquela peça. 
Que está a parecer bem, a sentir-se bem. 
Então, claro que é possível. E para os de-
signers, nesta questão de seguir tendên-
cias ou não, há duas opções: ou é líder ou 
é seguidor. Qualquer um pode ter sucesso 
ou não ter sucesso de vendas. Ser seguidor 
é seguir tendências, as revistas, as semanas 
de moda, o que as grandes marcas estão a 
lançar, seguir as influencers, ver qual é a 
necessidade no mercado de momento. Ou 
então pode-se entrar no mundo da moda 
sendo um líder, que é mais ou menos o que 
eu acho que estou a fazer: acreditar na sua 
criatividade, mostrar a sua personalidade 
nas peças e esperar que essa personalida-
de transmita a ideia que nós queremos e 
que haja alguém que se interesse por isso. 

Se calhar é um pouco mais arriscado. Mas 
vemos, por exemplo, a Coco Chanel que 
criou o tweed. Foi a primeira, o tweed não 
existia. Ninguém ia pensar que ia ser um 
sucesso, e agora é um sucesso intemporal. 
Eu acho que ela foi uma líder, não foi uma 
seguidora. E hoje nós estamos um pouco la-
vados com as redes sociais.

MS: Vemos todos os dias nas redes sociais 
as influencers e determinados padrōes de 
beleza, de maquilhagem, de formas de 
vestir. Que fenómeno é este que estamos 
a presenciar?
PS: O que estamos a presenciar é que, efe-
tivamente, as influencers ganharam uma 
importância incrível na atualidade e altera-
ram muito o mundo da moda. Pelo menos 
no sentido de divulgação da marca e das 
peças. Estas influencers são seguidas por 
milhares de pessoas. Quem as segue acaba 
por alterar o seu comportamento, a sua ro-
tina, as suas compras e fica completamente 
lavado com o que elas mostram. É bom para 
as marcas, é um excelente instrumento de 
marketing. Eu também estou atenta, sigo, 
mas penso que não sou influenciada por 
elas. Porque mantenho sempre em mente 
que hoje em dia as influencers são, acima 
de tudo, um negócio. Elas estão a afetar 
muito a nossa camada mais jovem e penso 
que isso não está a ser positivo. A juven-
tude está a comprar coisas supérfluas que 
não as fazem necessariamente mais felizes 
ou mais bonitas. E temos de ser realistas: as 
influencers não utilizam a maior parte dos 
produtos de beleza que mostram no seu dia 
a dia, se calhar nem vestem aquelas roupas, 
mas são pagas para vestir. Nao podemos es-
quecer que não é necessariamente a perso-
nalidade delas. Mas as pessoas começam a 
seguir, a gostar, se calhar até se identificam 
um pouquinho e começam a seguir todos os 

dias. E eu acho que a pessoa perde um bo-
cadinho da sua personalidade, até.

MS: Que conselhos deixa para os jovens?
PS:  Nunca se esquecerem da sua própria 
identidade. Eu quando crio uma coleção 
quero acreditar que estou a contribuir para 
fazer crescer e construir a identidade da 
própria pessoa que a compra. E eu acho 
que as influencers tiram um bocado a in-
dividualidade das pessoas. Passa a ser tudo 
muito idêntico. E será que as influencers 
vêm mesmo para ficar? Será que o mercado 
nao estará a ficar saturado? Eu vejo algu-
mas delas que fazem o chamado unboxing. 
Faziam uma vez por mês, depois passou a 
ser feito uma vez por semana e agora já fa-
zem todos os dias. Aquilo é abrir constan-
temente caixas que elas recebem, mostrar 
novos produtos, sempre mais e mais… Até 
que ponto é que o mercado não está a sa-
turar de influencers? Muita gente diz que 
elas vieram para ficar e que têm um poder 
enorme. Têm. Mas eu acho que há influen-
cers que nascem por natureza. Vamos falar 
do Kurt Cobain, há tantos anos. Era um in-
fluencer. Nasceu pobre, vestia roupa usada 
por ser pobre e ficou conhecido por usar 
essa roupa. E naquela década de 90, toda a 
nossa juventude queria vestir roupa usada. 
Até os meninos ricos. Nisso eu acredito e é 
muito mais credível do que alguém que é 
pago, na minha opinião.

MS: O que é que as roupas que vestimos di-
zem sobre nós?
PS:  A roupa sempre será uma forma de 
transmitir a nossa personalidade, de pas-
sar uma mensagem. Estas influencers hoje 
em dia acabam por tornar muito ténue 
essa ligação entre “eu visto-me assim e 
sou assim” porque agora o que acontece é 
“eu visto-me assim porque vejo as outras a 
vestirem-se assim”. Por isso, essa ligação 
está mais frágil. Mas penso que a moda foi e 
sempre será um modo de expressão.

MS: Como vê o mercado da moda plus size?
PS: É uma agradável pergunta e coincidên-
cia. Embora não seja dirigida unicamente 
ou especificamente a clientes plus size, es-
tou a lançar agora uma coleção oversized. 
O conceito é o conforto e também ser um 
look intemporal. Inspirei-me no Japão, nas 
coleções minimalistas que ficam giríssimas 
tanto numa pessoa magra como numa pes-
soa mais cheiinha. E eu acho que esta ten-
dência que há agora de dar valor ao plus 
size é boa. Vem dar uma certa igualdade no 
mundo da moda, em que havia muito mais 
oferta para tamanhos mais reduzidos. Era 
difícil uma pessoa com medidas mais largas 
conseguir vestir um designer mais moder-
no, e ficava muito limitada.

Telma Pinguelo/MS

Moda

Seguir influências
ou assumir
a própria identidade
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João Paulo Guedes, estilista brasileiro 
renomado, mora em Montreal há pouco 
tempo a convite da marca no qual traba-
lha atualmente. Vencedor de prêmios do 
mundo da moda, seu trabalho tem sido 
requisitado. Destaque em publicações 
do mundo todo como Vogue Itália, Vo-
gue Reino Unido, GQ Brasil, Elle Canada 
Man, Schon Magazine, vive um momen-
to muito bom na carreira. Tem a sua pró-
pria marca e a ideia é expandi-la cada 
vez mais.

Mas nem tudo foi glamour e sucesso 
na vida do estilista. Ele enfrentou 
desafios intensos para chegar aon-

de está. 
Conversamos com ele sobre como foi sua 
trajetória, sonhos, conquistas e, demons-
trando muita simplicidade, explicou as de-
lícias e os desafios do mundo da moda.

Milénio Stadium: Como foi sua trajetória 
até aqui e quando surgiu sua paixão pela 
moda?
João Paulo Guedes: Eu sempre tive von-
tade de ser estilista, e trabalhava no Brasil 
com publicidade e propaganda. Em 2008 
me mudei para o Canadá e comecei a fazer 
um curso de moda na George Brown Colle-
ge em Toronto. Me formei e desde então eu 
trabalho com moda.

MS: De onde vem a inspiração para a cria-
ção de uma peça?
JPG: Não tem uma forma definida, mas a 
cada coleção eu tento procurar fontes de 
inspirações. Muitas das vezes essa fonte 
vem da arte contemporânea, também gosto 
muito da arquitetura. Eu já criei uma cole-
ção completamente inspirada em arquite-
tura de igrejas góticas. Já tive oportunidade 
de criar uma coleção através de fotos mi-
croscópicas A minha viagem pra Índia foi 
uma outra fonte de inspiração importante 
para a criação... Enfim, não existe uma fór-
mula certa, mas se tiver que sinterizar, eu 
tenho uma tendência para a arquitetura e 
arte contemporânea. 

MS: Você criou uma marca. Como surgiu 
essa ideia e como você define o seu DNA?
JPG: Tudo aconteceu quando eu comecei 
a trabalhar na Canada Goose. Na mesma 
época foi lançado um concurso para sele-
cionar novos estilistas na semana masculi-
na de moda em Toronto. Eu acabei compe-
tindo, e levei o prêmio no valor de 10 mil 
dólares. Foi aí que tudo começou. Eu lan-
cei seis coleções da minha própria marca, 
inclusive as pessoas podem adquirir essas 
peças através da internet. Eu também dou 
consultoria para diversas marcas como 
Sears Canada, Canada Goose e atualmen-
te trabalho em Montreal para a Mackage. 

É engraçado porque eu sou de Fortaleza e 
lá faz muito calor, mas desde que eu estou 
aqui só crio casacos de frio. 

MS: Como foi o seu início de vida aqui no 
Canadá?
JPG: Eu fiquei em Toronto por 12 anos, an-
tes de vir para Montreal. E, olhando para 
trás, eu consigo perceber que a minha car-
reira foi uma grande trajetória. Isso porque 
quando eu cheguei aqui não falava inglês. 
No início é sempre muito difícil a vida de 
um imigrante e começar uma nova carreira 
é bem complicado. Comecei trabalhando 
aqui como zelador de um prédio durante 
um ano e meio, então foi bem difícil, mas 
eu nunca desisti. Eu tinha um sonho e lutei 
para que isso acontecesse.

MS: Como é feita a pesquisa das matérias-
-primas que você utiliza para a criação de 
uma peça?
JPG: Geralmente todos os tecidos vêm da 
Itália, mas o problema é que o preço é mui-
to mais alto. Um dos grandes desafios de 
um estilista independente no Canadá é a 
quantidade de tecido. Porque quanto maior 
a quantidade de matéria-prima que você 
solicita, menor fica o preço. Outro desafio 
complicado é a questão de mão-de-obra 
por aqui, que não é nada barata.   

MS: Você se preocupa com a questão da 
moda no uso consciente?
JPG: Eu acredito que trabalhar com tecido 
sustentável é algo que vem crescendo cada 

vez mais entre as grandes marcas. Estão em 
alta os processos de reciclagem de maté-
rias-primas, além de tecidos que são feitos 
de garrafas de plástico. Fazendo um balan-
ço, eu acho que sim, a preocupação com 
esse assunto é cada vez maior, mas ainda 
não está totalmente assimilada no mundo 
da moda.

MS: Como você define a moda de uma ci-
dade multicultural como Toronto?
JPG: Eu sou do Brasil, e por isso eu venho 
de um lugar onde o povo gosta de colorido e 
estampas vibrantes. O que eu percebi des-
de que vim para cá é que o estilo é mais mi-
nimalista e sóbrio. Toronto adora o preto.  
Acho que o canadense não se arrisca muito 
nas cores, e as pessoas acabam adotando o 
preto, verde militar e, no máximo, verme-
lho. 

MS: Quais peças que não podem faltar num 
guarda-roupa de uma mulher e de um ho-
mem?
JPG: Acho que a tendência é o xadrez e as 
estampas listradas - são estampas que têm 
crescido muito. E em relação às cores, o 
momento é do neon - moda muito forte 
nos anos 90 - nas cores verde limão e pink, 
e ao que tudo indica a moda do neon conti-
nua no próximo ano.

MS: Atualmente estamos lidando e trans-
formando o conceito do que é belo através 
da diversidade de corpos e a moda plus size 
tem se destacado cada vez mais como for-
ma inclusive, de empoderamento. O que 
você acha desse novo momento no mundo 
na moda?
JPG: Eu acho que uma grande tendên-
cia entre as marcas e grandes estilistas é a 
moda andrógina. Outro fato é que eles es-
tão percebendo que não existem só pessoas 
magras no mundo, e eles estão se atentan-
do que precisam criar produtos que aten-
dam a todo tipo de público e não só um em 
específico. Outro estilo que está crescendo 
é o oversize, que são as roupas mais largui-
nhas e descoladas, independente do tipo de 
corpo. 

MS: Quais são os seus planos para o futuro?
JPG: Eu acabei de mudar para Montreal, 
e consegui um novo contrato com uma 
marca local, que é a Mackage e em parale-
lo tenho a minha marca. Acho importante 
manter a minha marca, que é onde eu te-
nho a possibilidade de criar a minha iden-
tidade como estilista. Então o meu plano 
agora é exportar a minha marca para o Bra-
sil e ter uma produção made in Brazil. 

Adriana Marques/MS

João Paulo Guedes

Os desafios e as delícias
da profissão de estilista

Toronto Men’s Fashion Week AW17 - ‘Culture’
Créditos: Shane Gray

Dragão Fashion Brasil 2018- ‘Illusions’
Créditos: Roberta Braga, Claudio Pedroso e Pedro Braga

João Paulo Guedes
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Hoje em dia é muito difícil não encontrar 
uma pessoa que não tenha uma tatua-
gem, principalmente na geração mais 
nova. Existem as coloridas, pretas, gi-
gantescas, ou apenas um detalhezinho 
-  o fato é que a tatuagem é uma moda 
que cresce cada vez mais. Mas essa 
moda é mais antiga do que se pensa. 

Os primeiros registros datam de 
3370 a 3100 antes de Cristo. A des-
coberta desta data veio do achado 

de Otzi, ou a múmia do Smilaun, um fóssil 
humano encontrado nos alpes, que con-
tinha 61 tatuagens, o que pode identificar 
uma relação entre essa prática de cura an-
cestral por meio da tatuagem, assim como 
denotar um uso medicinal dos desenhos 
marcados na pele.

As primeiras tatuagens eram feitas, prin-
cipalmente, por meio do uso de instru-
mentos feitos de ossos e aplicação de tinta 
vegetal nas camadas mais superficiais da 
pele, numa técnica muito parecida com a 
Stick and Poke Tattoo, cada mais popular 
na atualidade. 

Geralmente, a tatuagem é uma forma de 
expressar na pele a sua personalidade, ou 
algum momento e/ou pessoa que foram 
marcantes na vida. 

Fomos às ruas saber o que as pessoas 
acham desses traços pelo corpo. 

O Moose, que mora em Toronto há al-
guns anos, disse que tem uma tatuagem 
bem escondida porque sabe que tem algu-
mas pessoas que não aceitam muito bem.  
Na sua opinião, o significado da tatuagem é 
para que não se leve a vida tão a sério. 

Já para Naria, da Ucrância, a tatuagem 
não é algo legal, porque ela acha que essas 
marcas são muito agressivas e, além disso, 
as pessoas mudam de opinião, de persona-
lidade e podem se arrepender de terem fei-
to esses desenhos permanentes. 

A Renne Mcaairter, que tem algumas ta-
tuagens, disse que elas representam dife-
rentes momentos e eventos da sua vida, e 
não tem medo de se arrepender em tê-las 
feito, pois  pensou bastante sobre isso. 

Nós fomos num estúdio de tatuagem 
conversar com o profissional Ricardo de 
Souza para saber mais um pouco sobre a 
sua profissão e seus desafios. 

Ricardo tem 31 anos, e é especialista 
em tatuagens tradicionais, com ênfase na 
cultura pop e cultura nerd. Ele começou 
a desenhar desde cedo e é especialista em 
desenhos de animação. Se dedica consis-
tentemente em desenvolver seu conjunto 
de habilidades e é um profissional curioso, 
criando sempre novos designs personaliza-
dos com base nas ideias das pessoas que o 
procuram para tatuar.

Milénio Stadium: Quando e como você ini-
ciou sua carreira?
Ricardo de Souza: Eu comecei quando eu 
tinha 28 anos, mas eu descobri que queria 
ser tatuador dois anos antes. Eu senti uma 
certa dificuldade, porque tatuar não é uma 
coisa que você vai na escola e aprende, é 
preciso muita pesquisa e conhecer pessoas 
da área. Desde então eu tenho trabalhado 
em três estúdios diferentes.

MS: E como foi a sua primeira tatuagem? 
Existiu algum tipo de tensão?
RDS: A primeira vez que eu fiz uma tatua-
gem foi na minha própria pele. Foi uma 
grande surpresa, porque quando o meu 
mentor percebeu que eu já estava pronto, 
ele falou que já poderia tatuar em mim mes-
mo, e ficou me observando o tempo todo e 
claro,  quando necessário, me conduzia em 
relação aos traços. Tatuei na minha própria 

perna. Tinha que ficar dobrando pra tatuar, 
e foi bem dolorido, não por causa da agu-
lhas, mas porque tive que ficar duas horas 
com ela dobrada, e sentia ela adormecen-
do. Estava bem nervoso e a todo momento 
perguntava para o meu mentor se estava 
fazendo direito. Mas foi divertido, eu esta-
va muito feliz. 

MS: Os tatuadores geralmente tem uma 
preferência de traços e desenhos. Você tem 
uma preferência também? Qual o tipo de 
tatuagem que você mais gosta de fazer?
RDS: Eu prefiro as tatuagens tradicionais. 
Eu gosto muito do “old style”, estilo do ta-
tuador Sailor Jerry, porque esse foi o meu 
início. E agora estou partindo para algo 
novo, mas trazendo comigo essas origens. 
Eu também gosto de tatuagens no estilo 
“comic books” e videogames.

MS: Qual foi o pedido mais estranho que 
você já recebeu?
RDS: Para ser honesto, ninguém nunca me 
pediu nada estranho. Eu já ouvi muitas his-

tórias a respeito, mas pessoalmente, nunca 
aconteceu. Quem sabe mais pra frente?

MS: E qual foi a mais complexa?
RDS: Provavelmente foi uma que eu fiz na 
costela de um mulher. Foi uma pintura de 
Salvador Dalí. Foi trabalhosa porque tinha 
diversas linhas, pedaços do desenho com 
movimento. Além disso, tatuagem na cos-
tela é uma das partes mais doloridas, a pele 
é muito difícil nesta região. Você tem que 
tomar muito cuidado, e deixar a pele muito 
bem esticada. Então com certeza, essa foi 
uma das mais difíceis. Se tiver paciência, 
tudo fica bem. 

MS: Você acredita que tem idade certa para 
fazer uma tatuagem?
RDS: Definitivamente, sim. Eu gosto das 
regras de agora, em que a idade mínima 
para se fazer são os 18 anos. E também acho 
que as pessoas que querem um grande de-
senho  têm de esperar pelo menos até atin-
girem uns 20 anos. Percebo por mim - eu 
queria um monte de tatuagens quando eu 

era muito jovem, e hoje em dia eu não que-
ro mais. E fico feliz que não as tenha feito 
naquela época. É bom que as pessoas pen-
sem muito bem antes de tomar essa deci-
são. Maturar a ideia é importante.

MS: Quais são as recomendações que você 
indica antes de se fazer uma tatuagem?
RDS: Eu acho importante enfatizar que a 
tatuagem tem que ser algo que tenha um 
significado muito forte para a pessoa - tal-
vez algo que envolva família, pessoas que 
amamos que já faleceram, geralmente são 
boas ideias. Se passar um ano ou dois e a 
pessoa ainda goste da ideia, provavelmente 
é isso que ela tem de fazer na pele. Contan-
do que tenha significado, a pessoa não irá 
se arrepender.

MS: Sabemos que o preconceito tem di-
minuído cada vez mais, mas ainda existe. 
Porque você acredita que tem algumas 
pessoas que insistem em julgar as outras 
por conta da tatuagem?
RDS: Eu acredito que pelo fato do que a ta-
tuagem representava no passado. Existiu 
uma época em que poucas pessoas as ti-
nham e eram consideradas de “má índole”, 
como ladrões, prostitutas, desleixados. En-
tão essas pessoas que julgam agora, prova-
velmente conectam tatuagem com crime. 
Mas hoje em dia essa arte é cada vez mais 
normal, muitas pessoas que as têm são in-
teligentes e bem sucedidas. A tatuagem é só 
uma arte. 

MS: E você já sofreu algum tipo de precon-
ceito em relação a sua profissão?
RDS: Acho que não. Eu vivo numa cidade 
onde  as pessoas têm a mente aberta. To-
ronto é muito positiva neste sentido. En-
tão, pessoalmente, nunca sofri. Eu vou via-
jar para um outro país bem diferente agora, 
vamos ver como vai ser por lá. 

MS: Quantas tatuagens você tem?
RDS: Talvez umas 24. Parei de contar. E 
ainda quero fazer mais.

MS: Para uma pessoa que quer fazer uma 
tatuagem, tem de ser observado algo muito 
importante que é a higiene do local. Quais as 
dicas para perceber se esse local é seguro?
RDS: Eu diria para a pessoa dar uma boa 
olhada no local como um todo e observar 
se está tudo limpo. Se o chão e/ou os ba-
nheiros estiverem sujos, já é um sinal de 
que o local não é adequado. É importante 
sim observar o trabalho do tatuador, mas 
ele pode ter o melhor traço mas se algo esti-
ver contaminado, provavelmente a pessoa 
vai ficar doente. Eu acho que isso é o mais 
importante, a limpeza.

MS: E você tem algum sonho que você 
queira realizar profissionalmente?
RDS: Minha mente está sempre aberta para 
novas ideias, mas neste momento eu quero 
imprimir o meu estilo, minha marca, mi-
nha assinatura, e quando isso estiver mais 
palpável, provavelmente novas ideias sur-
girão. 
A tatuagem é uma arte extremamente an-
tiga, bela e cheia de significados. É preciso 
muita coragem para colocar uma imagem 
no corpo de forma permanente. Precisa-
mos começar a abrir nossas mentes para o 
respeito, porque ao que tudo indica, essa 
moda veio para ficar.

Adriana Marques/MS

A moda milenar que chegou para ficar 
Tatuador Ricardo de Souza fala dos desafios da profissão
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“Vista-se mal e notarão o vestido. Vis-
ta-se bem e notarão a mulher”. A frase 
é de Coco Chanel, uma das mulheres 
que mudou a história da moda no mun-
do. Hoje esta indústria assume cada vez 
mais importância no universo masculi-
no, que procura produtos sofisticados, 
excêntricos e de boa qualidade.  

A Stretchiatella é uma marca 100% 
portuguesa, fundada pelo estilis-
ta Hugo Conceição, que oferece ao 

consumidor a possibilidade de personalizar 
as peças de roupa e que em breve vai estar 
disponível em Toronto. 

Esta semana o Milénio Stadium esteve à 
conversa com Miguel Braga, responsável 
pelos direitos de distribuição da marca no 
Canadá e foi tentar perceber o que torna 
esta marca tão especial.

Milénio Stadium: Como é que surgiu esta 
ideia de trazer uma marca portuguesa para 
Toronto?
Miguel Braga:  Muitas vezes sou abordado 
na rua e as pessoas perguntam-me onde é 
que comprei a minha roupa. Quando digo 
Portugal elas ficam surpreendidas e dizem 
que infelizmente fica muito longe para ir 
fazer compras. O Hugo Conceição tem um 
grande destaque nesta área, em Portugal e 
em Itália, a capital da moda, confio muito 
na Stretchiatella e acredito que tem imen-
so potencial. 
Em Portugal a loja fica no n.º 38 da Rua Eça 
de Queiroz, em Braga, de onde eu sou natu-
ral, daí que o espaço se chame Officina 38, 
que funciona como uma espécie de montra 
para o mundo. O pai tem 50 anos de expe-
riência na alfaiataria e o Hugo já vai nos 22 
anos. Ele é muito excêntrico, criativo, tem 
uma grande personalidade e um grande ca-
risma e gosta muito de arriscar.

MS: O made in Portugal é melhor?
MB: Sem dúvida, os produtos italianos 
também são muito bons, mas o preço é 
exorbitante. Em Portugal a mão-de-obra 
é muito boa e o controlo de qualidade é 
excelente. Para além disso, temos que 
ajudar os nossos.

MS: Quando e onde é que podemos com-
prar os produtos desta marca?
MB: Em meados de setembro vamos fazer 
o lançamento oficial da marca no terraço 

de um hotel na baixa de Toronto e numa 
primeira fase a Harry Rosen vai vender as 
nossas calças de ganga. Os nossas jeans são 
únicos a nível de qualidade e de design e 
depois da Harry Rosen vamos apostar em 
lojas boutique. Um par de calças vai custar 
em média cerca de $380 canadianos, o que 
é acessível tendo em conta o que existe no 
mercado neste segmento.

MS: Em Portugal a marca tem vários clien-
tes famosos.
MB: Empresários e jogadores de futebol e 
influencers do mundo da moda, sobretudo. 
O Jorge Mendes, empresário do Ronaldo, é 
nosso cliente, mas também vestimos o Ví-
tor Baia, jogadores de futebol do Porto, do 
Guimarães, do Braga e do Rio Ave.

MS: Como é que definem o vosso conceito?
MB: Os nossos produtos são únicos, é um 
conceito que praticamente não existe em 
Toronto. As nossas peças são excêntricas, 
pormenorizadas e o tecido é de muito boa 
qualidade. Não falta roupa com qualidade 
em Toronto, mas infelizmente falham um 
bocadinho no corte e nos pormenores, as 
peças são sempre muito básicas.

MS: Que tipo de peças é que a marca tem?
MB: Todo o tipo de roupa de homem: bla-
zers, camisas, calças de ganga, sapatos, fa-
tos por medida para casamentos. No cam-
po dos acessórios temos gravatas, lenços e 
pulseiras. Apesar de os produtos ainda não 
estarem à venda em Toronto, podem visi-
tar a página oficial da marca que é www.
stretchiatella.com. 

MS: Quais são as vantagens de fazer roupa 
por medida?
MB: É sempre diferente porque quando 
compramos pronto-a-vestir por mais que 
tentemos arranjar nunca fica igual à roupa 
que foi feita só para nós. O alfaiate faz sem-
pre a manga mais estreita para os braços 
parecerem mais compridos, tenta esconder 
a barriga e joga com as medidas para criar a 
ilusão de que as pernas são mais compridas. 
A roupa não funciona como as meias, cada 
um de nós tem um corpo diferente.
Nós personalizamos camisas, calças, sapa-
tos, fatos... É sempre um pouco mais caro, 
mas a peça torna-se exclusiva, é essa a 
grande vantagem.

MS: Depois do Canadá a marca vai chegar 
aos EUA?
MB: Neste momento já tenho um armazém 
de distribuição em Los Angeles, na Califórnia 
e vamos começar pelas lojas boutique, em 
Los Angeles, Nova Iorque e Miami, para per-
ceber se a marca é bem aceite no mercado. 
Depois talvez Saks Fifth Avenue, logo se vê.

MS: A imagem ajuda no mundo dos ne-
gócios?
MB: Nós somos a cara do nosso negócio 
e uma boa imagem faz diferença quando 
abordamos as pessoas. Com as cores cer-
tas conseguimos transmitir confiança - por 
exemplo, se vou reunir com um cliente pela 
primeira vez tento sempre usar tons de azul. 
Os homens modernos preocupam-se cada 
vez mais com a imagem e são vaidosos.

Joana Leal/MS

Marca portuguesa
de roupa de homem chega a Toronto

Stretchiatella
tem clientes famosos em Portugal
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Hugo Conceição na companhia de Vítor Baía na Oficina 38
Créditos: Instagram/Hugo Conceição
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Fashion. Nothing appears to define 
our personalities more than clothes we 
wear. Clothes speak to other without 
the wearer communicating any words. 
In an era where image defines us and 
has a relevance in everything we do, it 
is imperative that we project our per-
sonalities in a manner that assumptions 
are in line with the vision we create for 
ourselves. 

Fashion is an aesthetic expression of 
ourselves, at a certain time and in a 
context depending on the occasion. 

Clothing, footwear, lifestyle, accesso-
ries, makeup or hairstyle compose most 
fashion and body proportions usually dic-
tate the type of apparel we choose even if 
generally proportions is the most misun-
derstood word in fashion when it comes 
to our choice of clothing and accessories. 
Of course, fashion changes with seasons 
and collections at Haute Couture shows 
provides stylistic expressions that last 
over several seasons enhanced by cultural 
movements and social markets, symbols, 

class and culture. Sociologist Pierre Bour-
dieu suggests that “the latest fashion, the 
latest difference”. Fashion is a social sig-
nifier in a certain time and context. 

Fashion is influenced by several factors, 
including cinema, celebrities, climate, 
creative explosions, political, cultural, 
social and technological fashion trends. 
Personal choices on what we wear are 
often based on how we view our bodies 
and social economic factors. Clothing and 
accessories can be a financial burden if we 
attempt to wear the latest trends. 

Many would rather not pay the rent as 
long as they are wearing the latest dress-
es, shoes, etc. 

In viewing the population at different 
times of the year, it can be said that most 
don’t know or understand what looks 
appropriate for their image of body type. 
It’s doubtful that many look at the har-
monious representations of their body 
types and shapes, otherwise they would 
not wear certain outfits. The word “slob” 
is often used for men who have no pride 
on their outfits, often showing up at high 

end places in shorts and t-shirts. Then 
there are those who feel that painting im-
ages and artwork on their skin somehow 
messages to others, a special communi-
cation which uplifts their personalities. It 
would be suggested that this is a cry for 
attention. The intimation that for an en-
tire lifetime we get identified by a tattoo 
must degrade the self-confidence that a 
clean body provides. Perhaps this is so-
cial pressure having run amok creating 
individuals which are unbalanced in their 
views of life. 

In a society where appearances are 
paramount in people’s lives, individuals 
are modifying their bodies and looks 
more than ever. While clothing and ac-
cessories remain the main staple for 
visual impact, individuals are painting, 
sucking fat, increasing/decreasing the 
size of body parts, botoxing and applying 
makeup more than ever. Fashion that ac-
centuates nakedness and enhanced body 
parts has created billion dollars corpora-
tions and the Kardashianism movement 
has spread across the world where so-

cial media is the place where people live 
their dreams and failures trying to match 
impossible body shapes of models and 
where exhibitionism is the norm. Reality 
that connects beauty and style no longer 
exists and instead we live with a percep-
tion that positive comments from others 
are all that matter. 

Imagine when the first men and 
women attempted to dress themselves. 
They probably wondered what they 
should cover and which animal skin to do 
it with. Today are thousands of messages 
from designers and others telling us what 
to wear, creating a confusing and chao-
tic world where erratic decisions create 
a world of disposed apparel because so-
meone else’s coverings look better. 

Perhaps we should go back to the be-
ginnings and all walk around naked, co-
vered in tattoos. It would certainly result 
in more laughter and cut down on child 
labour abuse in many countries. Just 
saying…

Manuel DaCosta/MS

Clothes Line 
Editorial Versão em inglês
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Starting a new life in Toronto withholds a 
wide range of challenges. Some of them, 
like getting a job, are crucial. From the 
job interview to the maintenance of the 
position they achieve, women often face 
insecurities and obstacles on how to fit 
in the labour market scenario of a new 
country. To ease their journey, organi-
zations and projects such as Dress For 
Success provide the tools and guidance 
they need. Milenio Stadium spoke to Kait 
Green, executive director of this project, 
to better understand how the way we 
dress is relevant when it comes to find 
a job and feel confident to keep it going.

Milénio Stadium: What is Dress For Suc-
cess’ mission?
Kait Green: Dress for success is an interna-
tional non-profit organization that helped 
more than a million women worldwide 

with self-proficiency. It started its opera-
tion in 1997, in New York city. Our mission 
is to empower women to achieve econo-
mic independence by providing a network 
of support, professional attire and develo-
pment tools to help them thrive in work 
and in life. And we are now celebrating our 
10th anniversary in the city of Toronto.  

MS: What women usually need help from 
organizations like this?
KG: We serve a variety of women. Usually 
when people think of charity organiza-
tions, they think of helping the poor, but 
the truth is we help women with all the 
different levels of education. And more 
than 80% of our clients have a post-secon-
dary education or higher. Some of these 
are highly educated women that are just 
challenged to find work. Also, a big part of 
them are newcomers to Canada that have 
lived here for less than five years. The ma-
jority is usually between age 20 to 35. There 
are some of them living in poverty or that 
are single moms, having one to three kids.

MS: How do they usually reach out to you?
KG: We work with several referral agen-
cies in the GTA. And they can be different 
employment centers, different local shel-
ters… They are the ones that actually work 
with the women, and once they are ready 
to start going out there, putting a resumé 
out there and looking for jobs, then these 
organizations refer them to us.

MS: Why is it important that women pre-
sent themselves in a way they feel comfor-
table and that they look professional?

KG: For us that are in Toronto, we are 
really focused on sealing confidence. What 
is unique to us is that we run three types of 
programming. The one that people might 
be more familiar one is our suiting pro-
gram. We suit women for job interviews 
and new jobs, so they get a full wardrobe to 
go out. We have a one on one consultation, 
with our stylist. They get dresses, blazers, 
shoes, accessories, handbags, briefcases… 
and that is one less thing that these wo-
men have to think about when they go to 
their job interview. And once they get the 
job, they will have a second consultation 
they get a full wardrobe to start their new 
job. So, they don’t have to spend that first 
paycheck on attire for work. They can put 
it towards their kids and food on the tab-
le. We also provide further career develo-
pment. We work with some partners that 
host workshops to help them know for 
example how to build your LinkedIn pro-
file or how to eat fresh food on a budget, 
financial management. So, there is quite an 
array with the pre-employment. We also 
provide support for working women, with 
an entire work network that helps women 
along their career path. And we host ses-
sions for continuous learning.

MS: What are some of the most important 
tips you usually give to women? Are there 
some details that make the difference? 
KG: Yes, there are a couple of different thin-
gs, but our stylist really focuses on making 
sure that you’re dressing appropriately for 
the job you are looking for. So, let’s say that 
someone is going to a job in the banking 
industry. We have a different approach to 
their fashion with one of our stylists. We 
really try to help the women pick out and 

feel confident, because that is what it trans-
lates when you go to that job interview. If 
you feel confident when walking throu-
gh that door, you will feel confident when 
answering to those questions.

MS: How can we contribute to help the or-
ganization?
KG: There’s several different ways to get 
involved with our organization. We have a 
lot of volunteers, so we are able to execute 
all of our programming. We have around 
300 volunteers that regularly work with 
us, but we are always looking for addi-
tional support for our boutique, for new 
volunteers, and also for our pre-employ-
ment programs as well. You can certainly 
become a financial donor, and we have an 
event coming up this year, that is our an-
nual gala. You can buy tickets. Or you can 
always donate some of your clothes. That 
piece that you bought and is just sitting in 
your closet with the price tag, that can be 
useful for a woman that is looking for em-
ployment.

MS: How can we send the clothes to you?
KG: We collect clothing regularly, every 
two weeks, on the 2nd and 4th Tuesday 
of every month. And you can donate them 
here on your boutique. And if you are in-
terested, we are more than happy to show 
you around when you’re coming and dro-
pping your clothing off too. Also, all the 
details and more information are on our 
website: toronto.dressforsuccess.org.

Telma Pinguelo/MS

Dress for Success 
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Craques de “palmo e meio” estão neste 
momento a calcar o relvado do estádio 
do Gil Vicente de Portugal, na cidade 
de Barcelos. E o que estão lá a fazer? 
Estão a demonstrar (para quem os quer 
ver, pois claro!) que quando se trata de 
“correr atrás da bola”, eles não brincam 
em serviço. Tratam-se dos pupilos do 
presidente do Gil Vicente de Toronto, 
José Carlos Silva, que, com as suas ha-
bilidades, desfazem o equívoco segundo 
o qual, aqui, por estas bandas do hemis-
fério norte, só há basquetebol, hóquei 
em patins e gelo. Ora,  sob a batuta de 
José Carlos Silva e com os seus ilustres 
peitos lusitanos inchados de ufania, os 
“19 putos da bola” revelam, por A+B, que 

por cá há, também, futebolistas talento-
sos e, como diziam os antigos, “habe-
mus” craques...em Toronto!

Dezanove jogadores da Academia do Gil 
Vicente de Toronto (Canadá), com idades 
compreendidas entre os 20 e 17 anos, estão 
neste momento na cidade portuguesa de 
Barcelos para mostrar o que valem dentro 
das quatro linhas. 

 Os “futebolistas-mirins” de Toronto es-
tão a deixar de “queixo caído” os técnicos 
e treinadores da modalidade que os obser-
vam devido à classe e ao talento demons-
tradas no relvado do estádio do Gil Vicente 
de Portugal.

 Os aficionados de futebol portugueses 

que têm a oportunidade de assistir ao desfi-
le de talentos dos “futebolistas-mirins” de 
Toronto estão de boca à banda e esperam 
que do grupo dos 19 se repesque alguém 
para reforçar e emprestar o seu saber e téc-
nica ao Gil Vicente de Portugal, tal como 
aconteceu recentemente com o Rafa. 

 O talento dos 19 “futebolistas-mirins” 
tem a impressão digital do presidente do 
Gil Vicente de Toronto, José Carlos Silva, 
de seu nome, que, antes do embarque para 
o “jardim à beira mar plantado” (Portugal), 
sublinhou,  em declarações exclusivas ao 
Milénio Stadium, que a deslocação da equi-
pa àquele país europeu tinha como propó-
sito um estágio de 15 dias no estádio do Gil 

Vicente local. 
 José Carlos Silva disse, igualmente, que 

os “putos da bola” vão ser minuciosamente 
observados durante o estágio por técnicos e 
professores do Gil Vicente de Portugal com 
o fito de “pescarem” os mais talentosos. “A 
deslocação do Gil Vicente de Toronto só foi 
possível devido ao apoio e a colaboração 
dos jogadores,” salientou.

 É caso para dizer: Quem entre os 19 jo-
gadores terá a sorte do Rafa? O futuro, este, 
encarregar-se-á de responder.  Até lá, va-
mos projetar o melhor, esperando o pior e 
aceitando de ânimo igual o que Deus (seja 
ele quem for) quiser!

Jorge Eurico/MS

Durante 15 dias

Gil Vicente de Toronto “passeia classe”
no relvado do Estádio de Barcelos (Portugal)
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960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
(647) 748-0960    PioneersGallery.ca
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Um teste de heroína, um anel de noiva-
do ou um pato, estes são apenas alguns 
dos objetos que encontramos nesta ex-
posição. Chama-se Museu das Broken 
Relationships e está em Toronto, no Har-
bourfront Centre, até 8 de Setembro. O 
fim de um relacionamento, em 2006, le-
vou dois croatas a criarem o museu que 
já percorreu dezenas de países e que 
hoje é o museu mais visitado da Croácia. 

Em entrevista ao Milénio Stadium, Ca-
roline Guespin, produtora associada 
do Harbourfront Centre, explicou que 

não foi fácil trazer o museu até ao Canadá. 
“A nossa CEO Marah Braye visitou a Croá-
cia há sete anos e adorou o museu, desde aí 
que ela está a tentar trazê-lo até Toronto. 
Com o tema do nosso Festival BRAVE – se-
gundas oportunidades, segundas vidas- 
achámos que era a altura certa”, explicou.

A exposição tem objetos de todo o mun-
do, inclusive do Brasil, e até os canadianos 
decidiram abrir o coração e partilhar o fim 
da sua história de amor. “Infelizmente não 
temos nada de Portugal, mas temos uma 

coleção de revistas da Playboy do Brasil. Do 
Canadá temos 11 objetos de várias provín-
cias- Vancouver, Quebec, Toronto e GTA”, 
informou.

O museu integra o BRAVE, um festival 
que o centro está a promover pelo segundo 
ano consecutivo e que integra todo o tipo 
de artistas. “Tentámos juntar artistas com 
talento e com coragem que tiveram um 
passado difícil. O tema desta edição é jus-
tamente como recomeçar a partir de uma 
segunda oportunidade: um bom exemplo 
é Reginald Dwayne Betts, um escritor que 
esteve preso durante oito anos e que está a 
frequentar o doutoramento em direito na 
Yale Law School”, referiu.

Alguns dos visitantes partilharam a sua 
história com o nosso jornal e confessaram 
que aprenderam com as más experiências. 
“Magoei a minha própria mão porque o meu 
antigo namorado era muito controlador. O 
corte infetou e não conseguia parar de coçar. 
Hoje tem um aspeto feio e nunca cicatrizou 
na totalidade. Acabei por fazer uma tatua-
gem à volta da marca que me faz lembrar a 

lua. No fundo significa que estou compro-
metida comigo própria e que ninguém me 
pode atingir”, contou Claire Tangerina.

Damien Murphy soube do museu atra-
vés de amigos e ficou muito surpreendido 
com o que encontrou. “Algumas das histó-
rias são impressionantes, é extraordinário 
como um objeto pode representar tanto 
para uma pessoa. Depois de uma relação 
precisamos de tempo para sarar as feri-
das e para nos escutarmos a nós próprios 
e percebemos que não temos interesse em 
repetir determinadas experiências. Ainda 
sou muito jovem e continuo a acreditar no 
amor - quando esse dia chegar acho que 
vou ser capaz de guardar um objeto para o 
resto da vida”, disse.

Jamaica Fraser já tinha ouvido falar des-
te museu e ficou muito contente por poder 
visitá-lo na sua cidade natal. “Soube que o 
museu estava na Califórnia e estava quase a 
comprar o bilhete quando alguém me disse 
que ia estar cá em Toronto. Normalmente 
queimo os objetos das minhas antigas rela-
ções, acho que é melhor para limpar o ar e 

recomeçar outra vez (risos). O amor pode 
cegar ao ponto de não conseguirmos ver o 
óbvio, temos que ser cautelosos e ter cuida-
do com as red flags”, adiantou.

No fim da reportagem perguntámos à 
produtora do Harbourfront Centre se tam-
bém tinha por hábito guardar objetos de 
antigas relações e a resposta de Caroline foi 
esta: “Estou de relações cortadas com a mi-
nha mãe há alguns anos e por alguma razão 
que eu própria não sei, continuo a manter 
comigo um livro de poesia que ela me ofe-
receu. Julgo que está perto do meu coração 
e não vou conseguir desfazer-me dele tão 
cedo”, partilhou.

Os visitantes são convidados a escreve-
rem as suas histórias num mural que inte-
gra o Museu das Broken Relationships em 
Toronto - a 53.ª cidade pela qual o museu já 
passou. A pedido da organização optámos 
por não nos focar em objetos em concreto de 
forma a que o público visite o museu in loco. 

Joana Leal/MS

Em Toronto

O museu mais visitado da Croácia

Caroline Guespin do Harbourfront Centre
Créditos: Joana Leal

Claire Tangerina
Créditos: Joana Leal

Damien Murphy
Créditos: Joana Leal

Jamaica Fraser
Créditos: Joana Leal
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There are many people in this country 
and especially in this province that are 
waiting for some sort of an organ trans-
plant. There are many people who have 
had transplant surgery and are waiting 
for a donor and who are currently on a 
waiting lists that will match up for an or-
gan transplant. 

Earlier this year, the NDP Health cri-
tic France Gelinas tabled the Peter 
Kormos Memorial Act (Trillium Gift 

of Life Network Amendment). If passed, 
it would change Ontario’s system to be an 
opt-out system, rather than an opt-in sys-
tem. By moving to an opt-out system, we 
can continue to respect people’s wishes, 
while increasing the chances that those on 
the waitlist will find their match.

MPP, France Gelinas is calling on the Ford 
government to follow the United Kingdom’s 
lead in adopting a soft opt-out system for or-
gan donation and pass this new legislation. 

According to the Trillium Gift of Life 
Network, the government agency respon-
sible for organ and tissue donations, more 
than 1,600 people in Ontario are waiting 
for an organ.

Someone dies every three days because a 
donor organ cannot be found in time.

Many people are in support of what is 
called a soft opt-out policy for organ dona-
tions, meaning that unless people 18 years 
of age or older have stated they do not want 
their organ donated when they die, consent 
will be presumed. A similar policy is set to 
come into place in the UK next year. 

There are many opportunities to opt-out, 
including at or near the time of death. France 
Gelinas feels acceptance is growing to change 
the rules around organ donation, moving be-
yond the system of filling out a consent form. 
She is trying very hard to keep this issue out 
front in order to get more folks involved and 
supportive of this possible new bill that could 
eventually become legislation.

In 2006, the then MPP Frank Klees also 
tried to pass a private members bill that ad-
dressed this same issue back in 2006 and Mr. 
Klees was a conservative, which is basically 
the same policy that the NDP wants to put 
forward. In many cases this very serious issue 
has support across party lines and might just 
have some leg’s this time to get it through the 
house at Queen’s Park.

With this issue of organ donation and how 
it has been handled begs the question are we 
ready for this change?

Once folks really understand what this 
possible new legislation is trying to change 
that when something happens to you, un-
less stated otherwise, your body parts would 
be donated to someone who is in need. This 
means that the state or in our case the prov-
ince has the right over your body and how 
your body parts would be used/donated to 
someone in need.

Deceased organ donations become a con-
sideration only after there is a catastrophic 
injury-usually to the brain-and all treatment 
options have been exhausted. Potential or-
gan donors include, for example, trauma and 
drowning victims, and people who have sus-
tained a catastrophic stroke or a prolonged 
cardiac arrest.

Before 2006, organ donations from de-
ceased donors came only after neurologic-
al determination of death, also known as 
“brain dead” or NDD. A patient is declared 
dead after rigorous tests conclude there has 
been complete and irreversible loss of all 
brain function.

This issue has been a talking point in many 
countries, especially for Belgium and Spain 
and several others in taking steps and push-
ing the envelope on a dialogue that has been 
ongoing for close to 20 years. 

Should Ontario be next, where organ and 
tissue transplants would save so many lives, 
presumed consent should it be the norm, 
not the exception. That is the million-dollar 
question and we all need to seriously think 
about this. Do we owe this to our families, 
our community, our health care system, and 
ourselves…we all need to give this priority?

Donation is an important part of end-of-
life care and more people are comfortable 
with conversations about life and death.

Vincent Black
Opinion

New bill proposing
opt-out system
for organ donation

Cindy Ryan displays the tattoo that marks her two liver transplants as she attends a bill briefing at the legislature in Halifax, N.S., on Tuesday, 
April 2, 2019. Créditos: Andrew Vaughan/The Canadian Press

1126 de julho a 1 de agosto de 2019www.mileniostadium.com MILÉNIO | LOCAL



MILÉNIO |  LOCAL 26 de julho a 1 de agosto de 201912 www.mileniostadium.com

O BrazilFest é um evento que está com-
pletando o seu décimo sexto ano, sendo 
considerado um dos mais importantes 
da comunidade brasileira no Canadá. 
Isso porque nele encontram-se diversos 
artistas em um só dia. Músicos, canto-
res, dançarinos, esportistas, e muito 
mais se apresentam no palco principal.

O público é claro, é composto por bra-
sileiros, mas também tem aqueles 
que não são do Brasil e são apaixo-

nados pela cultura vibrante.
No BrazilFest deste ano não foi diferente. 

Apesar do calor, as pessoas não se intimi-
daram e aproveitaram cada momento de 
diversão. As apresentações não paravam 
em nenhum momento, o que deixou o pú-
blico animado do início ao fim. 

Para os artistas, o momento é especial 
pois podem divulgar seus trabalhos e, cla-
ro, sentir a vibração de um público familiar. 
Foi o caso da cantora Aline Maly que mani-
festou muita alegria em saber que existe um 
evento brasileiro tão grande.

Outra cantora que animou intensamente 
o público foi a Stefanie. Ela que participou 
pela primeira vez do BrazilFest, conversou 
com a gente sobre a importância da realiza-
ção dessa junção de cultura brasileira num 
só dia. “É fundamental! E acho ainda que 

não deveria ter só no verão. Deveria ter esse 
tipo de evento inclusive no inverno, afinal 
- as pessoas querem sair de casa, querem se 
sentir mais acolhidas, por isso eu acho im-
portantíssimo ter eventos como esse”.

No palco passaram ainda músicos e canto-
res como “Elaine & Band”, “Tozuka Band”, 
“Samba Squad”, “Dj Simba”, além dos dan-
çarinos “Aruá Dance”, “Bravos’s Dance”, 
“Dance Migration”, entre tantos outros que 
mostraram o que o Brasil tem de melhor.

A capoeira ficou por conta do grupo Ca-
poeira Malês, composto por adultos e crian-
ças, brasileiros e não brasileiros, mostrando 
a beleza dos movimentos de luta, ritmados 
pela dança, que só a capoeira tem. O líder 
do grupo, Mestre Lua, falou um pouco sobre 
a origem deste projeto. “A idéia surgiu no 
Brasil. Eu sempre tive vontade de expandir a 
capoeira fora do país. Em um dado momen-
to, eu tive um convite para fazer um evento 
aqui em Toronto, e as coisas aconteceram. 
Eu comecei a lecionar e o grupo está aí até 
hoje, levando a cultura brasileira”.

Conversamos com algumas pessoas do 
público, e nos deparamos com diversos 
brasileiros e pessoas de Taiwan, México, 
China, entre outros países, que foram unâ-
nimes em dizer que estavam se deliciando 
no festival, através da boa comida como a 

feijoada, a boa bebida através da famosa 
caipirinha, e as músicas tradicionais como 
o sertanejo, funk carioca, samba e axé. 

Por falar em caipirinha, fomos atrás da 
especialista que estava a todo momento 
preparando o drink mais famoso do Brasil 
e perguntamos para ela qual a receita dessa 
deliciosa bebida. “É simples! Porque só vai 
açúcar, limão e a cachaça. Tem pessoas que 
gostam de variar e colocar, em vez da ca-
chaça, vodka ou saquê, mas a tradicional é 
a cachaça mesmo. E vai gelo, muito gelo”! 

A grande idealizadora do evento, Arilda de 
Oliveira, comentou um pouco sobre a ideia 
de realizar o BrazilFest que completa 16 anos.

“Este evento surgiu da carência de ter um 
ponto de encontro. Então nós fizemos um 
dia oficial brasileiro. E vale lembrar que o 
Canadá é muito receptivo, e todos os Países 
tem um dia internacional. A gente resolveu 
fazer o dia do Brasil para que, dessa forma,  
celebremos a cultura brasileira em terras es-
trangeiras, surgindo assim o BrazilFest”.

Arilda também falou sobre a importân-
cia de juntar a comunidade brasileira em 
terras canadenses. “Por Toronto ser uma 
cidade multicultural, ela é muito acessí-
vel a vários níveis de cultura, ritmos e, por 
isso, todo dia tem um festival. E o Brasil é 
muito querido, mas pouco explorado neste 

lado. Ele é visto somente pelo futebol. Mas 
agora o Brasil está gritando - através desses 
movimentos políticos que estão aconte-
cendo, o mundo ouviu um outro Brasil. E 
nós estamos há 29 anos pregando a cultu-
ra brasileira e tentando praticá-la quando 
há oportunidade. Então esse movimento é 
necessário e, claro, o apoio de todos é im-
portante. Só de estar participando deste dia 
já é um apoio fantástico porque o festival só 
pode ser o festival brasileiro se o brasileiro 
frequentar. Ou seja, não é somente os artis-
tas que estão aqui se apresentando que fa-
zem o festival, o público que está transitan-
do, consumindo, falando deste evento, é o 
que compõe o BrazilFest. A cidade de To-
ronto já abriu os braços, então agora é hora 
de praticar, cultivar e exercitar. A ideia do 
Festival é preservar e fazer a nossa cultura 
presente nos nossos dias.”

O BrazilFest foi um grande desafio por-
que reunir artistas num só palco, sem in-
tervalos, oferecendo ao público comidas e 
bebidas típicas de qualidade, com a fide-
lidade da cultura brasileira em terras es-
trangeiras, o que é uma tarefa difícil. Mas 
o festival conseguiu e a tarde de verão só 
carimbou a energia brasileira. No último 
domingo (21), Toronto virou Brasil.

Adriana Marques/MS

Toronto virou Brasil
BrazilFest completou 16 anos
no último domingo
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Mary Heiman estava a passear com o 
seu cão ao redor de um lago no centro de 
Denver, nos Estados Unidos, quando um 
pássaro começou a voar desconfortavel-
mente perto da sua cabeça.

Antes que ela soubesse o que estava a 
acontecer, o pássaro “bateu com o 
corpo contra a parte de trás de sua 

cabeça, voou freneticamente e depois vol-
tou para o mato”, disse ela ao jornal “Den-
ver Post”.

Ataques de pássaros contra humanos es-
tão a tornar-se mais comuns à medida que 
as pessoas continuam a aproximar-se dos 
lugares onde aves fazem ninhos, alertam 
especialistas em vida selvagem.

Andrea Jones, diretora de conservação 
de aves da organização ambientalista Na-
tional Audubon Society, no Estado da Cali-
fórnia, diz que os ataques estão a aumentar. 
“Isso acontece porque estamos a invadir os 
habitats das aves. Portanto, há mais intera-
ções entre humanos e pássaros.”

A maioria dos incidentes ocorre quando 
as aves estão a criar os seus filhotes. As aves 
ficam muito defensivas nesta época e ata-
cam até mesmo animais muito maiores do 
que elas, explica Jones.

Problema afeta outros países

Durante o tempo em que Jones passou a 
estudar andorinhas numa ilha no Estado de 
Massachusetts, ela foi frequentemente ata-
cada por um bando barulhento e usou um 
chapéu para se proteger, já que os pássaros 
atacam a parte mais alta do seu alvo.

Ornitólogos que estudam aves de rapina 
recorrem às vezes a capacetes usados por 
operários ao aproximarem-se de ninhos.

Ante o aumento dos ataques, praticantes 
de corrida em Denver passaram a ter o cos-
tume de agitar os braços acima das cabeças 
enquanto treinam, para evitar serem atin-
gidos por tordos-sargento.

Isto também é um problema fora dos Es-
tados Unidos. Um homem de Prestatyn, no 
País de Gales, foi aconselhado por autori-
dades a usar guarda-chuvas após questio-
nar o governo como evitar ataques de gai-
vota em torno da sua casa.

Ataques de corvos tornaram-se tão fre-
quentes em Vancouver, no Canadá, que 
uma vítima, Jim O’Leary, criou um site 
chamado CrowTrax para que as pessoas in-
formem sobre estes incidentes.

“Quase toda a gente tem um exemplo 
de um ataque de corvo”, disse O’Leary 
ao jornal “The Wall Street Journal”. O seu 
site já recebeu mais de 5.000 relatos, com 
um pequeno aumento no ano passado em 
relação ao anterior.

Depois de uma funcionária dos correios ter 
sido repetidamente atacada por um corvo - 
conhecido na região pela sua agressividade -, 
a Canada Post parou de entregar correspon-
dência em várias casas em Vancouver.

Durante a temporada de reprodução da 
ave conhecida na Austrália como magpie, 
os cidadãos partilham dicas de como evi-
tar serem atacados, incluindo usar um pote 
vazio de gelado na cabeça com os olhos de-
senhados nele, na esperança de confundir 
os pássaros.

Algumas pessoas colam olhos de plástico 
ou tiras de alumínio nos seus capacetes de 
bicicleta para evitar ataques.

O que fazer em caso de ataque?

As mudanças climáticas também estão 
a ter um efeito nestes acontecimentos ao 
reduzir o habitat das aves, diz Andrea Jo-
nes, da National Audubon Society, como 
por exemplo quando uma seca no oeste dos 
Estados Unidos afetou zonas húmidas onde 
alguns pássaros costumam procriar.

Devido ao aumento de registo de ataques 
em redes sociais, Jones afirma ser impro-
vável que os pássaros venham a causar fe-
rimentos nas pessoas.

Especialistas afirmam que a manei-
ra mais fácil de interromper um ataque 
é simplesmente deixar a área do ninho. E 
que não precisamos temer aves assassinas, 
como no clássico filme de terror de Alfred 
Hitchcock, Pássaros (1963).

“Desde que as pessoas respeitem o seu 
espaço, não acho que haverá uma epidemia 
de ataques de aves”, afirma Jones.
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O Canadá informou, terça-feira (23), 
que vai receber propostas de quatro 
fabricantes de defesa globais - Airbus, 
Boeing, Lockheed Martin e Saab - para 
substituir 88 aviões de combate que es-
tão velhos. O contrato tem valor mínimo 
de US$ 11,4 mil milhões.

Após 18 meses de consultas junto da 
indústria, “a encomenda formal de 
propostas foi enviada agora aos pro-

vedores aptos”, disse o governo num co-
municado. Ao chegar ao poder em 2015, o 

governo do primeiro-ministro Justin Tru-
deau cancelou uma encomenda de caças 
F-35 da Lockheed Martin que substituiriam 
a sua frota mais antiga de CF-18 Hornets.

As empresas têm até à primavera (bo-
real) de 2020 para apresentar propostas 
iniciais com previsão de entrega para 2025.

“Este é o investimento na Real Força 
Aérea Canadiana mais significativo em 30 
anos”, disse o comunicado.

Gauchazh/MS

Politicians of all stripes expressed sho-
ck and sadness Thursday at the death of 
former provincial health minister David 
Caplan, a recent colleague they descri-
bed as a dedicated and hard-working 
public servant.

Premier Doug Ford offered his condo-
lences via Twitter to the Liberal poli-
tician’s family and friends, thanking 

Caplan for his service to the province. Seve-
ral others in Ford’s cabinet also paid tribute.

Health Minister Christine Elliott called the 
news “tremendously sad,” while Lisa Ma-
cLeod, the minister of tourism, reminisced 
about their many years serving together.

“When he left politics, we on occasion 
would grab a coffee,” MacLeod said in a 
tweet. “He was a good public servant, a 
kind soul and he is gone much too soon.”

Caplan was 54. His cause of death on We-
dnesday (24) was not immediately known.

NDP Leader Andrea Horwath also of-
fered her sympathies on Twitter, saying 
Caplan had died “far too young.”

Caplan’s Liberal colleagues praised the po-
litician they called a member of their family.

“David cared deeply about his communi-
ty and was a strong voice for his constituen-
ts. His passion was public service,” interim 
Liberal leader John Fraser said in a state-
ment. “David will be greatly missed by his 
Ontario Liberal family. Our heart goes out to 

his wife, Leigh and two sons, Benjamin and 
Jacob, during this difficult time.”

Liberal politician Michael Coteau said he 
knew Caplan as a “hard-working, caring 
man” with deep ties to the community in 
Don Valley East, the riding Caplan repre-
sented and Coteau currently holds.

“He knew people by name, spent a long 
time at the door trying to solve people’s 
problems, and was always a hard worker 
for the community we served,” Coteau 
said in a statement.

Caplan was first elected in 1997 and ser-
ved in Dalton McGuinty’s cabinet when 
the Liberals rose to power in 2003.

He was forced out as health minister 
in 2009 over the eHealth scandal in whi-
ch millions of dollars went to consultants 
with government ties, and over expen-
se account abuses. Many felt Caplan had 
been treated unfairly, particularly since 
most of the abuses at the agency took pla-
ce under his predecessor.

Caplan, who also served as infrastructu-
re minister, remained in office until 2011, 
when he and several other prominent Li-
berals chose not to run for re-election.

His mother, Elinor Caplan, was also a ve-
teran politician, both federally and at the 
provincial level — where she, too, served 
as health minister.
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Porque é que os pássaros estão 
a atacar cada vez mais pessoas 
nos EUA e no Canadá?

Quatro fabricantes concorrem por 
contrato de aviões para Canadá

Former Ontario Liberal health minister 
David Caplan dead

Uma mulher agrediu no rosto uma brasi-
leira que falava português num autocarro 
em Vancouver, no Canadá, de acordo com 
o site News 1130. A polícia, que já ouviu 
as vítimas, agora procura identificar a sus-
peita de cometer este crime de ódio.

A jornalista Lauren Boothby presenciou 
a agressão no domingo (21) na linha 
95 B. Segundo ela, uma mulher gritou 

com um grupo de adolescentes entre 15 e 17 
anos que não falava inglês.

Ela disse tê-la ouvido dizer à mulher que 
a acompanhava: “Vou agarrá-la pelos ca-
belos e atirá-la do autocarro”.

Quando foi descer, a mulher bateu pro-
positadamente a mochila no rosto de uma 
brasileira que estava sentada.

O jornal afirmou que a mochila da agres-
sora atingiu uma brasileira de 17 anos no 

rosto. Após o incidente, a vítima disse que a 
mulher alegou que ela e as suas as amigas es-
tavam a ser “sarcásticas” e desrespeitosas.

“Ela usou isso como uma desculpa, eu 
acho, para encobrir o facto de que esta-
va incomodada porque estávamos a falar 
português”, afirmou a vítima.

O sargento Clint Hampton, da Polícia Me-
tropolitana de Trânsito de Vancouver, disse 
ao site que os investigadores estão a traba-
lhar para identificar a mulher. A polícia pre-
tende ouvir outros passageiros que estavam 
no autocarro no momento da agressão.

A brasileira, segundo o site, já deixou 
Vancouver e pode não voltar ao país para 
formalizar uma queixa. No entanto, a polí-
cia explicou que não é necessário um novo 
depoimento da brasileira para que a agres-
sora responda pelo crime.

G1.Globo/MS

Mulher agride brasileira
que falava português
num autocarro no Canadá
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Todos os protetores solares avaliados 
este ano pela Autoridade Nacional do 
Medicamento apresentam um fator de 
proteção correspondente ao declarado 
na embalagem, cumprindo os requisitos 
de qualidade e segurança.

O laboratório do Infarmed (Autoridade 
Nacional do Medicamento), através 
de 245 ensaios, analisou 35 prote-

tores solares com fatores de proteção solar 
entre 30 e 50+, que foram colhidos entre 
maio e junho de 2019 em diversos pontos 
da cadeia de distribuição, nomeadamente, 
distribuidores e locais de venda ao público 
como farmácias e supermercados.

A análise laboratorial destes produtos 
cosméticos incidiu nas vertentes química e 
microbiológica, designadamente, determi-
nação do Fator de Proteção Solar in vitro e 
avaliação da qualidade microbiológica.

A conformidade dos produtos foi ava-

liada em função dos limites estabelecidos 
para crianças, uma vez que, embora al-
guns produtos não mencionem que se des-
tinam a crianças, poderão, eventualmen-
te, ser utilizados também em crianças.

Do ponto de vista laboratorial, os 35 pro-
dutos analisados apresentaram “um fator 
de proteção solar correspondente à catego-
ria declarada no rótulo”, revela o estudo do 
Infarmed, a que a agência Lusa teve acesso.

Relativamente à qualidade microbio-
lógica, “todos os produtos analisados 
cumpriram os limites estabelecidos no 
referencial normativo aplicável para os 
parâmetros avaliados”, adianta o Infar-
med, a entidade responsável em Portugal 
pela supervisão dos produtos cosméticos.

Assim, o estudo conclui que, “do pon-
to de vista da qualidade e segurança, os 35 
protetores solares encontram-se em con-
formidade, considerando a legislação em 

vigor e os métodos implementados”.
A maioria dos produtos analisados era 

proveniente da União Europeia (91,4%), 
sendo os restantes dos Estados Unidos e 
Brasil (8,6%), sendo as formas de apresen-
tação analisadas variadas: spray (nove), 
creme (oito), loção (oito), leite (seis), gel 
(três) emulsão (um).

O Infarmed adianta que seis protetores 
(17,1%) não incluem na sua rotulagem a 
tradução para língua portuguesa confor-
me é recomendado, mas salienta que “não 
foi verificada nenhuma não conformidade 
crítica que pudesse conduzir à necessi-
dade de adoção de medidas corretivas ou 
restritivas, nomeadamente a recolha de 
produtos do mercado”.

“Genericamente, considera-se que as 
pessoas responsáveis dos produtos cosmé-
ticos de proteção solar analisados estão in-
formadas quanto às suas obrigações legais, 
e são conscientes do papel importante que 
desempenham na prevenção de proble-
mas associados à exposição excessiva ao 
sol”, lê-se no relatório.

Esta ação de supervisão do mercado de 
protetores solares do Infarmed foi planeada 
e realizada à semelhança do que já aconte-
ceu em anos anteriores, tendo em conside-
ração “a importância dos protetores solares 
em termos de saúde pública e a sua utiliza-
ção por um elevado número de consumido-
res em Portugal, de todas as faixas etárias”.

A Autoridade Nacional do Medicamento 
adverte que, “mesmo utilizando proteto-
res solares seguros e de qualidade, devem 
ser conhecidas e respeitadas as precauções 
a ter com a proteção solar”.

Nesse sentido, lembra as precauções a 
ter para prevenir queimaduras solares e 
o cancro da pele, como usar sempre um 
protetor solar com um fator de proteção 
adaptado ao tipo de pele, aplicá-lo 20 a 
30 minutos antes da exposição solar, que 
deve ser evitada entre as 12 e as 16 horas.

Lembra ainda que os dias nublados tam-
bém exigem o uso de filtro solar, pois nestes 
dias 40 a 60% da radiação solar atravessa as 
nuvens e chegam à superfície da Terra.

JN/MS

Estudo

Infarmed revela que protetores solares 
utilizados em Portugal são seguros
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O Conselho de Ministros aprovou esta 
quinta-feira (25) um decreto-lei que obri-
ga a que a lista de beneficiários de sub-
venções mensais vitalícias seja pública 
e de “disponibilização obrigatória e não 
discricionária”.

Em conferência de imprensa no final 
da reunião do Conselho de Ministros, 
a ministra da Presidência e da Mo-

dernização Administrativa, Mariana Vieira 
da Silva, começou por dizer que foi o atual 
Governo que “decidiu passar a tornar a lis-
ta pública e isso acontece desde agosto de 
2016” e que “não quer fazer nenhum recuo 
em matéria de transparência”.

“Com a aprovação do RGPD [Regula-
mento Geral de Proteção de Dados] surgi-
ram dúvidas sobre se a lista podia continuar 
a estar publicamente disponível. Como, na 
Assembleia da República havia um conjun-
to de diplomas a serem discutidos em ma-
téria de transparência, considerou-se que 
seria essa a sede em que o problema podia 
ser resolvido e clarificado”, disse.

Uma vez que isso não aconteceu, mas o 

“Governo quer manter a decisão que to-
mou em 2016” e “não quer fazer nenhum 
recuo em matéria de transparência quan-
to a esta lista”, o Conselho de Ministros 
aprovou esta quinta-feira (25) “um di-
ploma que garante o essencial, que a lista 
continuará pública findo o processo legis-
lativo”, acrescentou a governante.

A disponibilização da lista “será obriga-
tória por lei e não discricionária”, prevê o 
decreto-lei aprovado, que define os termos 
da divulgação” da lista dos beneficiários 
das subvenções mensais vitalícias, refere o 
comunicado do Conselho de Ministros.

“Considerando que não deve existir um 
recuo na informação disponibilizada, em 
prol da transparência e por se tratar de ren-
dimentos auferidos pelo exercício de funções 
públicas, o Governo entendeu criar o enqua-
dramento legal necessário para que a lista de 
beneficiários de subvenções mensais vitalí-
cias possa continuar a ser publicada, sendo a 
sua disponibilização obrigatória por lei e não 
discricionária”, explica o mesmo texto.

JN/MS

O Conselho de Ministros aprovou, esta 
quinta-feira (25), o decreto-lei que cria e 
regula três novas carreiras especiais na 
Polícia Judiciária (PJ), designadamente a 
carreira de investigação criminal, a carreira 
de especialista da polícia científica e a car-
reira de segurança.

Segundo o comunicado do Conselho de 
Ministros, o diploma estabelece ainda 
o estatuto profissional dos trabalha-

dores da PJ, “reconhecendo e valorizando 
profissionalmente o papel destes trabalha-
dores no desempenho de funções tecnica-
mente diferenciadas, e que são essenciais 
na prossecução da missão daquela polícia”, 
de coadjuvação das autoridades judiciárias 
no combate à criminalidade violenta e alta-
mente organizada e complexa, incluindo a 
criminalidade económico-financeira.

Na mesma reunião do Conselho de Minis-
tros, foi também aprovado o decreto-lei que 
aprova a nova estrutura organizacional da PJ.

A nota oficial indica que a nova orgânica 
da PJ assenta na ideia de uma maior in-
terligação entre as diversas unidades que 
desempenham uma função essencial de 
apoio técnico à prevenção e à investigação 
criminal, sedimentando, assim, a autono-
mia científica destas unidades.

Com este diploma - adianta a nota - 
densifica-se a missão e as atribuições da 
Polícia Judiciária, tendo por horizonte o 
seu enquadramento legal e institucional 
atual em matéria de investigação criminal 
e de segurança interna”.

“Fundamenta-se a forte convicção 
numa polícia criminal especialmente pre-
parada, técnica e cientificamente, com 
uma estrutura organizacional que assenta 
na ideia de uma maior interligação entre as 
diversas unidades. Clarifica-se, ainda, que 
a atuação dessas unidades de matriz mar-
cadamente operativa é complementada 
pelas unidades que, comungando de idên-
tica natureza, desempenham uma função 
essencial de apoio técnico à prevenção e à 
investigação criminal, afirmando-se uma 
maior interligação funcional”, salienta o 
Governo em comunicado.

Dois outros aspetos realçados pelo Gover-
no assentam no “aprofundamento da auto-
nomia científica das unidades que desempe-
nham uma função de apoio especializado à 
investigação criminal, de cariz técnico cien-
tífico, e no importante papel do Instituto de 
Polícia Judiciária e Ciências Criminais”.

A Associação Sindical dos Funcioná-
rios de Investigação Criminal (ASFIC) tem 
agendada a partir de 2 de agosto uma gre-
ve a todo o trabalho suplementar entre as 
17 horas e as 9 horas, em protesto contra 
a proposta do Governo para os estatutos 
profissionais, e que pode prolongar-se até 
ao final do ano, caso não haja acordo.

Também os funcionários de apoio à in-
vestigação criminal da Polícia Judiciária 
estão em protesto contra a aprovação dos 
novos Estatutos de Carreira, considerando 
que “vão esvaziar” a PJ.

JN/MS

Transparência

Polícia

Governo aprova diploma para que lista 
de subvenções vitalícias seja pública

Conselho de Ministros
aprova novas carreiras especiais da PJ
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No Algarve poderá comprar ou alugar um apartamento de 2 quartos todo mobilado, a cinco minutos 
da praia, com as condicionado, aquecimento, estacionamento, piscinas para crianças e adultos

Terá um rendimento de 5 a 8 mil euros ao ano

Parque aquático Zoomarine, Algarve shopping e campos de golfe a 10 minutos
Albufeira e Portimão a 20 minutos de carro

Invista o seu dinheiro com quem conhece bem o mercado Português
Fernando Martins
416 258 8104
support@camil.ca
w w w.camil.ca

Apartamentos no Algarve para férias e investimento

Saiba 8 vantagens de ter um apartamento no algarve
com rendimento garantido com a Camil

by the creek

3045 Southcreek Road, Mississauga 905-238-9666
renaissancebythecreek.com

#LoveRenaissance                renaissancebythecreek

De 88 para 100: em 2018, aumentou o 
número de pessoas que morreram, no 
local do acidente ou a caminho do hos-
pital, por atropelamento.

O saldo final será maior quando for 
contabilizado quem perdeu a vida 
nos 30 dias seguintes. Especialistas 

em segurança rodoviária lamentam a fal-
ta de estratégia para resolver um proble-
ma que mata meio milhar de pessoas por 
ano. Em 2018, o número oficial indica que 
morreram nas estradas 508 pessoas, abai-
xo das 510 do ano anterior.

Publicado há um ano, o Programa de Pro-
teção Pedonal e de Combate aos Atropela-
mentos (PPPCA) prevê que, em 2020, esta 
seja a causa de morte de 84 pessoas (calcula-
da nos 30 dias após o acidente), bem abaixo 
dos cem mortos no local do acidente reporta-
dos quarta-feira (24) pela Autoridade Nacio-
nal de Segurança Rodoviária (ANSR).

E Manuel João Ramos, da Associação dos 
Cidadãos Automobilizados, assegura que o 
número final de mortes ocorridas até um 
mês após o acidente será superior. Uma vez 
que um número elevado dos 431 feridos gra-
ves por atropelamento acabará por morrer, 
calcula que “as mortes reais rondem as 160”.

A ANSR ainda não publicou as estatísticas 
das mortes a 30 dias. Para já, só se sabe o nú-
mero de pessoas que perderam a vida logo no 
acidente ou a caminho do hospital. E esses 
dados indicam que, das cem vítimas mortais 
por atropelamento, 85 envolveram peões, 
em 14 casos (o dobro face a 2017) o condutor 
fugiu do local do acidente e uma morte de-
correu do atropelamento de um animal.

Balanço, um ano depois

O programa PPPCA foi publicado em 
2018. Um ano depois, o JN perguntou ao 
seu coordenador, João Queiroz (também da 
Associação Estrada Mais Segura), quantas 
das medidas lá preconizadas estão no ter-
reno. “Que eu saiba, nenhuma”, respon-
deu. Crítica semelhante é feita ao próprio 
Plano Estratégico Nacional de Segurança 
Rodoviária (PENSE 2020).

Em abril, a ANSR avançou estarem exe-
cutadas 40% das medidas do PENSE, sem 
indicar quais. Tanto João Queiroz como 
Manuel João Ramos afirmam, porém, que 
as iniciativas têm sido avulsas. “A sinistra-
lidade tem subido ou descido por fatores 
externos à segurança rodoviária, como a 
crise económica”, assegura Queiroz.

Menos cinco mortes oficiais

O relatório de sinistralidade de 2018 dá con-
ta de 508 pessoas mortas em acidentes - me-
nos do que as 513 apuradas no arranque deste 
ano. Com esta revisão em baixa, o número de 
mortos no local ou a caminho do hospital fica 
abaixo das 510 ocorridas em 2017.

O JN perguntou à ANSR o motivo desta 
revisão em baixa, mas não teve resposta. Na 
Guarda, à Lusa, Eduardo Cabrita salientou 
“uma ligeira redução do número de mor-
tos” em 2018. Classificou os resultados de 
“moderadamente encorajadores” e reafir-
mou querer “absoluta intolerância peran-
te práticas de risco”. À Lusa, Cabrita disse, 
também, que este ano morreram menos seis 
pessoas do que no período homólogo. To-
davia, a ANSR mostra que, até 21 de julho, 
morreram 247 pessoas - exatamente tantas 
quantas na mesma altura do ano passado.

Em todo o caso, a descida do número de 
mortos face a 2017 foi desvalorizada por João 
Queiroz: “Uma subida ou descida de cinco 
mortes, num cenário em que mais de 500 
perdem a vida não é significativa”. Sobretu-
do quando Portugal tinha como meta chegar 
a 2020 com 399 mortes. O cenário leva Ma-
nuel João Ramos a dizer-se “frustrado”. “O 
grau de empenhamento das entidades públi-
cas está próximo do zero absoluto”, diz.

Perguntas e respostas

Os instrumentos de segurança são usados?

Na larga maioria, sim. A maior parte dos 
condutores e dos passageiros que morreram 
no ano passado levava capacete, cinto de se-
gurança ou, no caso de bebés, seguiam den-
tro de cadeirinhas apropriadas.

É em manobras que morre a maioria?

Não, 287 dos condutores que perderam 
a vida no ano passado (de um total de 339) 
seguiam em marcha normal. O desvio 
brusco ou saída da fila de trânsito matou 
dez condutores e a mudança de direção 
e ultrapassagem pela esquerda tiraram a 
vida a nove pessoas, cada. Cinco morre-
ram parados ou estacionados.

Os condutores mortos estavam legais?

A esmagadora maioria tinha carta de con-
dução apropriada ao veículo que conduzia, 
mas há exceções: 17 não tinham licença ou 
carta; cinco tinham um título, mas não apro-
priado ao veículo em questão; e três tinham a 
carta caducada ou suspensa. Foram, por ou-
tro lado, 18 as pessoas que morreram ao vo-
lante de veículos para os quais não é exigida 
uma carta ou uma licença.

Dados

Uso de telemóvel será penalizado

Há cerca de uma semana, o Governo 
disse querer mudar o Código da Estrada 
até outubro para, entre outros, penalizar 
mais o uso do telemóvel ao volante. Hoje, 
é uma contraordenação grave, que retira 
dois pontos à carta.

Bloqueio de sinal não avançou

O Governo chegou a admitir bloquear o 
sinal de telemóvel nas estradas, mas a hipó-
tese não avançou. A medida, todavia, só re-
solveria parte do problema, já que os carros 
estão cada vez mais equipados com ecrãs.

Acelerar tempo de notificação

Ainda nesta legislatura, o Governo quer 
encurtar o tempo entre a infração e a noti-
ficação. Hoje, o processo é tão lento que a 
pessoa pode cometer o mesmo erro várias 
vezes antes de receber a primeira multa.

Drones e hélis para controlar velocidade

Foi uma outra hipótese aventada, mas 
que não se concretiza: utilizar drones ou 
helicópteros para controlar o excesso de 
velocidade na estrada.

Inspeções a motos e carta para 125 c.c.

Também nunca avançaram as inspeções 
obrigatórias para motos e a exigência de 
carta de condução de moto para conduzir 
“duas rodas” com 125 centímetros cúbicos.

Casos

Um casal de idosos foi atropelado, ao final 
da tarde de quarta-feira (24), em Valongo, 
causando ferimentos graves à mulher. O aci-
dente ocorreu às 18.55 horas. A Rua de Alves 
Saldanha esteve cortada entre Campo e Va-
longo, nos dois sentidos. Também uma me-
nina de três anos foi atropelada na Costa da 
Caparica, Almada. Na sequência do acidente, 
os populares tentaram agredir a condutora.

JN/MS

Sinistralidade

Atropelamentos
matam oito pessoas por mês
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A procura de estudantes internacionais 
pelo Ensino Superior português conti-
nua em alta. Ate à data, as instituições já 
validaram 7507 candidaturas, quase dois 
terços de alunos brasileiros.

“Por esta altura, no ano passado, tí-
nhamos 5500”, revela ao JN o secre-
tário de Estado do Ensino Superior.

Um aumento de 36% que não se ficará 
por aqui. Até ao final de outubro, quando fe-
cham as candidaturas, a expectativa “é que 
haja 15 mil validadas”, diz João Sobrinho 

Teixeira, explicando que os processos cor-
rem agora pela Direção-Geral dos Assuntos 
Consulares, para efeito de vistos.

Outro dado a reter, sublinha o governan-
te, é o aumento da procura por instituições 
do interior do país. Do total de candidaturas 
validadas, 40% são para o interior, desta-
cando-se os politécnicos, por exemplo, de 
Beja (241 candidatos), Castelo Branco (359) 
e Portalegre (80), que “aumentaram mais de 
100% face ao ano passado”.

JN/MS

Educação

Número de alunos estrangeiros 
sobe 36% no Superior
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A Federação Portuguesa do Táxi pediu, 
esta quinta-feira (25), o Governo que con-
temple o serviço público de transporte 
em táxi nos serviços mínimos a serem 
decretados caso avance a greve convo-
cada pelos sindicatos dos motoristas.

Em comunicado, a Federação Portu-
guesa do Táxi (FPT) apela para que os 
táxis sejam contemplados na “rede 

de abastecimento de emergência” caso a 
greve se concretize, a partir de 12 de agos-
to. “Respeitando o legítimo direito à gre-
ve, a FPT alerta que é da responsabilidade 
do Governo minimizar os efeitos que uma 
paralisação deste tipo pode representar no 
setor do táxi”, pode ler-se ainda na nota.

Os sindicatos dos motoristas que entre-
garam pré-aviso de greve com início em 
12 de agosto e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (ANTRAM) não chegaram a 
acordo para serviços mínimos.

O Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP), o Sindica-
to Independente dos Motoristas de Mer-
cadorias (SIMM) e a ANTRAM estiveram 
reunidos na quarta-feira na Direção-Geral 
do Emprego e das Relações de Trabalho 
(DGERT), para definir os serviços míni-
mos para a greve de agosto.

No pré-aviso de greve entregue pelos 

sindicatos eram propostos serviços míni-
mos de 25% em todo o país. Por sua vez, 
as empresas propunham 70% de serviços 
mínimos garantidos.

O ministro das Infraestruturas, Pedro 
Nuno Santos, assegurou na quarta-feira (24) 
que o Governo está “a trabalhar” na questão 
da greve dos trabalhadores dos transportes 
rodoviários e que os serviços mínimos “se-
rão numa dimensão muito satisfatória”.

Anteriormente, o ministro tinha defen-
dido que os portugueses devem começar a 
“abastecer” as suas viaturas para “se pre-
caverem” no caso de haver greve dos mo-
toristas a partir de 12 de agosto.

Também na quarta-feira (24), a Asso-
ciação Nacional de Revendedores de Com-
bustíveis (Anarec) sublinhou a necessidade 
de ser garantida a segurança no acesso aos 
postos de abastecimento e às plataformas 
logísticas dos motoristas que não adiram à 
greve marcada para 12 de agosto.

Os representantes dos motoristas pre-
tendem um acordo para aumentos graduais 
no salário-base até 2022: 700 euros em ja-
neiro de 2020, 800 euros em janeiro de 
2021 e 900 euros em janeiro de 2022, o que 
com os prémios suplementares que estão 
indexados ao salário-base daria 1400 euros 
em janeiro de 2020, 1550 euros em janeiro 
de 2021 e 1715 euros em janeiro de 2022.

JN/MS

Motoristas

Taxistas 
querem integrar serviços mínimos 
durante greve dos motoristas

Recentemente foram divulgados os 
dados do relatório que o banco global 
britânico HSBC realizou no decurso 
deste ano sobre a qualidade de vida 
de milhares de expatriados dissemi-
nados pelos quatro cantos do mundo.

A análise dos resultados do inquérito 
Expat Explorer, que a instituição 
financeira e bancária tem dinami-

zado anualmente, permite, desde logo, 
constatar que a segurança no trabalho, 
o crescimento salarial, a proteção e qua-
lidade de vida constituem as principais 
motivações de quem enceta uma trajetó-
ria socioprofissional no estrangeiro.

A avaliação ponderada destas moti-
vações leva assim o HSBC a sustentar 
que presentemente, os cinco melhores 
territórios para emigrar, são respetiva-
mente, a Suíça, Singapura, o Canadá, 
Espanha e a Nova Zelândia.

No caso de Singapura, Canadá e Nova 
Zelândia, estados que já no ano de 2018 
ocupavam posições cimeiras no ranking 
de regiões onde os emigrantes têm me-
lhor qualidade de vida social e profissio-

nal, o relatório revela que a cidade-estado 
de Singapura, situada ao sul da Malásia, 
um centro financeiro global formado por 
uma população multicultural, destaca-se 
ao longo dos últimos dois anos pelas inú-
meras oportunidades que tem gerado ao 
nível da promoção e progressão na car-
reira, incremento salarial, e condições de 
saúde e bem-estar familiar. 

Esta capacidade de atração socioprofis-
sional é transversal a todas estas nações, 
e no caso particular da Suíça e Canadá, 
países onde vivem e trabalham milhares 
de portugueses, são elucidativas sobre os 
motivos que concorrem para que a Euro-
pa Central e a América do Norte sejam um 
dos principais destinos da emigração lusa.

Por exemplo, no Canadá, o papel e 
importância da comunidade portugue-
sa, atualmente constituída por mais de 
meio milhão de luso-canadianos, impe-
liu em 2017 o Parlamento Federal a apro-
var uma lei que declarou junho o Mês do 
Património Português no Canadá. Sendo 
que, há poucos dias, o primeiro-ministro 
canadiano, Justin Trudeau, no âmbito de 
uma entrevista ao canal canadiano mul-
ticultural Omni Television, no programa 
Focus Portuguese, asseverou: “reconhe-
cemos que a onda de imigração de portu-
gueses que chegaram aqui inicialmente 
nas décadas de 60 e 70 construíram esta 
cidade (Toronto) e este país”.

Daniel Bastos
Opinião

Os melhores países para emigrar 

Portugal é o maior destino de férias dos 
portugueses a viver na bonita cidade de 
Toronto e até na província do Ontário. Por 
várias razões - familiares a visitar, bens 
próprios para cuidar, vários outros assun-
tos a tratar… Na realidade, não são férias, 
mas sim uma carga de trabalhos. Anda-
mos sempre a correr de um lado para o 
outro para tentar resolver as coisas da 
melhor forma possível. No entanto, para 
que isso aconteça, o atendimento nos ser-
viços públicos portugueses (e não só…), 
devia estar preparado para dar o devido 
apoio a quem visita o seu país e que no 
fundo vai/vem para tratar das coisas que 
por lá tem. Como Portugal é um país pe-
queno como todos sabem, mas é também 
um país de habilidosos que julgam que to-
dos têm segundas intenções, dando razão 
a quem diz que somos o quinto país mais 
corrupto do mundo.  

Começa logo na chegada. Uma grande 
percentagem aluga uma viatura para se 
fazer deslocar de um lado para o outro, 

e é importante que façam isso - há localidades 
que já não têm transportes públicos e quem 
precisar de se deslocar a uma vila ou cidade 
terá que o fazer de táxi - por isso se aluga um 
carro antes de sair para o seu destino. Pede-
-se um carro com um determinado conforto 
e uma qualidade para nos sentirmos seguros. 
Muitas das vezes chegamos ao nosso destino 
para receber o que se pediu e encontramos 
outra coisa, (aqui começa a gente habilidosa) 
e começam logo por pedir mais dinheiro para 
podermos usufruir daquilo que estávamos à 
espera, mas que segundo nos dizem a agência 
que tratou das coisas não deu essa informa-
ção porque são considerados terceiros. Que-
rem eles dizer que não trataram diretamente 
do assunto, simplesmente receberam a in-
formação. Mas que coisa complicada. Ten-
tam embrulhar, mas a verdade é que muitas 
vezes se enganam. Por isso tomem cuidado e 
tenham toda a documentação em mão para 
lhes apresentar e não se intimidem com as 

palavras e forma como alguns tentam em-
brulhar as pessoas. Sei de casos que acabaram 
com a atribuição de um veículo ainda melhor 
do que tinham reservado, porque os encos-
taram à parede e a dita empresa com receio 
que se escrevesse ou que algo do acontecido 
passasse para a praça pública acabaram por 
dar tudo o exigido. Todo o cuidado é pouco.

Há mais “chicos espertos” só que tudo 
depende de quem encontram pela frente. 

Infelizmente ainda se vai a repartições 
públicas e encontramos pessoas só com uma 
velocidade e com a marcha a trás. Chega a 
hora do almoço ou da hora do café e têm a 
lata, desculpem a expressão, de dizer “es-
pere que venho já” e deixam as pessoas 
penduradas. Outras dizem “eu depois ligo 
para marcar e continuar com este assunto”. 
Vergonhoso! Isto é o país que encontramos 
e que vive numa epidemia de corrupção e 
ninguém tem coragem de dizer nada. Ques-
tionei algumas pessoas sobre o porquê de 
deixarem as coisas andar assim - com uma 
lentidão que aborrece e chateia os outros. 
Tantas coisas abandonadas, ruas totalmente 
sujas em certas aldeias, uma coisa inaceitá-
vel nos dias em que vivemos, e vê-se os res-
ponsáveis de perna alçada julgando ser reis. 
Deviam ter vergonha, mas antes se apresen-
tam todos sorridentes fazendo dos outros 
burros, julgando que são heróis. No fundo 
não passam de uma cambada de hipócritas 
e incompetentes, mas sem culpa nenhu-
ma, porque culpa tem quem os colocou lá. 
A justificação das pessoas é que não se que-
rem chatear porque precisam de favores e 
depois não os conseguem. Por isso preferem 
estar calados e deixar andar. Assim se coloca 
um país no topo da vergonha, com atitudes 
como as de certas pessoas que preferem re-
ceber um caramelo a apontar os problemas. 

Vá de férias, mas todo o cuidado é pou-
co. Nesta altura os políticos andam mais 
preocupados em inaugurações de obras 
inacabadas, que é outra vergonha, do que 
en preparar profissionais para receber bem 
e ajudar quem vem a Portugal resolver as 
suas coisas.

Viva o nosso Portugal, o país das ma-
ravilhas, com a maior taxa de corrupção 
que algum dia se viu num país civilizado 
e membro da Comunidade Europeia como 
Portugal é.

Vai de férias?

Todo o cuidado é pouco!

Augusto Bandeira
Opinião
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Enquanto o verão parece ter vindo 
para chegar e o calor amplifica os 
fogos, criminosamente ateados no 
interior do país, os partidos políticos 
aquecem as suas máquinas eleitorais, 
os nossos atletas ganham medalhas 
de ouro, os portugueses vão vivendo, 
embora com alguns problemas, de for-
ma mais desafogada e o Estado com 
as “contas certas”.

Para que essa realidade económica 
seja possível muito contribui, en-
tre outros fatores, a confiança que a 

governação tem imprimido ao seu povo e 
que não é apenas aquele que vive no país.

Tal como sempre tem acontecido, 
quando Portugal apela à solidariedade dos 
que habitam no país, também os vários 
milhões de portugueses que vivem no es-
trangeiro seguem a realidade portuguesa 
e continuam a aumentar as transferências 
das suas poupanças para o país. Desde 

2010 que um total de 23 mil milhões de 
euros foi enviado, o que representa, em 
média, cerca de 600€ por minuto.

Em abril de 2018 essas receitas tinham 
atingido 289 milhões de euros para, em 
abril de 2019, chegarem a 357,6 milhões 
de euros, representando um aumento de 
23,6%. 

Em 2018, os países de origem desses 
principais fluxos financeiros, onde traba-
lham portugueses, foram (em milhões de 
euros): a França (1.133,3); a Suíça (899,5); 
o Reino Unido (343,9); os Estados Unidos 
(254,4); Angola (223); a Espanha (121,5) e 
o Luxemburgo (111,9).

Se verificarmos os elementos disponí-
veis dessas transacções entre Portugal e 
o resto do mundo, verificamos que, entre 
1996 e 2018, os saldos foram sempre posi-
tivos para Portugal, entre as remessas que 
entram e as que saem do país, por via dos 
imigrantes residentes em Portugal, com 
um saldo de +3.152,7 milhões de euros.

Para muitos países, entre os quais o 
nosso, as remessas dos seus emigran-
tes representam uma considerável fonte 
de rendimento para as suas famílias nos 
territórios de origem, fomentando o seu 
crescimento e desenvolvimento e que vão 
fortalecendo uma forte ligação dos nossos 
emigrantes ao seu país, ajudando grande-
mente a economia portuguesa.

E esse impacto na economia portugue-

sa não é apenas no parque habitacional 
das terras de origem, nem tão pouco nos 
eventos lúdicos e comerciais que habi-
tualmente por lá se realizam, nem apenas 
nas ideias de investimento que surgem 
com as suas continuadas visitas a Portu-
gal, criando redes de negócio. A mobili-
dade humana atualmente existente e evo-
lutiva fazem das sucessivas visitas ao país, 
por parte dos nossos emigrantes, uma 
enorme contribuição para o nosso ex-
ponencial aumento do setor do turismo, 
contribuindo para o desenvolvimento de 
todos os setores que a ele estão associados. 

Mas (há sempre um “mas”, entre ou-
tros…), se por um lado os nossos emigran-
tes representam uma enorme fonte de di-
visas que entram no nosso país, também 
reduzem o nosso desemprego, a precisar 
cada vez mais de mão-de-obra e acabam 
por despovoar sobretudo o nosso interior, 
a precisar dramaticamente de mais habi-
tantes. Razão pela qual o Governo portu-
guês passou a apelar para o regresso dos 
emigrantes ao país, mas cujos incentivos 
que lhes propõem estão muito longe dos 
rendimentos que auferem nos países de 
acolhimento, não me parecendo vir a sur-
tir efeitos práticos.

Da mesma forma, se as remessas mone-
tárias dos nossos emigrantes contribuem 
para o equilíbrio das nossas contas do Es-
tado, elas não são geralmente aplicadas na 

macroeconomia, desenvolvendo a base 
económica do país e criando empregos 
bem remunerados, mas antes na microe-
conomia, proporcionando uma elevação 
do poder de compra das famílias, o que, 
só por si, não consegue estancar a fuga dos 
nossos “cérebros” (trabalhadores mais 
qualificados) para países onde lhes são 
oferecidas muito melhores condições de 
trabalho e remuneração. É de facto inte-
ressante ter portugueses responsáveis em 
grandes instituições internacionais, mas 
não basta formar milhares de licenciados, 
mestres e doutorados, sem precaver a sua 
solução profissional. É preciso criar-lhes 
adequados empregos em Portugal porque, 
caso contrário, continuaremos no futuro 
a ser um país fornecedor de mão-de-o-
bra, desta vez, qualificada - se bem que as 
condições deste país, “amado por todos” 
eram, há cinco anos atrás, um chorrilho 
de problemas políticos, económicos e so-
ciais, não permitindo olhar o futuro com 
muitas ambições... Chegou agora o tempo 
de lançar as bases de uma maior consis-
tência da nossa sociedade, suscitando o 
empenhamento dos residentes e dos não 
residentes, na construção de um país onde 
todos possam caber de corpo inteiro. Se as 
organizações políticas nacionais o consi-
derarem... muito bem! Se assim não for… 
voltaremos ao tema daqui a dez anos!

Luís Barreira
Opinião

Os nossos emigrantes e o país!...

Em Portugal e no Brasil, celebra-se hoje, 
sexta-feira (26), o Dia dos Avós, tendo 
sido esta data escolhida por se come-
morar o dia de Santa Ana e S. Joaquim, 
pais de Maria e avós de Jesus Cristo. 

É de todos bem conhecido o papel dos 
avós, em especial num contexto de 
diáspora, como transmissores de um 

valioso património imaterial, traduzido em 
canções, orações, provérbios, lengalengas, 
histórias, brincadeiras, que os netos repe-
tem sem perceberem, muitas vezes, o seu 
verdadeiro significado. Basta-nos estarmos 
atentos a vários testemunhos do quotidiano 
para percebermos o quão importante foram 
os avós nas nossas vidas – pessoais e profis-
sionais – e como contribuíram para a cons-
trução e afirmação da nossa identidade.

“Ilhan Abdullahi Omar nasceu há 36 anos 
em Mogadíscio, capital somali. Última de 
sete irmãos, órfã de mãe desde os dois anos, 
foi criada pelos avós e fugiu do país, com a 
família, para escapar aos horrores da guer-
ra civil no início dos anos 90. Conseguiram 
asilo político nos Estados Unidos e fixaram-
-se em Mineápolis, onde o pai, que fora pro-
fessor, se fez taxista e depois carteiro. O avô 
Abukar, entusiasta da democracia america-
na que escasseava em África, levava a neta 
a atos políticos para que esta lhe traduzisse 
o que era dito. Formada em Ciência Políti-
ca e Relações Internacionais, Omar é cidadã 
dos Estados Unidos desde 2000. Militante do 
Partido Democrata participou desde cedo 
em campanhas, e em 2016 foi eleita para o 
Senado estadual de Minnesota, tornando-
-se o primeiro membro somali-americano 
de uma câmara legislativa no país. Passados 
dois anos, ascendia à Câmara dos Represen-
tantes com 78% dos votos, como um dos 
primeiros muçulmanos (com Rashida Tlaib, 
do Michigan) a tomar assento naquela câ-
mara baixa do Congresso e a primeira a nele 
surgir com o véu islâmico. Foi a mulher com 
maior percentagem de votos de sempre para 

o Congresso e tomou posse jurando sobre 
um Corão que pertencia ao avô.”

Este exemplo, retirado da edição do Ex-
presso Curto da passada semana, ganhou 
notoriedade pela perseguição de que Omar 
está a ser alvo por parte de Donald Trump. 
Afastanto qualquer abordagem de natureza 
política, a pergunta que se impõe é: “Teria 
esta mulher chegado a Congressista, se não 
fosse neta de um avô que amava a democra-
cia, mas não descodificava a linguagem em 
que esta se expressava? Teria ela, no ato de 
posse, feito o juramento sobre um livro sa-
grado do avô se, naquele preciso momento, 
não quisesse cunhar uma marca identitária 
familiar? Muitos outros exemplos poderiam 
ser dados, mas o que importa é deles con-
cluir do peso da herança familiar na vida de 
cada um de nós. 

E como será viver sem qualquer referên-
cia de avós? Henrique Raposo - jornalista e 
colunista do Expresso - escreveu num belís-
simo artigo de opinião, a que deu o título A 
Rua e a Reta dos Avós, o seguinte: 

“Precisamos de – pelo menos – três pon-
tos para triangular a nossa posição; precisa-
mos, no mínimo, de três pontos (filho, pai e 
avô) para construirmos a figura geométrica 
cujas linhas formam as fronteiras da nossa 
casa; se tivermos apenas dois pontos (filho, 
pai), somos apenas uma linha reta que varre 
o mundo numa trajetória aleatória, não for-
mamos um espaço fixo no mundo, não for-
mamos uma figura, flutuamos apenas.”

Catarina Mourão, a realizadora do filme 
“A Toca do Lobo”, foi criada apenas numa 
linha reta que a unia a um outro ponto - sua 
mãe. Faltou-lhe o avô materno que morreu 
meses depois de ela ter nascido. Sentiu, por-
tanto, falta do ângulo deste avô para erguer 
as paredes do seu edifício afetivo. Na linha 
ascendente da sua árvore genealógica, teria 
de começar por fazer perguntas à mãe, na 
esperança de obter uma narrativa familiar 
que o enquadrasse no tempo. 

Quando começamos a ouvi-la, logo per-
cebemos que estamos perante uma dupla 
ausência porque também ela quase nenhum 
contacto teve com o pai. É este avô, omisso 
também na vertente de  pai, que Catarina 
tenta retratar e homenagear num filme que 
vivamente recomendo para celebrarmos o 
Dia dos Avós.

Aida Batista
Opinião

A Toca do Lobo On ne guérit jamais de son enfance.
Autor desconhecido



A Secretaria Regional da Agricultura e 
Florestas dos Açores celebrou um acor-
do com entidades da Madeira, das Ca-
nárias e do Senegal para execução do 
projeto “Mercamarkt” que visa melhorar 
a competitividade dos mercados agríco-
las e artesanais. 

Segundo uma nota do Gabinete de 
Apoio à Comunicação Social do Go-
verno dos Açores, entre as atividades 

previstas no decurso deste projeto está a 
análise da procura e da oferta dos merca-
dos, do impacto económico, ambiental e 
social destes espaços de consumo, assim 
como a definição de um programa de mo-
dernização dos mercados agrícolas e arte-
sanais e outro de apoio direto aos produto-
res, através de ajuda técnica e comercial.

Feiras para promoção de produtos lo-
cais, demonstrações culinárias utilizando 
os produtos locais, campanhas nas esco-
las para valorizar o papel do agricultor na 
criação dos alimentos, manutenção dos 
agroecossistemas e valorização da desig-
nada “fruta feia” - ou seja, aquela que é 
rejeitada pela comercialização por ter um 
aspeto menos apelativo, mas que em nada 

compromete a qualidade - são outras das 
ações previstas.

A Direção Regional da Agricultu-
ra pretende ainda avançar com campa-
nhas publicitárias, folhetos, ‘outdoors’, 
‘workshops’ formativos para os agricul-
tores na área da fruticultura subtropical e 
provas de degustação de produtos locais, 
como banana, maracujá, ananás, vinho, 
chá e as compotas, em grandes superfícies 
comerciais dentro e fora dos Açores.

Este projeto, que decorre no âmbito do 
Programa de Cooperação Territorial IN-
TERREG V-A, tem como “objetivo principal 
repensar o conceito de mercados agrícolas, 
através da investigação, participação e coo-
peração, definindo um plano de competiti-
vidade para os mercados, para os produtores 
e melhorando a comercialização dos produ-
tos locais”, explica o executivo açoriano.

Com duração aprovada até 2022, este pro-
jeto internacional conta com um orçamento 
global de 1,3 milhões de euros e um total de 
12 sócios, na sua maioria Câmaras Munici-
pais e outras entidades públicas dos Açores, 
da Madeira, das Canárias e do Senegal.

De acordo com a nota, nos Açores par-
ticipam como sócios a Direção Regional de 
Agricultura e a Câmara Municipal de Vila 
Franca do Campo, em São Miguel, num 
projeto que visa também o “aumento da 
venda de produtos locais”.

DA/MS

Açores associam-se a projeto internacional 
sobre mercados agrícolas e artesanais
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Os trabalhadores da empresa munici-
pal Praia Ambiente, na Praia da Vitória, 
ameaçam fazer greve nos dias 5 e 6 de 
agosto se a empresa não retomar as ne-
gociações sindicais com vista à revisão 
do acordo coletivo de trabalho. 

“A empresa está a manter-se renitente 
ou contrária aos interesses dos tra-
balhadores, não privilegia o diálogo, 

nem a negociação coletiva, pelo que, neste 
quadro, e caso a empresa insista na recusa 
em reunir com o STAL e iniciar as negocia-
ções para um acordo empresa, os traba-
lhadores da Praia Ambiente irão entrar em 
greve nos próximos dias 05 e 06 de agos-
to”, adiantou a dirigente sindical Benvinda 
Borges, em conferência de imprensa reali-
zada em Angra do Heroísmo, nos Açores.

A Praia Ambiente assinou recentemen-
te um acordo de empresa com o Sindica-
to dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(Sintap), mas o Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Administração Local 
e Regional, Empresas Públicas, Conces-
sionárias e Afins (STAL), que diz ter dois 
terços dos funcionários associados, con-
sidera que as condições negociadas são 
prejudiciais para os trabalhadores.

“Apesar de o STAL ser o sindicato mais 
representativo da empresa neste momen-
to, a Praia Ambiente optou por assinar o 
acordo de empresa com outra estrutura 
sindical (com reduzida expressão, me-
nos de meia dúzia de associados) e com 
prejuízo face aos direitos acordados no 
protocolo em vigor, introduzindo graves 
alterações para os trabalhadores”, frisou 
a dirigente sindical.

Em causa estão os trabalhadores con-
tratados diretamente para a empresa (cer-
ca de duas dezenas, num total de 64), que 
trabalham lado a lado com funcionários 
públicos, que transitaram da Câmara Mu-
nicipal da Praia da Vitória, mas auferem 
rendimentos diferentes e trabalham mais 
cinco horas por semana.

Em maio de 2019, o STAL, afeto à CGTP, 
assinou um protocolo de regulamentação do 
trabalho com a Praia Ambiente, com vista à 
negociação de um acordo de empresa, mas 
as duas partes não se entenderam ainda.

Segundo Benvinda Borges, com a fór-
mula de retribuição horária do acordo 
alcançado com o outro sindicato, os tra-
balhadores podem perder entre 50 a 200 
euros, consoante o mês, a categoria e o 
grau de qualificação.

“O que o conselho de administração da 

Praia Ambiente assinou é uma falsa valori-
zação das carreiras, das regras de avaliação 
e progressão e da fórmula da retribuição 
horária, bem como a eliminação de alguns 
suplementos remuneratórios que passarão 
a fazer parte do salário, reduzindo assim, 
efetivamente, uma parcela do apregoado 
aumento da retribuição”, avançou.

Um assistente operacional, em início de 
carreira, por exemplo, ganha atualmente 
o salário mínimo regional (630 euros), mas 
recebe mais 95 euros pelas cinco horas se-
manais (num mês com 23 dias úteis), o que 
equivale a 725 euros.

A nova tabela prevê que um trabalhador 
na mesma categoria receba 660 euros para 
trabalhar 40 horas, menos 65 euros do que 
o rendimento anterior.

O acordo assinado prevê a subida de ca-
tegoria nos níveis mais baixos, de A para B, 
o que, no caso dos assistentes operacionais, 
equivale a um aumento do vencimento 
para 745 euros, mas para 40 horas, o que 
segundo Benvinda Borges corresponde 
a um aumento de 15 cêntimos por hora, 
numa progressão feita ao fim de 10 anos.

O sindicato defende, por isso, que os 745 
euros propostos na categoria B se refiram 
apenas a 35 horas semanais, sendo pagas as 
cinco horas restantes a 4,91 euros por hora.

Por outro lado, os dirigentes do STAL 
alegam que os valores acordados com o 
outro sindicato integram a remunera-
ção complementar (valor atribuído aos 
funcionários públicos açorianos para 
compensar os custos da insularidade) e 
defendem que esses valores deviam ser 
acrescidos desse complemento.

Benvinda Borges criticou também o re-
gulamento de avaliação e as regras de pro-
gressão propostos, alegando que os traba-
lhadores “arriscam-se a esperar mais dez 
anos até voltarem a progredir”.

A dirigente sindical alertou ainda para 
uma possível pressão sobre os trabalhado-
res por parte da empresa, salientando que, 
na semana passada, dois funcionários se 
dessindicalizaram do STAL.

“Alegadamente, a administração da 
Praia Ambiente tem estado a pressionar os 
trabalhadores ou no sentido de aderirem ao 
acordo feito com a outra estrutura sindical, 
ou de se dessindicalizarem do STAL, o que 
a ser verdade é uma situação gravíssima e 
punida por lei”, apontou.

AO/MS

Trabalhadores da empresa municipal 
Praia Ambiente
admitem greve em agosto

Um grupo de pais e encarregados de 
educação dos alunos da Escola Básica e 
Integrada António José d’Ávila, na ilha do 
Faial, nos Açores, criou um movimento 
para exigir melhores refeições escolares. 

Em causa, diz a porta-voz do grupo, 
estão os alunos das pequenas escolas 
das freguesias rurais, que não têm 

direito a uma refeição completa, por não 
existirem cantinas próprias nesses peque-
nos estabelecimentos de ensino, ao contrá-
rio do que acontece com a sede da Escola, 
situada na cidade da Horta.

“Pensamos que basta das nossas crian-
ças terem para almoço apenas uma sopa, 
uma sandes e uma fruta”, apontou Luísa 
Rodrigues, recordando que esta situação 
abrange “um universo de mais de 400 alu-
nos” que frequentam as pequenas escolas 
à volta da ilha.

Segundo explicou a porta-voz do gru-
po, é necessário que a Secretaria Regional 
da Educação e Cultura reforce o quadro 
de pessoal da Escola António José d’Avila, 
para que a cantina possa fazer as refeições 

completas para todos os alunos da ilha.
“Sem uma clara aposta da tutela em refor-

çar os recursos humanos necessários para o 
bom funcionamento da cantina da escola, 
não será possível resolver o problema de 
origem”, insistiu Luís Rodrigues, lembran-
do que “não há omeletes sem ovos”.

Paula Decq Mota, encarregada de educa-
ção, lembrou, em declarações à Lusa, que 
“o Faial é a única ilha dos Açores onde esta 
situação acontece”, o que considerou ser 
uma “discriminação inaceitável” que é ne-
cessário agora resolver.

A agência Lusa procurou obter uma rea-
ção da Secretaria Regional da Educação e 
Cultura, em relação a este caso, mas até ao 
momento não obteve qualquer resposta.

Este assunto já foi discutido na Assem-
bleia Legislativa dos Açores, no plenário 
realizado no início de julho, o último antes 
das férias de verão, na sequência de uma 
proposta do PCP, que acabou chumbada 
pela bancada da maioria socialista.

AO/MS

Pais e encarregados de educação
pedem melhores refeições escolares no Faial
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À pergunta: “A comunidade [portugue-
sa no Reino Unido] sente necessidade de 
ter voz na Região?”, Eugénio Perregil foi 
imperativo: “Sente e tem o desejo de ter 
essa voz”, respondeu o membro do Comité 
Cívico Português, no Fórum Madeira Glo-
bal que teve lugar na passada quarta-feira 
(24). À mesma questão, a deputada no par-
lamento de Jersey, no Reino Unido, Carina 
Alves, afirmou que não consegue respon-
der com segurança, mas sabe que a maior 
parte da comunidade madeirense tem 
como objetivo voltar para a Madeira no fu-
turo, e aqueles que estão ligados à política 
no Reino Unido, eventualmente também 
gostariam de estar envolvidos na política 
na Região. A deputada luso-descendente 
disse ainda que “há muitos jovens [também 
luso-descendentes] que não sabem falar 
português e querem ter essa ligação com a 

Madeira”. Carina Alves lembrou que existe 
“um cônsul honorário na ilha, mas comu-
nidade sente que não há um centro” com 
informação orientada para os madeiren-
ses: “Muitos portugueses nem sabiam que 
podiam votar”, disse.

Por outro lado, Eugénio Perregil aler-
tou para a necessidade de uma mu-
dança de mentalidade “dos que cá 

estão olharem de forma diferente para os 
emigrantes”.

E também José Luís Carneiro pediu que 
os próprios emigrantes sejam mais toleran-
tes com os migrantes atuais: “Não podemos 
esquecer que muitos dos problemas que 
passam os cidadãos migrantes de hoje, os 
portugueses já passaram quando fugiram 
de um ditadura para a democracia”.

DN/MS

Emigrantes madeirenses procuram

“ter mais voz na Região”

Depois de uma pausa para café, o Fórum 
Madeira Global continuou esta quarta-
-feira (24), desta vez com uma Mesa Re-
donda moderada pelo jornalista da RTP 
Madeira, Gil Rosa. Sob o tema ‘A parti-
cipação política nos países de acolhi-
mento’, Carina Alves, deputada no Par-
lamento de Jersey (Reino Unido), José 
Luís Carneiro, secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Manuel Cor-
reia de Jesus, ex-secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas, e Eugé-
nio Perregil, debateram o tema.

As novas leis eleitorais foram um dos 
assuntos que o secretário de Esta-
do das Comunidades trouxe para a 

conversa, revelando que enquanto em 2017 
318 mil cidadãos portugueses no mundo 
votaram, “agora, um milhão e 400 mil ci-
dadãos” podem exercer o direito de voto. 
Isto é, sublinha José Luís Carneiro, cerca 
de “um milhão e 150 mil portugueses [a 
viver fora] não estavam recenseados”. O 
secretário de Estado destacou ainda vá-
rios assuntos do quadro das comunidades 
de língua portuguesa, como as “alterações 
feitas em termos de apoio ao movimento 
associativo dos portugueses no estrangei-
ro”, algo que considera importante porque 
é, muitas vezes, a partir destas associações 
que os políticos estão hoje nessa condição. 
José Luís Carneiro disse ainda que o Gover-
no tem no terreno o projeto ‘Diálogos com 
as Comunidades’, que “tem em vista aper-
feiçoar as opções políticas cujos destinatá-
rios são os portugueses que se encontram 
no estrangeiro”.

Falou depois Manuel Correia de Jesus, 
ex-secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, que deixou um alerta: “Esta-
mos no Fórum Madeira Global a analisar 

políticas no seu todo, mas é preciso ter pre-
sente que as comunidades portuguesas são, 
no seu todo, as que estão no estrangeiro. 
Mas dentro dessas, têm o seu género fazem 
diferenças específicas”. Sobretudo, subli-
nhou, as açorianas e madeirenses.

Sobre as comunidades madeirenses, Ma-
nuel Correia de Jesus considerou que “é 
muito importante analisar o movimento 
associativo”. O ex-secretário de Estado de-
fende que “era preciso que as comunidades 
[madeirenses] se abrissem para a comuni-
dade de acolhimento”. Tudo isto, natural-
mente, para estarem integradas. Pensando 
no tempo da sua experiência como secre-
tário de Estado, Manuel Correia de Jesus 
recorda que as comunidades madeirenses 
“eram muito fechadas em si próprias”.

Para Correia de Jesus, a “questão funda-
mental que aqui se põe, que é patriótica, 
de Estado (...) é aquela que tem em vista a 
situação dos luso-descendentes no estran-
geiro”. Com base nessa ideia, acrescentou, 
é urgente “construir uma política eficaz 
para que os luso-descendentes fiquem li-
gados à sua língua, à sua pátria”.

Manuel Correia de Jesus disse ainda que 
é necessário articular uma política para as 
comunidades portuguesas com uma polí-
tica lusófona no mundo. Isto porque, pelo 
menos no tempo em que governou, estas 
não estavam integradas. Atualmente, des-
tacou, o Instituto Camões e outros do géne-
ro têm contribuído para que estas políticas 
já não estejam “de costas voltadas”. Re-
matou Correia de Jesus: “É necessário dar 
aqui um salto quântico (...) e falarmos das 
comunidades de Língua Portuguesa”.

DN/MS

“É preciso dar um salto quântico e falar 
de comunidades de Língua Portuguesa” 
diz Correia de Jesus

O vice-presidente do Governo Regional 
voltou a frisou esta quarta-feira (24), no 
Caniçal, as linhas de apoio disponibiliza-
das pelo seu Governo aos empresários 
madeirenses, dando como exemplo um 
apoio financeiro até 200 mil euros por 
projeto, para que as empresas possam 
colocar os seus produtos no merca-
do nacional, praticamente sem custos 
acrescidos.

“A nossa população é de 265 mil habi-
tantes e as empresas crescem se au-
mentarem a produção, mas para que 

isso aconteça, têm de escoar esse aumento 
de produção”, daí a importância dos apoios 
concedidos que vêm “simplificar” a colo-
cação destes produtos noutros mercados, 
salientou Pedro Calado no âmbito de uma 
visita à empresa Solidago, Indústria e Ser-
viços, situada na Zona Franca Industrial 
(ZFI), que tem sentido “na pele” as vanta-
gens das infraestruturas na ZFI.

Para o vice-presidente, as empresas se-
diadas na Zona Franca beneficiam de uma 
taxa de IRC reduzida (5%) bem definida, 
e de postos de trabalho constituídos com 
vantagens, além de boas infraestruturas, 
sem qualquer “indefinição” quanto à ma-
téria fiscal.

“Indefinição existe em termos de reco-
nhecimento de algumas entidades, em es-

pecial pelo Governo da República que de-
veria manter uma proteção política à nossa 
Zona Franca e não deixar que algumas pes-
soas, sobretudo da União Europeia, façam 
um trabalho de difamação”, salientou Pe-
dro Calado, frisando as centenas de pes-
soas que trabalham nesta praça financei-
ra, as centenas de famílias que dependem 
do desenvolvimento destas empresas e os 
“milhões de faturação que são feitos atra-
vés da ZFI, tributados e com pagamento de 
impostos na Madeira, beneficiando de um 
regime de redução fiscal, mas é para isso 
que a Zona Franca existe”.

Sobre a Solidago, uma empresa cem por 
cento madeirense, que está na Zona Franca 
desde 1992, destaca a ambição dos empre-
sários que têm um investimento superior a 
1,2 milhões de euros e estão numa fase de 
expansão importante, não só no mercado 
regional, mas também através do investi-
mento que querem fazer na indústria hote-
leira no continente.

De resto, enalteceu o produto regional 
que está, neste momento, no mercado da 
hotelaria e da restauração, e destacou a 
visão empreendedora desta empresa que 
emprega 24 trabalhadores, maioritaria-
mente do concelho de Machico.

DN/MS

Pedro Calado destaca linhas de apoios 
destinadas à exportação de produtos 
para o continente

No ano passado, a produção vinícola de-
clarada (expressa em mosto) na Região 
Autónoma da Madeira atingiu os 30.203 
hectolitros (hl), assinalando-se uma for-
te quebra face aos 37.805 hectolitros re-
gistado em 2017. É uma diminuição de 

7.602 hectolitros ou -20,1%, segundo as 
‘Estatísticas Agrícolas de 2018’, publica-
das esta quarta-feira (24) pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE).

Há uma forte quebra no mosto tinto e 
rosado (29.254 hectolitros face aos 
36.963 hl do ano anterior), que repre-

senta o grosso da produção vinícola regional, 
quando comparada com o aumento do bran-
co (949 hl agora para 842 no ano anterior).

O vinho licoroso com DOP (Denominação 
de Origem Protegida), que resulta depois 
no Vinho Madeira, foi o mais afetado, com 
27.999 hl contra 35.303 hl no ano anterior.

DN/MS

Produção vinícola declarada na Madeira 
diminuiu 7.602 hectolitros em 2018
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tem cartão de crédito ?
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Um juiz brasileiro absolveu o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva de duas 
acusações num processo em que ele é 
réu por alegadamente receber vanta-
gens ilícitas para ajudar a construtora 
Odebrecht a financiar obras em Angola.

A decisão foi anunciada na quarta-feira 
(24) pelo juiz Vallisney de Souza Oli-
veira, da 10.ª Vara Federal de Brasília, 

que absolveu Lula da Silva de uma das acu-
sações sobre branqueamento de capitais e 
da acusação de organização criminosa, mas 
determinou a continuidade do processo.

Neste caso, o Ministério Público Federal 
(MPF) acusou o ex-presidente de usar sua in-
fluência para liberar financiamentos do Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) para projetos da construto-
ra Odebrecht em Angola.

Os investigadores alegaram que Lula da 
Silva e os outros envolvidos no caso te-
riam dissimulado o recebimento ilícito de 
30 milhões de reais (7,1 milhões de euros) 
da Odebrecht para, em troca, ajuda à em-
preiteira a realizar obras no país africano.

Agora, o ex-chefe de Estado brasileiro é 
acusado das práticas de corrupção, tráfico 
de influência e de branqueamento de ca-
pitais nos valores de 7,7 milhões de reais 
(1,8 milhões de euros) e 355 mil reais (84,2 
mil euros).

O magistrado também determinou o des-
membramento do processo em dois sendo 
que um deles analisará apenas a conduta de 
Lula da Silva e outro a de José Emmanuel 
Camano Ramos, sobrinho do ex-presiden-
te que é réu neste mesmo processo.

JN/MS

Brasil

Juiz absolve Lula da Silva 
de dois crimes em processo 
sobre obras em Angola
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Os cidadãos europeus residentes no 
Reino Unido vão ter os direitos de resi-
dência e trabalho garantidos na legisla-
ção britânica, anunciou o primeiro-mi-
nistro, Boris Johnson, na sua primeira 
intervenção parlamentar.

Numa resposta à líder dos Liberais 
Democratas, Jo Swinson, o novo 
chefe de governo concordou na 

“importância vital de garantir os direitos 
e proteções” dos 3,2 milhões que vivem e 
trabalham entre nós há tanto tempo”.

“Naturalmente, estamos a insistir que 
os seus direitos sejam garantidos por lei”, 
disse Boris Johnson, sem especificar quan-
do vai o governo apresentar uma proposta 
de lei nesse sentido, ou se vai apoiar outras 
iniciativas parlamentares.

Por outro lado, na sua primeira inter-
venção, o primeiro-ministro confirmou a 
intenção de mudar as regras de imigração 
e de introduzir um sistema baseado em 
pontos semelhante ao usado pela Austrá-
lia, o que implicará requisitos diferentes 
para a residência de europeus no Reino 
Unido após o Brexit.

A antecessora Theresa May tinha garan-
tido no ano passado que os direitos dos ci-
dadãos europeus seriam protegidos, mesmo 
na eventualidade de um Brexit sem acordo, 
porém não previu legislação nesse sentido.

O ministério do Interior tem em curso um 

sistema de regularização migratório para os 
cidadãos da União Europeia e da Suíça, No-
ruega e Liechtenstein, aberto no âmbito do 
processo da saída do Reino Unido da UE.

Segundo o ministério do Interior, cerca 
de 80900 portugueses já pediram o estatu-
to de residente no Reino Unido, num total 
de 861100 candidaturas de cidadãos euro-
peus e familiares.

O estatuto de residente no Reino Unido 
será obrigatório depois do Brexit e garante 
o acesso ao mercado de trabalho, serviços 
públicos como a educação, saúde e servi-
ços sociais.

O estatuto de residente permanente 
(‘settled status’) é atribuído àqueles com 
cinco anos consecutivos a viver no Reino 
Unido, enquanto os que estão há menos de 
cinco anos no país terão um título provi-
sório (‘pre-settled status’) até completa-
rem o tempo necessário.

Este não é um direito automático, mas 
tem de ser solicitado e concedido pelas 
autoridades britânicas, sendo o procedi-
mento, gratuito e feito exclusivamente 
através da Internet.

O governo português estima que resi-
dam no Reino Unido cerca de 400 mil por-
tugueses.

O Reino Unido tinha previsto sair da UE 
a 29 de março, mas este prazo foi prorro-
gado para 31 de outubro.
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Reino Unido

Boris Johnson promete lei para 
proteger direitos de cidadãos europeus

Um homem, acusado de ter assassina-
do um dos principais rostos da máfia de 
Nova Iorque, terá agido convencido de 
que estava a ajudar o presidente Donald 
Trump. Anthony Comello é entusiasta de 
teorias da conspiração e terá sido um 
desses rumores que o levou a abater a 
tiro Francesco Cali.

O crime remonta ao dia 13 de março. 
Segundo o jornal “The New York 
Times”, Anthony, de 24 anos, um 

rapaz relativamente calmo que vivia com 
os pais, chegou a casa de Francesco Cali, 
em Todt Hill. Convenceu-o a sair de casa 
e disparou sobre ele, deixando-o a morrer 
na rua. Anthony, sem qualquer historial 
relacionado com o crime, foi detido três 
dias depois e acusado de homicídio.

Na sexta-feira (19), Robert Gottleib, ad-
vogado de Anthony, explicou que o seu 
cliente agiu convencido que Francesco, 
conhecido por ser um dos principais ros-
tos da família Gambino, uma associação 
criminosa que atua em Nova Iorque, fazia 
parte de um esquema que secretamente 
controla os EUA: o Estado Profundo.

A família Gambino, uma das cinco que 
compõem a máfia siciliana de Nova Ior-
que, chegou a ser considerada a maior or-
ganização criminosa dos Estados Unidos 
dedicada a todos os tipos de atividades ilí-
citas até à sua queda nos anos 90.

Nos documentos entregues ao tribunal, 
o advogado de defesa alega que o Fran-
cesco estava tão iludido pelas teorias da 
conspiração que encontrou na Internet, 
que pretendia deter Francesco para o en-
tregar às autoridades. “Comello tinha a 
certeza de que gozava de proteção de Do-
nald Trump e que tinha o seu apoio total”, 
descreveu ao tribunal o advogado.

Estes novos dados são parte do material 
que a defesa pretende entregar à justiça 
norte-americana para que Anthony Co-
mello não seja condenado, alegando pro-
blemas mentais.

A teoria da conspiração e as várias ten-
tativas de detenção

No dia do incidente fatal, Anthony Co-
mello levou algemas para o local de cri-
me de forma a conseguir deter Francesco. 

Quando o responsável pelo grupo mafioso 
rejeitou a deteção e se aproximou do jovem, 
este disparou 10 vezes e fugiu do local.

Numa das primeiras vezes que foi pre-
sente a tribunal, Anthony mostrou um 
texto que tinha escrito na palma da mão, 
onde se evidenciava a letra “Q”, associa-
da a QAnon, uma teoria da conspiração, 
muito popular nas redes sociais, que su-
gere que um Estado Profundo está a tentar 
minar a presidência de Donald Trump.

“O apoio ao QAnon foi além da mera 
participação num movimento político ra-
dical”, disse o advogado. “Evoluiu para 
uma obsessão delirante”, acrescentou.

Esta não foi a primeira vez que Anthony 
foi apanhado no meio desta rede de teo-

rias da conspiração. Segundo a “The New 
Yorker”, meses antes de ter assassinado 
Francesco, tentou a detenção do mayor de 
Nova Iorque, Bill de Blasio. Chegou mes-
mo a aparecer à porta do democrata, ape-
lando às autoridades para que o homem 
fosse detido. Por trás deste pedido estaria 
novamente a ideia de que Bill de Blasio in-
tegraria o movimento contra o presidente 
norte-americano.

Num outra situação, pediu ajuda às au-
toridades para deter duas democratas, 
Maxine Waters e Adam Schiff, que ele 
acreditava que pertenciam ao movimen-
to conspirativo. O pedido não foi tido em 
conta pelas autoridades.

JN/MS

EUA

Matou líder da máfia movido 
por teoria da conspiração e em 
defesa de Trump
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Pelo menos 33 crianças morreram em Idlib 
nas últimas quatro semanas, número que 
já é superior ao das crianças que morreram 
na mesma região em 2018, que é de 31, 
alertou a organização Save The Children.

A Save The Children e a Red Hur-
ras disseram que, após o regime de 
Bashar Al Asad iniciar uma ofensiva 

declarada na zona, morreram pelo menos 
400 pessoas, das quais 90 eram crianças, 
citando os dados das Nações Unidas.

A porta-voz da Save The Children no 
Médio Oriente e na Europa Oriental, Joelle 
Bassoul, indicou à agência noticiosa EFE 
que a informação sobre a morte das 33 
crianças desde 24 de junho pode ser “con-
servadora”, mas os casos foram verifica-
dos “um a um” pela Red Hurras, parceira 
da Save The Children.

“Há um aumento muito claro dos comba-
tes desde o final de abril”, disse Joelle Bassoul, 
ao recordar que em Idlib vivem um milhão 
de crianças e que vários lugares como mer-
cados, instalações médicas, casas ou escolas 
foram transformados em alvos militares.

“A maioria das crianças morreu nas suas 
casas ou nas escolas, em lugares que deve-
riam ser considerados seguros para as crian-
ças e que não o são, e nenhuma das partes do 

conflito está a proteger em absoluto os seus 
civis”, explicou a porta-voz da ONG.

A diretora da Save The Children na Sí-
ria, Sonia Khush, indicou através de um 
comunicado que “a situação atual de Idlib 
é um pesadelo”.

“As feridas com que lidamos são horrí-
veis. Está claro que uma vez mais as crian-
ças morreram e foram feridas em ataques 
indiscriminados”, disse a diretora.

Só nesta semana morreram 66 pessoas 
e centenas ficaram feridas, e muitas des-
tas vítimas são mulheres e crianças com as 
“feridas mais horríveis”.

Também na última semana, a violência afe-
tou pelo menos quatro centros médicos e oito 
instalações que servem para o fornecimento 
de água potável para cerca de 250 mil pessoas 
no sul de Idlib, assinalou Sonia Khush.

Pelo menos 44 escolas no nordeste da Sí-
ria ficaram danificadas ou destruídas como 
resultado do aumento dos ataques.

Os bombardeamentos dos aviões russos e 
do regime sírio aumentaram, esta semana, 
nas diferentes localidades de Idlib devido 
aos confrontos entre grupos opositores e 
jiadistas, incluindo um ataque na passada 
segunda-feira a um mercado em Maarat al 
Numan, onde morreram 39 pessoas.

JN/MS

A Comissão Europeia exigiu, na quinta-
-feira (25) , que Portugal inclua na legis-
lação nacional, dentro de dois meses, 
as regras da União Europeia (UE) sobre 
apoio e proteção das vítimas de crimes, 
após não ter especificado questões 
como o direito à informação.

Em causa está o pacote de infrações 
hoje divulgado por Bruxelas, no 
qual Portugal e outros oito Estados-

-membros (Alemanha, Estónia, Hungria, 
Itália, Malta, Polónia, Suécia e República 
Checa) foram notificados por não terem 
consagrado “plenamente os direitos das 
vítimas” na legislação transposta sobre 
este assunto.

Adotada em outubro de 2012, esta di-
retiva comunitária estabelece normas 
mínimas relativas aos direitos, ao apoio e 
à proteção das vítimas da criminalidade 

(incluindo topos os tipos de crime) tinha 
de ser aplicada nas leis nacionais dos paí-
ses da UE até novembro de 2015.

“Os Estados-membros que receberam 
uma notificação para cumprir não trans-
puseram vários elementos da diretiva, 
como o direito de informar as vítimas so-
bre o seu caso ou o direito de apoio e pro-
teção”, precisa Bruxelas.

Caso estes países não o façam em dois 
meses, receberão um parecer fundamen-
tado da Comissão Europeia.

JN/MS

Síria

UE

Morreram mais crianças em Idlib 
no último mês do que em 2018

Bruxelas exige que Portugal cumpra 
lei sobre apoio às vítimas de crimes
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Um estudo apresentado em Bissau re-
centemente pela “Liga Guineense dos 
Direitos Humanos da Guiné-Bissau” 
mostra que o sistema nacional de saúde 
do país está doente, quase inoperante, 
ineficaz e pouco transparente, onde os 
doentes são obrigados a comprarem 
tudo para serem assistidos nos centros 
de saúde públicos, com equipamentos 
obsoletos. A Liga fala ainda em corrup-
ção no processo de Junta Médica.

 O país regista uma das mais elevadas ta-
xas de mortalidade materna e neonatal 
da sub-região oeste africana, refere o 

relatório sobre o Direito à Saúde. O docu-
mento, produzido em 2018 e apresentado 
recentemente pela Liga Guineense dos Di-
reitos Humanos, relata disfuncionamento 
do sistema de saúde, que contribui decisi-
vamente para o agravar dos problemas no 
acesso e a qualidade do serviço de saúde 
prestado aos guineenses, disse o presidente 
da Liga, Augusto Mário da Silva.

 “O disfuncionamento do nosso sistema 
de saúde começa desde logo com a insigni-
ficante dotação orçamental afeta a este se-
tor estratégico, passando pela insuficiência 
dos recursos humanos em termos qualitati-
vos e quantitativos, pela degradante situa-
ção das infraestruturas e dos equipamentos 
devido à falta de manutenção adequada, 
pela repartição desigual dos recursos dis-
poníveis, venda no mercado farmacêutico 
nacional de medicamentos de origem du-
vidosa, bem como pela ausência de meca-
nismos de controle da atuação dos profis-
sionais que intervém no sector”, lê-se no 
documento apresentado em Bissau.

 O relatório da Liga Guineense dos Di-
reitos Humanos sobre o direito à saúde 
constatou que, mesmo como os apoios in-
ternacionais, os programas nacionais de 
combate às doenças, como a malária e o 
HIV/SIDA, apresentam falhas graves e que 
as respostas que têm sido apresentadas à 
população não são adequadas.

Os profissionais de saúde são acusados 
de fazer o mínimo possível para salvar a 
vida, de enraizar a cultura do improviso e 
de abdicar da cultura de excelência. A isto 
acresce uma cultura institucional pouco 

colaborativa em que os médicos se sabotam 
ou trabalham uns contra os outros.

 O relatório refere ainda um baixo ní-
vel de fiscalização, fraca capacidade de 
gestão nos hospitais e uma falta de trans-
parência nos centros de saúde. E sublinha 
a corrupção no processo de atribuição de 
junta médica, em que os doentes ficam na 
Guiné-Bissau e os candidatos à imigração 
são contemplados.

 Ainda de acordo com o diagnóstico 
apresentado pela Liga Guineense dos Di-
reitos Humanos, o sistema de saúde gui-
neense não tem mínimas condições de res-
posta às catástrofes naturais ou epidemias. 
Na longa lista de problemas estão também 
a deficiente cobertura dos serviços de cui-
dados primários de saúde, insuficiência ou 
quase ausência de meios de diagnósticos e 
outros equipamentos médicos indispensá-
veis, diz o relatório apresentado por Au-
gusto Mário da Silva.

 “A tudo isso, se associam o disfuncio-
namento da inspeção sanitária, excessiva 
dependência de apoios do exterior para 
o funcionamento de rotina, ausência de 
um mecanismo legal e institucional de in-
tegração e coordenação do setor privado 
e de medicina tradicional, implantação 
anárquica de postos inaquados de trata-
mento médico, aquisição e introdução de 
medicamentos no mercado sem qualquer 
mecanismo rigoroso de controlo de quali-
dade, enfim, o Sistema Nacional de Saúde 
Guineense está doente”, referiu.

 Na Guiné-Bissau, segundo o relatório, o 
cidadão comum é obrigado a comprar até as 
luvas que o médico usa para ser assistido no 
hospital público. E no interior do país, onde 
vivem guineenses mais pobres, a situação é 
ainda pior. Em todos os hospitais e centros 
de saúde, a Liga encontrou falta de meios ou 
equipamentos de diagnóstico obsoletos, ci-
tando o caso do tratamento do cancro para 
realçar a inexistência de um modelo de des-
piste atempado, o que leva à morte muitos 
doentes que podiam ser salvos.

Jorge Eurico/MS

Guiné-Bissau

Sistema nacional de saúde
está doente

O Comité sobre a Eliminação da Discri-
minação contra as Mulheres (CEDAW) re-
comenda que o Governo de Cabo Verde 
priorize o avanço da igualdade de género 
nos seus esforços. Uma das indicações 
do organismo que nesta quarta-feira (24) 
divulgou as suas recomendações finais 
em Genebra é que o país considere “criar 
uma entidade separada, totalmente auto-
rizada e com recursos suficientes” para 
lidar com estas questões.

A proposta dos especialistas é que essa 
nova instituição possa coordenar e 
monitorar a implementação da Con-

venção para a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação contra a Mulher.

O cumprimento do tratado por Cabo 
Verde foi avaliado entre 1 a 13 de julho, em 
sessões onde o país apresentou e defendeu 
do 9º Relatório Periódico do período entre 
2013 e 2017.

Um dos dados em destaque das recomen-
dações é que as procuradorias recebem em 
média 2,5 mil queixas de violência baseada 
no género por ano. Em 2018, todos os oito 
casos de feminicídio envolviam mulheres 
que deixarem os seus parceiros.

No relatório final, o grupo de especialis-
tas lamenta ainda a alta prevalência de ca-
sos de abuso sexual infantil, com as meni-
nas representando 95% das vítimas.

O comité recomenda que as autorida-
des cabo-verdianas intensifiquem os seus 
esforços para aumentar a consciência do 
público em geral sobre o tema, em particu-
lar das mulheres em áreas rurais, urbanas e 
migrantes.

Nos setores de justiça, dos judiciário e 
dos agentes da lei a sugestão é que os pro-
fissionais sejam capacitados para a aplica-
ção direta da convenção ou para a interpre-
tação da legislação nacional em processos 
judiciais.

 Em relação ao acesso à justiça, a preo-
cupação dos especialistas da CEDAW é com 
a formação jurídica insuficiente sobre os 
direitos das mulheres como prevê a con-
venção.

Outra questão é que os julgamentos em 
casos de discriminação baseada no género 
não são facilmente acessíveis ao público e 
falta um mecanismo, dentro do judiciário, 
para receber reclamações sobre o precon-
ceito de género.

O comité manifestou-se preocupado 
porque os dados sobre casos judiciais re-
colhidos pelas autoridades superiores de 
magistratura judicial “não especificam as 
características da vítima ou do agressor, tal 
como sexo ou outras variáveis”. Estes per-
mitiriam analisar casos de discriminação 
ou violência com base no género

Jorge Eurico/MS

Cabo Verde
Comité da ONU recomenda que o país 
priorize avanço da igualdade de género

Pelo menos seis pessoas morreram e 
outras seis ficaram feridas, incluindo 
o prefeito de Mogadíscio, Abdirahman 
Omar Osman, num ataque extremista 
contra a sede da administração da ca-
pital da Somália nesta quarta-feira (24), 
informou a AFP.

“Seis pessoas, incluindo dois vice-pre-
feitos e três diretores, foram mortos 
no ataque terrorista, e outros seis fi-

caram feridos, incluindo o prefeito de Mo-
gadíscio e outros adjuntos, que agora estão 
sendo tratados pela equipa médica”, disse 
o ministro da Informação, Mohamed Abdi 
Hayir Mareye, citado pela agência. “As for-
ças de segurança estão a investigar o ocor-
rido e fornecerão outros detalhes mais tar-
de”, acrescentou. 

 Segundo a Associated Press, um ho-
mem-bomba entrou na prefeitura e deto-
nou explosivos amarrados à sua cintura, 

atingindo um grande número de pessoas 
que se encontravam no local.

O ataque foi reivindicado pelo grupo 
fundamentalista islâmico Al-Shabaab, res-
ponsável por outros ataques do mesmo tipo 
na capital somali ao longo dos últimos anos. 
Em declarações a uma estação de rádio ad-
ministrada pela organização, um porta-voz 
dos terroristas comemorou a ação que le-
vou à morte de “vários inimigos”.

 No entanto, segundo ele, a operação ti-
nha como principal alvo o diplomata nor-
te-americano James Swan, representante 
especial das Nações Unidas na Somália, 
que estaria na prefeitura de Mogadíscio no 
dia do ataque.  De acordo com uma fonte 
da ONU citada pela AFP, a visita de Swan à 
prefeitura ocorreu cerca de uma hora antes 
do ataque e ele já tinha ido embora no mo-
mento da explosão.

AP/MS

Somália
Prefeito de Mogadíscio
fica ferido em ataque terrorista
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A jurista Maria Luísa Perdigão 
Abrantes “Milucha” é dona de 
uma inaudita coragem que se, 

circunstancialmente, lhe exigissem a 
optar entre a espada e a parede, decer-
to que a sua escolha seria óbvia: a pare-
de. Estou certo e seguro que o faria sem 
tergiversar e muito menos pestanejar, 
ou não tivesse ela, enquanto intelectual 
de fino trato, compromisso com a ver-
dade e uma repulsa natural em relação 
a sofismas amplamente propagados por 
larápios e torcionários escondidos atrás 
de ternos, gravatas e “balalaicas” que, 
nos jurássicos anos 80,  nos fizeram crer 
piamente que,  para eles,  “ O Mais Im-
portante era Resolver os Problemas do 
Povo (sic!)”. Ora, esta foi a mentira po-
lítica mais deslavada que ouvi enquanto 
“bambino” e que mantenho online no 
disco duro da minha memória. Ponto 
parágrafo, travessão! 

Mau grado Angola não ter mais se-
nhoras com a bravura de Maria Luísa 
Perdigão Abrantes “Milucha”, que não 
se coíbe de dizer o que a maioria dos 
angolanos pensa em silêncio.  E quando 
o faz provoca “amargos de boca” a to-
dos aqueles que um dia entenderam, de 
forma fria, calculada, com requintes de 
bestialidade nazista e manigâncias bem 
ao estilo das recomendações do “Prín-
cipe”, de Nicolau Bernardo Maquiavel, 
privatizar o Estado angolano.

 Para que conste nos anais da História 
recente destes tempos de triste memória 
em que o Executivo toma a maior parte dos 

angolanos por tolos, Maria Luísa Perdigão 
Abrantes “Milucha” é uma senhora que 
bate no peito, “puxa das bissapas” e “en-
verga calças” quando a verdade, o rigor e 
a transparência estão em jogo. É por isso 
que ela aterroriza, sem dó nem piedade, os 
“Esbulhadores da Nação” quando enten-
de ser necessário vir a público colocar os 
pontos nos “is” e os traços nos “tês”. 

 Na pretérita semana, o hebdomadário 
angolano “Expansão” deu espaço para 
Maria Luísa Perdigão Abrantes “Milucha” 
debitar a sua opinião, que, desta feita, teve 
como título “Há dois filhos de José Eduar-
do dos Santos que não Roubaram (sic!)”. 
Esta é, convenhamos, uma verdade...de 
Maria Luísa Abrantes “Milucha”.

No artigo dado à estampa no semanário 
“Expansão”, Maria Luísa Perdigão Abran-
tes “Milucha” arrasa aqueles a quem ela 
apelida de “Donos Disto Tudo (DDT)”, 
numa clara alusão aos antigos colaborado-
res mais directos do então Chefe de Estado 
angolano (José Eduardo dos Santos) que 
mesmo depois de terem feito tanto mal ao 
povo e à Nação andam por aí livres, leves 
e soltos e a respirar o ar puro do “Velho 
Continente” e curtir as suas “dolces vitas” 
com o dinheiro roubado do Erário, en-
quanto o povo, este, é obrigado a fazer to-
dos os dias mais um furo no cinto da calça. 

 Maria Luísa Perdigão Abrantes “Milu-
cha” sugere, no seu artigo, que em Ango-
la, afinal, nada mudou. Os “Donos Disto 
Tudo (DDT)” continuam imunes à justiça 
e a ser os protagonistas de hoje, o que vai 
de encontro à teoria do intelectual mar-
xista e revolucionário bolchevique Leon 
Trotsky (1879-1940) segundo a qual “às 
vezes é preciso mudar para manter tudo 
na mesma (sic!)”. E esta “teoria trotskys-
ta” assenta como uma luva às políticas que 
estão a ser implementadas em Angola.  É 
por isso que com toda (e mais alguma) ra-
zão, Maria Luísa Perdigão Abrantes “Milu-
cha” termina com um apelo magistral 
a quem de direito: Parem de atirar areia 
para os nossos olhos, no caso, os do povo 
paciente, heróico e (muito) generoso!

Jorge Eurico
Opinião

(pré)Textos
As verdades

de Milucha

Segundo a “FocusEconomics”, o cresci-
mento angolano estará em baixa devido 
ao aumento das importações e da queda 
do setor petrolífero. Em 2020, prevê-se 
um aumento de 1,6% do PIB.

A consultora “FocusEconomics” reviu 
em baixa a previsão de crescimento 
para Angola, antecipando uma es-

tagnação económica e considerando “cada 
vez mais improvável que o país recupere 
este ano da prolongada recessão” devido à 
evolução do setor petrolífero. 

“Parece cada vez mais improvável que 
a economia de Angola consiga recuperar 
de uma prolongada recessão este ano; a 
crónica dependência do setor petrolífero 
vai pesar no crescimento, num contexto de 
queda do consumo interno e preços globais 
do petróleo incertos”, escrevem os analis-
tas da “FocusEconomics” no mais recente 
relatório sobre as economias africanas.

No relatório, enviado aos clientes e a que 
a Lusa teve acesso, a consultora espanho-
la diz esperar “que o PIB registe um cres-
cimento zero este ano, menos 0,2 pontos 

percentuais do que a estimativa do mês 
passado”, e que em 2020 a economia re-
gresse ao crescimento, com uma expansão 
de 1,6% do PIB.

A economia, afirmam, “parece ter perdi-
do fôlego de forma significativa no primeiro 
trimestre, devido à deterioração no setor do 
petróleo”, lembrando que “a produção de 
petróleo continuou a cair nos primeiros três 
meses, mais do que compensando os preços 
mais altos do crude a nível mundial”.

O mesmo aconteceu com as exportações, 
que “consequentemente contraíram-se de 
forma notável, o que, juntamente com o 
aumento das importações, quase que apa-
gou por completo o excedente da balança 
corrente no primeiro trimestre”.

Assim, concluem, “o quadro parece ter 
continuado sombrio”. Com a atividade 
nos setores petrolífero e não petrolífero em 
queda, “a atividade afundou-se ainda mais 
em território negativo em abril, indiciando 
uma deterioração da dinâmica no princípio 
do trimestre”, conclui a FocusEconomics.

Jorge Eurico/MS

Angola 
“FocusEconomics” prevê
estagnação económica este ano

O presidente da África do Sul, Cyril Rama-
phosa, considerou recentemente como 
“irrevogavelmente tendencioso” o re-
latório de um perito sobre as ações da 
governação, segundo o qual o presiden-
te enganou deliberadamente o Parla-
mento. “Depois de ter estudado cuida-
dosamente o relatório, concluo que ele 
é irrevogavelmente tendencioso”, disse 
aos jornalistas, acrescentando que está 
determinado a conseguir com urgência 
uma análise judicial a essas conclusões 
do documento.

Busisiwe Mkhwebane, um jurista in-
dependente encarregado de contro-
lar as ações do Executivo, estima que 

o inquérito que levou a cabo prova que o 
presidente, que prometeu repetidamente 
erradicar a corrupção do país, enganou o 
Parlamento de forma “deliberada”.

E fê-lo quando respondeu a uma per-
gunta da oposição sobre uma doação para a 
sua campanha de 500.000 rands (cerca de 
32.000 euros) feita por um grupo industrial.

Ramaphosa afirmou na altura que o 
dinheiro pago em 2017 era um pagamen-
to ao seu filho Andile por um trabalho de 
consultadoria para a empresa de serviços 
Bosasa, envolvida em vários contratos pú-
blicos suspeitos.

No entanto, reconheceu depois que se tra-
tou de uma doação para a sua campanha para 
a presidência do partido, o Congresso Nacio-
nal Africano (ANC), uma batalha intensa que 
lhe permitiu vencer o candidato escolhido 
pelo antigo Presidente, Jacob Zuma.

Cyril Ramaphosa tinha alegado boa-fé, 
dizendo que não tinha a informação corre-
ta quando respondeu à pergunta no Parla-
mento. E prometeu reembolsar os fundos 
de campanha.

No poder desde fevereiro de 2018 e ree-
leito em maio, Cyril Ramaphosa fez da luta 
contra a corrupção o seu principal “cavalo 
de batalha”, num país marcado pelos es-
cândalos da Presidência do seu antecessor, 
Jacob Zuma.

Jorge Eurico/MS

África do Sul
Presidente considera tendencioso
relatório que o incrimina

O embaixador de Angola na Etiópia, 
Francisco da Cruz, considerou impor-
tante reforçar-se as iniciativas da União 
Africana na procura de respostas à epi-
demia do ébola na República Democráti-
ca do Congo (RDC), a fim de evitar a pro-
pagação a outros países da sub-região.

Angola, como país que tem uma fron-
teira de cerca de 2.500 quilómetros 
com a RDC, acompanha com preo-

cupação este surto do ébola, que “é o mais 
letal da história do país”, afirmou o diplo-
mata, durante uma sessão especial do Con-
selho de Paz e Segurança (CPS), realizada 
recentemente, em Addis Abeba, e que se 
debruçou sobre o assunto, indica uma nota 
da Embaixada angolana na Etiópia.

De acordo com o também representan-
te permanente junto da União Africana e da 
Comissão Económica das Nações Unidas para 
África (UNECA), preocupa muito mais a An-
gola o facto de o surto estar a acontecer numa 
zona de conflito militar, onde equipas huma-
nitárias são sistematicamente atacadas.

Para Francisco da Cruz, é importante que 
o CPS manifeste solidariedade e apela aos 
parceiros internacionais a apoiar o Gover-
no da RDC. Quanto às medidas internas, 
referiu que o Governo angolano, entre ou-
tras, adotou um Plano Nacional de Contin-
gência, no qual se identificaram diferentes 
pilares para resposta a uma eventual entra-
da do surto no país.

Todavia, o diplomata enalteceu a lide-
rança da União Africana nos esforços de 
apoio e solidariedade à RDC e de mobiliza-
ção de assistência internacional, por forma 
a evitar a expansão da epidemia.

De acordo com dados fornecidos pelo 
Centro de Controlo e Prevenção de Doenças 
para África, Angola consta de um segundo 
grupo de países em risco de contaminação, 
juntamente com a RCA, Congo, Tanzânia e 
Zâmbia. O primeiro grupo é formado pelo 
Burundi, Rwanda, Sudão do Sul e Uganda. 
Ambos os grupos abarcam cerca de 280 mi-
lhões de habitantes.

Tendo o primeiro caso surgido a 1 de 
agosto de 2018, trata-se do décimo surto 
de ébola na RDC, o que motivou a OMS a 
declarar, a 20 de julho, situação de “Emer-
gência de Saúde Pública Internacional”. 
Dos 2578 casos diagnosticados, registaram-
-se 1.737 mortos, 729 curados e 138 funcio-
nários de saúde infetados (41 falecidos).

Jorge Eurico/MS

Angola quer mais iniciativas 
contra a propagação do ébola
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30quinta das 18h30 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30

EspaçoEspaço

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 19h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

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

domingo das 08h00 às 09h30



Suplemento 
Desportivo

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

416.459.2007 
candido@candidofaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

NO Gimmicks!  
For information on my exclusive 

Guarantee Sale Program,  
order a Free Report by calling

FREE Recorded Message  
1-855-798-5085 ID# 2592

or call me direct at: 416-459-2007
Some conditions apply

Free Report reveals what 
you need to know  

before you list your  
Toronto Home for sale.

FREE Recorded Message  
1-855-328-2972 ID# 2403

TORONTO BARGAINS
Free list with photos  

of homes for sale
 

1-855-798-5085 ID# 2150

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage

ULTIMATE AGENTS, ULTIMATE RESULTS
Independently Owned and Operated

Your Home SOLD  
in Under 30 Days  

or I’ll Pay You
$3,000* CASH

*for a limited time

11 COSTLY
HOME

INSPECTION
PITFALLS

Homes Under
$700,000

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

A clear title is a title that is free of encumbrances, such as liens, deed restrictions, easements, and 
encroachments. In other words, the legal ownership is clear and no other ownership claims exist 
against it. A clear title is a necessary requirement in any real estate transaction, and mortgage 
lenders require proof of clear title in order to fund a mortgage loan.

Information courtesy of Candido Faria Realty Report

CLEAR TITLE

A International Champions Cup está de 
volta. Esta é já a sétima edição desta com-
petição mas se por algum motivo ainda 
não estiverem familiarizados com a mes-
ma eu faço-vos o obséquio de, em traços 
largos, explicar em que é que a mesma 
consiste: vamos pensar nela como o gran-
de “festival de verão” de alguns dos maio-
res clubes de futebol internacionais. 

Este torneio é organizado, desde 2013, 
pela empresa Relevent Sports, gerida 
por um dos homens mais influentes 

no futebol norte-americano: Charlie Stilli-
tano. Quem também pode ser apontado 
como um dos “culpados” pela criação desta 
competição é ninguém menos do que José 
Mourinho. O Special One, na sua chegada 
ao Chelsea, disse a Stillitano que queria “jo-
gos difíceis na pré-época”. Desejo confes-
sado, desejo cumprido.

O formato do evento é simples: numa 
tabela única, cada uma das 12 equipas 
disputará três jogos, sendo que os mes-
mos serão realizados em diferentes locais 
da América do Norte, Europa, Singapura 
e China. A vitória vale três pontos, a vi-
tória por grandes penalidades vale dois 
pontos, a derrota por grandes penalida-
des vale um ponto e a derrota… bem, a 
derrota não vale nada, a não ser de lição!

Agora que já estamos todos esclareci-

dos vamos ao que já sabemos sobre a edi-
ção deste ano:

O pontapé de saída foi dado no Sea-
tgeek Stadium, em Bridgeview, com a 
Fiorentina a bater o Guadalajara por duas 
bolas a uma. No dia seguinte o Arsenal 
venceu o Bayern também por 2-0 - Louis 
Poznanski (AG) aos 49’, Robert Lewan-
dowski aos 71’ e Eddie Nkethia aos 88’ 
foram os autores dos tentos.

No sábado (20) jogou-se o Manchester 
United - Inter de Milão que acabou com a 
vitória da equipa inglesa, o Arsenal - Fio-
rentina (3-0, com golos de Eddie Nkethia e 
Joe Willock) e o Benfica - Guadalajara (3-0). 

O encontro da equipa portuguesa com 
o Club Deportivo Chivas Guadalajara 
(uma das maiores e mais bem sucedidas 
equipas da primeira divisão de futebol do 
México e que foi a primeira a vencer a liga 
dos campeões da CONCACAF) adivinha-
va-se intenso e, talvez por isso mesmo, 
tenhamos visto um Benfica “a apalpar 
terreno” nos primeiros instantes após o 
apito inicial no Levi’s Stadium, em Santa 
Clara, Califórnia.

Apesar disso, o Benfica marcou um 
golo “madrugador”, aos quatro minutos, 
numa jogada construída por dois dos re-
forços desta temporada - Caio Lucas ace-
lerou pelo lado direito e cruzou rasteiro 
para a fácil finalização de Raúl de Tomás. 

A partir daqui, a formação de Lage op-
tou por gerir a vantagem e o jogo viu-se 
comandado pela equipa mexicana.

Aos 70 minutos foi a vez de Jota capri-
char no passe para Rafa, autor do segun-

do golo e, aos 73 minutos, Seferovic fe-
chou as contas.

Quem não teve descanso foi Vlachodi-
mos - o guarda-redes grego-alemão fez 
duas boas defesas e ainda teve a “ajuda” 
do ferro, por três vezes (Ponce aos 50’ e 
Vega aos 60’ e 90’). Fácil de perceber que 
houve emoção até ao final da partida!

No domingo (21) foi a vez de Bayern 
e Real Madrid medirem forças: a vitória 
(por 3-1) sorriu à equipa de Baviera. 

Ainda no mesmo dia, e apesar do por-
tuguês Cristiano ter marcado, a Juventus 
não conseguiu evitar a derrota frente ao 
Tottenham, por 2-3, com o golo da vitória 
inglesa a ser marcado por Harry Kane, já 
nos descontos (90+3’).

Na quarta-feira, 24 de julho, o Bayern 
Munique venceu o Milan com um golo de 
Goretzka aos 45+3’.

Quem também saiu vitorioso foi o Real 
Madrid frente ao Arsenal, após o empate a 
duas bolas no final do tempo regulamen-
tar (3-2 AGP). Nota para a lesão de Marco 
Asensio - o jogador sofreu uma rotura do 
ligamento cruzado anterior e do menisco 
externo do joelho direito, lesão que pode-
rá afastar o médio dos relvados entre oito 
a nove meses, o que condicionará a sua 
participação na época 2019/2020.

Também o encontro entre o Guada-
lajara e o Atlético de Madrid teve de ser 
resolvido através da marcação de gran-
des penalidades: neste desempate nem 
sempre justo mas necessário quem levou 
a melhor foi o Atlético.

Menos sorte para o Inter de Milão que 

saiu derrotado por 3-4, após grandes pe-
nalidades, frente à Juventus de Cristiano 
Ronaldo. O internacional português foi o 
autor do golo do empate, depois de De Ligt 
ter marcado um golo na própria baliza.

Na quinta-feira (25), no Hongkou Sta-
dium, em Shangai, o Manchester United 
venceu o Tottenham por 2-1. Golos de 
Lucas Moura (65’), Martial (21’) e Angel 
Gomes (80’).

No mesmo dia aconteceu mais um jogo 
das águias de Lage, desta vez frente à 
Fiorentina, que terminou com mais uma 
vitória para a equipa portuguesa. Logo 
aos nove minutos Seferovic inaugurou 
o marcador, depois da assistência de De 
Tomás. Passados 20 minutos deu-se o 
golo do empate, por Vlahovic. Quando 
já tudo parecia perdido - ou empatado, 
neste caso - eis que o recém entrado na 
partida Caio Lucas, num remate forte e 
certeiro ao cair do pano (90+3’), evitou 
que a partida fosse para penáltis. 

As águias despedem-se da ICC frente ao 
Milan, no próximo domingo (28).

O Benfica foi, até agora, o único repre-
sentante português nesta competição - 
esta é já a sua terceira participação.  Para 
além de não ter quaisquer custos de des-
locação (todos a cargo da organização),  
nos cofres da SAD encarnada vão entrar 
cerca de três milhões de euros. 

Teremos que esperar para ver o que o 
resto desta competição irá trazer. Estará 
a sorte (e o saber) do lado da única equipa 
portuguesa presente neste campeonato 
das estrelas?

Inês Barbosa
Opinião

International Champions Cup 2019
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“Ele veio com gangsters”, diz dirigente 
braguista. “Ele é mentiroso”, afirma pa-
trão do Portimonense.

O presidente da SAD do clube mi-
nhoto, António Salvador, e o 
acionista maioritário da SAD do 

Portimonense, Theodoro Fonseca, en-
volveram-se em discussão, por via do 
alegado desvio do jogador Tormena para 
o Minho, e se não chegaram a vias de 
facto, após insultos e empurrões, foi por 
pronta intervenção de testemunhas do 
incidente verificado, no sábado (13), no 
Portimão Estádio, onde os dois clubes se 
defrontaram num jogo de pré-época.

A origem da discussão foi o defesa Tor-
mena, que esteve emprestado pelo Gil Vi-
cente ao Portimonense na última época e 
que teria já acertado contrato com o clu-
be algarvio quando o emblema do Minho 
se intrometeu no negócio. Mas o que mais 
acendeu os ânimos terão sido as observa-
ções de Theo a Salvador sobre a transferên-

cia de Dyego Sousa para a China: o acionis-
ta do Portimonense confrontou o dirigente 
do Braga com o que considerou serem “os 
contornos poucos claros” do trespasse, por 
5,4 milhões de euros, e achou-se lesado 
pelo negócio, porque também teria direito 
a uma percentagem se a venda fosse efe-
tuada por montante que se chegou a pers-
petivar, rente aos 15 milhões.

Salvador não gostou e denunciou “um 
ato de enorme cobardia”. “Eu estava tran-
quilamente a falar com o Sr. Joaquim Oli-
veira e a esposa, quando chegou o Theo-
doro, rodeado de gangsters, e começou a 
ofender-me. Não lhe permiti o tom e me-
nos ainda a agressividade, como também 
não permito que tenham tentado apertar o 
Tormena antes e depois do jogo”, diz o pre-
sidente do Braga.

“Isso é tudo mentira. Toda a gente co-
nhece o Salvador. Ele é um mentiroso 
compulsivo. O tempo vai dizer a verdade”, 
disse Theodoro Fonseca ao JN.

JN/MS

Futebol
Insultos e empurrões entre 
presidente do S. C. Braga e 
patrão do Portimonense
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O Sporting de Braga perdeu, na passa-
da sexta-feira (19), com os franceses do 
Lille por 2-0, no último jogo particular 
de futebol realizado no estágio no Al-
garve e disputado no Estádio Municipal 
de Albufeira.

No teste mais difícil da pré-época - o 
Lille foi segundo classificado na últi-
ma edição do campeonato gaulês -, 

o Sporting de Braga não conseguiu evitar a 
derrota, a primeira neste defeso depois de 
quatro vitórias e um empate.

O Lille, no qual pontificam os portu-
gueses José Fonte, Xeka e Rafael Leão, que 
marcou o segundo golo com um belo toque 
de calcanhar de costas para a baliza (82), 
inaugurou o marcador a terminar a primei-

ra  parte por Loic Remy (45).
No jogo de apresentação aos sócios e aos 

adeptos do Sporting de Braga, frente ao 
Mónaco orientado por Leonardo Jardim, na 
quarta-feira (24), não houve golos.

Ricardo Sá Pinto apenas não pôde con-
tar com Raul Silva, lesionado, mas utilizou 
22 jogadores. Apenas Lucas, David Carmo, 
Luther Sing e Stojiljkovic não pisaram o 
relvado.

Já do lado do Mónaco, os portugueses Gil 
Dias, Rony Lopes e Gelson Martins jogaram 
de início.

O SC Braga estreia-se em competições 
oficiais a 8 de agosto, na primeira mão da 
terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

JN/MS

Braga perde com o Lille e 
empata com o Mónaco

Sorteio da Liga Europa ditou ainda que o 
V. Guimarães vai à Letónia ou a Malta se 
ultrapassar a segunda pré-eliminatória e 
que as duas equipas portuguesas joga-
rão a segunda mão em casa.

Sporting de Braga e V. Guimarães conhe-
ceram na segunda-feira (22) os possíveis 
adversários na terceira pré-eliminatória 

da Liga Europa, tendo em vista a presença na 
fase de grupos da competição.

O Braga vai discutir o apuramento com o 
Lechia Gdansk (Polónia) ou o Brondby (Di-

namarca), equipas que se defrontam na se-
gunda pré-eliminatória. Os braguistas joga-
rão a primeira mão fora de casa, a 8 de agosto, 
e o jogo decisivo em casa, a 15 de agosto.

Já o V. Guimarães ficou a saber que se ul-
trapassar o AS Jeunesse Esch (Luxemburgo) 
na segunda pré-eliminatória medirá forças 
com o Ventspils (Letónia) ou o Gżira Uni-
ted (Malta) na eliminatória seguinte, sendo 
certo que a segunda mão será sempre no D. 
Afonso Henriques.

JN/MS

Braga entre a Polónia e a Dinamarca
O Desportivo de Chaves vai recorrer 
novamente da decisão do Conselho de 
Justiça (CJ) da Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF) que confirmou na pas-
sada sexta-feira (19) a inscrição do Vitó-
ria de Setúbal na Liga, por não se “resig-
nar com a decisão”.

Em causa estava um recurso apresen-
tado pelo Desportivo de Chaves, 16.º 
classificado do último campeonato e 

primeiro despromovido à Liga Pro, alegan-
do que o processo de inscrição da formação 
setubalense não estava em conformidade, 
relativamente aos pressupostos financei-
ros, e que foi esta sexta-feira considerado 
improcedente.

A contestação dos transmontanos foi 
apreciada pela comissão de auditoria da 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
(LPFP), que atestou a validade da inscrição 
do Vitória de Setúbal, que terminou a I Liga 
no 13.º lugar.

Em comunicado divulgado no sítio ofi-
cial na internet, o conjunto transmontano 
realçou ser “necessária a apreciação desta 
questão pelos órgãos jurisdicionais compe-
tentes para o efeito”, anunciando a decisão 
de recorrer “de imediato” por “não se re-
signar com a decisão hoje proferida”.

“A GD Chaves sempre pugnou pela ver-
dade e justiça desportiva, pelo que no uso 
legítimo dos seus direitos não poderá resig-
nar-se perante todo o enquadramento que 
subjaz à aceitação da candidatura do Vitó-
ria de Setúbal”, acrescentou.

A SAD flaviense defende ainda que é ne-
cessário “verificar e analisar com acuidade 

e diligência tal candidatura na medida em 
que os regulamentos e demais diplomas 
devem ser observados e escrupulosamente 
cumpridos por todos aqueles que integram 
tais competições”.

“É, pois, neste contexto que a GD Chaves 
entende que se impõe que a candidatura 
da Vitória Futebol Clube seja efetivamen-
te analisada e escrutinada com a acuidade 
necessária por forma a garantir o efetivo e 
integral cumprimento dos Diplomas apli-
cáveis, com especial incidência no Manual 
de Licenciamento para a época desportiva 
de 2019/2020”, atira.

A formação transmontana lamentou ain-
da a aceitação da candidatura após “os su-
cessivos Planos Especiais de Revitalização 
que foram incumpridos por tal sociedade 
desportiva, as inúmeras notícias veicula-
das pelos meios de comunicação social que 
reportaram incumprimentos e irregulari-
dades aos Regulamentos da LPFP, culmi-
nando com as declarações do Sindicato de 
Jogadores Profissionais de Futebol”.

A 8 de julho, o Vitória de Setúbal confir-
mou ter apresentado oposição ao recurso 
do Desportivo de Chaves, assumindo “to-
tal tranquilidade e confiança”, naquele que 
consideraram “apenas mais um capítulo de 
um ataque vil” ao clube.

“É de recordar que semelhante práti-
ca já foi adotada, nas últimas três épocas, 
por clubes que, dada a incapacidade para 
alcançarem os seus objetivos dentro de 
campo, tentaram consegui-lo por outros 
meios, gerando apenas ruído”, lia-se, en-
tão, no comunicado do Vitória de Setúbal.

JN/MS

Chaves volta a recorrer 
após validação da inscrição 
do Vitória de Setúbal

O defesa brasileiro Cajú é o mais recente 
reforço do Sporting de Braga e assinou 
contrato válido por quatro temporadas, 
até 2023.

O jogador, de 24 anos, é internacional 
brasileiro sub-20 e alinhou na época 
passada no APOEL (Chipre), por em-

préstimo do Santos, clube onde se formou.
“É um sonho de criança e hoje estou a 

concretizá-lo. Espero ajudar a trazer gran-
des conquistas para o clube e para todos os 
adeptos. Posso prometer que vou dar o meu 
melhor”, disse o jogador, em declarações 
publicadas no site oficial dos minhotos.

JN/MS

Cajú é o novo lateral-direito do Braga
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REGISTER FOR SOCCER NOW

A Benfica Soccer School Toronto encontra-se já a realizar tryouts para a 
época de verão 2019 (de maio a setembro). Visite www.benficass.com, 

e registe o seu filho(a) numa das nossas "Rep Teams".
Os lugares são limitados, por isso não hesite – registe-se hoje!

Apareça e venha fazer parte da melhor escola de futebol do mundo!

The Benfica Soccer School Toronto has already opened tryouts for the 
2019 summer season (may to september). Please visit 

www.benficass.com and register your child for one of our “Rep Teams”.
Spots are limited, so don’t hesitate – register today!
Come and join the best soccer school in the world!

NOVAS 
INSTALAÇÕES
1751 Keele St., Toronto

416-651-1548

NOVAS 
INSTALAÇÕES
1751 Keele St., Toronto

416-651-1548

RESTAURANTE
O BENFICA

3 PRATOS DIFERENTES
TODOS OS DIAS

Carlos Vinícius vai ser reforço do clube 
da Luz. O acordo entre Benfica e Nápo-
les foi definido na passada sexta-feira 
(19) e o avançado realizou mesmo exa-
mes médicos já em Lisboa.

O Nápoles estipulou a fasquia dos 17 mi-
lhões de euros para negociar o joga-
dor que aumenta o leque ofensivo de 

soluções dos encarnados, neste momento, 
confinadas a Raúl de Tomás, Seferovic e Jota.

O brasileiro destacou-se em Portugal ao 
serviço do Real de Massamá, onde marcou 
20 golos. Contratado pelo Nápoles na tem-
porada transata, foi cedido ao Rio Ave onde 
confirmou a veia goleadora, com 14 tentos, 
rumando a meio da época para o principa-
do do Mónaco. Sob o comando de Leonardo 
Jardim apontou dois golos. Voltou a Itália, 
mas já só de passagem e com destino à Luz.

A chegada do avançado foi abordada a 
mais de nove mil quilómetros. Em Stan-
ford, na Califórnia, local de estágio do 

plantel, Bruno Lage reiterou que as águias 
continuam atentas ao mercado com a ideia 
de criar “um plantel equilibrado”, “justo” e 
onde os atletas “sintam que há sempre um 
colega a competir pelo lugar”. “O Benfi-
ca dá bem-estar aos jogadores e enquanto 
treinador quero retirar esse conforto den-
tro do campo”.

E é essa insegurança que Vinícius vem 
dar a Raúl de Tomás, Seferovic e Jota? “Não 
é insegurança, mas é não ter lugar garan-
tido, embora não vá falar de ninguém em 
concreto”. Mas é um jogador [Vinícius] 
com características muito diferentes de 
Jonas e João Félix? “Claro, onde é que pos-
so encontrar um Jonas e um João Félix no 
mercado? Por isso é que custou 126 milhões 
de euros”, assumiu o treinador, que enfati-
zou a ideia de “superação” e a intenção de 
melhorar a performance da época anterior.

JN/MS

Negócio fechado. Vinícius no 
Benfica por 17 milhões de euros

O lateral-esquerdo Grimaldo foi ques-
tionado sobre cobiça de que é alvo por 
parte de vários clubes, nomeadamente 
os italianos do Nápoles, mas disse não 
querer saber: “A minha cabeça está no 
Benfica, tenho contrato, não penso em 
mais nada. Nem ligo ao que tem saído na 
imprensa sobre mim”.

O futebolista espanhol considerou, na 
segunda-feira (22), que o importan-
te na pré-época é “apurar a forma 

física e incorporar os reforços” e disse não 
ter dúvidas de que o Benfica “está a formar 
uma grande equipa”.

“Os resultados não são o mais importan-
te, o que interessa é integrar os novos joga-
dores e apurar a forma física para estarmos 
preparados quando a competição a sério 
começar. Estamos a formar um grande 
grupo e uma grande equipa”, disse o lateral 
esquerdo aos jornalistas que acompanham 
o Benfica no estágio nos Estados Unidos.

Para Grimaldo, de 23 anos, que vai para a 
quinta época na Luz, as altas temperaturas que 
se fazem sentir não atrapalham a preparação.

“Era preferível que estivesse menos ca-
lor, mas é o que é, com frio ou calor temos 
de seguir o plano traçado para que este-
jamos preparados no dia 4 de agosto para 
defrontar o Sporting para a Supertaça. Aí é 
que vale”, frisou.

Sobre esse jogo e questionado se o Ben-
fica estaria nesta altura mais forte do que o 
Sporting, Grimaldo disse que não sabia res-
ponder, uma vez que não viu os leões joga-
rem na pré-época.

Em relação aos objetivos para a época 
que se inicia, Grimaldo foi direto: “Que-
remos revalidar o título e chegar longe na 
Liga dos Campeões”.

Grimaldo elogiou ainda o jovem Nuno 
Tavares, seu concorrente direto pela posi-
ção de lateral esquerdo, “pelo seu talento e 
por ser ambidextro e poder jogar nas duas 
faixas, o que beneficia a equipa”.

A finalizar, e instado a comparar Jonas, 
que decidiu colocar um ponto final na car-
reira, com o novo reforço Raul De Tomás, 
limitou-se a dizer que são “dois grandes jo-
gadores, mas com características distintas”.

JN/MS

Grimaldo: “A minha cabeça está no 
Benfica. Não penso em mais nada”
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appeal completed with imported 
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with laneway access. Close to many 
amenities - easy access to public 
transit, Yorkdale Mall, Corso Italia 
and local hwys. 

Extras: All elfs, two stoves, two 
fridges, gas furnace, central air 
conditioner, hwt (owned), washer, 
dryer, garage door opener.

416-679-0635
info@oxfordglass.com
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Bruno Lage quer um plantel curto e com-
petitivo, dar oportunidades a todos os 
futebolistas do Benfica para lutar por um 
lugar na equipa e ter dois jogadores a 
disputar cada uma das posições no onze.

“Quero dar oportunidades a toda a gen-
te para lutar por um lugar na equipa e 
quando não forem a primeira opção, 

tenham vontade e estímulo para evoluir e 
conquistar o lugar”, disse Bruno Lage, em 
declarações aos jornalistas, na véspera do 
jogo frente à Fiorentina, para a “Interna-
tional Champions Cup”.

O objetivo, para Bruno Lage, é a apro-
ximação à “qualidade de jogo” que o Ben-
fica apresentou na segunda volta da I Liga 
2018/19, “partindo da base de trabalho da 
época passada e avaliando o que é que os 
novos jogadores podem trazer”.

“Quero uma equipa competitiva. Para 
isso, não podemos ter mais do que dois 
jogadores por posição, mas é importante 
perceber o que é que os mais novos trazem 
e o tipo de ligações que essas duplas conse-
guem criar”, acrescentou Bruno Lage.

O técnico encarnado lembrou que o 
Benfica está a fazer mais jogos na pré-épo-
ca do que é normal porque quer avaliar 
qual a melhor forma de crescer enquanto 
equipa até encontrar o melhor onze para 
atingir um nível de jogo semelhante ao da 
época passada.

Questionado acerca da cobiça que 
Rúben Dias e Grimaldo suscitam no mer-
cado e em grandes clubes europeus, Laje 
considerou isso um motivo de orgulho, 
sem deixar de referir a importância de se-
gurar as mais-valias.

JN/MS

Bruno Lage quer plantel com dois 
jogadores a lutar por cada posição

Afinal, Fábio Coentrão já não vai ser 
reforço do F. C. Porto. O volte-face na 
transferência verificou-se na quarta-fei-
ra (24), ao final do dia.

O lateral esquerdo vila-condense era 
um jogador livre, depois de ter ter-
minado contrato com o Rio Ave, e 

fazia parte de um leque de jogadores refe-
renciados pelo treinador Sérgio Conceição, 
que via no internacional português uma 
boa solução para ser uma alternativa a Alex 
Telles e, a par disso, uma opção também 
para o meio-campo. O jogador rejeitou 
uma oferta do PAOK, da Grécia, para assi-
nar pelo F. C. Porto, mas agora volta a ter o 
futuro indefinido.

O internacional português já tinha sido 
uma possibilidade para os dragões na épo-
ca passada, mas a transferência também se 
gorou. Desta vez, estava em cima da mesa 
um acordo de duas épocas (mais uma de 
opção), contudo, o negócio caiu mesmo 

antes do jogador realizar exames médi-
cos. Na quarta-feira (24), o programa “Nas 
4 Linhas”, do Porto Canal, adiantou que 
“nunca o F. C. Porto equacionou verdadei-
ramente o Fábio Coentrão”.

A possibilidade do lateral esquerdo refor-
çar os dragões despoletou uma forte reação 
dos adeptos nas redes sociais, onde ficou 
evidente que o passado do jogador, concre-
tamente a ligação ao Benfica e ao Sporting, 
não está esquecido. Além disso, outros epi-
sódios protagonizados pelo internacional 
português ainda hoje geram muitos anti-
corpos na massa associativa azul e branca. 
A prova disso veio, por exemplo, da claque 
“Coletivo Ultras 95”, que até emitiu um co-
municado. 

O lateral esquerdo Fábio Coentrão, de 31 
anos, podia ser o nono jogador a represen-
tar os três grandes na história do futebol 
português mas não será esta época que fará 
parte desse restrito lote de futebolistas.

JN/MS

F. C. Porto desiste
de Fábio Coentrão
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O Sporting empatou a dois golos com os 
ingleses do Liverpool, campeões euro-
peus de futebol em título, em encontro 
particular disputado em Nova Iorque, 
nos Estados Unidos.

A formação lusa adiantou-se aos cin-
co minutos, por Bruno Fernandes, 
os “reds” deram a volta, com golos 

do belga Divock Origi, aos 20, e do holan-

dês Georginio Wijnaldum, aos 44, mas os 
“leões” ainda empataram, aos 54, pelo bra-
sileiro Wendel.

Nos anteriores três jogos de pré-época, o 
Sporting tinha perdido por 2-1 com o Ra-
pperswill, do terceiro escalão suíço, e em-
patado 2-2 com os helvéticos do St. Gallen 
e os belgas do Club Brugge (derrota por 4-3 
nos penáltis).

JN/MS

Sporting empata a dois
com campeão europeu Liverpool

Providência cautelar do clube suspende 
a exclusão por três anos das competi-
ções profissionais de futebol.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) 
confirmou na segunda-feira (22) ter 
recebido uma providência cautelar 

interposta pelo Académico de Viseu, que 
suspende a exclusão por três anos das com-
petições profissionais de futebol imposta ao 
clube da LigaPro.

No site oficial do TAD, esta instância de 
recurso dá conta da receção de uma pro-
vidência cautelar dos viseenses a pedir a 
impugnação e suspensão dos efeitos do 
acórdão do Conselho de Disciplina (CD) da 
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de 
9 de julho último.

O Académico de Viseu foi condenado à 
“sanção de exclusão das competições pro-
fissionais em três épocas desportivas” e ao 
pagamento de uma multa de 4464 euros.

Em causa está a declaração de não dívi-
da apresentada pelo Académico de Viseu 
na candidatura ao licenciamento para a 
época 2018/19, devido a alegados atrasos 
no pagamento a três futebolistas, dois dos 
quais dizem ter acordado verbalmente esta 
situação e um outro que assegura ter rece-
bido em numerário.

JN/MS

Ac. Viseu recorre da exclusão das 
competições profissionais no TAD
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Lionel Messi, capitão da seleção argen-
tina de futebol, foi suspenso por um jogo 
pela CONMEBOL e multado em 1500 dó-
lares, cerca de 1400 euros, na sequência 
da expulsão frente ao Chile, no jogo do 
bronze da Copa América.

O jogador argentino vai falhar o pri-
meiro encontro das eliminatórias 
sul-americanas de qualificação para 

o Mundial de 2022, no Qatar, até porque a 
decisão não é passível de recurso.

Messi foi expulso depois de um desen-
tendimento com o chileno Gary Medel, que 
também viu o vermelho, aos 37 minutos do 
encontro de atribuição do terceiro lugar, 
numa altura em que os argentinos já ven-

ciam por 2-0.
A juíza única e vice-presidente do tri-

bunal disciplinar da CONMEBOL resolveu 
“confirmar o jogo de suspensão automática 
imposto a Lionel Messi, não lhe atribuindo 
nenhum jogo adicional de castigo”, segun-
do o comunicado.

Antes, a CONMEBOL anunciou a desti-
tuição do presidente da Federação Argen-
tina de Futebol (AFA), Cláudio Tapia, como 
representante interino do organismo na 
FIFA, face às suas críticas ao equatoriano 
Roddy Zambrando, árbitro do encontro 
entre Argentina e Brasil, das meias-finais 
da Copa América.

JN/MS

Lionel Messi suspenso por um jogo 
e multado em mais de mil euros

O treinador do Atlético de Madrid, Diego 
Simeone, disse na quarta-feira (24), que os 
minutos jogados por João Félix, frente ao 
Numancia, foram de grande qualidade.

O internacional português João Félix 
só jogou 28 minutos pelo Atléti-
co Madrid, devido a uma lesão que 

o afastou do jogo com o Numancia, mas o 
tempo em campo deixou boas perspetivas 
para Diego Simeone.

Após a vitória frente ao Chivas Guadala-
jara, em que João Félix não jogou, Simeone 
fez um balanço do trabalho dos reforços.

“Os minutos de João Félix frente ao Nu-
mancia foram muito bons”, disse. Felipe 
[ex-F. C. Porto] tem vindo a crescer, Lodi 
vai trazendo coisas defensivas que o farão 
melhor vai dar-nos muito graças à sua ex-
periência e precisão, e Marcos Llorente está 
sempre onde a equipa precisa”.

O técnico aproveitou ainda para deixar 
a opinião relativamente ao ex- capitão do 
F. C. Porto, Herrera. “Está a trabalhar mui-
to bem. Entrou bem no grupo e, a pouco e 
pouco, vai entrando no que a equipa preci-
sa. Traz experiência”, disse Simeone.

JN/MS

Simeone:
“Os minutos de João Félix
foram muito bons”
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Jogos na TV

O canoísta Fernando Pimenta sagrou-se, 
no passado domingo (21), campeão por-
tuguês de K1 e K2 1000 metros, durante 
os nacionais de velocidade, que decor-
reram no Centro de Alto Rendimento de 
Montemor-o-Velho.

Na prova de K1 seniores 1000 metros, 
Fernando Pimenta, atleta do Ben-
fica, terminou à frente de Emanuel 

Silva (Sporting) e Ruben Boas (Grupo Cul-
tural Desportivo e Recreativo de Gemeses), 
segundo e terceiro, respetivamente.

Na embarcação dupla (K2), também na 
distância de 1000 metros, Fernando Pi-
menta e João Ribeiro foram os mais rápi-
dos, impondo-se a Artur Pereira e David 
Varela (Sporting) e a João Cunha Pereira e 
Bruno Moreira (Clube Náutico de Ponte de 
Lima), que concluíram nas segunda e ter-
ceira posições, respetivamente.

Fernando Pimenta, campeão do Mundo 
em K1 1000 metros e 5000 metros, também 
se sagrou vice-campeão nacional de K1 500 
metros, ao terminar atrás do campeão João 
Ribeiro, num pódio só com canoístas do 
Benfica, com Messias Baptista, que triunfou 
na prova de K1 200 metros, a obter o tercei-
ro melhor registo.

A competição de K1 200 metros femini-
na foi ganha por Francisca Laia (Sporting), 
com as benfiquistas Teresa Portela e Joana 
Vasconcelos a terminarem, nas segunda e 
terceira posições, respetivamente.

Joana Vasconcelos sagrou-se campeã 
nacional de K1 500 metros, prova na qual 
Francisca Laia garantiu o segundo lugar e 
Francisca Carvalho (Federação Portuguesa 
de Canoagem) terminou no terceiro posto.

A dupla do Benfica, Joana Vasconcelos e 
Teresa Portela, conquistou o título na pro-
va de K2 500 metros.

Emanuel Silva, Artur Pereira, David Va-
rela e Kevin Santos alcançaram o título de 
K4 500 metros para o Sporting, enquanto o 
Clube Náutico de Ponte de Lima, através de 
Joana Marinho de Sousa, Mariana Barros, 
Rita Fernandes e Inês Santos Costa, se sa-
grou campeão nacional de K4 500 metros, 
em femininos.

Nas canoas, Ana Aidos Rodrigues (Insti-
tuto para o Desenvolvimento e Estudos de 
Cacia) conquistou dois títulos, nas provas 
de C1 Femininos 200 metros e 500 metros.

Hélder Silva (Federação Portuguesa de 
Canoagem) foi o primeiro classificado em 
C1 1000 metros.

O Clube Náutico de Prado colecionou 
mais dois títulos de Portugal, com os êxitos 
alcançados por Márcia Faria e Ana Afon-
so (C2 500 metros) e por Silvestre Pereira, 
André Giesteira, Nuno Vieira da Silva e 
Henrique Lopes (C4 1000 metros).

José Lima de Sousa e Rui Soares (Liga 
Dura - Cultura, Espectáculo e Conheci-
mento) venceram em C2 1000 metros.

WTR/MS

Canoagem
Fernando Pimenta conquista
dois títulos nacionais

O ciclista português Nélson Oliveira re-
novou contrato com a Movistar até 2021, 
anunciou na segunda-feira (22) a equipa 
espanhola.

Nélson Oliveira, de 30 anos, prolon-
gou o vínculo por dois anos e che-
gará às seis épocas em representa-

ção da Movistar, equipa a que se juntou em 
2016, proveniente da Lampre Mérida.

“A equipa dirigida por Eusébio Unzué 
confirma hoje a continuidade na próxima 
época de sete dos ciclistas do seu pelotão de 

2019: Andrey Amador, Jorge Arcas, Héctor 
Carretero, Lluís Mas, Nélson Oliveira, An-
tonio Pedrero e José Joaquín Rojas”, referiu 
a equipa, em comunicado.

“Oliveira é um dos melhores contrarre-
logistas do ‘World Tour’, com uma década 
de experiência a nível profissional”, acres-
centa a Movistar.

O ciclista português já esteve em quatro 
edições da Vuelta - competição em que 
venceu uma etapa em 2015 -, duas do Giro 
e cumpre agora o quarto Tour.

JN/MS

Ciclismo

Nélson Oliveira prolonga 
ligação à Movistar

O português João Sousa, 56.º do ‘ranking’ 
mundial, foi eliminado na passada sexta-
-feira (19) nos quartos de final do torneio 
de Bastad, na Suécia, ao perder com o 
argentino Federico Delbonis (70.º).

O tenista luso, oitavo cabeça de série 
do torneio, perdeu em dois “sets”, 
pelos parciais de 6-2 e 7-5, em uma 

hora e 19 minutos de encontro.
O vimaranense registou o terceiro desai-

re frente a Delbonis, a quem já tinha venci-
do em três ocasiões.

Entretanto, em Nur-Sultan, no Caza-
quistão, Gastão Elias também foi eliminado 
nos quartos de final, ao sair derrotado do 
duelo com o russo Evgeny Donskoy, por 
4-6 e 6-7 (4-7), em uma hora e 52 minutos.

João Sousa volta ao top-50 
do ranking mundial

O tenista português subiu sete lugares na 
classificação, muito por causa da prestação 
que teve em Wimbledon.

O português João Sousa subiu sete luga-

res e voltou a entrar no top-50 do ranking 
mundial, onde ocupa o 49.º lugar, numa 
lista em que o sérvio Novak Djokovic é lí-
der destacado.

O tenista vimaranense, que tem como 
melhor posição na hierarquia mundial um 
28.º lugar, em maio de 2016, conseguiu 
agora em duas semanas progredir 20 luga-
res, depois de ter competido no Grand Slam 
de Wimbledon, onde chegou aos oitavos de 
final, e em Bastad, em que atingiu os quar-
tos de final.

O top 10 da classificação mantém-se 
praticamente inalterado, com Djokovic na 
frente, seguido por Rafael Nadal e Roger 
Federer, enquanto Daniil Medvedev e Fá-
bio Fognini trocaram de posições, nono e 
10.º, respetivamente.

Já Pedro Sousa desceu para o 113.º lugar, 
João Domingues subiu duas posições para a 
170.ª e Gonçalo Oliveira ocupa o 252.º pos-
to. Frederico Silva é 298.º, ainda à frente de 
Gastão Elias, protagonista de uma ascensão 
de 21 lugares, para o 322.º.

JN/MS

Ténis
João Sousa eliminado na Suécia
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HORA CANAL

NEW ENGLAND ORLANDO CITY 
SC 19:00 MLS LIVE, DAZN

NEW YORK RB COLUMBUS 
CREW 19:30 MLS LIVE, DAZN

CHICAGO FIRE DC UNITED 20:00 MLS LIVE, DAZN

DALLAS REAL SALT LAKE 20:00 MLS LIVE, DAZN

HOUSTON DYNAMO SEATTLE 
SOUNDERS 20:00 MLS LIVE, DAZN

MINNESOTA UNITED VANCOUVER 
WHITECAPS 20:00 MLS LIVE, TSN GO

MONTREAL IMPACT PHILADELPHIA 
UNION 20:00 MLS LIVE, TVA SPORTS

TORONTO FC CINCINNATI 20:00 MLS LIVE, TSN GO

SJ EARTHQUAKES COLORADO 
RAPIDS 22:00 MLS LIVE, DAZN

PORTLAND TIMBERS LA GALAXY 22:00 MLS LIVE, TSN GO

HORA CANAL

27 JULHO TAÇA DA LIGA ACADÉMICA FARENSE 15:30 SPORT TV 1

HORA CANAL

28 JULHO TAÇA INTER. 
CAMPEÕES MILAN BENFICA 15:00 DAZN

HORA CANAL

1 AGOSTO LIGA EUROPA VITÓRIA GUIMARÃES JEUNESSE 
D'ESCH 14:30 não definido

EUA/CANADÁ26 JULHO
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Yet again, Toronto couldn’t do squat 
against Western opposition.

The Good

The rain held off. (Given the result, 
maybe this should be in the “bad” sec-
tion)... Patrick Mullins’ blue boots are 
snazzy... congrats to Justin Morrow on 
his 200th TFC appearance... the turf. 
The ball rolled like it was on a putting 
green (reference to The Open done on 
purpose)... Liam Fraser’s nifty turn in 
the 18th minute... Steven Caldwell de-
scribing Mauro Manotas’ assist as “foxy”. 
That’s a clever adjective... Quentin 
Westberg’s save in the 33rd... Jacob Shaf-
felburg turning AJ Delagarza into a pret-
zel and then setting up both Altidore and 
DeLeon (one of them needed to bury it)... 
“good” section really short because this 
is not a creative writing exercise.

The Bad

The line-up. Not the players’ fault. Since 
when is it okay to play Tsubasa Endoh on 
the left, Patrick Mullins alone up front 
and Eriq Zavaleta as the centre-back that 
has to cover for Auro on the right? The 
Coach’s strategy of starting the game 
“with as much energy as possible” is not 
sound when that energy is misplaced and 
misguided... the severity of Pozuelo’s in-
jury (enough for him to miss a game), yet 
no discipline for the savage hack from 

Etienne Jr. that put Alejandro in this pos-
ition... speaking of non-calls, why was 
the referee’s whistle silent when Auro was 
mauled in the 52nd?... Quentin Westberg 
looked horribly flat-footed on that first 
Dynamo goal... forget the salary cap and 
all that legalese. Paying Alex Bono close to 
$400K to ride the pine while Richie Laryea 
gets the League minimum is a crime... no 
answer for Houston’s parked bus. Looks 
like we’re back to our old tricks (or lack of 
tricks)... no stoppage time in the first half 
(maybe that was a ‘good’ thing)... Caldwell 
describing a deflection as having gone off 
Matias Vera’s “outstretched right arm”. It 
was his foot. Back to Anatomy 101... refer-
ences to Steven Caldwell’s playing career: 
3. Better than the last game. But that’s still 
three too many... outside of his one shot on 
target, Osorio disappeared in the second 
half. The MLS salary list dictates that he has 
at least 775K reasons to do better.

The Ugly

Gifting three points to Houston for the 
second year in a row. Does Greg Vanney 
not think the Dynamo worthy of his best 
effort? Ever?... Houston’s chest stripe - an 
ode to the 1980’s Astros, perhaps? What-
ever the inspiration, it certainly doesn’t 
do their kit sponsor any favours... only 
one win against Western opponents this 
year. Time to figure out how to go over the 
bus... Houston’s third goal. Apparently, in 
Toronto, pylons aren’t just orange. Some 
of them wear red... those concrete blocks 
(literally) in the South end. What’s going 
on at BMO?... Vanney’s post-game com-
ment that Michael Bradley “got in a train-
ing session, if nothing else” (referring to 
the Captain’s 32 minutes of playing time). I 
may be taking the comment out of context, 
but I never want to hear a coach of any pro-
fessional team (especially this team) refer 
to any part of any game as a “training ses-
sion”. Games are for winning. Practices are 
for training. If this is not true, then refund 
me the cost of my tickets.

WTR/MS

Toronto FC 1-3 Houston Dynamo: 

The Good, the Bad
& the Ugly

C
ré

di
to

s:
 K

ev
in

 S
ou

sa
/U

S
A

 T
od

ay
 S

po
rt

s

C
ré

di
to

s:
 K

ev
in

 S
ou

sa
/U

S
A

 T
od

ay
 S

po
rt

s

C
ré

di
to

s:
 K

ev
in

 S
ou

sa
/U

S
A

 T
od

ay
 S

po
rt

s

Shane Bieber pitched a one-hitter, al-
lowing only a double by Eric Sogard in 
the seventh inning, and the Cleveland 
Indians kept up their surge by beating 
the Toronto Blue Jays 4-0 on Wednes-
day (24) night.

The Indians topped prime trade 
target Marcus Stroman and im-
proved to 14-4 in July. They are 

30-12 since June 4, the best record in 
the majors over that span.

Bieber (10-3) struck out 10 and walked 
one in his second career complete game. 
The MVP of the All-Star Game blanked 
Baltimore on May 19 when he fanned 15.

Sogard spoiled Bieber’s bid when he 
opened the seventh when a drive that 
bounced over the right field wall. One 
out later, Lourdes Gurriel Jr. was hit by 
a pitch, but Vladimir Guerrero Jr. flied 
out and Justin Smoak struck out to end 
the inning.

Bieber pitched a rain-shortened, sev-
en-inning no-hitter at Triple-A in May 
2018, less than a week before making his 
big league debut. He became the young-
est Indians pitcher to throw a shutout 
while giving up no more than one hit and 
striking out at least 10 since a 22-year-
old Dennis Eckersley no-hit the Angels 
in 1977, MLB.com said.

Greg Allen had three hits and an RBI 
and José Ramírez had two hits and 
scored a run.

Cleveland broke through in the in the 
fifth when Allen hit a two-out single and 
scored on Kevin Plawecki‘s double, slid-
ing home just ahead of the tag. Toronto 

challenged the call, but home plate um-
pire Fieldin Culbrehth’s call stood.

Stroman (6-11) allowed one run and 
five hits in seven innings, further bur-
nishing his credentials ahead of next 
week’s trade deadline. Stroman pitched 
seven shutout innings to beat Detroit last 
Friday (19).

The loss was Stroman’s first since June 
20 at Texas, ending a streak of five un-
beaten starts.

Cleveland doubled its lead against 
Daniel Hudson in the eighth. Francisco 
Lindor hit a one-out double, stole third 
and scored on Oscar Mercado‘s sacrifice 
fly.

The Indians tacked on two more 
against right-hander Wilmer Font in 
the ninth. Jonathan Luplow hit an RBI 
grounder and a second run scored on 
Allen’s single.

Trainer’s Room

Indians: RHP Corey Kluber threw 
a 35-pitch bullpen session before the 
game. Kluber has been sidelined since 
May 1, when he was hit by a line drive 
from Miami’s Brian Anderson and broke 
a bone in his forearm. Kluber will throw 
another bullpen Saturday (27). … OF 
Tyler Naquin (right hamstring) was held 
out of the starting lineup for the second 
straight day, but did run on the field be-
fore the game.

Blue Jays: RHP Justin Shafer was avail-
able out of the bullpen. Shafer left Mon-
day’s (22) game because of a sore elbow.

FS/MS

Bieber tosses 1-hitter,
fans 10 as Indians top Blue Jays 4-0
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Sónia Ávila

647.274.4809
Sales Representative

Flower City Realty
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FOR SALE
Davenport & Symington
$699,000 

Semi-detached 3-storey,  
1 + 1 kitchens, 6 bedrooms, 
finished basement and central air. 

Perfect for a rental or investment 
property, renovation and flip, or end 
user looking to renovate and live in 
the area. Sold as is.  

Extras include one stove, one  
fridge and window coverings. 

“LIST” 
POR APENAS 1% AVALIAÇÃO

GRATIS

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga 
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com



Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be requiredTraining Centre
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Over the past few years, Canada has seen 
a rise in the use of timber as a construc-
tion material for large-scale building pro-
jects. Just a decade ago, many viewed 
timber as a poor alternative to more trad-
itional materials like concrete and steel. 
Wood, they claimed, was not structurally 
reliable or fire-resistant enough. There 
was also, understandably, an unwilling-
ness to let go of the status quo.

As President of the Carpenters’ Dis-
trict Council of Ontario (CDCO), I 
have watched with excitement as 

those arguments have been proven wrong 
and attitudes have begun to change. This 
shift has largely taken place thanks to a 
better understanding of mass timber and 
its new applications. Not only can wood 
construction match the structural benefits 
of its heavier and often costlier counter-
parts, but there are a number of other 
considerations which make it attractive 
as a building material.

When I learned that Sidewalk Labs in-
tended to make extensive use of tall timber 
in their Quayside development proposal, I 
was especially thrilled that our city, prov-
ince and country had an opportunity to be 
part of this evolution in construction.

Canada has been leading the charge in 
mass timber for some time now. In 2017, 
the University of British Columbia finished 
building Brock Commons, a student resi-
dence which was the first 18-storey build-
ing in the world to be constructed almost 
entirely from wood. Closer to home, 
the University of Toronto is planning a 
14-storey tower made of timber for its 
downtown campus. These two projects, 
like many others across the country and 
around the world, have been spearheaded 
by architects, builders and engineers who 
understand the potential of timber con-
struction.

What makes the Quayside proposal so 
exciting are the economic opportunities 
presented by an entire neighborhood con-
structed in mass timber. By building at 
such a scale and emphasizing mass tim-
ber, Sidewalk Labs have the opportunity to 
prove how the material can outperform on 
multiple fronts and at neighborhood-scale. 
It’s estimated that by using the materi-
al, construction project timelines can be 
shortened by 35 per cent. That means less 
hassle, less cost and less delay. Mass timber 
is also easier to manufacture than steel, es-
pecially in Toronto where the price of steel 
and rebar for concrete construction has 
risen significantly over the past few years 
and as a result of more recent trade tariffs.

Environmentally, mass timber is huge-
ly appealing as it captures carbon dioxide, 
rather than releasing it as concrete and 
steel do. It’s estimated that the use of mass 
timber for Brock Commons in Vancou-
ver captured, 1,753 tonnes of carbon and 
prevented emissions of 679 tonnes. That 
is roughly equivalent to 500 cars taken off 
the road for a full year-just imagine the 
impact of an entire neighborhood built 
with sustainable timber.

Toronto has the potential to build the 
world’s first neighbourhood made entire-
ly out of this incredible material-and the 
economic benefits would go well beyond 
Quayside. The project would revitalize 
Canada’s timber manufacturing sector, 
which has lagged behind other countries’, 
despite our abundance of certified forests. 
Sidewalk Labs has said it would financially 
support a mass timber factory which could 
jump-start a sustainable timber industry 
in Ontario and create 2,500 jobs over 20 
years. These opportunities could bring jobs 
and technology to northern Ontario, both 
of which could be especially crucial for 
young people and Indigenous commun-

ities in the region.
This development can contribute to an im-

portant linkage between Toronto/GTA and 
Northern Ontario communities. As CDCO 
president I hear weekly of closed down 
mills, the need for economic development 
and the lack of jobs and a diverse economy.

A mass timber manufacturing initiative 
can meet a number of needs such as con-
struction products needed in the GTA, a link 
to proper forest management, high-end 
manufacturing and bonds with research/de-
sign at colleges and universities in the North.

Last fall I had the opportunity to witness 
this opportunity being played out in real 
time. As part of a Canadian Wood Council 
tour of the mass timber sector in Austria and 
Trentino, Italy we visited numerous towns 
& small cities where prosperity was being 
driven by investments in mass timber and 
supplying the Euro/global construction in-
dustry with the timber products they de-
mand.

Manufacturing, design, research and 
numerous subsidiary industries were all 
linked to the mass timber sector and all 
were contributing to the global leadership 
of the Sud Tirol in Austria and the Trentino 
Region of Italy.

Why can’t Ontario look at that as a 
benchmark to emulate and develop our 
own diverse mass timber sector?

In my decades of experience in carpentry, 
I’ve seen a lot of new opportunities for our 
economy and our future, but none in my 
view have had the same potential as mass 
timber. It’s time for Toronto and Canada 
to seize that potential and show the world 
then impact it can have. I strongly believe 
that Sidewalk Labs’ proposal for Quayside 
is the strongest way to do just that.

Mike Yorke, President CDCO,
Director, Public Affairs and Innovation 

Daily Commercial News

The Federation of Canadian Municipal-
ities’ (FCM) Green Municipal Fund is de-
livering $5.75 million in grants and loans 
to support deep energy retrofits in To-
ronto and Hamilton.

The project led by The Atmospheric 
Fund will retrofit heating, cooling and 
lighting systems and reduce energy 

and water waste in four multi-residential 
buildings, indicates a release. These energy 
retrofits will reduce energy consumption 
by 40 per cent in the buildings, cut energy 
bills and improve resident comfort.

It is funded by the Government of Can-
ada and delivered by the FCM. The up-
grades are in line with the City of Toronto’s 
TransformTO Climate Action Strategy, a 
long-term approach to reducing green-
house gas emissions in the City by 80 per 
cent by 2050, adds the release.

Daily Commercial News

The Gardiner Expressway westbound 
Yonge-Bay-York off-ramp will be closed 
until Sept. 16 for extensive repairs in the 
first phase of work to rehabilitate the 
expressway between Jarvis and Cherry 
Streets in downtown Toronto.

To complete the work as quickly as 
possible, crews will work mostly 
around-the-clock on a 24/7 basis, 

explains a city release issued July 4, add-
ing the majority of the most disruptive 
work should be completed by 11 p.m.

However, in some instances disruptive 
work must be performed overnight for the 
safety of crews and the travelling public.

Furthermore, the westbound on-ramp 
at Jarvis Street that runs underneath the 
westbound Yonge-Bay-York off-ramp 
will be closed until July 31 to complete the 
construction safely, adds the release.

The rehabilitation work is the first pro-
ject of the Gardiner Expressway Strategic 
Rehabilitation Plan, which addresses the 
immediate and long-term rehabilitation 
needs of the entire expressway, from 
Highway 427 to the Don Valley Parkway.

In addition to the off-ramp work, there 
will be construction on the Gardiner Ex-
pressway between Jarvis and Cherry 
Streets this year. More details are ex-
pected later this summer.

Daily Commercial News

Green Municipal Fund
adds new energy 
retrofit grants

Gardiner off
ramp closes 
for extensive 
repair work

Industry Perspectives Op-Ed: The time is 
now to seize the mass timber opportunity
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Over the past few years, Canada has seen 
a rise in the use of timber as a construc-
tion material for large-scale building pro-
jects. Just a decade ago, many viewed 
timber as a poor alternative to more trad-
itional materials like concrete and steel. 
Wood, they claimed, was not structurally 
reliable or fire-resistant enough. There 
was also, understandably, an unwilling-
ness to let go of the status quo.

As President of the Carpenters’ Dis-
trict Council of Ontario, I have 
watched with excitement as those 

arguments have been proven wrong and 
attitudes have begun to change. This 
shift has largely taken place thanks to 
a better understanding of mass timber 
and its new applications. Not only can 
wood construction match the structural 
benefits of its heavier and often costlier 
counterparts, but there are a number of 
other considerations which make it at-
tractive as a building material.

When I learned that Sidewalk Labs 
intended to make extensive use of tall 
timber in their Quayside development 
proposal, I was especially thrilled that 
our city, province and country had an 
opportunity to be part of this evolution 
in construction.

Canada has been leading the charge 
in mass timber for some time now. In 
2017, the University of British Colum-
bia finished building Brock Commons, 
a student residence which was the first 

18-storey building in the world to be 
constructed almost entirely from wood. 
Closer to home, the University of Toron-
to is planning a 14-storey tower made of 
timber for its downtown campus. These 
two projects, like many others across 
the country and around the world, have 
been spearheaded by architects, build-
ers and engineers who understand the 
potential of timber construction.

What makes the Quayside proposal 
so exciting are the economic opportun-
ities presented by an entire neighbor-
hood constructed in mass timber. By 
building at such a scale and emphasizing 
mass timber, Sidewalk Labs have the 
opportunity to prove how the material 
can outperform on multiple fronts and 
at neighborhood-scale. It’s estimated 
that by using the material, construction 
project timelines can be shortened by 35 
per cent. That means less hassle, less cost 
and less delay. Mass timber is also easi-
er to manufacture than steel, especially 
in Toronto where the price of steel and 
rebar for concrete construction has risen 
significantly over the past few years and 
as a result of more recent trade tariffs.

Environmentally, mass timber is 
hugely appealing as it captures carbon 
dioxide, rather than releasing it as con-
crete and steel do. It’s estimated that the 
use of mass timber for Brock Commons 
in Vancouver captured, 1,753 tonnes 
of carbon and prevented emissions of 

679 tonnes. That is roughly equivalent 
to 500 cars taken off the road for a full 
year-just imagine the impact of an en-
tire neighborhood built with sustain-
able timber.

Toronto has the potential to build the 
world’s first neighborhood made en-
tirely out of this incredible material-and 
the economic benefits would go well 
beyond Quayside. The project would 
revitalize Canada’s timber manufac-
turing sector, which has lagged behind 
other countries’, despite our abundance 
of certified forests. Sidewalk Labs has 
said it would financially support mass 
timber factory which could jump-start 
a sustainable timber industry in Ontario 
and create 2,500 jobs over 20 years. 
These opportunities could bring jobs 
and technology to northern Ontario, 
both of which could be especially cru-
cial for young people and Indigenous 
communities in the region.

This development can contribute to 
an important linkage between Toronto/
GTA and Northern Ontario commun-
ities. As President of the Carpenters’ 
District Council of Ontario I hear week-
ly of closed down mills, the need for 
economic development and the lack of 
jobs and a diverse economy.

A mass timber manufacturing initia-
tive can meet a number of needs such 
as construction products needed in the 
GTA, a link to proper forest manage-

ment, high-end manufacturing and 
bonds with research/design at Colleges 
& Universities in the North.

Last fall I had the opportunity to wit-
ness this opportunity being played out 
in real time. As part of a Canadian Wood 
Council tour of the mass timber sector 
in Austria and Trentino, Italy we visited 
numerous towns & small cities where 
prosperity was being driven by invest-
ments in mass timber and supplying the 
Euro/Global construction industry with 
the timber products they demand.

Manufacturing, design, research and 
numerous subsidiary industries were all 
linked to the mass timber sector and all 
were contributing to the global leader-
ship of the Sud Tirol in Austria and the 
Trentino Region of Italy.

Why can’t Ontario look at that as a 
benchmark to emulate and develop our 
own diverse mass timber sector?

In my decades of experience in car-
pentry, I’ve seen a lot of new opportun-
ities for our economy and our future, 
but none in my view have had the same 
potential as mass timber. It’s time for 
Toronto and Canada to seize that poten-
tial and show the world then impact it 
can have. I strongly believe that Side-
walk Labs’ proposal for Quayside is the 
strongest way to do just that.

Mike York
President CDCO

Mass Timber Oped July 2019

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

www.mileniostadium.com
O mesmo de sempre, mas melhor!
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Sempre que menciono o meu entusiasmo 
pelo Parque Natural da Ria Formosa, com 
as suas salinas, flamingos cor de rosa e 
ilhas de praias calmas, a maior parte das 
pessoas não entende do que se trata. 

O dicionário define ria desta maneira: 
“canal ou braço do mar que se pres-
ta à navegação”; ou “costas onde o 

mar é raso e os recortes são profundos”. Na 
Ria Formosa, o que mais me atrai são os 60 
km da barreira formada por ilhas que se es-
tende ao longo da costa. 

A Ria Formosa levou-me, nos últimos 
vinte anos, a escolher Olhão como lugar de 
férias. A oeste de Olhão, a ria estende-se por 
Faro até à chique Praia do Ancão, engloban-
do ainda as afamadas Quinta do Lago e Vale 
de Lobo; do lado este, vai da ilha de Tavira 
até à praia da Manta Rota. Há quem, como 
eu, prefira estas praias do Algarve sem ro-
chedos, mas de águas calmas, transparen-
tes e amenas por estarem mais próximas 
do mar Mediterrâneo. Um sonho tornado 
realidade para quem gosta de praia de água 
pouco profunda, tranquila e sem multidões. 

Da moderna marina de Olhão, partem 
barcos de passageiros para as ilhas da 
Armona, a mais frequentada, e para a da 
Culatra (ou do Farol) e da Barreta (ou De-
serta). A minha preferência vai para a ilha 

da Culatra. São 25-30 minutos de viagem 
lenta, tanto na maré baixa como na alta. 

A caminho da ilha, quando a maré está 
baixa, gosto de observar os pescadores e 
mariscadores à procura de amêijoas e ou-
tros moluscos bivalves que por aqui abun-
dam e tão apreciados são pela sua frescura 
e sabor. Cerca de 80% desse tipo de mo-
luscos usados para exportação em Portu-
gal são apanhados nesta ria.

Ao desembarcar na Culatra, encontra-
-se uma igreja, pequenos restaurantes e 
casas de pescadores construídas sobre a 
areia. Precisamos de atravessar a freguesia 
para chegar a um passadiço que nos leva à 
praia, uma caminhada de quinze minutos 
que é premiada com uma paisagem de mar 
aberto e oito quilómetros de praia de areia 
clara e macia.

Quando vou à Culatra, geralmente opto 
por regressar no barco que sai da praia do 
Farol e se localiza na parte leste da ilha. 
Caminho na praia meia hora, mergulhan-
do muitas vezes, escolhendo vieiras e ou-
tras conchas bonitas para a minha coleção.

Vou menos vezes à Armona, a cerca 
de 10 minutos de barco de Olhão, por ter 
muitas casas, restaurantes e animação. 
Também vou pouco à Barreta. É conhecida 
como “a Deserta” por ser a única das ilhas 
da ria não habitada. Adoro passear nessa 
linda praia, como o são as das outras ilhas, 
mas é pena que o último barco saia às 6h. 
Eu gosto de ficar junto ao mar até ao pôr 
do sol! É claro que se pode ir e vir de táxi 
aquático ou em barco privado.

Para admirar a flora e fauna da Ria, há 
excursões a partir dos cais de Olhão e de 
Faro, com guias experientes que nos vão 
apontando as várias espécies. Podem en-
contrar-se aves aquáticas raras no sapal e 
nas lagunas e vegetação com grande inte-
resse botânico nas dunas.

As salinas são uma das atrações da ria e 
podem ver-se, a certa altura do dia, gru-
pos de flamingos, com as suas pernas altas 

e penas cor de rosa vivo, atraídos pelo sal. 
Os cães de água, conhecidos internacio-
nalmente depois de o presidente Obama 
ter adquirido o seu em Portugal, veem-se 
menos, apesar de serem oriundos desta 
zona do país.

Voltei a Olhão recentemente. A cidade 
das casas de terraços brancos, em vez de 
telhados, de ruelas estreitas e com seu mer-
cado de peixe fresco atrai nacionais e mui-
tos estrangeiros que ali residem perma-
nentemente. É uma porta aberta para a Ria 
Formosa, tesouro descoberto por alguns e à 
espera de ser descoberto por muitos outros.

Gostaria de ajudar um estudante da U of T a ir 
visitar um país de língua portuguesa? 
Pode fazê-lo com um donativo (“tax donation 
deductible”).
www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

Ria (tão) Formosa!
Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Ilha da Culatra – Praia

Ilha da Culatra – Farol

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

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

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

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

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

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202 

Falamos Português

ESTATE LAW

CORPORATE TAX PLANNING

TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

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

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

Celebramos os 50 anos da chegada à Lua
com o astronauta Rui Moura

Esta semana:

Apreciamos a cultura brasileira,
sambando no BrazilFest

Voamos para Portugal com
os jogadores do Gil Vicente de Toronto

Visitamos em Toronto o croata
Museum of Broken Relationships

Ouvimos a música e os desafios
de David Carreira

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

Discutimos temas da atualidade no Roundtable

Domingo, entre as 10h e o meio-dia

AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE

Será que as baterias de iões de lítio po-
luem mais que os motores a combustão 
de derivados do petróleo?

As dúvidas estão instaladas há já 
algum tempo. Existem bastantes 
céticos relativamente à utilização 

de baterias elétricas em veículos auto-
móveis. Apesar de alguns estudos supor-
tarem de alguma forma essas dúvidas, 
nenhum apresenta evidências absolutas 
de que os automóveis elétricos emitem 
mais poluentes para a atmosfera do que 
aqueles com motores de combustão, 
mesmo considerando a poluição relativa 
ao esforço de produção.

Um estudo do Instituto Ambiental Sue-
co refere que a poluição gerada para a pro-
dução de uma dada bateria com 100KWh 
seria o equivalente a conduzir um mo-

delo com motor de combustão durante 
mais de 8 anos. Porém o estudo falha em 
quantificar a poluição gerada na extração, 
refinamento, transporte e refinação do 
petróleo necessário ao funcionamento de 
uma viatura com motor de combustão.

Dúvidas haja relativamente à polui-
ção aquando da produção das baterias, o 
mesmo não se verifica olhando às emis-
sões geradas pelos veículos em circu-
lação. A US Environmental Protection 
Agency apresenta uma comparação en-
tre um motor 4,0L a gasolina que emi-
te 6,2 toneladas de dióxido de carbono 
para uma estimativa anual de 22.500Km 
percorridos por contraposição com as 
17,5 toneladas de emissões para a pro-
dução de uma bateria. Ou seja, se ambos 
os veículos circularem durante mais de 
três anos, o motor de combustão poluirá 
mais do que o veículo elétrico. 

Apesar de não serem a solução per-
feita, os veículos elétricos são o menor 
dos dois males. Temos por isso que con-
tinuar as pesquisas de forma a conseguir 

encontrar soluções que sejam mais ami-
gas do ambiente.

A extração do lítio é também poluidora 
e provoca impactos ambientais significa-
tivos. Sendo o lítio um elemento alcalino, 
tem uma reatividade e inflamabilidade al-
tas e pelas suas características geralmente 
não se encontra no seu estado puro. Está 
normalmente integrado noutros minerais 
e encontra-se solvido na água do mar, 
salmoura e argilas. As maiores concen-
trações de lítio encontram-se nas fontes 
hidrotermais e também no granito. É por 
tais condições que a sua extração e purifi-
cação exige processos também potencial-
mente poluentes.

Portugal produziu 820 toneladas de lí-
tio em 2011 e o Canadá em 2010 produziu 
480 toneladas, sendo o 5º e 6º, respetiva-
mente, maiores produtores mundiais.

Estão atualmente identificadas, pelo La-
boratório Nacional de Energia e Geologia, 
seis zonas  em Portugal onde existe lítio em 
quantidades registáveis, sendo elas: Serra 
de Arga, Covas do Barroso, Barca D’Alva, 

Guarda, Mangualde e Segura.
Em junho, num fórum organizado pela 

associação ambientalista QUERCUS, 
alguns dos intervenientes alertaram 
para o facto de a exploração do lítio em 
Portugal não pode ser feita de qualquer 
maneira, exigindo uma clarificação por 
parte de todos os partidos políticos e do 
governo sobre as suas posições e sobre 
a forma como se pretende avançar com 
as extrações. Esta iniciativa foi realiza-
da na sequência da notícia de que existe 
um pedido de concessão de exploração 
mineira de lítio numa área que ronda 
os 400 hectares na Serra da Argemela, 
perto de Barco, no concelho da Covilhã. 
Os ambientalistas e população receiam a 
possível poluição atmosférica e de aquí-
feros, incluindo o Rio Zêzere.

Esperemos que o bom senso e a cau-
tela estejam presentes nesta ação de ex-
tração e que os ganhos económicos não 
sacrifiquem o ambiente em demasia - só 
assim poderemos continuar a desfrutar 
da natureza com respeito e admiração.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva
“to lithium or not to lithium”
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CityPASS
Se comprar o City Pass pode visitar a CN Tower, Ripley’s Aquarium of Ca-
nada, Casa Loma, Royal Ontario Museum, Toronto Zoo e Ontario Science 
Centre, apenas pelo valor de $92 para os adultos e $63 para as crianças. 
Por isso, vale muito a pena! Depois de o utilizar pela primeira vez, tem 9 dias 
consecutivos para visitar as restantes atrações. 

Inês Carpinteiro/MS

GRAFITTI ALLEY
Uma rua com mais de 1km repleto de grafitis. As paredes enchem-se de 
cores e a cada esquina está uma nova mensagem. Fica em ruas parale-
las à Queen Street West, na Rush Lane (entre Spadina e Portland Street). 

UNIVERSITY OF TORONTO
Uma mistura entre a arquitetura histórica e espaços verdes. Sabia que a 
J.K.Rowling inspirou-se nesta universidade para descrever Hogwards nos 
livros do Harry Potter? Os locais a não perder são: o University College, 
Soldier’s Tower, Emmanuel College, Trinity College e Victoria University. 

Além disso é considerada uma das melhores universidades do mundo.

ART GALLERY OF ONTARIO
317 Dundas St W, Toronto

Entrada gratuita às quartas-feiras, das 18h às 21h. Os visitantes até 25 anos 
têm sempre entrada gratuita, basta inscreverem-se para o Annual Pass. 

Exibições atuais: 1. Brian Jungen Friendship Centre; 2. To Fix the Ima-
ge in Memory; 3. Water in two colours; 4. Photography: Women in focus 
1920-1940; 5. Infinity mirrors; 6. Storytelling; entre outros.

YONGE-DUNDAS SQUARE: 
CONCERTOS AO AR LIVRE
Todas as sextas-feiras à noite, até ao fim do mês de agosto, celebra-se a 
música. Cada semana com um estilo de música diferente. 

26 julho: Indie Rock; 2 agosto: Reggae; 9 agosto: hip-hop; 16 agosto: DJ; 
23 agosto: Pop; 30 agosto: Latinx

ROYAL ONTARIO MUSEUM
100 Queens Park, Toronto

Entrada gratuita na 3ª segunda-feira de cada mês, entre as 17h30 e as 20h30.

Exibições atuais: 1. The treasures of a desert kingdom: The royal arts of 
Jodhpur, India; 2. Being Japonese Canadian; 3. In the Age of Rembrandt; 
4. Dawn of Life; 5. Gods in my home: Chinese New Year; 6. Asian Design; 
7. Classic Horror & Sci-Fi Art; entre outros.  

CASA LOMA
1 Austin Terrace, Toronto

Nesta mansão de estilo gótico, construída em 1914 por Sir Henry Pelatt, 
pode participar nos vários eventos que decorrem ao longo do ano e nas 
Escape Rooms. Já viu os filmes X-Men e Harry Potter and the Deathly 
Hallows? A Casa Loma fez parte das filmagens.

A entrada tem o custo de $30 para adultos e $20 para crianças.  

Summer Escape
Explorar a cidade: 
uma viagem cultural
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MILÉNIO |  PORTUGAL  GREEN WALKS

The Douro Valley is the epicentre of the Alto Douro wine region in Northern 
Portugal. Largely made up of endless hills, shaped into terraced vineyards 
through centuries of manual labour, its unique blend of natural and manma-
de characteristics have earned the UNESCO World Heritage status.

As such, there are several things that you will only find in Portugal’s Douro 
Valley so make a point of experiencing at least some of these during your trip. 

5 Things to Discover in
PORTUGAL’S DOURO VALLEY

PEOPLE

The people are friendly! You will 
feel so welcome and won’t want to 
leave! The number one reason has 
to be Douro’s people. They are, and 
travelers who have visited Douro 
Valley can support this fact, one 
of the most welcoming and warm 
people in the world. They are lively 
and by providing with anything you 
need to make you happy. 

MOSCATEL WINE 
FROM FAVAIOS

There are only two wine regions 
in Portugal that produce mus-
catel wine and one of them is 
the Douro. Specifically, the area 
around the historical village of 
Favaios at the outer edge of the 
Alto Douro wine region.
With flat land bordering rugged 
mountains, the terrain and micro-
climate here are quite different 
from that near the Douro River. Not 
only does this offer a change of 
scenery for the visitor, it’s also ideal 
for cultivating muscat grapes.
Visit the Bread and Wine Mu-
seum or the Adega Cooperative 
to learn about and taste Mosca-
tel de Favaios. 

SCENIC DRIVES 
ON THE N222

While we’re on the subject of wor-
ldwide acclaim, the N222 road be-
tween Peso da Régua and Pinhão 
was won the World’s Best Driving 
Road in 2015. Whether you’re 
behind the wheel or simply a pas-
senger, the views from this winding 
riverside road are unforgettable. 

RABELO BOATS
Before the introduction of locks along the Douro River, the journey 
downstream from the Douro Valley wineries to the port wine cellars in 
Vila Nova de Gaia was a treacherous one.
Some of the rabelo boats that once transported barrels of wine have 
been renovated and you can take a trip on one of these to experience 
the scenery from the calm waters.
Others float beside the quayside in Vila Nova de Gaia as a testament to 
their former importance to the local economy and culture. Once a year, 
on 24th June, the major port wine houses hold a rabelo regatta in Porto, 
which is great fun to watch.
To get a better sense of the Douro Valley (and simply revel in the drama-
tic scenery) it was now time to take a leisurely boat ride down the Douro 
River. A boat ride down the Douro Valley is one of the best ways to truly 
apprreciate the amazing landscape and the challenge of cultivating vi-
neyards on mind-boggling steep hills.

FOOD AND WINES
The north of Portugal might be famous for its Port wines, but the Douro 
Valley region actually produces just as many table wines as Ports. You 
know what that means: more for the tasting! As a bonus fact, production 
of table wines in the area actually dates all the way back to Roman times. 
The Douro Valley is littered with dozens of wine estates. At these, you’ll 
find fantastic wine tasting sessions and tours, with many also offering 
fine dining and dreamy luxury accommodation.
The food is exceptional!
You can have such gastronomic experiences! You might not have heard many 
things about the Douro Valley cuisine (you will soon!). Here you’ll find unique 
dishes, such as grilled fish and meat, stews and casseroles and salted cod-
fish.  The food here is very authentic, fresh and flavors.
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International yoga teacher and author L. 
Farrah Furtado has released her latest 
book The Journey… Metamorphosis , 
an extensive compilation of her expe-
riences in teaching and practicing yoga 
during the past decade.

After much success with her novels 
Pop Rock Cop, Her Apparitions and 
Euphoria, Furtado decided to follow 

a different literary path, one tracing her in-
-depth background in yoga.

“This book describes everything about 
my yoga journey, along with the essence 
of this transformative practice and how 
to teach yoga to others,” says Furtado, a 
leading yoga training teacher who has stu-
died with the last living legend of Ashtan-
ga Vinyasa Yoga, Guruji BNS Iyengar, and 
Master Krishnamacharya, known as the 
Father of Modern Yoga.

The Journey… Metamorphosis has alrea-
dy hit 10 Amazon Best Seller Lists in Nor-
th America and the UK, receiving positive 
reviews from beginner yogis to advanced 
teachers of yoga. The book is an experien-
tial, comprehensive guide for yoga studen-
ts, teachers who want to grow their yoga 
practice into a training facility, or those 
with a desire to start teaching yoga. It also 
helps dispel the many misconceptions 
about the ancient Indian discipline.

“All yogis can learn from this book, as 
there are great misinterpretations of yoga, 
meditation and pranayama, the practice of 
controlling one’s breath. My hope is to en-
lighten yoga practitioners with what I have 
learned, including the methodology of tea-
ching yoga and the philosophy of yoga,” 
says Furtado.

The valuable reference of yoga teacher 
fundamentals is a compilation of the awar-
d-winning teacher and author’s personal 
insights, featuring practical instruction for 
more than 60 asanas, or body postures, in 
common English and Sanskrit names with 
descriptive images. It also carefully descri-
bes effective techniques and teaching tips 

in relatable language for yogis of all levels.
“The majority of the material in this 

book are the gems of what has been pas-
sed down from great yoga masters, such as 
Guruji BNS Iyengar, and the faculty at the 
legendary school I studied at, Krishnama-
charya Shala in Mysore, India,” explains 
Furtado.

Furtado stresses the importance of main-
taining harmony with the body, mind and 
spirit when practising yoga, something she 
helps people attain in the 200 hour yoga tea-
cher training at her acclaimed Bend It Like 
Buddha Yoga school in the Algarve, Portu-
gal. The beautiful scenery of Praia da Rocha 
in Portimão, one of the Algarve’s best bea-
ches, has been the setting of her Ashtanga 
and Vinyasa yoga studio since 2015.

“Our 14-day retreat is an inspiring yoga 
program where beginners learn a variety of 
daily meditation and breathwork from ex-
perienced and compassionate instructors. 
It’s the first step in a life-changing journey 
of health and wellness,” Furtado says.

The Journey… Metamorphosis has also 
inspired the birth of the Bend It Like Bu-
ddha online school, where students are 
taught the subtle anahata, or heart chakra, 
and focus is on heart-centered living.

“We’re continuously striving to create 
and share heart-opening meditations for 
students so they can continue to deepen 
their yoga practice, and lead more meanin-
gful, joyful and abundant lives,” she says.

Furtado plans to share this and more in 
the upcoming documentary Atha Gamma, 
which she produced. It is quickly gaining 
buzz, having been accepted to screen at 
various festivals in North

America and nominated for several 
awards. Making the short documentary on 
the science behind mindfulness and yoga 
was a natural part of her spiritual path, one 
that has led her to writing, teaching and 
now, filmmaking.

“It’s all part of my ongoing journey, my 
metamorphosis.”

Nota de Imprensa

L. Farrah Furtado 
Personal yoga journey 
in new book
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L. Farrah Furtado, also known as Lisa, is the Creative Director and lead instruc-
tor of Bend It Like Buddha Yoga in the Algarve, Portugal, and Director of Kaoh-
siung Yoga School in Taiwan. She studies traditional Ashtanga Vinyasa in My-
sore, India, with Guruji BNS Iyengar at the Krishnamacharya Shala each year. 

She studied meditation with Venerable Monks for five years at the Buddhist mo-
nastery Fo Guan Shan in Taiwan, received advanced certification in Vinyasa 
Flow Yoga in Goa, India, and has her third degree in Usui Reiki. She also has a 

BA degree in Psychology from the University of Victoria in British Columbia, Canada.
Furtado is the best-selling author of Her Apparitions and Euphoria from the Hu-

man Longings series, and Pop Rock Cop. Her writing has received notable book 
awards and she has been invited to speak at literary events around the world. Fur-
tado was born in Victoria, British Columbia, Canada to an artistic family of Azo-
rean immigrants from the island of São Miguel. Her sister is the Grammy award-
-winning singer Nelly Furtado and her brother is a noted artist.

About 
the author

15 July 2019
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Jennifer Lopez festejou esta quarta-feira (24) 
o seu 50º aniversário. Incrível como nin-
guém diria, não é? A atriz, cantora, compo-
sitora e empresária norte-americana conti-
nua a mostrar estar em grande forma física. 
Recentemente deu uma entrevista à revista 
People, na qual partilhou algumas dicas para 
conseguir manter uma rotina saudável.
Em primeiro lugar, a cantora diz que bebe 
muita água, e não ingere álcool ou café. O 
personal trainer de J. Lo. contou, em decla-
rações à mesma publicação, que a atriz não 
come alimentos processados, apenas pro-
dutos frescos e saudáveis. “Caso esteja com 
muita fome, como algo muito proteico, o que 
me ajuda a manter a saciedade e me mantém 
longe das guloseimas”, disse a cantora.
Além disso, Jennifer Lopez revelou ainda que 
mantém uma prática regular de exercício fí-
sico e dorme entre 7 a 8 horas por noite. “Se 
não faço isso, fico demasiado emotiva e can-
sada o dia todo”.
Vamos seguir as dicas?

Kika

Cristiano Ronaldo vai ser ilibado de todas as acusações de violação a Kathryn Mayor-
ga. A informação foi avançada esta segunda-feira, dia 22 de julho, pela procuradoria 
de Clark County, Las Vegas.
O comunicado refere que “tendo em conta a informação disponível, as alegações de 
violação contra Cristiano Ronaldo não podem ser provadas, por não serem inequí-
vocas”. Desta forma, ficou concluido que não seria apresentada uma acusação.
De acordo com a mesma fonte, na altura da primeira queixa apresentada por Mayorga, 
esta ter-se-ia recusado a identificar o suspeito e a explicar onde teria ocorrido o crime. 
Mais ainda, foi dito que se perderam “as provas de vídeo mostrando as interações entre 
a vítima e o agressor antes e depois do alegado crime”, pelo que o caso foi encerrado.
No ano passado, a 28 de agosto, o processo foi reaberto, mas os investigadores con-
cluiram que não seria possível provar as acusações e o processo foi arquivado.
De recordar que Kathryn Mayorga acusou o internacional português de a ter violado 
num quarto de hotel, em 2009, depois de uma festa onde teriam estado juntos, exi-
gindo uma indemnização superior a 50 mil dólares (cerca de 43 mil euros) por danos 
psicológicos e o mesmo valor por agressão sexual. A defesa de Cristiano Ronaldo 
sempre afirmou que a relação entre ambos foi de mútuo consentimento.

IN$TAGRAM
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ACIDENTE

Rihanna partilhou uma fotografia no Instagram esta 
terça-feira(23) que aparentemente parece ser a própria 
cantora em criança, mas não é. “Quase deixei cair o meu 
telemóvel. Como assim?”, escreveu a artista, na legenda 
que acompanha a imagem. Trata-se de uma menina que 
é idêntica à artista.
Os comentários não se fizeram esperar. Na fotografia, 
Rihanna marcou a mãe da criança, que na sua conta na 
mesma rede social tem várias fotos nas quais a menina 
surge, quase todas com comentários a salientar as se-
melhanças entre a artista norte-americana e a criança. 
Super parecidas não acham?

Vin Diesel está abalado depois de o seu duplo em Velocidade Fu-
riosa 9 ter sofrido um acidente. Joe Watts estava a gravar uma 
cena de algum risco nos estúdios Leavesden, em Londres, e caiu 
de cabeça de uma altura superior a 10 metros, depois de o cabo 
que o segurava se ter partido.
Como consequência desta queda e da grave lesão cerebal que so-
freu, o duplo do ator encontra-se em coma induzido. Joe traba-
lhou em filmes como Kingsman, Homem Aranha, Game of Thro-
nes, Missão Impossível e Mundo Jurássico.
A namorada de Watts, Tilly Powell, que também desempenha a 
função de dupla, confessou estar de “coração partido”, tendo in-
formado que, por agora, Joe se encontra “estável e monitorizado”.

M
IN

I-
R

IH

C
ré

d
ito

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

Sara Sampaio completou 28 anos no passado 
domingo (21) e recebeu inúmeras mensagens 
de parabéns de familiares, amigos e fãs. No 
final do dia recorreu à sua conta pessoal de 
Instagram para agradecer o carinho recebido.
“Muito obrigada por todo o carinho neste 
aniversário! Adoro-vos! Os 28 nunca sou-
beram tão bem”, pode ler-se na legenda da 
imagem na qual surge rodeada pelo mar. A 
modelo partilhou ainda nas suas InstaStories 
detalhes dos festejos.
Parabéns Sara!

Já nasceu o primeiro filho de Sofia Arruda. A 
atriz deu a notícia nas redes sociais segun-
da-feira (22). “Dia 21.07.2019 às 23h29, nas-
ceu o nosso Xavier! Não há palavras”, escre-
veu na legenda da imagem onde surge com o 
bebé ao colo ao lado do marido, David Ama-
ro. Muitos foram os famosos que felicitaram 
o par pelo nascimento. “Parabéns”, escreveu 
Jessica Athayde. Paula Lobo Antunes escre-
veu: “Wow! Parabéns minha linda!”
Feliz com a chegada do menino, a atriz não es-
conde a emoção vivida. Recorde-se que foi em 
março deste ano que Sofia Arruda anunciou a 
chegada do seu primeiro filho. A atriz trocou 
alianças com o fisioterapeuta em maio de 2018.

PARABÉNS

XAVIER
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Com apenas 21 anos de idade, Kylie Jenner lidera o ranking de 
celebridades com os posts mais caros das redes sociais pelo se-
gundo ano consecutivo! O valor estimado por cada publicação é 
de – pasmem – 1,6 milhões de dólares! Algo que aumentou 27% 
maior em relação ao ano passado.
Ainda em 2018, Kylie foi proclamada a bilionária self-made mais 
jovem do mundo, graças à sua empresa de cosméticos “Kylie Cos-
metics”. Na época, a socielite foi até capa da revista Forbes.
Com uma base de fãs de quase 142 milhões de seguidores, Jenner 
é a primeira na lista dos posts mais bem pagos no Instagram, 
feita pela Hopper HQ. Apesar de serem as duas pessoas mais se-
guidas na rede, Cristiano Ronaldo (176M de seguidores) e Ariana 
Grande (160M de seguidores) ocupam, respetivamente, o tercei-
ro e segundo lugar do ranking.

O jogador e a cantora têm um número bem maior de seguidores 
do que Kylie, mas o portal levou em consideração a pesquisa de di-
versos fatores para entender quem faria parte do grupo. Além dos 
followers, o envolvimento com o público e a frequência de publica-
ções também foram analisadas. Ariana, portanto, ficou na segunda 
posição, faturando por volta de 1,3 milhões de dólares por foto, se-
guida por Ronaldo, com 1,2 milhões.

Entre as dezenas de nomes listados, Kim Kardashian apareceu em 
4º lugar, levando “apenas” 1,2 milhões de dólares por publicação. 
Beyoncé, por sua vez, teve um faturamento em média de 1 milhão 
de dólares por publicação.

Ainda no ranking, temos nomes como Neymar Jr. que faz cerca de 
900 mil dólares por publicação. Coisa pouca, portanto…
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O artista japonês, Haruki, ficou conhecido através da sua página no Twitter por sol-
tar a sua criatividade recorrendo a embalagens de alimentos. Usando como meio 
para a sua arte alguns materiais que iriam parar no lixo, ele cria esculturas sur-
preendentes e cheias de detalhes.

Com recortes e papel dobrado, Haruki usa, em parte, a tradicional arte japonesa do Ki-
rigami para criar as suas obras. Kirigami, em japonês, é a junção das palavras “cortar” 
(kiri) e “papel” (kami) e mistura recortes e papel dobrado para formar figuras tridimen-
sionais. Esta prática pode ser confundida com o Origami, mas esse consiste apenas em 
papel dobrado, sem o uso de recortes.  

Entretanto, quem vê as obras de Haruki logo percebe que não são tão tradicionais assim. 
O artista incorporou o seu próprio gosto e sua personalidade nas pequenas esculturas de 
papel e plástico, misturando tradições antigas com cultura popular contemporânea para 
criar algo completamente original e seu.

-Kika

ORIGINALIDADE RECICLADA
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FYI
-Kika

1325 St Clair Ave W, Toronto  |  416-535-1924  |  flightstoportugal.ca
50024263

Soluções acessíveis para as suas necessidades contabilísticas

Os nossos serviços:
• Income taxes (comerciais, 
 empresariais e pessoais)
• Registo de pequenas empresas
• Protestos e apelos
• Serviços de contabilidade

Oferecemos um REEMBOLSO INSTANTÂNEO e uma segunda 
opinião GRATUITA caso não esteja satisfeito com a atual

• Impostos de venda federal e 
 porvincial (HST, GST, PST & QST)
• Aplicações ITN (números 
 segurança social temporário
• Registo de corporações

1325 St. Clair Avenue West, Toronto, ON M6E 1C2
(416) 603-0842   Toll Free: 1 888 232 6326
info@viveirosgroup.com viveirosgroup.com
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Saúde 
tatuada 
na pele

Pode parecer clichê, mas eu acredito mui-
to na força do pensamento. Longe de mim 
argumentar que é apenas com a força do 
pensamento que se pode conquistar ob-
jetivos e sonhos, e basta ficar pensando 
e esperando as coisas acontecerem para 
que, como num passe de mágica, seus 
sonhos se tornem realidade. Não acredi-
to que é só através da fé que as coisas 
acontecem, mas é a partir dela que temos 
o alimento vigoroso e necessário para nos 
movimentar e partir para a ação. 

Por isso reforço a importância dos pa-
drões de pensamento.  

Geralmente, nos depreciamos e nos 
fechamos para o novo por conta do 
medo e do pessimismo.  Por outro 

lado, existe uma parcela de pessoas que 
parecem ter um padrão de pensamento 
muito bem trabalhado, repleto de auto-
confiança e autoestima. E geralmente es-
sas pessoas são admiradas por serem co-
rajosas e terem uma vida bem-sucedida.

E hoje eu quero expor aqui um lado da mi-
nha experiência de vida em que lidei e ainda 
lido com essas duas forças antagônicas. Em 
algumas épocas da minha vida, eu não me 
sentia merecedora de nada e sabe o que vi-
nha para mim? Nada! A escassez de riqueza 
mental e material andavam de mãos dadas 
nesse período. Mas, certa vez, eu entrei em 
contato com esse conhecimento e, aos pou-
cos, fui me munindo de positividade. 

Mergulhei nas leituras que abordavam 
essa questão dos padrões de pensamento e 

passei a enxergar a vida com outros olhos. 
Lembro-me de um exercício em que me 
olhava no espelho todos os dias como se 
fosse minha melhor amiga, falando que 
eu merecia o melhor, que eu tinha um 
poder incrível, e que eu precisava, defini-
tivamente, me valorizar. E pode ser uma 
coincidência (será?), mas foi a partir desse 
momento que a minha vida começou a to-
mar um novo rumo.

Num momento em que meu país de 
origem, o Brasil, estava passando por di-
ficuldades econômicas, eu estava viven-
do em abundância. O Universo conspirou 
para que eu pudesse conquistar aquilo 
tudo que eu tinha me permitido e me 
sentido merecedora. 

Agradecer pelas vitórias também é im-
portante. É como se fosse um ciclo sem fim: 
quanto mais agradecemos, mais aconteci-
mentos positivos vão se mostrando. 

Os lamentos e a falta de fé são os ingre-
dientes perfeitos para se viver em escassez.

Cada um de nós tem uma história, um 
passado, uma experiência e um tipo de 
poder aquisitivo, é verdade, mas todos nós 
somos dotados de algo que não se compra 
e nem se tira: o poder do pensamento. 

Eu chamo de Regra do “PPP” - Pen-
samento, Paciência e Prática.  Comece 
exercitando bons Pensamentos, tenha 
Paciência pois as coisas não acontecem 
de uma hora para outra, e Pratique no 
dia a dia para alcançar o que deseja. Bons 
pensamentos afastam o pessimismo, Pa-
ciência acalma o espírito e a prática diá-
ria do otimismo em ações concretas no 
trabalho, na família, podem conduzir à 
realização dos sonhos e desejos. 

É chegada a hora de se apropriar das 
alegrias e benesses das quais a vida é ple-
na. Então, vá buscar o que é seu.

A conspiração do Universo e os padrões de pensamento

Acho que todos podemos concordar que as tatuagens são uma moda - e, como em 
tudo, há quem as ame e quem as odeie. O importante mesmo é cada um respeitar 
os gostos de cada um, verdade?

Mas e se vos dissesse que existem tatuagens que podem ser verdadeiras aliadas da 
nossa saúde e bem-estar? Não acreditam? Então continuem a ler…

Numa parceria entre investigadores do Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) da Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e da Univer-
sidade de Carnegie Mellon (CMU) em Pittsburgh foram desenvolvidas tatuagens ele-
trónicas, ultrafinas e temporárias que podem facilmente ser transferidas para a pele 
apenas com o uso de água, tal e qual como fazíamos na nossa infância com as tatuagens 
que vinham de brinde com os pacotes de Bollycao! Portanto, podem estar descansa-
dos… Não há agulhas à mistura!

O projeto chamado Strechtonics é uma das iniciativas de larga escala do Programa 
Carnegie Mellon Portugal e Mahmoud Tavakoli, gestor científico do projeto e diretor 
do Laboratório “Soft and Printed Microelectronic” (SPM-UC), diz que o processo de 
impressão e transferência destas tatuagens é bastante simples: “projeta-se o circuito no 
computador e depois de 10 minutos temos o nosso circuito impresso. A maior vantagem 
de produzir em 2D é o baixo custo do equipamento e poder produzir-se em grandes 
quantidades. Basicamente só é necessária uma impressora e tintas auto-condutivas”.

Assim, este grupo de investigação recorre à impressão a tinta (inkjet) para produzir 
estas tatuagens, o que reduz (e muito) os custos dos dispositivos e também simplifica 
todo o processo de produção dos mesmos.

Apesar da impressão de circuitos 2D não ser de todo uma inovação, o que acontecia 
é que este tipo de tecnologia perdia funcionalidade e capacidade de condutividade a 
partir do momento em que era esticada.

Mas, afinal, para que servem estas tatuagens tão futuristas?

Bem, este tipo de tecnologia, mais conhecida como tecnologia “wearable”, pode ser 
vista como uma forma de mais facilmente monitorizar diversos parâmetros relacionados 
com a saúde de determinado indivíduo: atividade muscular e/ou cerebral, temperatura 
corporal, níveis de açúcar no sangue, respiração, emoções e batimentos cardíacos são 
apenas alguns exemplos. 

No futuro, é esperado que “seja possível inserir estas tatuagens dentro da pele e do corpo 
humano. Por exemplo, para pessoas com lesões na medula espinal que não conseguem an-
dar, criar uma forma de conseguir aplicar estas tatuagens na medula de forma a estimulá-la 
e reativar os nervos para que funcionem outra vez”, assume Tavakoli. Incrível, não?

Também aqui parece que a imaginação é o limite: para além do controlo de variáveis da 
saúde humana, este tipo de tecnologia poderá, no futuro, ser aplicada em superfícies 3D 
como, por exemplo, o controlo tátil do painel do automóvel.

Pelo menos aqui não há o risco de arrependimento, certo?

Inês Barbosa/MS
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Adriana Marques
Opinião
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LD
EÃO

OURO,
RESTAURANTE BAR

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

UNIFORME

TESOURA

CANETA

AGENDA

LÁPIS

RÉGUA

COMPASSO

JOGOS

ALUNOS

CALCULADORA

PAPEL

ARMÁRIO

LIVRO

TINTA

PINCEL

 U Y C L Y L E C N I P Z T Y C
 U C A A U A D N E G A P I E A
 A L L P B S O N U L A S N J N
 P O C I P M H R T J V O T F E
 A O U S S O G O J C L U A L T
 S V L A O S A U U M S G S G A 
 E T A E B A I N N Q I U N A C
 I N D A A O R V I L C N B S A
 T L O A R W P W F X O G C N M
 A A R I M B P S O L M E Y A R
 L G A A A P H M R E P N B A E
 H A C A R A U C M P A T I U T
 I X L E I R A S E A S E A G I
 N E S T O O G J T P S I C E R
 Z M D T E S O U R A O C F R A

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

• 4 peitos de frango
• 50 g de cenoura cortada 
• 1 alho francês
• 10 g de pimento vermelho cortado 
• 50 g de courgette cortada 
• Fatias de bacon
• Sal e pimenta q.b.
• Azeite

Modo de preparação:
Com os legumes já cortados, levar ao lume 
uma frigideira com um pouco de azeite e sal-
tear o alho-francês e o pimento vermelho.
Quando estiverem amolecidos, acrescen-
tar a cenoura e deixar cozinhar até ficar 
macia. Entretanto, adicionar a courgette e 
deixar amolecer. Apagar o lume e reservar.
Pôr os peitos de frango abertos num pra-
to e colocar uma ou duas fatias de bacon 
ao centro. Adicionar os legumes ao longo 
do comprimento do peito, enrolar e fechar 
com palitos. Temperar com sal e pimenta.
Na mesma frigideira que salteou os legu-
mes, colocar mais um pouco de azeite e 
colocar os peitos recheados a cozinhar cer-
ca de 40 minutos, até estarem bem cozidos 
por dentro e dourados por fora. Acompa-
nhar com puré ou arroz. 
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira

Peitos 
de frango 
recheados
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Caça palavras

SudokuPalavras cruzadas

Horizontais

1. Fazer trepidar ou trepidar; fazer estre-
mecer ou estremecer; tremer;

3. Ir ou conduzir (alguém ou um animal) 
a algum lugar, para (se) entreter ou 
exercitar;

4. Escolher uma pessoa ou coisa entre ou-
tras; decidir-se por;

6. Reunir em uma só todas as partes que 
não têm ligação natural entre si;

8. Adquirir habilidade e/ou conhecimen-
to;

13. Exercer ação restritiva sobre; conter, 
regular;

14. Mergulhar ou banhar em qualquer lí-
quido;

Verticais

2. Mostrar ou manifestar gratidão, ren-
der graças; reconhecer;

5. Submeter (algo) ao processo de raciocí-
nio lógico;

7. Elevar-se do chão por impulso dos pés 
e das pernas;

9. Sustentar-se ou mover-se no ar por 
meio de asas ou algum meio mecânico;

10. Causar dano, prejuízo, apodrecimento 
em, ou ficar em mau estado, danifica-
do, quebrado;

11. Dar ou adquirir forma correta ou me-
lhor; consertar(-se);

12. Ter veneração por (alguém ou algo); 
ter grande apreço por; reverenciar;

15. Ocupar o espaço de; ser o conteúdo de; 
tornar(-se) cheio.
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Joe & Andrew Amorim
3737 Rutherford Road

(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
Phone: 905.264.4017

590 Keele Street
(Keele & St. Clair)

Toronto, ON M6N 3E2
Phone: 416.760.7893

6

1

9

8

3

6

4

8

5

6

2

4

2

3

2

3

9

6

7

1

2

9

3

1

2

5

7

8

7

5

3

8

2

4

7

2

3

5

9

7

5

1

2

9

8

7

3

1

8

5

9

7

4

1

6

4

8

7

5

1

6

4

5

8

3

9

4

8

6

5

4

1

3

6

9

2

6

1

4

7

9

 U Y C L Y L E C N I P Z T Y C
 U C A A U A D N E G A P I E A
 A L L P B S O N U L A S N J N
 P O C I P M H R T J V O T F E
 A O U S S O G O J C L U A L T
 S V L A O S A U U M S G S G A 
 E T A E B A I N N Q I U N A C
 I N D A A O R V I L C N B S A
 T L O A R W P W F X O G C N M
 A A R I M B P S O L M E Y A R
 L G A A A P H M R E P N B A E
 H A C A R A U C M P A T I U T
 I X L E I R A S E A S E A G I
 N E S T O O G J T P S I C E R
 Z M D T E S O U R A O C F R A

1

2
3

4
5

6

11

8

9
10

12

13
14

15

7

C

E

R
E

N

H

A
R

G

O

A
R

S
T

E

G

N

R
A

T

L
U
P

E

R

V

G

G

O

I
R

C

R

R

I

A
R

S

L

N
E
P

B

R

A

P

R

R
R

R

R

G

E

A

C

D
E

A

S

S

M

F

R

T

S

O

E

V

U

E

L

A
R

O

D

A

H

I

R

D

A

A

R

A

O

R

R

R

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Mercúrio retrógrado complicar-lhe-
-á a vida. Estará completamente 

inundado/a de trabalho. Portanto a boa ges-
tão do seu tempo será primordial!
A Lua e Úrano eletrizarão a atmosfera à sua 
volta. Terá de se mostrar mais atencioso/a 
para que o seu relacionamento continue a ser 
harmonioso.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Saturno e Plutão atrapalharão as 
suas atividades profissionais. Levá-

-lo/a-á até mesmo a questionar se o que faz 
vale a pena… Confie em si, será apenas uma 
má semana a passar.
Vénus favorecerá o florescimento das suas re-
lações sociais e amorosas mas também da sua 
vida afetiva. Amigos, família ou parceiro/a, 
todos quererão a sua companhia.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Marte não parecerá estar dispos-
to a ajudar o seu signo. Terá uma 

queda do nível de entusiasmo pois além do 
mais imensa pressão ser-lhe-á colocada 
nas suas costas.
Vénus em Leão tardará mas não falhará e 
chegará com o pacote completo: harmonia 
íntima, comunicação, entendimento, paixão 
e muito mais. A sua relação renascerá!

PEIXES 20/02 A 20/03
No meio da semana a Lua e Úrano 
dar-lhe-ão vontade de trocar de 

ares. A monotonia quotidiana ficará mais 
difícil de suportar a cada dia que passa. 
Mas pense bem antes de agir, para não se 
arrepender!
Quer esteja num relacionamento quer es-
teja solteiro não poderá reclamar da sua 
situação amorosa, graças a Vénus que dará 
o dinamismo certo para fazer florescer e 
crescer esta semana.

LEÃO 22/07 A 22/08
No trabalho correrá tudo muito 
bem. Uma promoção? Infeliz-

mente Mercúrio retrógrado atrasará alguns 
acontecimentos que seriam muito benéfi-
cos para si…
Domingo Vénus em Leão fará que o seu 
relacionamento corra maravilhosamente 
bem. Mas antes disso não pareciam estar de 
acordo em quase nada… Solteiro/a, terá de 
evitar ser muito impaciente pois poderá fa-
zer escapar o objeto dos seus desejos.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Terá em sua pose a chave para 
abrir todas as portas. Graças à Lua 

e a Úrano mostrará o seu melhor.
Carente, precisará sempre de um pouco 
mais de amor e a sua cara-metade não he-
sitará dar. Solteiro/a, um encontro poderá 
deixar memórias muito boas, e poderá ir 
mais além de uma simples recordação. 

BALANÇA 23/09 A 22/10
Conseguirá obter os melhores resul-
tados em tudo aquilo em que se em-

penhar - e sem a ajuda de ninguém!
Vénus em Caranguejo até sábado não ajudará 
o seu relacionamento, antes pelo contrário! 
De facto a sua cara-metade não estará nada 
de bom humor e a situação acabará por afe-
tá-lo/a mais do que pensa.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Marte animará o seu setor pro-
fissional. Será incansável quando 

se tratar de mostrar o que vale. Honrará o 
velho ditado que diz que “quem corre por 
gosto não cansa”!  
Vénus será imensamente generoso consigo, 
principalmente se for solteiro: encontros in-
teressantes e inesperados poderão acontecer.

CARNEIRO 21/03 A 20/04 
Devido a Mercúrio retrógrado terá 
algumas dificuldades financeiras. 

Se tenciona negociar um aumento ou uma 
promoção o melhor será esperar o fim do 
verão para o fazer.
Marte e Úrano despertarão o seu natural 
orgulhoso, que na verdade nunca “dorme” 
realmente. A sua cara-metade compreen-
derá rapidamente que não o/a deverá cha-
tear. Felizmente no final da semana o seu 
bom humor voltará.

TOURO 21/04 A 20/05
Úrano gostará de brincar consigo… 
Imprevistos impedir-lhe-ão de 

avançar em alguns projetos. O melhor será 
negociar uma extensão de prazos de entrega.
Vénus e Plutão tornar-lo-ão intransigente 
e lúcido, portanto aproveitará para ter uma 
discussão séria sobre a situação do seu re-
lacionamento.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Júpiter e Neptuno empurrá-lo-ão 
para um turbilhão de desânimo. O 

dia-a-dia não lhe correrá da melhor forma. 
Procurará um sentido para o seu trabalho e a 
resposta não será do seu agrado. Mantenha a 
calma pois o melhor ainda está por vir!
Até ao final da semana Vénus trará tensões. 
Terá de contar com a diplomacia e a comuni-
cação para manter o relacionamento.

CARANGUEJO 1/06 A 20/07
Marte e Júpiter enchê-lo-ão de 
energia a fim de dar o ser melhor 

no seu trabalho. Mostrará finalmente do 
que é capaz!
Será muito exigente durante a semana in-
teira. Surpreendentemente a sua cara-me-
tade obedecerá e fará tudo o que deseja!

Soluções
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

ClassificadosAgenda comunitária

PROCURA:

Representantes de vendas 
fluentes em português e inglês.

Profissionais de televisão 
operadores de câmera, editores de 
vídeo e apresentadores.

Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

M E D I A  G R O U P  I N C

QUER CASA?
Não tem dinheiro para a entrada e 
custos de compra? Arrende uma casa 
com contrato com opção de a comprar. 

Telefone já.

416-727-8863
www.opcaodecompra.com

Necessitamos de motorista para entregas, a 
tempo inteiro, para fazer entregas em Toronto 
e arredores. Trabalho de Segunda a Sexta feira, 
a começar às 6:30 da manhã e que requer 
manuseamento de caixas. É necessário ter carta 
de condução G, cartão de trabalho,  registo 
limpo com as seguradoras e falar Inglês. Se 
estiver interessado/a telefone (416) 259-4349.

Precisam-se empregados para churrasqueira 
portuguesa em Hamilton. Cozinheiro, 
ajudantes de cozinha e empregados de 
balcão. Contacto: Steven - 905-746-7840.

Nova pastelaria localizada na Weston 
Road está à procura de funcionários para 
balcão. Para mais informações contacte  
416-240-9969 e peça para falar com o Nuno.

Precisa-se ajudante de cozinha para 
churrasqueira portuguesa. Para mais 
informações: 416-710-1515.

Procura-se: carpinteiros de acabamentos, 
construtor de cozinhas e trabalhos de 
madeira personalizados, instaladores de 
móveis, pintor para trabalhar em móveis 
de cozinha. Tem que ter experiência 
Nani 416-508-9469 / Roger 647-575-5089.

Aluga-se um quarto grande mobiliado, a 500 
metros da estação de metro Eglinton West. 
Não fumadores. Ambiente de família. Acesso 
à cozinha, casa de banho, TV e internet, 
lavandaria. $850 por mês. Ligar para 416 
7818092. Carlos.

Rancho Folclórico 

“Os Camponeses” de Toronto
Inscrições  Abertas 

O Rancho Folclórico “Os Camponeses” de 

Toronto está aceitar crianças e adultos que 

estão interessados para dançar no seu gru-

po infantil e adulto. Contacte o Steven, 416-

678-2201 para mais informações.

Consulado Geral de Portugal 

em Toronto
II Encontro Intercalar dos Investidores 

da Diáspora   

38 University Ave, 14th floor, Toronto

De 24 a 26 de julho

II Encontro Intercalar dos Investidores da 

Diáspora, no Funchal

Casa da Madeira
Piquenique PALUCA   

24120HWY 48, Georgina - Madeira Park

Sábado, 27 de julho

Casa da Madeira
Nossa Senhora do Monte   

24120HWY 48, Georgina - Madeira Park

Sábado e domingo, 17 e 18 de agosto

2019 Toronto Summer Music Festival
Toronto Summer Music Festival is the city’s premiere classical music festival that 
spans three weeks in the summer (July 11 – August 3) and welcomes dozens of 
award-winning musicians who showcase their talents across the city.

With acclaimed violinist and TSM artistic director Jonathan Crow at the helm, the 
2019 festival will showcase the talents of internationally acclaimed pianist Angela 
Hewitt, celebrated soprano Adrianne Pieczonka, Juno-nominated New Orford 
String Quartet, Grammy Award-winning tenor Anthony Dean Griffey, COC mez-
zo-soprano Rihab Chaieb, among many others.

Information about venues: www.torontosummermusic.com

When: 

Souvenir de Florence: July 26, 2019, 7:30 pm - 9:30 pm
Europe and the New World: July 29, 2019, 7:30 pm - 9:30 pm
Angela Hewitt: July 30, 2019, 7:30 pm - 9:30 pm
Ensemble Made in Canada: July 31, 2019, 7:30 pm - 9:30 pm
Song of the Earth: August 1, 2019, 7:30 pm - 9:30 pm
Mendelssohn Octet: August 2, 2019, 7:30 pm - 9:30 pm
TSM Finale: August 3, 2019, 7:30 pm - 9:30 pm

416-900-6692
info@mileniostadium.com
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2019 CHEVROLET BLAZER

15% of MSRP
CASH PURCHASE CREDITS ON SELECT 2019 MODELS

UP
TO

ELIGIBLE COSTCO MEMBERS RECEIVE

PREFERRED
PRICING

$500 COSTCO
CASH CARD*+

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

Tony Carvalho  |  cell: 416.723.2431  |  tcarvalho@applewoodauto.com

*Costco Member Exclusive Offer consists of Preferred Pricing and $500 Costco Cash Card. To qualify for the Preferred Pricing, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since 
July 2, 2019 or earlier and must: (1) Register with Costco to receive your non-transferable Authorization Number; (2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible 
new or demonstrator in-stock 2019 Chevrolet: All-New Silverado 1500, Silverado 1500 Limited, Blazer (excl. 2.5L), Camaro (excl. ZL1), Corvette (excl. ZR1), Colorado, Equinox (excludes LS), Tahoe, Traverse and Suburban; 

delivered from July 3, 2019 to July 31, 2019. In addition, to receive a $500 Costco Cash Card by e-mail, submit a redemption form to Costco within thirty (30) days of vehicle delivery and complete a Costco member satisfaction 
survey. Costco will validate your membership at the time of registration and survey completion to determine eligibility.  Please allow three weeks for Costco Cash Card delivery, pending completion of all eligibility requirements; 

including redemption form submission, purchase verification and survey completion. Costco Cash Cards will be emailed to the email address provided to Costco at the time of registration. The purchase or lease of a vehicle does 
not qualify for the calculation of the Costco Executive Membership 2% reward.  Offer may not be redeemed for cash and may not be combined with some other GM Canada incentives. Limited time offer. Conditions and 

limitations apply. Tax, title, registration and license fees, personal property registration fees, and additional products and services are not included in the Preferred Pricing.



FOR SALE 
Jane & Lawrence

GILBERT LOPES
www.soldbygil.com

416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas

416-731-4280

RUI RAMOS
Rep. Vendas

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca 

416-528-4724

Leaside: 1739 Bayview Avenue  
Tel: 416.487.5131

Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W  
Tel: 416.530.1080

Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W  
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com 

Open house this sat/sun 2-4 pm. Asking 
$549,000. Located on a quiet tree lined street, 
great opportunity for starting a family or down-
sizing, bungalow has been completely renovated 
from top to bottom, main fl oor features engineer 
hardwood thru out, updated kitchen, open con-
cept with en-suite laundry on upper level

Asking $ 888,000. Open house this sat/sun 2-4pm. 
Original owner, fi rst offering. Nested on a quiet 
st, this home offers over sized living & dinning rm 
with hardwood through-out. Generous kitchen 
with center island w/ a dinette with w/o to yard. 
Upper level, 3 bedrooms with hardwood and 
closets, also sky lighting stairwell

Incredible investment opportunity, current use me-
chanic shop can be used for multiple purposes. Pre-
mium lot 36 by 120 feet, corner exposure high traffi c 
area, rare opportunity to update existing structure, 
renovate, build or take advantage of existing use. 
Property is being sold “as is” condition! 3 bedroom 
bungalow currently tenanted willing to stay

Detach Bungalow on a 28 by 140 lot with a 
detach garage in the back. Fully renovated with 
3 bedrooms and a side entrance. Perfect for 
entertaining. Close to future Eglinton LRT.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Be the fi rst to live in a fully renovated 3 bedroom 
house. Open concept living and dining with a 
huge eat in kitchen, 3 big bedrooms, Laundry 
and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms 
and a built-in garage, basement apartment 
for extra income. Very well maintained home.
Call Daniela to Book an appointment 
416-731-4280

Just Listed
677 Pine St Cambridge

Just Listed
26 Estoril Terr, Toronto

Just Listed
521 Keele St, St Clair / Keele

FOR SALE 
Keele/Rogers

3 quartos de cama,  3 casas de banho, 2 coz-
inhas, soalho em madeira, tampos de cozinha 
em quartz, cave acabada com entrada separada 
1 quarto de cama.

Bungalow 
Keele & Lawrence

 FOR RENT 
$2,500

3 bedroom, 4 bathroom, engineered fl oors, heat-
ed fl oors in all bath rooms and basement, private 
drive, separate entrance to basement, fl oor to 
ceiling windows and much more...
Contact Fernando Ferreira 416-528-4724

FOR SALE 
Investment property

SOLD

4 quartos

Black Creek e 401

4 quartos – 5 casas de banho

Mississauga

Asking 959 000

Mississauga
403 e Hwy 10

4 quartos – 5 casas de banho

Casa Nova

Casa de 2 Pisos
Glen Shields

4 quartos de cama, 4 casas de banho, cozinha 
nova com granito, quintal enorme, cave acaba-
da com entrada separada.

SOLD


