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EDITORIAL

Em 2014, na América do Norte, o negócio do desporto 
valia 60.5 biliões de dólares. Estima-se que irá chegar 
aos 73.5 biliões de dólares em 2019. Em cinco anos 
houve um crescimento de 20% e o principal motivo 
é o aumento da receita dos contratos de direitos dos 
media, que prevê ultrapassar as receitas de bilheteira, 
tornando-se o maior segmento da indústria desportiva. 

Em comparação, hoje em dia, globalmente a indús-
tria desportiva tem um valor que vai dos $480 aos 
$620 biliões. 

A indústria desportiva tornou-se num negócio que, para 
entreter mais, faz o intercâmbio de seres humanos e os es-
pectadores, mais exigentes, vivem enfeitiçados com a na-
tureza competitiva do seu desporto favorito. 

O futebol é, de longe, o desporto número um no mun-
do. Algumas estimativas sugerem que tem um valor de 
$500 biliões, mas pode ter até $1.3 triliões, devido a ne-
gociações não declaradas e dissimuladas por parte das 
empresas de gestão desportiva e dos agentes que hoje 
controlam o negócio do desporto. 

Estes agentes e agências tornaram-se superestrelas que, 
em conjunto com os donos das equipas (SAD’s), trocam uma 
mercadoria com o nome de ser humano, como se fossem uma 
ação ou título. 

Este editorial foca-se sobretudo no futebol, como o 
maior desporto do mundo, que atrai fãs fanáticos que são 
encorajados pelos clubes de apoio, o que em troca gera 
negócio. As 20 equipas de futebol mais valiosas do mun-
do combinam um valor de $1.69 biliões. Este aumento de 
valores resulta do crescimento da receita. Na época 2016-
2017, as 20 equipas principais ganharam uma média de 
$428M, 40% mais do que nos cinco anos anteriores. Estes 
ganhos, juntamente com a receita das bilheteiras, devem-
-se às vendas de mercadorias, comida e trocas e/ou vendas 
de jogadores. Em 2017, os quatro jogadores mais bem pa-
gos eram o Cristiano Ronaldo, LeBron James, Lionel Messi 
e Roger Federer. A maioria só ouve falar do top de joga-
dores para elevar o perfil das equipas, resultando em mais 
vendas e num valor mais elevado para a equipa. O elenco 
de jogadores de apoio, mesmo que bem pagos, estão ali 
para apoiar a “estrela” da equipa. 

A visão global da indústria desportiva demonstra que 
existe pouca lealdade por parte dos jogadores, donos e 
agentes para com as cidades/países onde jogam. É um 
trabalho de vigaristas, perpetuado por uma indústria que 
alimenta muitos carrascos, numa sociedade que serve 
desporto medíocre a clientes insatisfeitos. E, tal como 
dizem, “temos sempre o próximo ano”, o problema é 
que no próximo ano tudo vai continuar igual. A saga do 
Kawhi Leonard é um exemplo perfeito de um jogador que 
desempenhou um papel digno de um ator e a cidade acre-
ditou. Ele nunca teve a intenção de ficar em Toronto e, na 
verdade, foi forçado a assinar com Toronto. Esta charada 
fez com que milhares de pessoas lhe implorassem para 
ficar e os políticos atropelavam-se para o impressionar. 
Sim, ganhámos a taça, mas perdemos a nossa dignidade. 
Algum jogador merece este tipo de bajulação? Um pouco 
mais de sofisticação teria reconhecido as suas verdadeiras 
intenções desde o início. Não existe lealdade no desporto. 

É um negócio egoísta que se pode comparar aos antigos 
dias de escravatura e à troca de animais e outros bens em 
feiras. Neste caso, os seres humanos são os itens a serem 
negociados e as pessoas que espalham o fanatismo do des-
porto apoiam os donos e os gestores egoístas a completa-
rem as transações. 

As pessoas jovens devem praticar desporto e tentarem 
melhorar-se a si próprias. Infelizmente, cada vez mais sur-
ge na alma a ganância que evoca visões de estrelato e dos 
dólares que o acompanham. Estas são meras fantasias que 
irão desapontar 99% daqueles que tentarem viver neste 
mundo de ilusões. Terminarei por repetir uma publicação 
que, na minha opinião, descreve o negócio do desporto: 
“Pessoas falsas são simpáticas apenas quando é conve-
niente, porque têm uma agenda escondida.” 

A agenda escondida és tu.

Manuel DaCosta
Editorial

Desporto

Diversão ou
Escravatura?

The business of sports in North America was worth $60.5 billion 
in 2014. It is expected to reach $73.5 billion in 2019. In five years, 
has been a growth of about 20% and the biggest reason for such 
growth are projected increases in revenue from media rights 
deals which predicted to surpass gate revenues as the sports in-
dustry largest segment. 

In comparison, today’s global sports industry is worth between 480 
and 620 billion dollars. 

The sports industry has become a business which trades in 
human beings and animals in order to entertain more and more, 
demanding spectators infatuated with the competitive nature of 
their favourite sport. 

Soccer is by far the #1 sport in the world. Some estimates suggest 
a value of $500 billion but could be as high as $1.3 trillion because of 
unreported and underhanded dealing by sports management com-
panies and agents who today control the business of sports. 

These agents and agencies have become superstars who together with 
team ownership (SAD’s) trade a commodity called human beings as if 
they were a stock or a bond. 

This editorial will focus mostly on soccer as it is the biggest sport 
in the world attracting fanatical fans who are encouraged by suppor-
tive clubs, which in turn generates business. The 20 most valuable 
soccer teams in the world are worth an average of $1.69 billion. This 
surge in values has been the result of revenue growth. The top 20 
teams earned an average of $428M in 2016-2017, up more 40% than 
five years ago. These earnings, in addition to gate receipts, are due 
to merchandise sales, food and trading of players. In 2017, the top 
4 players in earnings were Cristiano Ronaldo, LeBron James, Lionel 
Messi and Roger Federer. Most only hear about the top players to 
raise the team’s profile, resulting in more sales and added value to 
teams. The supporting cast of players, while well paid, are there to 
support the “star” of the team. 

An overview of the sports industry shows that there is little loyalty 
of players, owners and agents to cities/countries they play in. it’s a con 
job perpetrated by an industry that feeds many hangers in a society 
that feeds mediocre sports to unsatisfied clients. As they say, “there is 
always next year”, except next year will be the same. The Kawhi Leo-
nard saga is a perfect example of a player who perpetrated an acting 
job on a city and the entire charade had thousands of people begging 
him to stay and politicians falling over each other to impress him. Yes, 
we won the cup but lost our dignity. Is any player worth this type of 
adulation? A little more sophistication would have recognized his true 
intentions right from the start. There is no loyalty in sports. 

It’s a self-serving business comparable to the old days of slavery 
and the bartering at fairs for animals and other items. In this case 
human beings are the item being negotiated and people who spread 
the fanaticism of sports, support greedy owners and managers in 
completing the deals. 

Young people should be in sports and try to improve themselves. 
Unfortunately, more and more greediness enters the psyche and 
conjures up visions of superstardom and dollars that go with it. These 
are merely illusions that will disappoint 99% of those who try to live 
within this illusionary world. I will end by repeating a post which, in 
my mind, describes the business of sport: “Fake people are only nice 
when it’s convenient for they usually have a hidden agenda”. 

The hidden agenda is you. 

Sports

Fun or Slavery?
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In the world of sports, some are driven by 
success, fame or to be the best and some are 
driven by the power of will to go beyond their 
capabilities. Sports exist in many forms and 
move crowds of people to watch their teams, 
hopefully, win. However, winning is also syno-
nym of more money, more profits. And that 
often ends up being the priority. We flipped 
the coin to have a glance at the other side of 
the game. Athletes who prove that less can 
be more and that there is more to sports than 
revenue. Karen O’Neill is the CEO for the Can-
adian Paralympic Committee and helped us see 
through the true essence of sport. 

Milénio Stadium: What can we consider to be a 
paralympic athlete?
Karen O’Neill: At its core, a paralympic athlete is 
an athlete who has participated in the Paralympic 
Games. If not, it is called a para athlete. Now, if an 
athlete has a physical, vision or/and an intellec-
tual disability, any one of those tree impairments, 
would be possible for an individual to have those, to 
participate as a para athlete or paralympic athlete.

MS: What is, in general, these athletes’ background?
KN: Our athletes are athletes first. And they 
happen to have an impairment or disability. For 
people who might not understand how an athlete 
becomes a paralympic athlete: a disability or im-
pairment can occur one of two ways. The first way 
is congenital, it means an individual would be born 
that way, like missing an arm or a leg, they can be 
shorter in stature… And the second way would be 
acquired. And it is usually through an illness or an 
accident, for example. One of the most interesting 
things, and the most inspiring is the many stories. 
For instance, we are having the regional Parapan 
Games in Lima, Peru, at the end of August. And an 
example of these stories would be Anthony Capel-
lo who is a Para Taekwondo athlete. He was born 
with his arms a little bit shorter than average and 
without an elbow on one of his arms. Or it could 
be someone like Steph Dickson, she is an honor-
ary leader for team Canada, she is one of the most 
condecorated swimmers and she was born with-
out her right leg and hip. Also, a couple of exam-
ples of athletes that have acquired impairments is 
rugby player Trevor Hershfield. He was in a car 
accident and had a spinal cord injury. So, he found 
a sport he could play and very quickly progressed 
to a world class level of competition and now we 
can say he is a star on the team.

MS: Can sports be empowering for them?
KN: No question, and many of our athletes talk 
about just that. Specially after an accident, when 
they might see the things that they no longer 
have or compare to how they presented them-
selves… many of our athletes now talk about 
how exceptionally an opportunity it has been for 
sports, because it really pressed them or forced 
them to look at life a little differently. To look 
upon the abilities they have. You know, they 
wouldn’t wish they had an injury, but recognize 
how it pressed them to look at life far differently 
that they would have done before.

MS: How are sports more or less distant from 
their essence, given the heavy financial industry 
that often overlaps with some values? Also, are 
paralympic sports and athletes closer to the true 
beauty of it?
KN: Let me start it off with a personal reflection. 
My involvement with the paraylmpic sports is be-
cause I really feel that the values I hold for how 
we operate as individuals or community or as a 

country are closest to my experience with para-
lympic sports. I would say that at many levels it 
still remains in inequity in the investment in para-
lympic sports compared to other sports outside of 
these. But I think that these would be the closest 
approximation, in my experience, for what I be-
lieve sports stand for, which is fellowship, a val-
ues-based approach in terms of fair play, learning 
how to become a good team member, a support-
er. These are the kind of values I consider to be 
the closest approximation that for me still reside 
heavily in Paralympic sports.

MS: Do paralympic athletes have the same mon-
etary recognition as other sports?
KN: You probably hit some of the core issues that 
kind of define what we would look at within the 
paralympic sport arena. First part of the answer 
is we’ve made some tremendous games dur-
ing the last couple of years in terms of creating 
a more equitable representation for resources 
invested in Paralympics, compared to Olympic 
or other sports. But I would say that we are not 
there yet. We still have a fair way to go, whether 
it be from a system stand point, the investment 
in the organizations at the national, provincial 
and local level. Also, in terms of sponsorship and 
recognition. At the Canadian Paralympic level, 
we have some outstanding sponsors who I think 
who understand the importance of valuing both 
the Olympic and the Paralympic athletes. Petro 
Canada, Canadian Tire Corporation and Bell Can-
ada are just a few examples that are working hard 
to represent these athletes’ journey and looking 
at how they can best support them. Be it through 
financial support, competition, daily train-
ing environments and also sharing their stories 
through other mediums.

MS: Why don’t the Paralympic Games run in con-
junction with the Olympic Games?
KN: The Paralympic Games are the second lar-
gest sporting event in the world. More than four 
thousand athletes participated at the Rio 2016 
Paralympic Games. Considering the staff, volun-
teers, accommodation, transportation and overall 
scheduling that would be needed to host such an 
event, it would be nearly impossible for one city 
to host both the Olympic and Paralympic Games 
simultaneously. Under the agreement between 
the IOC and IPC, it was determined that the Para-
lympic Games will always take place following the 
Olympic Games in the same host city.

MS: How can we support paralympic sports and 
athletes?
KN: I’m going to say that the power is actually in 
the sport fans’ hands and their feet, quite honest-
ly. What they shop, what they listen to… I would 
say that the first thing to do is to ask questions. 
When there is coverage of games either on the tv, 
on the radio, the newspaper, a live streaming of 
a set of sports… ask the question: is the Paralym-
pics, is the Parapan games, is the international 
competition of para snowboard covered? So, 
first ask the question for what you normally see 
is presented in the sports agenda. Also, when you 
go to your local distribution outlet or many cor-
porate services, products’ sellers and such, ask if 
they support also people with disability. As if not, 
why? As a country and a community, we really 
believe that there should be equity of opportun-
ity in representation. Engage in the conversa-
tion, asking questions and seeking to understand 
why people are or not presenting an opportunity 
to educate on what else is possible.

Telma Pinguelo/MS

The true essence

of sport 
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Nome: Tarantini 
Jogador de futebol
Gestaçô, Baião, Portugal
Idade: 35 anos
Formação académica: Licenciatura em Despor-
to, Mestrado em Ciências da Educação, Doutoran-
do na área “Transições de carreira no desporto”
Clubes representados:
Amarante
S.C. Covilhã
Gondomar SC
Portimonense
Rio Ave (há 12 épocas seguidas)

A escolha de vida profissional

“Sempre quis ser jogador de futebol. 
Nunca fui um mago da bola, mas tinha 
uma enorme vontade de triunfar, de jo-
gar nos grandes palcos do futebol portu-
guês. Entre derrotas, empates e vitórias 
continuo a viver o sonho há 16 anos sem-
pre com a alegria e as maravilhosas sen-
sações que este jogo me dá.”

Percurso escolar 

“Gosto de projetar a vida desafiando-me 
constantemente a alcançar objetivos que 
me permitam sentir o caminho do suces-
so. Para tal equacionei desde sempre a 
educação como um forte pilar na minha 
vida. Na Universidade da Beira Interior 
concluí as licenciaturas em Ciências do 
Desporto e Educação Física e Desporto 
Escolar, o mestrado na área do futebol, 
sendo atualmente doutorando na área 
das transições de carreira. Em 2016 criei 
“A Minha Causa”, um projeto que está 
a despertar uma geração de pessoas por 
todo o país, seja através de palestras, 
investigação, documentários ou livro. 
Acredito que o meu percurso possa servir 
de inspiração para outros transformarem 
os seus sonhos em intenções.”

12 épocas a jogar no Rio Ave 

“O sonho de jogar por um clube maior 
existe, mas a oportunidade é cada vez 
mais estreita. Em 2014, a grande época 
do Rio Ave, tive convites da Grécia, Itá-
lia e Irão, mas de clubes que fossem bons 
para a minha carreira... “Vais resolver o 
resto da tua vida?”, perguntou-me a mi-
nha mulher [que é médica]. A conclusão 
fácil foi: não. E trocar por trocar não faz 
sentido, nem mesmo por mais dinheiro.”

Os desportistas profissionais e os es-
tudos

“Infelizmente os jogadores de futebol 
ao nível da formação académica são li-
mitados. Segundo disse há tempos o 
presidente do Sindicato dos Jogadores 
numa entrevista, apenas 4% dos joga-
dores em Portugal têm uma licenciatura. 
Nos olímpicos, 65% dos nossos atletas 
presentes no Brasil tinham licenciatu-
ra ou frequência do ensino superior. E 
não se pode dizer que os futebolistas são 
profissionais e os outros atletas de alta 
competição não. É mentira. Nem se pode 
utilizar a desculpa de o futebol ser o jogo 
coletivo. Temos muito tempo livre. Ad-
mito que nas modalidades individuais 
haja mais agilidade de tempo, mas tam-
bém cumprem horários.”

Os jogadores, os seus agentes e os 
milhões

“Em geral, acreditam que alguém vai fa-
zer alguma coisa por eles, quando o mais 
importante é o que fazemos por nós pró-
prios. Mas há agentes sérios e competen-
tes. Em Portugal, 90% dos profissionais 
de futebol ganham em média €50 mil 
líquidos/ano. Os outros 10% têm orde-
nados bem acima. A disparidade é mui-
to grande. Nas maiores ligas europeias 
são valores bastante mais elevados. Há 
uma tendência para generalizar os jo-
gadores como estrelas. O futebol é uma 
bolha, um mundo à parte, mas se esses 
valores são praticados é porque o futebol 
gera milhões. Costumo dizer que somos 
palhaços num circo de milhões, por isso 
devemos ser bem pagos. Se o Cristiano 
Ronaldo ganha o que ganha é porque 
merece e porque os clubes fazem muito 
dinheiro com ele.”

Tarantini in
Declarações feitas a diversos orgãos de comunicação

Ser desportista profissional – seja em 
que modalidade for – é para muitos jo-
vens um sonho. Primeiro movido pela 
paixão pura à atividade física, de uma 
forma geral, e àquela modalidade em 
particular. Mais tarde o sonho passa a 
ser alimentado pelo fascínio pelas vidas, 
de riqueza mais do que evidente, dos 
seus ídolos.

O sonho passa então a dormir numa 
cama feita de ilusão – que leva tan-
tos a pensar que também eles atin-

girão a fama que os transportará para uma 
vida glamorosa e rica.

Efetivamente a percentagem dos que en-

riquecem à custa da sua habilidade física é 
infinitamente pequena, quando enquadra-
da no total de jovens que alimentam esse 
sonho, carregado de ilusão. É que não basta 
ter talento – será necessário ter cabeça para 
gerir uma vida profissional sempre muito 
curta e, ainda por cima, é preciso ter sor-
te. Sorte porque o físico se mantém forte – 
sem que as lesões o destruam em segundos; 
sorte porque “não há campeões sem ela”; 
e sorte porque há escolhas que se fazem na 
vida que resultam bem ou mal conforme o 
“alinhamento das estrelas”.

Trago-vos a este propósito duas histórias 
de vida – dois desportistas profissionais 
que podemos considerar “diferentes”. Por 

um lado, porque trabalham num mercado 
de trabalho que os compra e vende, deter-
minando assim muito do seu percurso. Um 
mercado dominado por agentes que vivem 
à custa do talento dos que representam, 
mas que são considerados essenciais (pelo 
menos por alguns…) para lhes garantirem 
um futuro na vida profissional que esco-
lheram. Mas o que marca a diferença nestes 
dois desportistas é a evidente sensatez. É 
terem tido a consciência de que precisa-
vam de garantir o futuro, quando o talento 
desportivo se perder no meio de lesões ou a 
idade começar a pesar demasiado e a pren-
der movimentos.

Estes dois desportistas apostaram no 

seu sonho, mas não deixaram de inves-
tir na sua formação académica. O sonho 
concretizou-se, pelo menos, parcialmente 
– são ambos profissionais que têm ganha-
do a vida a fazer o que mais gostam, mas 
a consciência da efemeridade da profissão 
que escolheram manteve-lhes os pés bem 
assentes na terra.

Deste modo, Tarantini e Brian Ofori ga-
rantem que “há mais vida” para lá do fute-
bol ou basquetebol e não correm o risco de 
engrossar a lista dos que de uma boa vida 
(às vezes mesmo muito boa!!) passaram 
para a situação de vida miserável.

Madalena Balça/MS

Para lá do sonho…

a vida real

Milénio Stadium: When did you feel like you 
needed an agent to manage your career?
Brian Ofori: Ever since I graduated 
from university. As a player in north’s 
America who is looking to play in other 
regions of the world, it is almost essen-
tial that you have an agent or someone 
who can represent you in other parts of 
the world. Agents have a list of contacts 
world wide and therefore make it easier 
to get connected to various clubs.

MS: What kind of agreement do you 
have with him?
BO: Our agreement is a standard 
agreement. He will find me jobs play-
ing basketball in leagues worldwide, 
and as compensation he gets 10% of 
my total salary.

MS: You’re an international basketball 
player, who’ve been playing in different 
countries. What moves you: the love for 
the game or the love for money?
BO: It’s almost a combination of both. 

The love of the game is what got me 
this far and has given me the strength 
needed to grind through difficult times. 
My love for money or more specifically 
traveling is what makes me want to 
continue to work hard so I can extend 
my career and see and experience the 
world around me.

MS: When your agent is negotiating 
your future, do you feel like you’re just 
like merchandise in the market?
BO: It’s more so as an employee for that 
business. My agent advertises me as 
an employee that can most benefit the 
particular business most interested in a 
player such as myself.

MS: Do you consider your agent also 
your friend?
BO: I consider my agent a partner. He 
gets paid if I get paid. The more I get 
paid, the more he gets paid. So our part-
nership allows for appropriate com-
munication that isn’t too formal but also 
gets the job done. 

A causa de Tarantini
É uma plataforma digital (www.tarantini.pt) de alerta aos jovens para o risco de 
apostarem tudo numa carreira que pode nunca acontecer ou acabar repentinamente. 
Tarantini promove palestras em colaboração com o Carlitos e escreveu um livro com 
o título “A Minha Causa”, que é a sua história de vida. Faz investigação que publica 
na sua página, como por exemplo: 80% dos jogadores da NFL estão falidos três anos 
após terminarem a carreira, e três em cinco da Premier League também. Tarantini 
considera que são conclusões que não podem ser ignoradas. No seu entender esta 
situação não tem a ver com dinheiro, mas antes com o modo de estar na vida. Nesta 
plataforma, Tarantini sublinha um facto que não pode ser ignorado - a carreira dos 
futebolistas acaba aos 30 ou 35 anos ainda com muita vida ativa pela frente. Daí que 
entenda que o futuro tem de ser planeado e preparado. O clique para o abraço a esta 
causa foi o abandono prematuro de carreira de Fábio Faria [ex-Rio Ave e ex-Benfica], 
devido a um problema cardíaco. Com o apoio do Sindicato, Fábio Faria hoje tem um 
curso e tem uma loja de confeção.

Name: Brian Ofori
Basketball player
Montreal, Canada
Age: 27 years old
Education: Bachelor degree in psychology, a dip-
loma in general social sciences and a certificate in 
public relations.  

Played in:
Canada: University of Regina and others
USA: Brookwood Elite
British Virgin Islands: St. Vincent national team
Spain: Iraurgi
Portugal: Sampaense C
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We all have our favourite teams. We watch the games, 
buy jerseys, tickets, merchandise, we follow our fa-
vourite players on social media as often see them as 
role models. Oh! The emotion and beauty of the game! 
But is sport really all about passion? Everyday billions 
of dollars flow back and forth under the skin of this in-
dustry and that affects us in more ways that we have 
imagined before. To understand this issue, we spoke to 
Ann Pegoraro, director of the Institute for Sport Mar-
keting and professor in the School of Human Kinetics.

Milénio Stadium: There is currently a massive industry 
behind sports. How are we affected by the investments 
and financial movements on this industry?
Ann Pegoraro: I think we are finally seeing the sports indus-
try as we see other industries, like the automobile, airplane 
or banking industry. It is an industry that has a lot of money 
in it and the money comes from different sources: from the 
owners of the teams and leagues and other entities such 
as the brands that are part of that sponsoring. And money 
flows back and forth, from consumers, such as ourselves, 
when we purchase tickets or merchandise. So, there’s a lot 
of money involved in the sport industry that flows in very 
different ways. I think one of the things that affects us as 
consumers, for sure, is the prices that are changing all the 
time, and mostly only in one direction, which is up! And 
the cost of getting involved with sports, for the consumer, 
seems to be going up. But we also need to think a little bit 
about what happens particularly in the context of countries 
in North America, where we look at Canada and the United 
States in particular, using public money to fund profession-
al sport in terms of funding arenas or stadiums or the build-
ing of those to host major games. There is a cost to us, as 
taxpayers, when those decisions are made. So, I think there 
is an impact on us, and it comes in ways that we could rec-
ognize when we choose to participate in sport. But it also 
comes in other ways that maybe not everyone is aware of: 
through tax subsidies and government funding to both pro-
fessional and amateur sport.

MS: Passion for sports vs sports being about money: how much 
is the true essence of sports affected in detriment of profits?
AP: I think if you’re pure about sport and love it for the 
idea of what happens inside of a game match and who can 
win, seeing just the beauty of the game, then it’s probably 
harder to actually see the other side. Nowadays there’s 
much money involved in, and we see the overt money 
part of it, but we know about but the other side, like the 
betting on sports. Things that we don’t necessarily see. So, 
there is an impact of people having less of a pure intent on 
the outcome of the match. If I’m a fan and I just would like 
my favorite team to win, that is different from when I’m 
betting on the team and need that team to win to make 
money. I think the true essence of sport was that sort of 
focus on an athletic endeavor. And then when we see 
companies get involved in sponsoring athletes or teams, 
they’re looking for some sort of attachment to a winning 
brand. And sometimes, to win in some sports we see the 
need to cheat. If we look, one of the most maligned sports 
around doping is cycling. For instance, the Tour de France 
is an example of the premium rates and the teams that are 
sponsored in the businesses. A lot of those athletes and 
previous champions have admitted that have been caught 
cheating. This is not only about the chance of winning, but 
it also has to do with the more you win, the more money 
your team attracts.

MS: Do all these factors instigate corruption in the sports 
industry? 
AP: I think yes, hundred percent. Let’s look at FIFA, the 
football federation, perhaps maybe now one of the more 
corrupt organizations because of the nature of the broad 
appeal and passion behind football and the interest in 
hosting World Cup, even in being part of regional compe-
titions. There’s been a lot of money that’s changed hands 
in that organization in terms of driving to catch up, to get 
the world centre. We can even look at what’s happen-
ing in Qatar, around the building of the stadium and the 
money that’s being put into it. They shifted the World Cup 
from summer to the winter time, so there’s a lot of things 
that go around and it has to do with how many billions 
of dollars will be profitable from that. This corruption in 
sport goes hand in hand with how much money we can 
come into sports.

MS: How are social media influencing sports?
AP: We’ve been studying social media and its rise in sports 
for about a decade now. We’ve seen a huge shift, and the 
first thing we have to agree to, in general, on the rise of 
platforms like Facebook, Instagram and Twitter is that 
they fundamentally changed the way that we communi-
cate as human beings. They’re media broadcast platforms 
and that’s really shipped in what’s happening in sports. 
Early on we had to wait for the media to ask athletes ques-
tions and, you know, wait for the sort of mediated discus-
sion with them. But now they have a platform and they 
could just broadcast themselves. One of the things we’ve 
seen over the last 70 years is that athletes have really 
taken advantage of social media: they can become their 
own media company. We can see how LeBron James, who 
now has created an empire and he uses his social media 
platforms to support and promote that empire, whether 
he’s doing a TV show or supporting his own son. So, we’ve 
seen how that the power is there, these platforms can be 
powerful tools for them to build themselves again as a 

brand that consumers like. Also, it changed how we now 
consume sport. If I’m at home watching, I can always be 
on my phone and watching virtually with a whole group of 
fans around the world that are also watching my favorite 
team play. So now I’ve been able to connect to other fans 
and express my fandom in their social media. We’ve got 
this sort of two-way communication going, where before 
we used to only broadcast, but now we can actually en-
gage with people. Those things really shifted the way that 
that sport entities communicate, and I think the next level 
we’re seeing now is all these platforms are starting to be 
used to broadcast sport. Twitter now has broadcast NBA 
games and Facebook has Major League Baseball games be-
ing broadcast. Social media are now a massive part of the 
media empire around sports.

MS: The pricing of tickets and other sport related items is 
often very high. Are sports for everyone?
AP: I think not all sports are. I mean, particularly, if you 
look at the Toronto sport market, in Canada, being prob-
ably the largest one with the major league teams… Now the 
Raptors have won the championship, so we are going to 
see tickets, merchandise and everything be priced much 
higher. I think that we see particularly in male profession-
al sports that the ticket prices are going up. The average 
price or cost to attend the NFL game in the United States 
is $200 a person and that’s not accessible to everyone for 
sure. But what I think that’s happening with that and 
could be positive is that now there are other sports that 
are available. That are pricing themselves to be accessible 
and it’s the right time for them to think about how they 
could capture the sports fans and provide them with an 
acceptable experience.
Women sport is a good example. I went to the World Cup 
in France and I could buy tickets that were lower level 
tickets that were at a super acceptable price. What I spent 
to go to the final game, for 4 tickets, I wouldn’t be able to 
buy one ticket to a men’s football match on the top level 
football. The top level sport t is pricing itself away from the 
everyday consumer. With that money, maybe they would 
make, you know, a trip of a lifetime.

MS: What is the advice you would give to sport fans and 
consumers?
AP: I think the one thing we could really consider is that 
you never know when you’re going to see the next star. 
So, going to some of the lower level sport events, where 
you can really get close to the action and you can see some 
amazing athletes before they become superstars. This is 
something to consider. But if you’re super interested in 
football or basketball, there are ways for you to see the next 
level of sports athletes. You know, superstars are coming 
before they’re out there and so there’s different ways we 
can consume sport. In general, we need to be aware that a 
lot of times, when we buy these big ticket items, very little 
money goes to the athletes themselves. The way the sys-
tem works, a lot of the money goes into the pockets of team 
owners and leagues and the federations… Thinking about 
that, even though I’m buying a jersey from Nike, that that 
money is not going to those athletes. So, I can show my fan-
dom, but I’m not necessarily supporting the athletes. Now 
that I’ve studied this and I know all the other things that are 
behind sport, sometimes it’s hard to look at it in other way, 
but I still think there’s some beauty and purity in athletic 
endeavor, I can still enjoy being a fan.

Telma Pinguelo/MS

Is sport really all about 
passion? 
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Afinal o que leva hoje tantos jo-
vens a tentarem seguir uma car-
reira num mundo do futebol? 
Mauro Eustáquio tem 26 anos e 
joga no Calgary FC, em Alberta. 
Em entrevista ao Milénio Stadium, 
Mauro explicou-nos o que o levou 
a seguir uma carreira profissional 
nesta área onde cada vez há mais 
competição e onde o dinheiro pa-
rece falar cada vez mais alto.

Milénio Stadium: Porquê o futebol e 
não outro desporto qualquer?
Mauro Eustáquio: O futebol em Por-
tugal é como uma religião e o meu 
pai, quando era jovem, chegou a ser 
jogador de futebol. O meu primeiro 
brinquedo foi uma bola de futebol 
- está dentro de nós, é muito difícil 
de explicar. Quando era pequeno jo-
gava muito à bola com o meu irmão, 
Stephen Eustáquio, que hoje joga no 
Cruz Azul, no México. 

MS: Chegaste a estar matriculado no 
Instituto Politécnico de Leiria.
ME: Eu nasci em Leiria e fiz o secun-
dário em Alcobaça. Depois entrei 
para a universidade para fazer a li-
cenciatura, mas acabei por desistir 
do curso. E ainda bem, porque hoje 
percebo que teria sido um erro. Os 
meus pais imigraram para o Canadá, 
para a província de Ontário (Lea-
mington). A nossa família sempre 
apoiou o futebol, sobretudo o meu 
pai, porque para a nossa mãe a escola 
era a prioridade. Na altura tínhamos 
um contrato - só jogávamos futebol 
se as nossas notas não descessem. 
Comecei a dar os primeiros ponta-
pés na bola quando tinha três anos 
e sempre quis manter o meu nome 
próprio como nome profissional 
porque tenho muito orgulho nas mi-
nhas raízes. 

MS: Hoje jogas pelo Calgary FC, mas 
já passaste por vários clubes.
ME: O meu primeiro contrato pro-
fissional foi no Ottawa FC, na altura 
tinha 20 anos e acabei por ficar lá três 
épocas. Depois fui para o Edmonton 
FC, onde estive uma época e antes de 
vir para o Calgary FC fui para o Penn 
FC nos EUA. Quando estive na Amé-
rica sofri uma lesão e estive nove 
meses em recuperação. Nessa altura 
pensei em desistir, mas pensei muito 
no meu irmão que é a minha maior 
inspiração. O Stephen é um jogador 
baixo, franzino e magro, mas sem-
pre lutou e trabalhou para se trans-
formar num grande jogador. 

MS: O futebol da América do Norte é 
muito diferente do europeu.

ME: O futebol em Portugal e na Eu-
ropa é muito mais tático, enquanto 
que aqui, na América do Norte, é 
mais físico. Já representei a seleção 
nas camadas jovens e gostava muito 
de um dia representar a seleção na-
cional do Canadá. 

MS: O futebol movimenta muitos 
milhões e alguns jogadores famosos 
são acusados, de vez em quando, de 
fugir ao fisco. 

ME: Todo o cidadão tem de pagar 
impostos, não são apenas os jogado-
res de futebol. Acho que o problema 
poderia ser ultrapassado se o Estado 
aumentasse a fiscalização. 

MS: Os clubes deviam apostar mais 
na formação?

ME: O meu primeiro clube em Portu-
gal foi o União Desportiva de Leiria. 
Recordo-me que o União começou 
a enfrentar problemas financeiros 
porque gastava muito dinheiro em 
contratações estrangeiras. Acho que 
os clubes hoje já perceberam que o 
jogador português tem muito valor e 
cada vez apostam mais na formação. 

MS: A rotina de um jogador profis-
sional é muito exigente?

ME: Comecei a viver sozinho com 19 
anos. No Calgary FC acordo às 8h e às 
8:30h já tenho de estar no Centro de 
Treinos. Às 9h tomo o pequeno-al-
moço e tenho reuniões e depois vou 
para o ginásio. Às 10:30h começo a 
treinar e depois volto a fazer ginásio 
e almoço antes de ir para casa. Devo 
sair por volta das 2h30 pm e depois 
vou para casa.

Tenho disciplina alimentar, evito 
sair à noite, não fumo e só bebo ál-
cool em ocasiões muito raras. Tento 
dormir oito ou mais horas, se possí-
vel, e todos os dias vou ao ginásio, 
inclusive aos fins-de-semana.

MS: A carreira profissional de um 
jogador acaba normalmente por 
volta dos 32 anos.

ME: Já venci dois campeonatos e 
gostava muito de voltar para a Eu-
ropa. Em Portugal podia estar mais 
perto da minha família, mas um dia 
gostava de jogar pela seleção nacio-
nal do Canadá. 

Joana Leal/MS

“O meu
primeiro
brinquedo
foi uma bola 
de futebol”
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Ana Almeida nasceu em São Sebastião 
da Pedreira, em Lisboa. O desporto des-
de cedo esteve presente na sua vida 
- começou por praticar atletismo, mais 
concretamente 100 metros e salto em 
comprimento, mas, infelizmente, teve de 
abandonar a prática desta modalidade 
por conta de uma lesão.  

Determinada, não permitiu que este 
contratempo a impedisse de perse-
guir um novo sonho: com 17 anos 

decidiu experimentar o mundo do futebol, 

como defesa. A Académica de Alvalade foi 
a sua primeira equipa. Depois de ter sido 
chamada, por duas vezes, à seleção de Lis-
boa e de ter sido campeã nacional pelo 1º de 
dezembro, Ana Almeida, que sonhava em 
ser médica, estava longe de saber o que o 
futuro lhe reservava. E não, não eram batas 
nem bisturis.

Depois de ter aceitado colaborar com um 
empresário, percebeu que este não tinha 
licença. Foi aqui que, na sua cabeça, se fez 
luz. Ana é, desde 2003, a primeira mulher 
agente FIFA em Portugal e a segunda no 
mundo. E não fez a coisa por menos: foi a 
melhor candidata no exame, alcançando 
34 pontos em 40 possíveis.

O Milénio Stadium esteve à conversa com 
Ana Almeida para tentar perceber, afinal, de 
que é feito este mundo dos agentes de fute-
bol. Será que tudo não passa de um simples 
negócio? Haverá ainda alguma preocupa-
ção com a vertente humana ou, no futebol, 
o que fala mais alto são os números? 
O “desporto rei” move milhões… mas será 
que o faz da maneira mais correta? 

Milénio Stadium: Ana, antes de mais, qual 
é o caminho a tomar por alguém que decide 
ser empresária/o de jogadores de futebol? 
Ana Almeida: Para ser agente FIFA é neces-
sário fazer-se um exame onde temos de ter 
conhecimento de todos os regulamentos 
e estatutos da FIFA e da Federação Portu-
guesa de Futebol de jogadores de futebol 
profissional. É necessário ter também o 
mínimo conhecimento do Direito Civil e de 
Contratos de Trabalho e toda a legislação 
associada. Hoje em dia a designação dada a 
este cargo é a de intermediário.  

MS: É fundadora da Associação Nacional 
de Agentes de Futebol. Que propósito tem 
esta Associação?
AA: Em 2005 foi fundada a Associação Na-

cional de Agentes de Futebol (ANAF), e eu 
tomei o cargo de vice-presidente do Con-
selho Fiscal.
O objetivo geral da ANAF é promover e 
defender os interesses dos agentes de jo-
gadores licenciados pela Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF). Nos dias de hoje a 
ANAF marca presença no Conselho Nacio-
nal do Desporto, que pretende aconselhar 
o membro do Governo responsável pela 
área do desporto em matérias relaciona-
das com a política nacional para o des-
porto, mais concretamente na definição 
de áreas e setores prioritários que digam 
respeito a essa política.

MS: Como é jogar e ter influência no futu-
ro de seres humanos - principalmente, no 
domínio da vida profissional, mas também 
numa esfera mais pessoal?
AA: É muito bom ver os nossos atletas a 
ter sucesso e saber que tive influência na 
carreira deles. É importante respeitar a fa-
mília e as suas religiões - valorizo sempre 
a parte humana. 

MS: Neste ramo profissional o objeto de 
negócio são os desportistas – que regras de 
ética devem ser respeitadas? 
AA: Quando tiramos o exame FIFA assina-
mos um código deontológico que, obvia-
mente, deve ser respeitado pelos agentes. 
Entre outros, destacam-se a integridade e os 
comportamentos éticos, o fairplay, o trata-
mento respeitoso e digno a todas as pessoas, 
proteção da privacidade e dos direitos hu-
manos e a tolerância zero à discriminação, 
ao assédio, ao suborno e à corrupção.

MS: Apesar de eventuais regras que exis-
tam neste meio há sempre a tendência para 
atitudes de deslealdade e para as chamadas 

“rasteiras”? É um “salve-se quem puder” 
entre agentes?
AA: Nesta área lido com muitas pessoas, 
dos mais diversos perfis e personalidades - 
umas com menos credibilidade que outras.
Vemos de tudo para se conseguir um bom 
jogador. A credibilidade e a confiança são 
muito importantes neste negócio.
MS: Podemos olhar para o negócio da 
transferência de jogadores quase como 
um leilão ou uma bolsa de valores? Do tipo 
“quem dá mais”?
AA: Eu vejo mais pelo lado da bolsa de valo-
res porque, em relação ao valor dos jogado-
res, nem sequer a lei da oferta e da procura 
vale para os que ditam estas regras ao mer-
cado. Muitos dos jogadores são, sem dúvi-
da, sobrevalorizados.  

MS: Pelo caminho será que não se perde 
a componente pessoal daquilo que se está 
a negociar? Isto é, não serão os jogadores 
cada vez mais vistos como “mercadoria” 
ou “números”?
AA: Eu vejo os atletas como família e pro-
curo sempre ver as melhores opções para 
eles, tanto a nível de clube, monetário e 
pessoal. Têm de ser felizes, porque só assim 
terão sucesso na carreira. É verdade que os 
jogadores são vistos como mercadoria por 
muitas pessoas, sim. Essas pessoas só pre-
tendem mesmo fazer os negócios sem olhar 
a meios para os conseguirem fechar.

MS: Para além da recompensa monetária, 
o que fica desta profissão de agente/em-
presária desportiva? 
AA: Descobrir novos talentos é sem dúvida 
uma das minhas características. Sinto-me 
muito realizada com o trabalho atingido e 
respeito sempre a parte humana. 

Inês Barbosa/MS

Ana Almeida

“Vemos de tudo
para se conseguir
um bom jogador”

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
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Esta semana, o conselho editorial do 
Milénio decidiu investigar o mundo fas-
cinante dos atletas – será que o que os 
move é o amor à camisola ou simples-
mente a ganância financeira? 

Quando éramos crianças, todos nós 
tínhamos a tendência para “so-
nhar” sermos a réplica dos nossos 

ícones e queríamos ser grandes estrelas de 
futebol, cantores ou estrelas de cinema. A 
realidade é que são poucos os afortunados 
que tornam esse “sonho” em realidade. Os 
poucos que o conseguem, especialmente 
atletas, fazem-no com dedicação, determi-
nação, trabalho árduo e sim, por vezes, um 
pouco de “sorte”... Quero partilhar a mi-

nha experiência no campo dos atletas e do 
papel fundamental que os agentes que os 
representam têm na “assistência ao sonho” 
e na “fixação do acréscimo financeiro”. 

Houve um tempo em que a comunida-
de portuguesa de Toronto tinha uma ‘liga 
de futebol luso-canadiana’ muito com-
petitiva, que nos anos 70 jogava no Nia-
gara Park, a sul da Queen, nos anos 80 no 
Brockton Stadium, atrás do Dufferin Mall 
e eventualmente no Lamport Stadium e 
depois na área da Liberty Village, antes de 
desaparecer nos anos 90. Luso, como era 
abreviada, era o catalisador de muitos so-
nhos que se tornaram realidade. Uma des-
sas histórias incríveis pertence ao jovem 
Latapy, jogador do Trinidad, que um dia 
apareceu nos treinos do Peniche, no campo 
Central Commerce, na Saw Street, e per-
guntou se podia fazer as provas para entrar 
na equipa. Naquilo que pareceu uma en-
xurrada de tempo, já estava ele no estádio 
das Antes, numa semifinal crucial da UEFA 
CUP, a marcar um penálti para o Porto que 
os levaria à final. A sorte não estava do seu 
lado naquele dia: ele falhou e com isso per-
deu a fortuna substancial que estava à sua 
espera. Eram vários os “Grandes Clubes” 
na Europa que queriam assinar com ele 
por uma quantia significativa de dinheiro. 
Como é que um jovem jogador do Trinidad 
chega a um lugar destes por simplesmen-
te perguntar ao treinador do Peniche, uma 
equipa local de Toronto, se poderia treinar 
com eles? Nessa altura, existia um jovem 
ansioso e agressivo, Tozé Francisco que era 
fascinado pelo mundo do futebol e por se 
tornar agente desportivo. Assim que o Tozé 
deitou o olho ao Latapy ambas as suas vidas 
mudaram para sempre. Ele era persistente, 
focado e determinado. O Tozé, com Lapaty 
e eventualmente com Dwight Yorke que 
hoje é uma figura icónica da história do 

Manchester United, foi durante um curto 
período de tempo uma presença dominan-
te como agente desportivo em Portugal. 
Latapy teve uma boa carreira, jogou em 
várias equipas por toda a Europa, incluindo 
na Escócia, e tinha uma posição de elevado 
perfil com as equipas nacionais, Trinidad e 
Tobago. Graças ao Tozé, Latapy viu o seu 
sonho tornar-se realidade... 

No início dos anos 90, na Labatt, tra-
balhei juntamente com um dinamarquês, 
Jens Beck, que tinha vindo para o Canadá 
para representar a Carlsberg. O Jens e a sua 
família eram seguidores leais do jogo de 
golf. No final dos anos 90, com persistência 
e determinação, Jens lançou o Pro Sports 
Management Group na área de Scottsdale 
Arizona. A Pro Sports já representou jo-
gadores como Bubba Watson, que venceu 
o The Masters e representou os Estados 
Unidos na Ryder Cup. A abordagem da Pro 
Sports a este negócio foi refrescante. Eles 
não retiram os ganhos dos atletas - ao in-
vés, retiram uma percentagem do rendi-
mento de marketing. A Pro Sports apostou 
nesta abordagem refrescante e tornou-se 
uma das agências líderes não apenas no 
Pro Golf mas também nas Ligas Nacionais 
de Futebol, Nascar Auto Racing e, recen-
temente, na Liga de Futebol Principal. Jens 
Beck, através de um foco coordenado de 
networking, do estabelecimento de rela-
ções fortes e de estratégias de marketing, 
protegeu das quedas financeiras não ape-
nas os clientes, os jogadores, como tam-
bém lhes alterou o estilo de vida e, conse-
quentemente, as suas famílias...

Estes dois exemplos, muito diferentes, 
identificam o “jogo dos agentes despor-
tivos e dos seus atletas”. Sim à distância 
pode parecer um “estilo de vida privilegia-
do”, mas na realidade vem com sacrifício, 
compromisso, determinação e sim, sorte...

A evolução dos

Agentes Desportivos 
José M. Eustáquio
Opinião

506No 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
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Every parent believes that he or she have 
a superstar child that will go on and play 
professional sports, that being hockey, 
baseball, soccer or one of many com-
petitive sports these days. What has 
become a new reality for aspiring young 
athletes and their families?

Across the nation, kids of all skill le-
vels, in virtually every team sport, 
are getting swept up by a youth-s-

ports economy that increasingly resembles 
the pros at increasingly early ages. Nei-
ghbourhood little leagues, town soccer as-
sociations and churches basketball squads 
that bonded kids in a community- and 
didn’t cost as much as a rent check-have 
largely lost their luster.

Little league participation, for example, is 
down 20% from its turn-of-the-century peak. 

These local leagues have been nudged 
aside by private club teams, a loosely gov-
erned constellation that includes every-
thing from development academies affili-
ated with professional sports franchises 
to regional squads run by moonlighting 
coaches with little experience. 

The most competitive teams vie for talent 
and travel to national tournaments. Others 
are elite in name only, siphoning expensive 
participation fees from parents of kids with 
little hope of making the high school varsity, 
let alone the pros.

The cost for parents is steep. At the high 
end, families can spend more than 10% of 
their income on registration fees, travel, 
camps and equipment. The youth-sports 
economy is totally out of control which 
includes everything from travel to private 
coaching to apps that organize leagues 
and livestream games – is now a $15.3 bil-
lion market.

Mr. Donny Meehan the super sport agent 
from Toronto who runs Newport Sports 
Management Inc. is one of the most success-
ful sport agents in the world representing 
athletes from various sporting fields told me 
“l have met with many parents who believe 
they have the next Wayne Gretzky and l 
have to say that under 1% even see a pro try 
out”. Staying in school and making sure that 
you have a proper education should be para-
mount in your development. This is the best 
advise that Mr. Meaghan would give to any 
aspiring athlete. 

Donny Meehan feels “like millions of 
sports parents that hope is what everyone 
hangs their hat on. And in many cases, this 
hope goes up in flames.”

There may be no single factor driving pro-
fessionalization of youth sports more than 
the dream of free college. With the cost of 
higher education skyrocketing and athletic 
department budgets swelling, schools now 
hand out $3 billion in scholarships a year. 

The odds are not in anyone’s favor. Only 
2% of high school athletes go on to play at the 
top level of college sports. Mario Forgione the 
former owner of the Mississauga Ice Dogs of 
the OHL league told me “I’ve seen parents 
spend couple hundred thousand dollars pur-
suing a college scholarship with no results. 
If most parents could have set that money 
aside for a real education, they would have 
been way ahead of the game”.

Even well-meaning parents can find 
themselves swept up with the imagery of 
their children making the big leagues. Mr. 
Forgione also told me that “many families 
can’t keep up with the Jones in spending all 
kinds of money, where some parents need to 
get part-time jobs just to pay for these sports 
fees to keep the dream alive”.

This youth sports boom has given rise to 
countless entrepreneurial efforts, from new 
facilities to recruiting sites to private-coach-
ing outfits. The amount of money spent on 
going after the youth market is out of this 
world. All this marketing and promotions 
has also been taxing on the youth and their 
phycological well-being. Intense specializa-
tion and constant peer pressure can be taxing 
on the minds of our youth. This intensity has 
caused burnout, anxiety, depression and in 
some cases drug abuse, whether it was ster-
oids or other related athletic induced per-
formance drugs.

Parents are not sports agents, yet far 
too many make a full-time job of ensur-
ing that their son or daughter’s free time is 
spent with private lessons, club practices, 
and training camps. 

Many parents and athletes are simply not 
in touch with reality. The vast majority of 
athletes will be done with their competitive 
athletic careers by age 18. Even if they play 
in college, after four years they’ll have to get 
a job. What have we done to prepare these 
kids for that transition? Will they look back 
at their athletic careers as a time of amazing 
friendships, life lessons, and a foundation for 
a future of joy in physical activity?

Or was its eternal drudgery and battling 
with injury?

Honestly, their perception and prepara-
tion for life is mostly up to you.

Vincent Black
Opinion

Sports Agents
and their methods….
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Carlos Teixeira
Managing Partner

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

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

Coming soon
Pickering/ Ajax 416-535-8846

Coming soon
Brampton/ Halton 416-535-8846

Coming soon
Richmond Hill/ Markham 416-535-8846

416-535-8846

Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes

Back Office

Bookkeeping
Accounting

Corporate Life Insurance
Private Pension Plans

Estate Planning

Retirement Options

Corporate Financing
Corporate Debt Solutions
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Toronto tem mais de 3,000 parques e o 
Bluffer’s Park é um dos mais visitados 
da cidade. O parque fica localizado jun-
to aos penhascos de Scarborough, uma 
das principais atrações turísticas de To-
ronto, que está a dar algumas dores de 
cabeça à autarquia.

Em declarações ao Milénio Stadium, 
Goren Mitrevski, manager de parques 
municipais, contou-nos que as visitas 

ao parque estão a aumentar. “Desde 2007 
que registamos um aumento do número de 
visitantes. Tornou-se num parque muito 
popular e todos querem tirar uma selfie nos 
penhascos. Por razões de segurança fomos 
obrigados a colocar vedações e sinais para 
alertar os visitantes para o perigo de ultra-
passar o perímetro de segurança”, disse.

Ir além da área de segurança pode valer 
uma multa de $5,000 e só no ano passado 

os bombeiros fizeram 16 operações de sal-
vamento. “Não tenho números exatos, mas 
este ano estamos abaixo das ocorrências 
registadas em 2018. Cada incidente mobi-
liza em média oito viaturas de bombeiros e 
três ambulâncias. Tudo isto tem custos sig-
nificativos e estas viaturas, em vez de esta-
rem aqui a prestar socorro a quem cai dos 
penhascos, poderiam ser deslocadas para 
outo tipo de emergências”, explicou.  

A praia do Bluffer’s park é visita obriga-
tória para iatistas, surfistas e banhistas e há 
até quem aproveite para fazer churrasco. 
Rebekah Mattis nasceu e cresceu em Scar-
borough e desde pequena que esta é a sua 
praia de eleição. “Gosto muito desta praia 
e sempre que posso trago o meu irmão. Co-
mecei a praticar stand-up paddle há dois 
anos e agora acho que estou viciada. Não é 
difícil, acho que só precisas de algum equi-
líbrio, uma prancha, um remo, um colete 

salva-vidas, protetor solar e água. Acho que 
é forma divertida de fazer exercício físico e 
queimar algumas calorias”, informou.

Benrod Abassi aproveitou a folga e veio 
namorar para a praia. “Estávamos os dois 
de folga e decidimos aproveitar o bom 
tempo e vir até cá. Não apanhámos trân-
sito e vamos aproveitar para nadar e para 
namorar (risos). O nosso inverno é bas-
tante longo e temos que aproveitar os me-
ses de verão para compensar o deficit de 
vitamina D”, contou.

Micaela Doria trouxe a amiga e garantiu-
-nos que os penhascos são um dos segredos 
mais bem guardados de Toronto. “Acho que 
pouca gente sabe da existência desta jóia, é 
como se fosse uma staycation, estás no meio 
da natureza e ao mesmo tempo perto da ci-
dade, é espetacular! Vou aproveitar para pôr 
a conversa em dia com a minha amiga e para 
trabalhar para o bronze (risos)”, avançou.

O risco de inundação e erosão da área é 
acompanhado diariamente e dentro de 10 
anos um projeto, avaliado em $170 milhões, 
vai mudar a região. O projeto é da respon-
sabilidade da Toronto Region Conservation 
Authority e vai estender-se até Pickering. 
“É um projeto muito grande mais vai inter-
ligar o Bluffer’s Park até à foz de Highland 
Creek e vai chegar até Pickering. Nós somos 
parceiros da Toronto Region Conservation 
Authority e eles são fundamentais para mo-
nitorizar esta área”, referiu.

Os penhascos estendem-se ao longo de 
15 quilómetros e o ponto mais alto chega 
aos 90 metros. De carro ou de transportes 
públicos, a praia é de fácil acesso para os 
torontonianos e durante o dia o estaciona-
mento é gratuito. 

Joana Leal/MS

Penhascos de Scarborough

são uma das jóias da cidade

Your #1 Choice to Portugal

Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491 Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

653-8938 immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Suite 200 Toronto

Agora com um escritório 
em Hamilton para melhor 
servir a comunidade
Contacte-nos para uma consulta

41
6

Jason G. Ferreira 
B. Comm. RCIC

LOCAL

Bluffers Park Beach - Créditos: Joana Leal A marina no Bluffers Park Beach - Créditos: Joana Leal

Benrod Abassi com a namorada
Créditos: Joana Leal

Goran Mitrevski, manager de parques municipais
Créditos: Joana Leal

Micaela Doria com a amiga
Créditos: Joana Leal

Rebekah Mattis com o irmão, ambos são adeptos de stand-up 
paddle - Créditos: Joana Leal
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O Picnic Anual da Local 506 aconteceu no 
passado sábado, 27 de julho. Um dia de 
verão, passado junto dos membros e de 
toda a família que compõe este sindicato.

Joseph Mancinelli confessou ao Milénio 
Stadium estar a gostar deste dia tão espe-
cial para a 506. Para além disso, adiantou 

ainda alguns pormenores sobre o aumento 
do Training Centre, que tem a sua inaugura-
ção prevista para novembro deste ano. “Um 
evento lindo e adoro vir, especialmente no 
verão, para passar o dia com os nossos mem-
bros (…). Por ser no Training Centre deles é 
significativo, pois oficialmente ainda não 
está aberto, a inauguração vai ser em no-
vembro. É um centro de última geração com 
um investimento de milhões de dólares. Vai 
ser um dia em que podemos celebrar muitas 
coisas que hão-de vir em novembro e para 
além disso este ano também celebramos o 
100º aniversário da Local 506 (…). É bom ver 
estas celebrações, as pessoas a divertirem-se 
e a desfrutar da companhia uns dos outros. O 
que pode ser melhor que isso?”

Questionado acerca do crescimento da 
Local 506, Mancinelli acabou por explicar 
que a Local 183 e a Local 506 têm propósi-
tos muito distintos e que, por isso, os seus 
objetivos e capacidade de crescimento aca-
bam também por ser bastante diferentes, 
- “A jurisdição da Local 506 é nos setores 
industrial, comercial e institucional. Logo 
não estamos a construir muitos edifícios 
bancários, nem escolas como costumáva-
mos (…). Nós perdemos no setor industrial 
para a China, Índia e Sri Lanka. Já não há 
tanta indústria neste país como havia. A 
Local 506 não pode crescer ao mesmo rit-
mo da Local 183 por causa da jurisdição.”

O vice-presidente aproveitou ainda para 
falar sobre um programa desenvolvido pelo 

Canadian Labour Congress e pelo Governo 
Federal que tem como objetivo regulari-
zar a situação de cerca de 500 trabalhado-
res estrangeiros que correm o risco de ser 
deportados para os seus países de origem. 
Quando questionado sobre o ponto da si-
tuação do programa disse ao Milénio Sta-
dium que “o Canadian Labour Congress e 
o Governo Federal patrocinaram um pro-

grama que permite a regularização de tra-
balhadores em situação irregular porque 
não preencheram devidamente os formu-
lários quando vieram para o país há 10 ou 12 
anos. Contudo, eles têm contribuído, têm 
sido nossos membros, têm trabalhado, têm 
pago os impostos, contribuem para a eco-
nomia ao comprarem casa e carros. Porque 
haveriam de ser deportados? Não faz senti-
do nenhum! O programa dá a oportunidade 
a estes trabalhadores de ter um contrato de 

trabalho (work permit), que assim que o 
tiverem não podem ser deportados. Esta é 
a ideia por detrás disto (…). Este programa 
não é só para os nossos membros, mas sim 
para todas as organizações que represen-
tem trabalhadores.”. Mancinelli fez ques-
tão de referir-se a um dos propósitos do 
programa que é evitar certos Consultores 
de Imigração, pois “isto é controverso, mas 

na Província de Ontário temos muitos Con-
sultores de Imigração inescrupulosos, que 
tiram dinheiro aos nossos membros e os 
enganam, porque nunca vão legalizá-los, 
não fazem nada, mas tiram-lhes o dinheiro! 
Este programa vai contornar estas pessoas 
e fazer as coisas devidamente através do 
Governo Federal.” Mancinelli assume que 
500 trabalhadores não é um número sufi-
ciente para começar o programa, porém vê 
esta primeira tentativa como um teste e é 

uma boa “oportunidade para ver se funciona 
e se há melhoramentos que o Governo tenha 
que vir a fazer no programa. Com estes 500 
vamos a ficar a saber se o programa funciona, 
se as pessoas se aproximam sem medo, e ob-
viamente que vão acabar por vir ter connos-
co porque confiam em nós e não no oficial da 
imigração, pois têm medo de serem deporta-
dos. Estou convicto que se funcionar, vamos 
conseguir fazer ainda melhor e expandir por 
milhares de trabalhadores.”

Carmen Principato, Business Manager da 
Local 506, assume-se orgulhoso de tudo o 
que a organização conseguiu até aos dias de 
hoje e agradeceu a todos aqueles que con-
tribuem para o sucesso da União, agrade-
cendo de forma entusiástica: “Obrigado, 
obrigado aos membros e ao executivo por 
me apoiarem ao longo destes 36 anos como 
Business Manager e 50 anos de membro. 
Sinto muito orgulho quando vejo um novo 
edifício como este para os nossos mem-
bros poderem ter a formação adequada e 
as novas gerações têm aqui algo que os vai 
ajudar, ao contrário de antigamente, que 
quem chegava de Portugal, da Itália ou ou-
tro país não encontrava formação. Temos 
orgulho de termos um Centro novo e boas 
pensões para os nossos membros e vamos 
ter o presidente-geral da LiUNA, Terry O´-
Sullivan, e o nosso líder, Joe Mancinelli, 
nas celebrações do nosso 100º aniversário.”

Tony do Vale, tesoureiro da LiUNA Local 
506, referiu que a inauguração oficial do 
Centro de Formação é no dia 15 de novem-
bro - “Começamos pela abertura do Centro 
e depois a celebração do nosso aniversário 
vai ser no nosso salão, na Local 506.”

Também o Milénio Stadium deseja o maior 
sucesso à Local 506! Feliz 100º aniversário!

Carmo Monteiro-Inês Barbosa/MS

A LiUNA Local 506 disponibilizou várias atrações para os mais jovens - Créditos: Carmo Monteiro Não faltaram também os carrosséis - Créditos: Carmo Monteiro

Carmen Principato e a família - Créditos: Carmo Monteiro Joe Mancinelli e Tony do Vale - Créditos: Carmo Monteiro Orgãos diretivos da Local 506 com políticos e convidados - Créditos: Carmo Monteiro

LiUNA Local 506

celebra Family Day e aumento
do renovado centro de treino
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O Beach Jazz Festival é um tradicional 
evento que começou em 1989, quando 
artistas de jazz locais foram contratados 
para tocar no Kew Gardens Bandshell, e 
em regiões “praianas” de Toronto. 

Atualmente, celebrando seu 31º ani-
versário, o festival se transformou 
em um evento com duração de um 

mês e meio no verão, que atrai milhares de 
pessoas e promove os artistas de diversos 
estilos no cenário musical.

Apesar do nome jazz festival, houve uma 
apresentação especial dentro da programa-
ção, onde os melhores djs do Canadá mos-
traram suas habilidades e fizeram o público 
dançar em um final de tarde de muito calor.

Adultos e crianças dançaram ao som de 
ritmos pulsantes embalados por grandes djs 
como Mike Gibbs, Farbsie funk & Dj ques-
quecest, Dj Jason Palma,  entre outros.

Pelo local encontravam-se diversas op-
ções de comidas e bebidas, para suprir as 
calorias perdidas durante a dança. 

Um ambiente extremamente familiar, 
onde todos tinham como objetivo curtir o 

verão entre família e amigos. Muitas pes-
soas de cidades próximas foram ao festival 
para conferir o evento de perto, como é o 
caso da Qrithika Yier, que mora em Mis-
sissauga, e mesmo assim, após o trabalho, 
tratou de reunir os amigos para curtir a tar-
de no festival.

Qrithika comentou a importância de 
eventos que celebram a estação mais ani-
mada de Toronto. “Eu acho que é muito 
importante aproveitar o tempo de ca-
lor para a realização desses eventos a céu 
aberto, porque sabemos que Toronto é uma 
cidade que tem um frio intenso por pelo 
menos seis meses. E o legal é que as dife-
rentes culturas se juntam para celebrar em 
espaços como esse”.

E essa foi a realidade do Beaches Jazz 
Festival: mistura de pessoas aproveitando 
os últimos dias desse evento tão tradicio-
nal para a cidade, com a particularidade de 
uma apresentação de música eletrônica.

Conversamos também com um dos orga-
nizadores do evento, Jay Cleary, que traba-
lha com eventos em Toronto e Nova Iorque 

há mais de 10 anos. “O que eu amo em To-
ronto é que no verão temos diversos tipos 
de eventos gratuitos para a população que 
atendem às diferentes comunidades. E a 
minha ideia a respeito do Beaches Jazz Fes-
tival, em especial com esta apresentação 
de música eletrônica, é conseguir juntar as 
famílias, que às vezes tem dificuldade de 
levar seus filhos para eventos com este tipo 
de gênero musical e, dessa forma, se diver-
tirem juntos. Como você pode perceber, 
este é um evento extremamente familiar, 
tem opções de comida, mesas e cadeiras, 
e o evento foi propositalmente escolhido 
neste período de final de tarde para que 
pais pudessem trazer seus filhos pequenos. 
É o momento de juntar as gerações para 
que todos possam viver momentos de en-
tretenimento com qualidade”. 

Jay Cleary também abordou o feedback 
do público em relação a este evento espe-
cial de música eletrônica. “O feedback foi 
incrível! A maior parte da divulgação veio 
através das redes sociais, e o público estava 
extremamente ansioso por este dia, e este 

é exatamente o tipo de público que melhor 
promove eventos. Todos se engajaram para 
a divulgação, através do compartilhamen-
to ou de convites para amigos. Para se ter 
uma ideia, nós tivemos a confirmação de 
mais de cinco mil pessoas para este dia”.

E Jay completou falando sobre a partici-
pação de diversas culturas no Festival. “A 
música eletrônica transcende qualquer tipo 
de barreira cultural, e as pessoas que se jun-
taram hoje aqui não têm nenhuma outra a 
razão a não ser de dançarem e se juntarem 
para estabelecer um momento de conexão. 
E nós somos muito afortunados por termos 
um ambiente como esse, que agrega pessoas 
e cultura com o objetivo de entretenimento.

O verão de Toronto é um momento onde as 
pessoas se encontram, aproveitam os diversos 
eventos e festivais que acontecem pratica-
mente em toda a estação, e de forma gratuita. 

O Beach Jazz Festival é um desses even-
tos que engloba muitas opções de entrete-
nimento e une as pessoas através de uma 
linguagem universal, que é a música. 

Adriana Marques/MS

O tradicional Beaches Jazz Festival
encerra ciclo com música eletrónica

960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
(647) 748-0960    PioneersGallery.ca
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O governo do presidente Donald Trump 
anunciou, esta quarta-feira (31), um plano 
que permite aos americanos ter acesso 
legal a medicamentos de baixo custo do 
Canadá. Trump apoia um projeto de lei bi-
partidário no Senado para limitar os preços 
dos remédios. O presidente já se opôs, em 
diferentes ocasiões, à alta nos preços dos 
remédios prescritos nos Estados Unidos.

Segundo a Organização para a Coopera-
ção e o Desenvolvimento Económico 
(OCDE), os americanos pagam uma mé-

dia de 1.200 dólares ao ano em medicamen-
tos receitados, mais do que em qualquer ou-
tro país. “Os americanos merecem proteção 
frente aos altos preços e um sistema de saúde 
que lhes ofereça cuidados acessíveis concen-
trados no paciente”, afirmou o secretário de 
Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em 
inglês), Alex Azar. Proposto pelo HHS e pela 
FDA, a agência que regula o setor de remédios 
e de alimentos, o plano sugere dois caminhos 
possíveis. O primeiro implica usar a autori-
dade das agências para propor uma norma 
que autorize o desenvolvimento de projetos 
piloto em cada estado e que permita a farma-
cêuticos, importar alguns medicamentos do 
Canadá. No segundo caminho, a FDA traba-
lharia com os fabricantes para importar para 

os Estados Unidos versões daqueles remédios 
que vendem em outros países, “permitin-
do-lhes potencialmente oferecer um preço 
mais baixo do que o que seus contratos de 
distribuição estabelecem”. Entre os medi-
camentos incluídos na lista, estão insulina, 
usada no tratamento de diabetes, e outros 
fármacos utilizados para tratar artrite reu-
matoide, doenças cardiovasculares e cancro, 
informou um comunicado. As agências não 
falaram de uma data para a implementação 
do plano, que deve enfrentar oposição da 
indústria farmacêutica. As empresas alegam 
que os elevados preços se devem aos custos 
de inovação. Um estudo de 2016 da Harvard 
Medical School culpou outros fatores, po-
rém. Entre eles, está o sistema americano de 
patentes, que garante aos fabricantes “mo-
nopólios protegidos pelo governo”, por meio 
de mercados exclusivos que duram décadas. 

O estudo aponta ainda que, diferente-
mente de todas as demais nações avança-
das, o sistema de assistência médica dos 
Estados Unidos permite aos fabricantes 
estabelecer os seus próprios preços, em vez 
de obrigá-los a negociar com um sistema 
nacional de seguro de saúde. 

UOL/MS

Governo Trump traça plano para 
importar fármacos do Canadá

É mais um duro revés na busca pelos dois 
suspeitos de um triplo homicídio no Ca-
nadá. Kam McLeod e Bryer Schemgelsky 
chegaram a ser parados pelas autorida-
des num dos pontos de segurança usados 
para o controlo de álcool, mas acabaram 
por seguir caminho.

Os dois rapazes, suspeitos de terem as-
sassinado dois turistas e um cientista, 
estão em fuga há mais de duas sema-

nas. A polícia montou um verdadeiro arse-
nal para os encontrar. Drones, helicópteros, 
cães pisteiros e até aviões da Força Aérea fo-
ram enviados para a zona de Manitoba.

Kam, de 19 anos, e Bryer, de 18 anos, 
soube-se agora, chegaram a ser parados 
pelas autoridades, na semana passada, 
num dos postos de controlo de álcool. Na 
altura, a dupla ainda não tinha sido identi-
ficada como suspeita pelos crimes e foram 
autorizados a seguir caminho.

“Os dois indivíduos passaram pelo pos-
to de controlo e depois foram seguidos por 
dois dos controladores até à comunidade 
mais próxima onde foram parados”, ex-
plicou, ao canal televisivo CTV News, Na-
than Neckoway, do governo local.

O álcool naquela zona é proibido. De-
pois de as autoridades terem confirmado 
que não havia álcool no carro, os dois ra-
pazes foram autorizados a seguir viagem. 
A partir desse posto de controlo, condu-
ziram mais 90 quilómetros, até Gillam, 
onde bateram com o Toyota RAV4 e de-
pois atearam fogo ao carro.

Os suspeitos disseram à polícia que 
eram da Columbia Britânica e no interior 
do veículo não foi encontrada qualquer 
arma. Só mapas e material de campismo. 
“Ficamos em choque quando percebemos 
que tínhamos deixado os jovens fugir”, 
confessou Natham.
Mais de 200 chamadas que não deram 
em nada

Já na segunda-feira (29), a polícia re-
cebeu relatos de um avistamento dos dois 
fugitivos, que estariam à procura de comi-
da num contentor do lixo. Na terça-feira 
(30), as autoridades abandonaram a área 
depois de não terem encontrado nada.

“As buscas na área de York Landing, 
que incluíram um helicóptero, drones e 
recursos militares foi concluída”, disse a 
Polícia Montada em comunicado. “As au-
toridades são incapazes de provar que os 
dois rapazes estão na zona”.

Até ao momento, foram recebidas 260 
chamadas com pistas sobre o possível 
avistamento dos dois fugitivos.

A dupla é suspeita de ter assassinado, no 
dia 15 de julho, Lucas Fowler, de 23 anos, e 
Chynna Deese, de 24 anos. Na semana se-
guinte, Leonard Dyck, de 64 anos, também 
foi encontrado morto e a polícia acredita que 
foram os dois rapazes os autores do crime.

Kam e Bryer, da Ilha de Vancouver, 
abandonaram os empregos que tinham, 
no Walmart e disseram à família que se 
iam mudar para Yukon.

JN/MS

Polícia em busca de álcool deixa 
escapar suspeitos de triplo homicídio
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CANADÁ

O cônsul geral adjunto do Brasil em To-
ronto (Canadá), Ademar da Cruz Júnior, 
esclareceu que a indicação de Eduardo 
Bolsonaro para o cargo de embaixador 
em Washington (EUA) é uma medida ad-
ministrativa e prerrogativa do presiden-
te do seu país, Jair Bolsonaro. 

Sobre a presidência rotativa do Merco-
sul que terá a duração de seis meses, 
Ademar da Cruz Júnior disse que o 

compromisso do Brasil será a de eliminar 
os entraves do livre comércio na região.

Ademar da Cruz Júnior disse que a co-
memoração dos 197 anos  de independên-
cia do Brasil vai ser modesta e apelou à par-
ticipação dos empresários no evento a ser 
assinalado no próximo dia 7 de setembro. 

O diplomata brasileiro revelou que 
em Toronto vivem 60 mil brasileiros 
e que este número continua em franco 
crescimento. “A comunidade brasileira 
está muito bem inserida e tem um índice 
de empregabilidade muito grande”, re-
feriu Ademar da Cruz Júnior. 

O cônsul geral adjunto do Brasil em 
Toronto advogou a ideia de se fortalecer 
a Língua Portuguesa promovendo a lite-
ratura lusófona, mormente aqueles que 
são considerados os “monstros sagra-
dos” da Literatura Portuguesa. 

Jorge Eurico/MS

Cônsul Geral adjunto do Brasil em Toronto:  
Indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador 
em Washington é prerrogativa presidencial

Quase um ano após a legalização, uso re-
creativo da cannabis é visto como mina 
de ouro por muitas empresas. Mas o ne-
gócio ainda não funciona como se espera-
va, pois, além da burocracia, a demanda é 
bem maior que a oferta. 

A loja Hello Cannabis anuncia do lado 
de fora com um simples “Hello” sob 
um smiley. Em Hamilton vende-se 

marijuana legalmente: cigarros enrolados, 
mas também óleos e pílulas, a maioria à 
base de canabidiol (CBD) – um ingrediente 
não psicoativo da cannabis. 

Ao contrário dos chamados coffee shops 
na Holanda, nas lojas canadianas a cannabis 
só pode ser comprada, a erva não é consumi-
da ali. Segundo o gerente Oliver Coppolino, 
de 400 a 700 pessoas de todas as idades vêm 
à loja todos os dias. “Os funcionários andam 
com tablets e explicam a oferta aos clientes.” 
A sua loja é uma das 50 que existem agora 
na província de Ontário, ou seja, uma loja 
para cada 300 mil habitantes – uma mina de 
ouro. “A demanda por produtos de cannabis 
é enorme. Temos um problema de abasteci-
mento. A maioria dos principais produtos es-
gota-se muito rapidamente”, diz Coppolino. 
Canadá, nação número 1 da cannabis 

Desde 2001, o uso de cannabis para fins 
medicinais é permitido no país. E em outu-
bro do ano passado, o Canadá tornou-se o 
primeiro país do G7 onde o consumo recrea-
tivo da erva também é legal. 

A posse é limitada a 30 gramas por pessoa. 
Mesmo antes, o Canadá era um dos países 
com o maior consumo per capita de canna-
bis no mundo. O mercado negro é estimado 
em cerca de 4 mil milhões de euros. “Há uma 
mentalidade de corrida do ouro nesse setor. 
Todo o mercado de ações é louco por canna-
bis”, explica o jornalista de economia Mark 
Rendell. Há um ano e meio ele tem vindo a 
cobrir o setor de cannabis para o segundo 
maior jornal canadiano, The Globe and the 
Mail. “Não é sempre que somos pioneiros 
em determinado setor comercial, mas a le-
galização facilitou muito o financiamento da 
cannabis através de bancos e na Bolsa de Va-
lores, mais do que em outros países”, explica 
Rendell. Mesmo antes da legalização, muitas 

empresas abriram o seu capital e, assim, ar-
recadaram muito dinheiro.

Durante muito tempo, isso foi um em-
preendimento arriscado, porque até em 
junho de 2018 a legalização era apenas uma 
promessa feita pelo primeiro-ministro Justin 
Trudeau aos eleitores. No final, chegou-se a 
um consenso de muitas forças políticas, e isso 
também é percetível na legislação. O gover-
no central na capital, Ottawa, decide sobre as 
licenças de produção para as empresas, e os 
governos das províncias, por sua vez, deter-
minam a forma de venda da cannabis. Nesse 
ponto, algumas províncias são mais bem-su-
cedidas do que outras. 
Apenas 20% do mercado negro
é legalizado

Segundo Rendell, em Ontário as autori-
dades demoram muito tempo para emitir li-
cenças para as lojas de cannabis. E o mesmo 
acontece com as licenças de produção. Além 
disso, as empresas licenciadas não fornecem 
o que prometem. “Elas cultivam em estufas 
gigantes, mas a marijuana nunca foi cultiva-
da dessa maneira, então há muitos riscos, en-
tre eles, principalmente estragos de colheita 
e problemas de qualidade”, aponta Rendell. 
De acordo com os dados mais recentes do 
departamento canadiano de estatísticas, 
apenas 20% do mercado negro está legaliza-
do. Várias centenas de empresas estão atual-
mente na fila de espera por uma licença de 
cultivo. Em Leamington pode ver-se como 
funciona o cultivo em grande escala. Duran-
te muito tempo, na cidade situada na mesma 
latitude de Barcelona, apenas tomates e pe-
pinos cresciam – e agora também cannabis. 
Ao contrário do cultivo tradicional com luz 
artificial, as estufas economizam energia. 
“Também aproveitamos máquinas da in-
dústria alimentícia”, diz Brett Marchand. 
O canadino trabalhou primeiro no Exército 
e depois na indústria da carne. Agora está a 
contruir a estufa mais moderna do Canadá 
para o produtor de cannabis Aphria. “Este é 
um setor completamente novo – participar 
nisto é uma oportunidade que só se tem uma 
vez na vida”, afirma Marchand.

UOL/MS

Cannabis legalizada enfrenta obstáculos 
no Canadá
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O Departamento de Serviços ao Inves-
tidor parece estar a gastar milhões de 
dólares a ajudar uma lista “confidencial” 
de empresários de empresas estrangei-
ras com pouca transparência.

Invest In Canada é uma organização 
do governo do Canadá que promove 
e atrai investimentos estrangeiros di-

retos para o Canadá. Foi criado por meio 
da lei “Invest in Canada “ e lançado a 12 
de março de 2018 como uma corporação 
governamental.

Esta agência federal foi criada para au-
mentar o investimento estrangeiro direto 
no Canadá, mas não pode apontar para re-
sultados concretos dos milhões que gastou 
porque a lista de donos de empresas que fo-
ram ajudadas é “informação comercial con-
fidencial”.

O seu mandato é promover investimentos 
no Canadá e oferecer serviços para ajudar os 
investidores a navegar pelo cenário jurídico 
e comercial do Canadá. A pergunta que está 
a ser feita é se esta agência cobra aos líderes 
de negócios estrangeiros por esses serviços?

No seu site da internet, eles dizem clara-
mente o seguinte: “Se você é uma empresa 
global que deseja expandir as suas ope-
rações físicas no Canadá, temos a expe-
riência, as ferramentas e as conexões para 
ajudá-lo a obter o máximo retorno do seu 
investimento. Oferecemos soluções con-
fiáveis e confidenciais”.

Serviços esses que incluem:

• Assistência no desenvolvimento de um 
business case para o seu próximo proje-
to de investimento.

• Informações e conselhos sobre como 
fazer negócios no Canadá.

• Informação estratégica de mercado no 
seu setor específico.

• Identificação e facilitação de visitas 
a possíveis localizações de sítios para 
suas operações.

Invest in Canada (IIC) foi concedido com 
uma despesa total estimada em $218 mi-
lhões, durante cinco anos, de acordo com a 
CBC News. No entanto, apenas $60 milhões 
foram alocados para aumentar a “represen-
tação do comissário comercial”. 

 No entanto, de acordo com seus Planos 
Departamentais de 2019-20, a IIC esperava 
gastar $3.1 milhões em 2017-18, $23.1 mi-
lhões em 2018-19 e, mais recentemente, $36 
milhões em 2019-20.

Parece que as agências de notícias nacio-
nais tiveram pouco sucesso em obter uma 
lista completa daqueles que utilizarão esses 
serviços governamentais. O mais que se 
consegue da parte do governo tem sido: “Os 
nomes dessas empresas foram retidos com 
o fundamento de que constituem informa-
ções comerciais confidenciais”.

Em leitura adicional no site oficial, tenho 
uma melhor noção do escopo dos serviços 
oferecidos aos investidores estrangeiros 
por esse departamento público - noutras 
palavras, eles dizem que prestam “apoio 
coordenado aos investidores”, o que pode 
incluir o desenvolvimento de um “business 
case” com ofertas, dados e os chamados 
“insights” exclusivos; identificar parceiros 
com links para educação, governo e negó-
cios; projetar visitas locais personalizadas e 
marcar reuniões com as partes interessadas 
e potenciais parceiros e apoiar as aberturas 
de negócios no Canadá. Além disso também 
se reuniram com líderes de mais de 175 em-
presas em todo o mundo, mas sem nomear 
nenhuma delas.

O leitor pode questionar o que tudo isto 
significa. A aparente falta de transparência 
sobre quais empresas estão a ser cortejadas 
e como isso nos beneficiaria, enquanto ca-
nadianos, deveria levantar questões sobre 
quem realmente vai beneficiar do projeto 
Invest in Canada?

Peter Ferreira
Opinião

Atrair investimento global
e tornar o Canadá
mais forte 
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Desde que o governo tomou posse, a 26 
de novembro de 2015, as empresas de 
familiares de governantes celebraram 
contratos com o Estado no valor de, 
pelo menos, 3 727479,31 euros.

E tão diversificadas como as áreas de 
contratação são os graus de parentes-
co a envolver membros do Executivo 

e familiares. Nesta história há pais, irmãos, 
filhos e marido. O caso mais abrangente é o 
da ministra da Cultura. No registo de inte-
resses, Graça Fonseca refere a participação 
social em duas sociedades: a Joule - Proje-
tos, Estudos e Coordenação, Lda. e a Joule 
Internacional - Serviços de Engenharia, 
Lda. A ministra detém 8% do capital, mas 
não refere que os donos são o pai, a mãe e 
o irmão, como noticiaram na quarta-feira 
(31) a “Sábado” e o “Expresso”.

Desde 2015, estas duas empresas fize-
ram contratos com o Estado no valor de 71 
890 euros: dois no valor total de 22 790 eu-
ros foram feitos com a Câmara Municipal 
de Lisboa, onde Graça Fonseca foi verea-
dora e outros dois (de 49 mil euros) com a 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que 
é tutelada pelo Governo.

O caso com o montante mais elevado 
de contratação envolve o filho do secretá-
rio de Estado da Proteção Civil, José Artur 
Neves. Através da empresa de construção 
e reabilitação Zerca, Nuno Neves celebrou 
três contratos com entidades do Estado 

num valor superior a dois milhões de eu-
ros. O mais significativo, assinado com a 
Câmara de Vila Franca de Xira, foi para a 
reabilitação do bairro social da Quinta da 
Piedade (1,3 milhões de euros). O segundo 
maior (722 mil euros) é para a reabilitação 
do edifício da Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Porto e o terceiro, celebrado 
no dia 18 de julho, para o tratamento da fa-
chada sul do mesmo edifício (15 mil euros).

Mas o campeão em número de contratos 
é a sociedade de advogados do marido da 
ministra da Justiça, Francisca Van Dunem. 
Eduardo Paz Ferreira celebrou 25 contra-
tos com o Estado desde que a mulher in-
tegrou o Executivo de António Costa, no 
valor de quase um milhão de euros. Mas 
já antes, a sociedade de Paz Ferreira fazia 
negócios com o Estado, incluindo durante 
governos liderados pelo PSD. O portal dos 
contratos públicos só tem dados até 2009.

Com cerca de metade do montante estão 
as empresas do pai do ministro das Infraes-
truturas que, durante a atual legislatura, 
celebrou contratos no valor aproximado de 
580 mil euros através das empresas Opti-
ma e Tecmacal. No registo de interesses o 
ministro Pedro Nuno Santos refere ter uma 
participação social de 0,5% nesta última 
sociedade especializada em “maquinaria 
para o setor do calçado”. O contrato com 
um montante mais elevado foi celebrado 
em 2017, no valor de 188 800 euros.

JN/MS

Polémica

Contratos feitos com familiares 
valem 3,7 milhões

PORTUGAL

Cerca de 14% das crianças portuguesas 
até aos 9 anos são expostas diariamente 
ou ocasionalmente ao fumo do tabaco 
em casa, percentagem que sobe para os 
32,6% nos alunos do quarto ano de es-
colaridade, revela um estudo.

O estudo sobre a “Prevalência de 
crianças portuguesas expostas ao 
fumo ambiental do tabaco em casa e 

no carro” revela que as crianças cujos pais 
são fumadores e com menor nível de escola-
ridade estão mais expostas ao fumo ambien-
tal do tabaco em casa.

A investigação, que decorreu entre janei-

ro e setembro de 2016, é um estudo trans-
versal descritivo que envolveu uma amostra 
representativa de 2396 crianças portuguesas 
dos zero aos 9 anos, estratificada por idade e 
por região administrativa NUTS II.

Publicado na revista científica da Ordem 
dos Médicos “Ata Médica”, o estudo reve-
la que5,4% das crianças estão duplamente 
expostas ao fumo ambiental do tabaco em 
casa e no carro.

Segundo a investigação, 5,8% das crian-
ças estão expostas ao fumo em casa diaria-
mente e 8,5% ocasionalmente.

O estudo verificou que 6,1% das mães e 

11,2% dos pais fumam no domicílio. Cons-
tatou também que 4,5% das mães e 8,3% 
dos pais fumam no carro.

“A exposição das crianças ao fumo am-
biental do tabaco tem diminuído em Portu-
gal. Ainda assim, o consumo de tabaco dos 
pais e um baixo nível de escolaridade são 
fatores de risco para a exposição das crian-
ças em casa”, sublinha.

De acordo com o estudo, a exposição ao 
fumo é maior nas crianças cujos pais têm 
um menor nível de escolaridade (19,6%) 
do que naquelas em que os pais têm mais 
estudos (6,2%).

Essas diferenças foram estatisticamente 
significativas na amostra total e na maioria 
das regiões avaliadas (Norte, Centro, Área 
Metropolitana de Lisboa, Algarve, Região 

autónoma dos Açores).
Na maioria das regiões do país, mais de 

25% das crianças, com pelo menos um pai 
fumador, foram expostos ao fumo, refere 
o estudo.

A investigação também aponta que o 
tabagismo em casa dos pais é um fator de 
risco para as crianças se tornarem fuma-
doras no futuro.

“Uma vez que a principal fonte de ex-
posição das crianças ao fumo ambiental do 
tabaco é o tabagismo dos pais, é necessá-
rio promover a cessação tabágica junto dos 
mesmos, assim como implementar a proi-
bição de fumar no carro”, defende o estudo 
coordenado por José Precioso, do Instituto 
de Educação da Universidade do Minho.

JN/MS

Saúde

Cerca de 14% das crianças até aos 9 anos 
expostas ao fumo do tabaco em casa
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Mais de 23 mil hectares foram destruídos 
pelos incêndios este ano, segundo dados 
provisórios do Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas.

Este ano arderam 23913 hectares de es-
paços rurais, num total de 6491 ocor-
rências. Do total de área ardida, mais 

de metade (54%) é de povoamento flores-
tal, 34% mato e 12% de área agrícola.

Os dados do Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF) incluem 
informação recolhida até esta quinta-fei-
ra (1) e foram obtidos com base no Siste-
ma de Gestão de Informação de Incêndios 
Florestais (SGIF).

O último relatório provisório do ICNF 
dava conta de que entre 1 de janeiro e 15 
de julho tinham ardido 10178 hectares de 
terreno, mas este valor não incluía a área 
ardida no incêndio que atingiu os conce-
lhos de Vila de Rei e Mação, que segundo 
o Sistema Europeu de Informação de In-
cêndios Florestais (EFFIS) destruiu mais 
de 9500 hectares.

De acordo com o ICNF, cerca de metade 
dos incêndios florestais que deflagraram 
até 15 de julho e que foram investigados 
tiveram origem em queimadas e queimas.

Este ano, até 15 de julho, foram investi-
gados 70% do número total de incêndios, 
responsáveis por 89% da área total ardida.

No último relatório provisório, o ICNF 
precisa que a investigação permitiu atribuir 

uma causa a 69% dos incêndios, responsá-
veis por 77% da área ardida até 15 de julho.

O mesmo documento realça que as cau-
sas mais frequentes são as queimadas de 
sobrantes florestais ou agrícolas (25%) e o 
incendiarismo - imputáveis (19%).

“Conjuntamente, as várias tipologias de 
queimadas e queimas representam 51% das 
causas apuradas”, precisa aquele organismo.

Segundo o ICNF, até ao dia 15 de julho, o 
ano de 2019 apresentava “o terceiro valor 
mais reduzido em número de incêndios e o 
quinto valor mais reduzido de área ardida 
desde 2009”.

De acordo com os dados disponibiliza-
dos pelo ministro Eduardo Cabrita no iní-
cio do ano no parlamento, em 2018 regis-
taram-se 12200 incêndios - uma redução 
de 44% em relação à última década -, que 
provocaram 44 mil hectares de área ardi-
da, menos 68% face aos últimos 10 anos.

O maior fogo registado em 2018 foi o 
que deflagrou em Monchique, no dia 3 de 
agosto, consumindo mais de 27 mil hecta-
res de floresta e terrenos agrícolas e des-
truindo 74 casas. Este incêndio atingiu 
unidades hoteleiras e obrigou a evacuar 
diversas localidades, desalojou 52 famílias 
e provocou 41 feridos.

O pior ano de incêndios em Portugal foi 
o de 2017, com mais de 100 mortos e 500 
mil hectares de área ardida.

JN/MS

Incêndios

Mais de 23 mil hectares 
arderam até julho
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O tempo corria lento. Eu estava redon-
da, muito redonda, e guardava dentro 
de mim a edição de uma segunda obra, 
igualmente planeada como fora a pri-
meira. Não sabia ainda se seria ou não 
da mesma série, pois o nosso conheci-
mento mútuo limitava-se a monólogos 
sem resposta e a um silêncio que tudo 
dizia. Percebi, a partir de então, que a 
linguagem do amor é a única que não 
precisa de réplicas e se alimenta de ges-
tos e carícias engendradas em metáfo-
ras de faz-de-conta.

Eras a minha lua cheia, que eu carre-
gava na ânsia de que se completasse 
o último ciclo. Depois de nove voltas 

completas - lua nova, quarto crescente, 
lua cheia e quarto minguante - chega-
rias com o aviso de um romper de águas, 
numa manhã de cacimbo que humedecia 
a natureza à nossa volta. O mês dos santos 
populares chegara ao fim, mas o meu ba-
lão aumentara de volume e parecia querer 
rebentar de ansiedade.

Passaram cinquenta anos. Os jornais che-
gam cheios de notícias, as rádios transmi-
tem comentários, as televisões repõem ima-
gens de arquivo ou projetam séries de ficção. 
Lemos e ouvimos vezes sem conta: “Foi um 
pequeno passo para o homem, mas um pas-
so gigante para a humanidade”. 

Na altura, tudo isto me passou ao lado 
porque eu vivia recolhida na escuridão do 
meu eclipse, tacteando a minha lua, sem 
me importar com o que acontecia com a 
lua de todos nós. Atenta aos movimentos 
do planeta do meu universo, e apenas do 
meu, na noite de vinte e dois para vinte e 
três, deitei-me silenciosamente, na espe-
rança de que, chegada hora, a mesma fosse 

breve e para breve. Como todos nos dese-
jam, porque sabem que o tempo das emo-
ções não tem a rigidez da astrologia, nem 
segue as medidas precisas das divisões que 
os relógios lhes conferem. Sem televisão, 
sonhei o meu próprio filme sobre a proeza 
dos homens. Vi-os descer da nave, a cami-
nhar na lua em câmara lenta e a bandeira 
americana desfraldada, à semelhança do 
que os portugueses faziam com os padrões 
com que assinalavam a passagem por terras 
que ficavam à beira de mares nunca dan-
tes navegados. Eu conhecia a influência da 
lua nas marés e no anunciar dos partos, e 
dei por mim a pensar até que ponto aquela 
epopeia iria mudar o mundo.

Acordei com o mesmo peso de todos os 
dias, voltada para o lado e apoiada na almo-
fada. Saí, olhei para as outras luas e notei que 
nada havia mudado. As suas donas cami-
nhavam com o mesmo passo inclinado para 
trás, apoiando as mãos nos rins de cada vez 
que paravam para descansar.

Sorte a nossa quer estávamos no ca-
cimbo. A minha lua anterior terminara a 
gestação no mês primeiro do ano e garan-
to-vos que não há luar mais quente que o 
de janeiro: noites e dias a destilar madru-
gadas tórridas de suor.

Não tive de esperar muito mais. A manhã 
de vinte e cinco chegou depois de uma noite 
sem sobressaltos. Não fora a humidade do 
orvalho nos lençóis a despertar-me para a 
realidade e a hora breve teria chegado sem 
aviso. Porque foi mesmo uma hora muito 
breve, daquelas que se arriscam a não tra-
çar os minutos todos por falta de tempo. Em 
menos de nada vi-me com o menino nos 
braços - o meu menino de cabeleira negra e 
farta deitado sobre o meu ventre lasso dele.

Cinquenta anos depois, celebro o mês e o 
dia em que a minha lua, cansada de ilumi-
nar o crepúsculo dos dias, deitou, na minha 
cama de esperanças, um raio de luz. Nessa 
hora escrevi as estrofes do meu mais lindo 
poema à lua - o meu filho - Celso Alexandre! 

Um pequeno passo na obra do Criador, 
um salto gigante numa vida de amor que 
se iniciava.

Aida Batista
Opinião

Poema à Lua
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Os estudantes do ensino superior com 
deficiência que frequentam mestrado 
ou doutoramento vão ter cortes nas bol-
sas de estudo no próximo ano letivo e 
passam a receber o mesmo valor das li-
cenciaturas, denunciou esta quarta-feira 
(31) a Federação Académica do Porto.

“Até ao ano passado [2018], indepen-
dentemente do ciclo de estudos que 
frequentassem, os estudantes com in-

capacidade igual ou até 60% recebiam uma 
bolsa de estudo pelo menos equivalente ao 
valor da sua propina, independentemente 
do ciclo de estudos que estivessem a fre-
quentar, ou seja, licenciatura, mestrado ou 
doutoramento”, mas com a nova lei vão re-
ceber apenas 872 euros, o valor da propina 
máxima para licenciado, disse o presidente 
da FAP, João Pedro Videira.

Para João Pedro Videira esta alteração 
da lei apanhou “todos de surpresa” e “foi 
muito dissimulada, porque houve uma al-
teração à lei do Orçamento do Estado, mas 
não houve uma alteração ao regulamento 
de atribuição de bolsas de estudo”.

Com esta nova lei, um estudante com 
incapacidade igual ou superior a 60% que 
estivesse em ciclo de doutoramento na 
Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto pagaria de propina três mil euros, 
mas se dantes recebia esse valor total de 
bolsa de estudo, agora passa a receber “só 
872 euros”, explicou.

Para o presidente da FAP, a alteração à lei é 
uma “prova de calculismo e de insensibilida-
de social, onde se está a promover a exclusão 
e não a inclusão”, referindo que há muitos 
estudantes a quem neste momento lhes está 
a ser “tirado o tapete”, reduzindo as bolsas.

Segundo João Pedro Videira, os estudan-
tes que agora estão a fazer as suas matrículas 
estão a ser informados nos serviços de Ação 
Social que já não vão beneficiar das bolsas de 
estudo, pelo menos do valor total.

Em entrevista telefónica, o estudante 
João Vieira, 28 anos, que se matriculou 
num doutoramento em Ciências da Edu-
cação para o próximo ano letivo conta que 
foi surpreendido há uma semana e meia, 
altura em que procedia à sua matrícula, 
para se ir preparando, porque ia haver 
“cortes nas bolsas de estudo”.

“No meu caso, que é a Universidade Ca-
tólica e que é ensino público concordatá-
rio, a bolsa seria no valor de 3800 anuais e 
agora passamos a receber a 873 que é valor 
máximo da propina”, disse, reconhecen-

do que para ele o mais grave nos cortes das 
bolsas de estudo é que nem se faz a dife-
renciação para os “diferentes graus de en-
sino”, afirmando que se sente “frustrado 
e enganado”, porque tinha programado a 
vida de forma diferente.

O presidente da FAP adiantou à Lusa que 
vai enviar esta semana uma nota ao minis-
tro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
para tentar “averiguar se, a esta data, ainda 
é possível reverter a situação”.

Fonte do gabinete de imprensa do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior confirmou à Lusa que a bolsa de 
estudo para o próximo ano letivo corres-
ponde “ao valor da propina máxima fixada 
anualmente para o grau de licenciado”, ou 
seja, os estudantes que estejam em mes-
trado ou doutoramento apenas podem ter 
acesso a uma bolsa de estudo equivalente 
ao ciclo de licenciatura.

No artigo 185.º do Orçamento do Estado 
de 2018 a lei dizia, todavia, que a bolsa de 
estudo correspondia ao valor “da propina 
efetivamente paga”, ou seja, se a propina 
fosse de três mil euros, a bolsa de estudo 
anual era também de três mil euros.

Na mesma nota envida à Lusa pode ler-se 
ainda que o Governo definiu como um dos 
seus desígnios da legislatura a iniciativa “In-
clusão para o Conhecimento”, no sentido de 
“promover o acesso ao ensino superior e ao 
conhecimento dos cidadãos com necessida-
des especiais, considerando que estão cria-
das as condições para o exercício dos direi-
tos que são conferidos a qualquer membro 
de uma sociedade democrática e inclusiva”.

JN/MS

Denúncia

Cortes nas bolsas para 
alunos com deficiência no 
mestrado ou doutoramento

C
ré

di
to

s:
 D

R

2 a 8 de agosto de 201916 www.mileniostadium.com



MILÉNIO | PORTUGAL

Experience

Alcide P. Francisco, Broker
Cell: 416-727-8863
Office: 416-656-3500
Fax: 416-656-9593
alcide@afrancisco.com

RE/MAX ULTIMATE Realty Inc., Brokerage 
Independently Owned & Operated
1192 St. Clair Ave W. ,  Toronto, ON, M6E1B4

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage

www.afrancisco.com

265A Boon Ave
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for semi-detached home on popular 
and desired Boon st. Good layout 
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appeal completed with imported 
stone from Portugal. Double garage 
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.
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No passado dia 27 de junho, foi apresen-
tado na Livraria Lello, um emblemático 
espaço da cidade do Porto e uma das 
mais afamadas livrarias do mundo, o 
livro “Valorizar os Portugueses no Mun-

do: Por uma visão estratégica partilhada 

2015-2019”, da autoria de José Luís Car-

neiro, Secretário de Estado das Comuni-

dades Portuguesas.

A obra, que tinha sido já lançada na 
semana transata, na Biblioteca da 
Imprensa Nacional em Lisboa, e que 

conta com prefácio do Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, as-

sume-se como um relatório de balanço dos 
quatro anos de mandato da Secretaria de 
Estado das Comunidades, estrutura gover-
nativa que foi assumida pelo antigo autarca 
do Município de Baião no início da legisla-
tura que agora finda.

O livro inclui cinco capítulos dedica-
dos às áreas de ação e prioridade política 
da Secretaria de Estado das Comunidades 
durante o recente mandato de José Luís 
Carneiro. Nomeadamente, “A rede con-
sular do MNE”, “As prioridades de política 
da Secretaria de Estado das Comunidades 
portuguesas”, “Iniciativas promovidas 
pela Secretaria de Estado das Comunida-
des Portuguesas em cooperação com ou-
tras áreas governativas”, “Alguns eventos 
promovidos pela Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas”, e “As visitas 
ao estrangeiro e o contacto com as comu-
nidades portuguesas no mundo”.

Como garante nas palavras de abertu-
ra, com “a profunda convicção de que os 
Portugueses nas comunidades vivem a sua 
relação com Portugal de modo muito espe-
cial”, o governante ao longo da obra sinte-
tiza um conjunto de medidas políticas que 
foram empreendidas durante o seu man-
dato e que procuraram conferir às comuni-
dades lusas espalhadas pelo mundo “uma 
mais ampla cidadania e uma mais forte 
vinculação a Portugal”.

Comungando do desiderato do Secretá-
rio de Estado das Comunidades Portugue-
sas, é de enaltecer, desde logo, este mode-
lo de prestar contas do seu mandato, uma 
prática que ainda não é seguida por todos os 
governantes. Assim como a ligação estreita 
que manteve com as comunidades lusas, 
como sustentam as suas constantes visitas 
ao estrangeiro, como por exemplo, à Ve-
nezuela, ou as várias iniciativas tendentes 
à modernização das estruturas consulares, 
características distintivas do seu mandato.

Valorizar os Portugueses

no Mundo
O historiador Daniel Bastos (esq.), cujo percurso tem sido alicerçado no seio da Lusofonia, esteve presente na sessão de apresentação, que decorreu na Livraria Lello, do livro “Valorizar os Portugueses no Mundo”, 
do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro (dir.) - Créditos: DR
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O preço médio da avaliação bancária 
da habitação nos Açores baixou 0,8 por 
cento, sendo a única Região do país a 
registar uma queda. 

De acordo com o Instituto Nacional de 
estatística, em junho, o valor médio 
de avaliação bancária realizada no 

âmbito de pedidos de crédito para a aqui-
sição de habitação, fixou-se em 1 272 euros 
por metro quadrado (euros/m2), mais sete 
euros que no mês anterior.

O valor médio de avaliação dos aparta-
mentos subiu 10 euros quando comparado 
com maio, para 1 353 euros/m2 em junho. 
Nas moradias, o valor médio de avaliação 
subiu cinco euros, para 1 142 euros/m2. 

A nível regional, a maior subida para 
o conjunto da habitação registou-se na 
Região Autónoma da Madeira (3,0%), e 
a única descida na Região Autónoma dos 
Açores (-0,8%).

AO/MS

O Arquipélago – Centro de Artes Con-
temporâneas promove, durante o mês 
de agosto, uma programação que terá 
especial enfoque para o período de fé-
rias dos mais novos. 

Com este objetivo o Serviço Educati-
vo desenvolveu três atividades que 
decorrerão, por marcação, de agos-

to a outubro de 2019.
A primeira é a visita-oficina “Estação 

dos Fenómenos Aquáticos”, dedicada ao 
público dos dois aos seis anos, onde se vão 
explorar questões relacionadas com o mar 
e com os animais que nele habitam.

Já na visita-oficina “Estação intercomu-
nicativa”, destinada a crianças dos seis aos 
12, os participantes são desafiados a refle-
tir e a criar sobre as formas de comunica-
ção, em terra ou no mar, através de gestos 
ou objetos criados por cada um.

Também na visita-oficina “Estação Me-
teorológica – Os fenómenos que se mo-
vem”, orientada para o público jovem e 
adulto, os participantes vão poder obser-
var e procurar na exposição “Estação Me-
teorológica” quais os fenómenos em que 
as artistas se inspiraram, tendo depois a 
oportunidade de registar, através da foto-
grafia, elementos meteorológicos visíveis 

no exterior do Arquipélago.
Para assinalar o último domingo do mês 

de agosto, o serviço educativo promove, 
no dia 25, a “Aventura no Pátio”, uma tar-
de destinada a famílias, com atividades ao 
ar livre, como pintura, escultura e jogos. 

De acordo com nota enviada à comuni-
cação social, as inscrições para estas ati-
vidades do Serviço Educativo devem ser 
feitas através do formulário disponível no 
site do Arquipélago, do email acacinfo@
azores.gov.pt ou do telefone 296 470 130.

AO/MS

Preço médio da avaliação bancária 
desce nos Açores

Arquipélago com atividades 
para os mais novos em agosto
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O PAN/Açores considerou esta segun-
da-feira (29) “urgente” que o executivo 
açoriano e as entidades competentes 
prestem esclarecimentos mais precisos 
sobre a deteção de micro-organismos 
na areia da praia de Porto Pim, na ilha do 
Faial, que levou à sua interdição. 

“Tendo em conta o potencial agrava-
mento da situação, o partido conside-
ra necessário e urgente uma resposta 

esclarecedora relativamente ao desenvol-
vimento do processo dos estudos e análises 
realizadas, tudo em bom nome da transpa-
rência de informação pública”, avançou o 
PAN – Pessoas-Animais-Natureza, em co-
municado de imprensa.

A praia de Porto Pim foi interditada a ba-
nhos no passado dia 17, devido à deteção “na 
areia de micro-organismos” que poderiam 
“pôr em causa a saúde pública”, anunciou 
na ocasião o Governo Regional dos Açores, 
liderado pelo socialista Vasco Cordeiro.

A Direção Regional dos Assuntos do Mar 
disse que contratou o Instituto Nacional de 
Saúde Ricardo Jorge para recolher amos-
tras de areia em diversos locais da praia e 
que os resultados preliminares indicavam 
a presença de contaminação bacteriológi-
ca em algumas zonas do areal.

A entidade revelou ainda que reforçou o 
sistema de monitorização da qualidade da 
água da praia de Porto Pim e que seriam 
recolhidas novas amostras de areia, em 

parceria com aquele instituto.
O PAN/Açores considerou que as afir-

mações da delegada de saúde do Faial e do 
diretor regional dos Assuntos do Mar sobre 
este caso foram “ambíguas e indefinidas” 
e que as declarações do diretor regional da 
Saúde foram “inconclusivas”, alegando 
que a falta de novos esclarecimentos tem 
feito “aumentar o grau de alarmismo da 
população residente”.

“Os esclarecimentos prestados pelas enti-
dades competentes são imprecisos uma vez 
que não respondem ou esclarecem sobre o 
desenvolvimento do processo dos estudos 
e análises realizados, sobre o perigo que po-
derá existir na saúde da população nem so-
bre o risco de impacto ambiental da zona em 
questão”, frisou a dirigente do PAN Sónia 
Domingos, citada no comunicado.

Nesse sentido, o partido adiantou que já 
questionou as direções regionais de Saúde, 
do Ambiente e dos Assuntos do Mar.

“Quando está em causa o impacto na 
saúde dos frequentadores da referida praia 
e o elevado risco para o ecossistema en-
volvente da baía, o PAN/Açores tomará 
as diligências necessárias com as ferra-
mentas ao seu alcance para que a melhor 
conduta governativa e recomendável para 
esta situação seja executada em respeito 
ao direito de informação por parte da po-
pulação”, lê-se na nota de imprensa.

AO/MS

PAN/Açores 
quer esclarecimentos mais precisos 
sobre interdição da praia de Porto Pim

“Para o Governo dos Açores, este mo-
mento é importante por vários motivos. 
Em primeiro lugar, porque a configuração 
do Conselho Económico e Social resulta 
de uma decisão da Assembleia Legisla-
tiva, fruto de uma proposta do Governo 
dos Açores, após um trabalho de diálogo 
e de concertação com parceiros sociais, 
nomeadamente a Federação Agrícola dos 
Açores, a Câmara do Comércio e Indústria 
dos Açores e a UGT-Açores”, declarou o 
governante, no final do encontro tido em 
Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A criação deste conselho, prosseguiu 
Vasco Cordeiro, é também relevante 
pelas funções que possui nos termos 

da lei aprovada pelo parlamento, uma vez 
que se assume como um órgão colegial in-
dependente, consultivo e de acompanha-
mento dos órgãos de governo próprio - Go-
verno dos Açores e Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma dos Açores.

“Dessa forma dá-se também um passo 
significativo na consolidação e estruturação 
da nossa Autonomia, com a criação deste 
órgão colegial independente, consultivo e de 
acompanhamento do Governo e da Assem-
bleia para as matérias de natureza económi-
ca, social, laboral e ambiental”, prosseguiu.

Neste encontro, Gualter Furtado disse ter 
dado conta ao chefe do Governo dos Açores 
das “questões logísticas” sobre a imple-
mentação do órgão e a “agenda” futura do 
conselho para os próximos tempos.

O economista Gualter Furtado tomou 
posse no começo de julho como presidente 
do Conselho Económico e Social da Região 
Autónoma dos Açores, numa cerimónia 
tida na Horta e presidida pela presidente da 
Assembleia Legislativa Regional, Ana Luís.

O órgão, independente e de caráter con-
sultivo, foi estabelecido há cerca de um 
ano, mas só agora o seu presidente tomou 
posse, após aprovação do seu nome no ple-
nário do parlamento dos Açores de junho.

Gualter Furtado é presidente da comissão 
executiva do Novo Banco Açores: “Devo 
tanto aos Açores. É uma responsabilidade a 
que não podia dizer que não”, sublinhou o 
economista na sua tomada de posse.

O Conselho Económico e Social da Re-
gião Autónoma dos Açores irá substituir 
o Conselho Regional de Concertação Es-
tratégica, até agora o órgão de consulta 
e concertação nos domínios das políticas 
económica, social e ambiental da região.

NM/MS

Implementar Conselho Económico e Social 

“é importante para os Açores”
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Uma mulher de 53 anos, foi morta à facada 
pelo seu ex-companheiro, de 39 anos, em 
Jardim do Mar, uma pequena localidade de 
pescadores, perto da Calheta, na ilha da Ma-
deira. É a 17ª vítima este ano de crime rela-
cionado com violência doméstica.

A mulher tinha três filhos, adolescentes, 
que seriam de um anterior casamento.

A PSP já deteve, ao início da manhã 
de segunda-feira (29), o presumível homi-
cida, que terá sido visto por várias teste-
munhas a fugir do local do crime, deixando 
para trás um rasto de sangue e violência.

A mulher foi encontrada despida no 
quarto, com vários golpes e hemorragias 
por todo o corpo.

De acordo com fonte policial que está a 
acompanhar o caso, o casal estava separado 
há alguns meses, mas mantinham contac-
tos esporadicamente.

No passado domingo (28), num con-
texto de confraternização habitual entre a 

pequena população de Jardim do Mar, en-
contraram-se, tendo ao final da noite ido 
juntos para casa.

Segundo ainda as averiguações prelimi-
nares, pouco depois das duas da manhã al-
guns populares ouviram gritos e o homem, 
José F., a fugir.

As autoridades, PJ e PSP, foram de ime-
diato alertadas e trabalharam em conjunto 
na localização do foragido, tendo esta últi-
ma polícia conseguido capturar o suspeito 
ao início do dia entregando-o à Judiciária.

A PJ, que destacou para o local as suas 
equipas do Laboratório de Polícia Científica 
para recolher provas do homicídio, assu-
miu o inquérito.

Esta mulher é a 17ª vítima de crimes de 
violência doméstica só este ano. No ano 
passado foram mortas às mãos dos mari-
dos, companheiros, ou ex-maridos e ex-
-conjugues 28 mulheres.

DN/MS

Mulher assassinada
à facada por ex-companheiro

A Câmara Municipal de Machico, no âm-
bito da assinatura do protocolo com a 
Associação Dignitude, vai entregar 11 
“Cartões Abem: Rede Solidária do Medi-
camento” a pessoas socialmente caren-
ciadas do concelho.

A iniciativa irá decorrer no dia 8 de 
agosto, quinta-feira, pelas 11h30, 
no Salão Nobre da Câmara Munici-

pal de Machico. A ação visa comparticipar 
o pagamento de medicamentos à popula-
ção que se encontre em situação de carên-
cia socioeconómica e que esteja impossi-

bilitada de adquirir os fármacos que lhes 
são prescritos.

No concelho de Machico serão entre-
gues, numa primeira fase, ‘Cartões Abem’ 
a 11 pessoas, com idades entre os 65 e os 80 
anos, com reformas escassas. Ainda assim, o 
Departamento do Apoio Social da Autarquia 
continua a receber pedidos para avaliação.

De recordar que Machico é o segundo 
Município da Região Autónoma da Madei-
ra que assinou protocolo com a Associação 
Dignitude e que tem ao dispor da popula-
ção todas as farmácias do concelho.

DN/MS

Câmara Municipal de Machico entrega 
‘Cartões Abem’ a pessoas carenciadas

A vice-presidente da Câmara Municipal 
do Funchal, Idalina Perestrelo, que tutela 
a empresa municipal Frente MarFunchal, 
marcou presença no Complexo Balnear 
do Lido, que passou a contar a partir 
desta quarta-feira (31) com uma nova 
cadeira anfíbia, na sequência de uma 
candidatura bem-sucedida da Autarquia 
ao programa nacional Praia Saudável.

Esta cadeira vem juntar-se a uma já 
existente no Complexo Balnear do 
Lido e a outra na Praia Formosa, a que 

se soma a plataforma elevatória existen-
te na Ponta Gorda, “afirmando o galardão 
‘Praia Acessível, Praia para Todos’, que 
este ano foi hasteado nestes três espaços”, 
sublinhou a autarca.

Idalina Perestrelo aproveitou a ocasião 
para agradecer o reconhecimento deste 
projecto nacional ao trabalho que o Fun-
chal está a fazer, relembrando que “as 

praias do Funchal são de todos e para to-
dos. Este é mais um equipamento que vem 
reforçar a acessibilidade dos nossos com-
plexos balneares, a que somará, este ano, 
outra grande novidade, que é o regresso 
ao funcionamento do elevador na Barrei-
rinha, que estava parado há mais de uma 
década. Para nós, promover a acessibili-
dade nos espaços públicos municipais tem 
sido essencial”.

O programa Praia Saudável foi lançado 
em maio de 2005 pela Fundação Vodafone, 
com o objetivo de melhorar as condições 
de segurança, ambiente e acessibilidades 
das zonas balneares, através da doação de 
equipamentos para o efeito, bem como da 
promoção de acções de sensibilização nes-
tas áreas. Em 2019, foram entregues 12 ca-
deiras anfíbias em todo o país, tendo o Fun-
chal sido uma das cidades contempladas.

DN/MS

Nova cadeira anfíbia 
reforça acessibilidade no Lido A secretária regional do Ambiente e Re-

cursos Naturais, Susana Prada, visitou 
esta quarta-feira (31) os trabalhos de 
limpeza que estão a decorrer no conce-
lho da Ponta do Sol. Uma iniciativa que 
serviu para a governante revelar que, 
nos últimos quatro anos, já foram limpos 
500 quilómetros de caminhos florestais. 
Este ano, serão limpos 180 quilómetros, 
sendo este um trabalho que é realizado 
durante todo o ano.

“Isto é feito com meios próprios e com 
recurso a uma sub-contratação, ten-
do esta parte um custo de 115 mil eu-

ros”, realçou.
Estes trabalhos visam garantir mais se-

gurança à população, através de acessos a 
viaturas para vigilância e para combate a 
incêndios, remover a vegetação invasora 
criando uma faixa corta-fogo no interior da 
mancha florestal e melhorar o acesso da po-
pulação local à serra, facilitando a passagem 
aos seus terrenos e permitindo a atividade 
silvícola e a gestão ativa destas áreas.

DN/MS

Já é oficial, porque publicado em Diário 
da República. O SESARAM contratou a 
Quadrantes para a prestação de servi-
ços de radiopterapia externa. O contrato 
foi adjudicado no dia 11 de julho e cele-
brado no dia 29 do mesmo mês.

A contratação é por quatro anos e tem 
o valor de 14,2 milhões de euros. 
Mas, como o contrato prevê a pos-

sibilidade de três renovações, na prática, 
isso significa que se pode estender por até 
16 anos, o que, a acontecer, atingirá o va-
lor de 56,8 milhões de euros.

Para esta contratação, o SESARAM re-
correu a um procedimento pouco habitual, 

não só na Madeira, mas igualmente no país, 
designado de ‘aquisição de serviços sociais e 
outros serviços específicos’. Não houve con-
curso público, mas poderia ter havido essa 
opção. O Diário já solicitou esclarecimentos 
ao SESARAM sobre as opções tomadas.

A Quadrantes tem tido o exclusivo da 
radioterapia na Madeira, o que resultou de 
um concurso público. A sua unidade está 
situada em Santa Rita e esteve envolvida 
na polémica sobre a Medicina Nuclear, 
apesar de serem coisas distintas. O elo foi 
o facto de as duas acontecerem nas insta-
lações da empresa do Grupo Joaquim Cha-
vez em Santa Rita.

DN/MS

Governo já limpou 500 quilómetros
de caminhos florestais

SESARAM contratou a Quadrantes
para serviços de Radioterapia
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Os Estados Unidos decidiram impor san-
ções financeiras ao ministro dos Negócios 
Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad 
Zarif, por espalhar no estrangeiro “a propa-
ganda e as campanhas de desinformação” 
do regime, anunciou esta quarta-feira (31) 
um alto responsável da Casa Branca.

As sanções incluem o congelamento 
de todos os ativos que o chefe da di-
plomacia iraniana possui nos Estados 

Unidos da América e a proibição de qual-
quer transação com Mohammad Javad Za-
rif, enumerou a secretaria do Tesouro nor-
te-americana em comunicado.

De acordo com as autoridades irania-
nas, Zarif não tem ativos financeiros nos 
Estados Unidos.

O anúncio de sanções contra Zarif 
ocorre um mês depois de o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, ter orde-
nado sanções contra o líder supremo do 
Irão, Ali Khamenei.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ira-

niano falou no início de julho com o senador 
republicano Rand Paul, aliado de Trump, 
sobre a eventual abertura de um canal para 
reatar as conversações entre Washington e 
Teerão sobre o dossiê do nuclear.

As tensões entre Estados Unidos e Irão 
agravaram-se após a administração nor-
te-americana de Donald Trump ter re-
nunciado em 2018 ao acordo nuclear fir-
mado entre o Irão e as potências mundiais 
e impor duras sanções a Teerão.

Os Estados Unidos reforçaram ultima-
mente a sua presença militar no Golfo Pér-
sico, acusando o Irão de ser responsável por 
vários ataques a petroleiros, enquanto o Irão, 
que nega os ataques, começou a exceder os li-
mites impostos à sua atividade nuclear, refe-
rindo que não pode continuar a comprome-
ter-se com o Plano de Ação Conjunto Global 
assinado em 2015 se os signatários europeus 
do acordo não garantirem diversas medidas 
económicas de apoio ao país.

JN/MS

Casa Branca

EUA impõem sanções financeiras 
ao chefe da diplomacia iraniana
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Um ataque por um grupo armado provo-
cou, na madrugada de quarta-feira (31), 
a morte a oito pessoas e ferimentos gra-
ves a mais duas, no município mexicano 
de Bacalar, informou a procuradoria-ge-
ral do Estado de Quintana Roo.

As primeiras notícias apontam para 
uma chamada para o número de 
emergência a dar conta dos factos 

cerca das 7 horas locais.
O incidente ocorreu numa via para veí-

culos na ligação entre a aldeia de Limones e 
a localidade de Felipe Carrillo Puerto.

A zona onde ocorreu o ataque está pró-
xima do caminho que leva à estação ar-
queológica de Chacchoben, a apenas um 
quilómetro de Limones, integrado no mu-
nicípio turístico de Bacalar.

Segundo a procuradoria, as 10 vítimas 
deslocavam-se numa camioneta com ma-
trícula do Estado do Iucatão quando foram 
intercetadas por um grupo armado.

Os dois feridos foram transferidos para 
um hospital em Bacalar.

Só quinta-feira (1) é que a Secretaria de 

Defesa Nacional divulgou que tinha sido 
localizada na mesma zona uma aeronave 
que entrou no México sem autorização.

Depois de a intercetar, os militares me-
xicanos conseguiram apreender um carre-
gamento de 200 quilos de droga, com um 
valor de mercado superior a 47 milhões de 
pesos (2,2 milhões de euros), bem como 
diversas armas, carregadores e centenas 
de munições de diferentes calibres.

Desde 2017 que a violência se tem es-
tendido a boa parte do Estado de Quintana 
Roo, que recebe uma quantidade relevan-
te de turistas e divisas estrangeiras e é um 
dos polos de atração turística do país.

Informação oficial identificou no Estado de 
Quintana Roo pelo menos cinco grupos cri-
minosos, que têm protagonizado violentos 
confrontos pelo controlo do tráfico de droga.

Estes confrontos têm ocorrido princi-
palmente em Cancun e Playa del Carmen, 
com trocas de tiros e ajustes de contas em 
estabelecimentos comerciais, o que tem 
afastado os turistas da zona e das praias.

JN/MS

Violência

Ataque de grupo armado mata oito 
pessoas em zona turística do México
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Aqui 
Portugal 
sabe bem

Uma explosão e um incêndio numa re-
finaria da Exxon Mobil no Estado do 
Texas, na quarta-feira (31), provocou fe-
rimentos ligeiros em 37 pessoas, no que 
foi o mais recente fogo em instalações 
petroquímicas na área de Houston.

O incêndio começou depois de uma 
explosão às 11.07 horas locais (17.07 
horas em Portugal continental) nas 

instalações da ExxonMobil em Baytown, 40 
quilómetros a leste de Houston. A unidade 
processa hidrocarbonetos leves, incluindo 
propano e propileno, materiais usados de-
signadamente para produzir plástico.

O gestor da unidade, Jason Duncan, 
afirmou que os feridos sofreram queima-
duras menores e estão todos a ser tratados 

numa clínica local.
Antes, a ExxonMobil tinha emitido um 

comunicado em que dava conta da exis-
tência de seis feridos. Também já foi infor-
mado que se sabe do paradeiro de todos os 
empregados da unidade.

Logo a seguir à explosão, o incêndio pro-
vocou grandes nuvens de fumo negro no céu. 
Mas, ao início da tarde, o fumo tinha aliviado.

Duncan adiantou que o fogo tinha sido 
isolado e contido, mas ainda não extinto.

“A nossa prioridade é proteger as pes-
soas na comunidade e as pessoas que tra-
balham para nós”, prosseguiu.

As causas da explosão e do fogo ainda 
estão a ser investigadas.

JN/MS

EUA

Explosão em refinaria no Texas 
faz 37 feridos
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Os serviços de informação dos Estados 
Unidos receberam relatórios a indicar 
que morreu Hamza bin Laden, filho de 
Osama bin Laden e considerado um dos 
atuais líderes da al-Qaeda, noticiou esta 
quarta-feira (31) a televisão NBC.

De acordo com a estação televisiva, a 
morte de Hamza bin Laden foi con-
firmada por três fontes do governo 

norte-americano, que pediram anonimato, 
sem avançar quando e em que circunstân-
cias o filho de Osama bin Laden morreu.

A agência noticiosa espanhola Efe as-
sinala que não é claro se os Estados Uni-
dos, que ofereceram uma recompensa de 
um milhão de dólares (900 mil euros) por 
qualquer informação que levasse à locali-
zação de Hamza bin Laden, tiveram algum 
papel na sua morte.

Apesar de desconhecer o paradeiro do 
filho de Osama bin Laden, de 30 anos, as 
autoridades norte-americanas suspeita-

vam que podia estar nalgum sítio da fron-
teira entre Afeganistão e Paquistão, possi-
velmente à espera de uma oportunidade 
para atravessar o Irão.

O secretário-adjunto para a Segurança 
Diplomática dos Estados Unidos, Michael 
Evanoff, disse em fevereiro que Osama bin 
Laden, que morreu em maio de 2011 numa 
operação militar norte-americana, demo-
rou vários anos a preparar Hamza para as-
sumir a liderança da organização al-Qaeda.

Michael Evanoff citou correspondência 
de Osama bin Laden encontrada no com-
plexo paquistanês de Abbottabad, onde o 
ex-líder da al-Qaeda morreu.

Apesar de ultimamente a al-Qaeda viver 
na sombra do grupo extremista Estado Is-
lâmico, Washington considera que a orga-
nização terrorista mantém a capacidade e a 
intenção de lutar contra os Estados Unidos 
e os seus aliados, pelo que defendia como 
prioridade a captura de Hamza bin Laden.

JN/MS

Al-Qaeda

Morreu filho de Osama bin Laden
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Um tribunal sul-africano suspendeu, no 
início desta semana, os pedidos do pro-
tetor público por medidas disciplinares 
contra o ministro das Empresas Públi-
cas, Pravin Gordhan, um alívio para o 
presidente Cyril Ramaphosa, que está 
a contar com Gordhan para reavivar as 
empresas estatais em dificuldades. 

Segundo a agência britânica Reuters, 
esta é a segunda vez em cerca de 
uma semana que o Public Protector 

Busisiwe Mkhwebane perdeu um caso de 
grande repercussão no tribunal, poten-
cialmente minando a credibilidade das 
suas investigações.

Mkhwebane, que investiga supostos 
delitos cometidos por funcionários do Es-
tado, instruiu Ramaphosa a tomar “me-
didas disciplinares apropriadas” contra 

Gordhan este mês depois de descobrir que 
Gordhan havia violado a Constituição e 
um código de ética executiva. Ele negou 
ter cometido erros.

Também instruiu o procurador-chefe do 
país e o presidente do Parlamento a investi-
gar as ações de Gordhan.

Gordhan, que supervisiona os esforços 
para consertar empresas em dificuldades, 
como a estatal de energia eléctrica Eskom, 
pediu uma decisão urgente para impedir que 
medidas sejam tomadas contra ele, enquan-
to buscava uma decisão separada, deixando 
de lado as descobertas do protetor público. 
“Desafia toda a lógica para prosseguir com a 
execução da ação corretiva quando o relató-
rio que é a base para a ação corretiva é objeto 
de revisão judicial”, disse Potterill.

Jorge Eurico/MS

África do Sul
Tribunal suspende ordens do Protetor 
Público contra Pravin Gordhan

ÁFRICA

Uma missão pré-eleitoral da União Afri-
cana vai estar em Moçambique, nos pró-
ximos dias, para avaliar os preparativos 
para as eleições presidenciais, legisla-
tivas e provinciais de outubro próximo, 
anunciou recentemente a organização.

A missão de avaliação pré-eleitoral foi 
aprovada pelo presidente da Comis-
são da União Africana (UA), Moussa 

Faki Mahamat, na sequência de um convite 
das autoridades moçambicanas à organiza-
ção para que seja um dos observadores in-
ternacionais das próximas eleições no país, 
marcadas para 15 de outubro.

No terreno vão estar até 02 de agosto 
quatro especialistas eleitorais e dois ele-
mentos da comissão da União Africana 
para consultas com os principais interve-
nientes no processo eleitoral.

“O objetivo da missão é avaliar o esta-

do dos preparativos para as eleições por 
todos os intervenientes, incluindo o atual 
ambiente político, e apresentar indicações 
ao presidente da comissão da UA sobre 
se estão criadas as necessárias condições 
para eleições transparentes, livres e justas 
em conformidade com os princípios da UA 
para eleições democráticas”, explicou a 
organização em comunicado.

Para a União Africana, o envio de uma 
missão pré-eleitoral demonstra o “apoio e 
o compromisso” da organização com o pro-
cesso de democratização em Moçambique.

A missão decorre ao abrigo do artigo 20 
da Carta Africana sobre Democracia, Elei-
ções e Governação (2007), da Declaração 
de Princípios sobre Eleições Democráticas 
em África (2002) e das Orientações para as 
Missões de Observação e Monitorização 
Eleitoral da União Africana.

Jorge Eurico/MS

Moçambique
Missão da União Africana
avalia preparativos para
eleições de outubro 

Lisboa tem um novo jornal, o “Kandan-
du”, do grupo angolano “Vivências Press 
News” dirigido às comunidades lusófo-
nas. Em declarações à agência Lusa, o 
diretor do “Kandandu”, Armindo Laurea-
no, justificou o lançamento em Portugal 
com a forte presença cultural das comu-
nidades lusófonas.

O jornal será impresso em Portugal 
devido à “crise em Angola”, acres-
centou Armindo Laureano, con-

siderando que “compensa muito mais” 
fazer a impressão em Lisboa.”Temos a 
equipa aqui e é muito mais fácil fazer a dis-
tribuição”, explicou.

De acordo com o diretor do “Kandandu”, 
o jornal é de informação generalista e da pri-
meira edição (número zero) serão impressos 
2 mil exemplares, que servirá para “estudar 
a recetividade [das pessoas]”.

 Armindo Laureano disse ainda que já 
têm definidos canais oficiais de distribui-

ção, como as missões diplomáticas, con-
sulares e associações das comunidades de 
expressão portuguesa.

 A venda será feita em papel e também 
‘online’ “para chegar a um maior número 
de pessoas”, adiantou.

 O nome “Kandandu” é uma palavra da 
língua nacional angolana Kimbundo e sig-
nifica “Abraço”. “É importante ter o nome 
numa língua nacional de um país e é um 
nome que cria impacto e leva as pessoas 
a tentar perceber porquê o “Kandandu”, 
que é um abraço. A ideia do jornal é essa, 
que seja um veículo que venha abraçar os 
diferentes povos, as diferentes culturas 
através da comunicação e informação”, 
afirmou Laureano.

 A periodicidade inicial do “Kandandu” 
será mensal, depois passa a quinzenal e 
terá entrevistas, opinião, crónicas e con-
teúdos diversos, da arte à política, do des-
porto à economia.

Jorge Eurico/MS

“Kandandu”,
jornal dedicado às comunidades 
lusófonas em Lisboa (Portugal)

Seis multinacionais mineiras de ouro 
foram condenadas recentemente pelo 
Tribunal Supremo de Joanesburgo a pa-
garem cinco mil milhões de randes, pou-
co mais de 357 milhões de dólares, às 
vitimas de silicose e tuberculose provo-
cadas por poeiras de mineração do me-
tal precioso. O número de vítimas varia 
entre 100 mil a 500 mil antigos trabalha-
dores nas minas de ouro.

Alguns morreram, outros estão doen-
tes e outros ainda já são idosos em 
Moçambique, África do Sul, Lesoto, 

Botswana e Eswatini, antiga Suazilândia.
O presidente da Associação dos Mineiros 

Moçambicanos na África do Sul, Victor Cos-
sa, disse que a vítima moçambicana mais 
recente infetada pela silicose ou tuberculo-
se é Samuel Eusébio Amade, da província 

central da Zambézia. Amade perdeu a vida 
este mês, na região mineira sul-africana de 
Klerksdorp, província de North West.

O veredicto do Tribunal Supremo de Joa-
nesburgo contra seis multinacionais minei-
ras chegou tarde para Samuel Amade, mas 
doravante os seus familiares podem exigir 
indemnização durante os próximos 12 anos.

Foram identificadas quatro categorias 
das vítimas: aqueles que contraíram silicose 
ou estiveram expostos a poeiras durante o 
trabalho, dependentes dos finados por sili-
cose, aqueles que contraíram tuberculose e 
dependentes dos que morreram enquanto 
trabalhavam nas minas de ouro.

O acordo alcançado entre as partes esta-
belece a criação de um fundo fiduciário, que 
vai gerir os pagamentos de indemnização 
variando entre 70 mil randes, cerca de cinco 
mil dólares, e 500 mil randes, pouco mais de 
35 mil dólares para cada requerente, depen-
dendo da categoria do afetado.

A partir de agora, inicia a localização das 
vítimas, sobreviventes e ou dependentes na 
África do Sul, Moçambique, Lesotho, Bo-
tswana e Eswatini (antiga Suazilândia), que 
têm trabalhadores nas minas de ouro.

Em Moçambique, o Ministério do Tra-
balho, Emprego e Segurança Social vai 
desdobrar-se na divulgação e chama-
mento nas províncias de Maputo, Gaza e 
Inhambane maiores fornecedoras de mão-
-de-obra à indústria mineira sul-africana, 
há mais de 80 anos.

Jorge Eurico/MS

Vítimas de poeira da mineração 
de ouro serão indemnizadas
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O juiz-presidente do Tribunal Su-
premo angolano, Rui Constanti-
no da Cruz,  está sob as luzes dos 

holofotes e, ao mesmo tempo, na boca 
do povo pelas razões mais (im)prováveis: 
o seu envolvimento em escândalos que 
configuram abuso puro (e duro) de poder 
e a expressão mais alta da promiscuidade 
jurídica e política de que se tem memória 
da Magistratura Judicial desde o dia 11 de 
novembro de 1975 à data de hoje.

Rui Ferreira convocou recentemente os 
venerandos juízes-conselheiros do Tribu-
nal Supremo para uma reunião, durante a 
qual terá prestado informações e refuta-
do as responsabilidades que, nos últimos 
tempos e de forma recorrente, lhe têm 
sido publicamente assacadas.

Tido como uma “eminência parda” 
do regime angolano, Rui Ferreira não 
tem condições morais para se manter 
no cargo. Mas ele vai dizendo, amiúde, 
que se vai manter e que para tal conta 
com o apoio (in)condicional do presi-
dente angolano João Lourenço.

A reunião – afiança quem fez parte 
dela – terá sido dominada pelo esclareci-
mento de como o seu filho Sidney Carlos 
Manita Ferreira, de seu nome, 23 anos, 

enveredou para a vida de negócios e 
como conseguiu construir o império em-
presarial que possui e uma conta bancária 
com mais de 50 milhões dólares.

No esclarecimento feito aos seus pa-
res, o juiz-presidente do Tribunal Su-
premo, Rui Ferreira, pôs os pés pelas 
mãos e, pelo seu próprio punho, acabou 
por escrever, por sua conta e risco, um 
“libelo acusatório” contra si mesmo.

Ora, se perguntar não ofende, gostaria 
de saber o seguinte: que currículo tem o 
filho do juiz-Presidente do Tribunal Su-
premo para ser detentor do património 
de que se diz ser proprietário? Resposta: 
enriqueceu com os honorários que o pai 
usufruiu enquanto advogado do prede-
cessor do presidente João Lourenço.

Quais são, afinal de contas, as cre-
denciais de Sidney Carlos Manita Fer-
reira? Resposta: filho de juiz, no con-
texto angolano, também é juiz!

Qual é, ao fim e ao cabo, o percurso 
do filho do juiz-presidente do Tribunal 
Supremo? Resposta: Angola e os ango-
lanos não sabem!

Como, quando e onde trabalhou ao 
ponto de aos 23 anos ter o que tem? Res-
posta: decerto que foi assistente do seu 
progenitor, enquanto causídico de cau-
sas que deixavam os descamisados an-
golanos cada vez mais desafortunados!

Como se explica que o filho do juiz-
-presidente do Tribunal Supremo seja 
convidado a enveredar para o mundo 
de negócios por empresários de que ele, 
Rui Ferreira, foi (ou ainda é?) advoga-
do? Resposta: é, digo eu, uma coinci-
dência extraordinária!

Jorge Eurico
Opinião

(pré)Textos
Coincidências
extraordinárias(I)!

O diplomata Joaquim do Espírito San-
to entregou, em Washington, as cartas 
figuradas à diretora do Protocolo do 
Departamento de Estado Americano, 
Mary-Kate Fisher, última praxe para a 
sua acreditação como embaixador de 
Angola nos EUA.

Segundo a Angop, a entrega das cartas 
figuradas aconteceu quarta-feira (31). 
A acreditação de Joaquim do Espírito 

Santo como embaixador de Angola nos Es-
tados Unidos da América deve ocorrer nos 
próximos dias, quando apresentar as cartas 
credencias ao Presidente Donald Trump.

Joaquim do Espírito Santo, que substitui 
Agostinho Tavares da Silva Neto, foi no-
meado embaixador de Angola nos EUA, em 
maio, depois de ter desempenhado outras 
funções no Ministério das Relações Exte-

riores, com realce para a de diretor para 
África, Médio Oriente e Organizações Re-
gionais.

Por altura do seu empossamento pelo 
Presidente da República, João Lourenço, 
Joaquim do Espírito Santo disse que vai 
procurar um melhor relacionamento com 
os Estados Unidos e continuar a promover 
uma imagem positiva de Angola. 

“Vamos trabalhar para aproximar Ango-
la dos Estados Unidos, de modo a ampliar 
o comércio bilateral e atrair investimentos 
americanos para Angola, no quadro da di-
plomacia económica”, sublinhou o antigo 
diretor para África e Médio Oriente do Mi-
nistério das Relações Exteriores. Continuar 
a trabalhar com as instituições e agências 
norte-americanas, com as câmaras de co-
mércio, o Banco Mundial e Fundo Monetá-
rio Internacional para ajudarem Angola no 
seu combate à corrupção, branqueamento 
de capitais e financiamento ao terrorismo 
é outra prioridade do novo embaixador de 
Angola nos Estados Unidos.

“Vamos trabalhar para criar um quadro 
que permita o reforço das nossas relações e 
conferir uma nova dimensão política e eco-
nómica às relações entre Angola e os EUA, 
de modo a contribuir para os esforços do 
Governo de criação da prosperidade eco-
nómica e social”, salientou o diplomata.

O embaixador Joaquim do Espírito Santo 
assumiu o compromisso de trabalhar para 

melhorar a imagem de Angola no exterior.
Jorge Eurico/MS

Angola 
Joaquim do Espírito Santo
apresenta cartas figuradas

O presidente da Câmara Municipal da 
Praia, Óscar Santos, foi  baleado, nesta 
segunda-feira (29),  cerca das 05:30h, à 
porta de um ginásio, no bairro do Palma-
rejo. O autarca foi atingido num braço.

Conforme informações recolhidas 
no Hospital Agostinho Neto, Óscar 
Santos foi sujeito a uma intervenção 

cirúrgica. O seu estado é considerado es-
tável mas tem o braço partido. 

De acordo com a “Rádio de Cabo Ver-
de”, o disparo terá sido perpetrado por in-
divíduos encapuçados, à porta do ginásio 
frequentado pelo presidente da autarquia 
da capital. 

O presidente da Câmara terá caído no 
chão e sido levado para o interior do ginásio, 
antes de ser transportado para o hospital. 

Segundo fonte hospitalar, o presidente 
da Câmara Municipal da Praia deu entrada 
no Hospital Agostinho Neto “esta manhã 
(segunda-feira) por volta das 6h30, com 
uma lesão provocada por uma arma de 
fogo que o atingiu no braço direito”.

Óscar Santos, ainda segundo a mesma 
fonte, “tem uma fratura do úmero direito. 
O serviço de ortopedia está reunido para 
definir a conduta mais adequada” deven-
do o autarca ser operado novamente por 
causa desta segunda lesão.

Jorge Eurico/MS

Cabo Verde
Presidente da Câmara da Praia 
baleado 
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O secretário-geral das Nações Unidas, 
António Guterres, anunciou, segunda-
-feira (29), a nomeação de Rosine So-
ri-Coulibaly, do Burquina Faso, como 
nova representante especial para a 
Guiné-Bissau. 

Sori-Coulibaly também vai acumular o 
cargo de chefe do Escritório Integrado 
da ONU para a Consolidação da Paz na 

Guiné-Bissau, Uniogbis.
 Na Guiné-Bissau, mais de dois terços da 

população vive com menos de US$ 2 por 
dia e mais de um terço enfrenta a situação 
de pobreza extrema.

 A representante sucede ao brasileiro José 
Viegas Filho, que completou a missão a 18 de 
maio de 2019. Em nota, o secretário-geral 
“agradece a liderança” de Viegas Filho du-
rante o seu mandato.

O chefe da ONU diz que Sori-Coulibaly 
“traz para esta posição mais de 35 anos de 
experiência internacional e nacional no 
campo do desenvolvimento sustentável e 

humanitário, transição política, redução 
da pobreza, reformas fiscais e orçamen-
tais, igualdade de género e empodera-
mento das mulheres.”

Entre 2016 e 2019, a nova representante 
foi ministra de Economia, Finanças e De-
senvolvimento do Burquina Fasso. Ela tra-
balhou mais de 20 anos com as Nações Uni-
das, incluindo como representante especial 
adjunta no Burundi. 

Também foi coordenadora residente do 
Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento, Pnud, no Togo, entre 2006 e 
2011, e no Benim, entre 2014 e 2016. Para a 
mesma agência, também exerceu funções 
como coordenadora humanitária.

Antes de trabalhar nas Nações Unidas, 
esteve no Ministério de Desenvolvimen-
to Económico e Planeamento do seu país. 
Também participou em organizações da so-
ciedade civil, em particular associações que 
lutam por Direitos Humanos e empodera-
mento das mulheres.

Sori-Coulibaly tem mestrado em eco-
nomia do desenvolvimento pela Univer-
sidade Cheikh Anta Diouf, do Senegal, e 
pós-graduação em planeamento e ma-
croeconomia pelo Instituto Africano para 
o Desenvolvimento e o Planejamento Eco-
nômico das Nações Unidas.

Segundo a última resolução do Conselho 
de Segurança, aprovada em fevereiro de 
2019, o Uniogbis deve encerrar até ao final 
de 2020.

Em 2019, a missão já apoiou a realiza-
ção de eleições legislativas e deve prestar 
ajuda às eleições presidências que devem 
acontecer até ao final do ano.

A missão política também está a pre-
parar a transição de todas as suas funções 
para órgãos nacionais e regionais.

Jorge Eurico/MS

Rosine Coulibaly
é a nova representante do SG da ONU 
para Guiné-Bissau

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

232 a 8 de agosto de 2019www.mileniostadium.com MILÉNIO | ÁFRICA



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

Mais novidades fresquinhas que nos 
chegam diretamente da International 
Champions Cup. Durante esta semana 
apenas se realizaram duas partidas - o 
Real Madrid - Atlético de Madrid e o AC 
Milan - Benfica - mas foram duas par-
tidas que valeram por muitas! Emoção, 
com certeza, não faltou.

Começamos pelo dia 27 de julho: um 
dia que os madridistas não vão que-
rer ouvir falar tão cedo. Apesar da 

estatística estar do lado do Real (nos últi-
mos 31 encontros em casa os madridistas 
ganharam 16 vezes, contra quatro vitórias 
do Atlético Madrid) há sempre exceções à 
regra! Podemos mesmo considerar o resul-
tado deste encontro uma humilhação. Uma 
vitória com “pé” de João Félix - o jogador 
português teve uma prestação de alto nível, 
fazendo duas assistências e um golo.

Noite em cheio também para Diego Cos-
ta que alcançou o “póquer” (marcou qua-
tro golos, um deles de grande penalidade) 
mas que se comportou como um “meni-
no” que vai para a festa e não se sabe con-
trolar e acabou… expulso!

Mas vamos por partes: ainda nem um 
minuto de jogo se tinha jogado no Metli-
fe Stadium, em East Rutherford, quando o 
internacional português João Félix assistiu 
Diego Costa para o primeiro. Só por aqui a 
noite já parecia prometer. Eis que, passa-
dos apenas sete minutos, o português foi 
novamente feliz e marcou o seu primeiro 
golo com a camisola colchonera.

A equipa de Diego Simeone não parou 
por aqui: depois de Correa, aos 19’, segui-
ram-se mais dois golos (um deles desde a 
marca de grande penalidade) do hispano-
-brasileiro Diego Costa. Apito para o in-
tervalo e 5-0 no marcador. Inacreditável!

A “calma” durou pouco tempo - aos 51’, 
mais um ataque da dupla que se mostrou 
mortífera nesta partida. Nova assistência de 
Félix e quarto golo de Diego Costa. 6-0!

Aos 65’, os ânimos exaltaram-se entre 
Diego Costa (quem diria…) e Carvajal e os 
dois acabaram por ver a cartolina vermelha. 

Os madridistas ainda reduziram a des-
vantagem através de Nacho Fernandéz 
(59’), Benzema (85’ - penalidade) e Car-
rera (89’) mas ficaram (muito) longe de 
sequer fazer frente a um poderoso Atlético 
que ainda chegou ao sétimo golo, aos 70 
minutos, depois de uma brilhante jogada 
individual de Vitolo.

Uma goleada pesada para o Real Madrid 
que, apesar de tudo, não se pode queixar - 
afinal, só por sorte o marcador não chegou 
às dezenas!

No domingo, 28 de julho, o Gillete Sta-
dium, em Foxborough, foi o palco do AC 
Milan - Benfica.

Este foi o terceiro encontro disputado pela 
equipa portuguesa no torneio que, à seme-
lhança dos anteriores, terminou a vencer. 
Uma vitória histórica, já que o Benfica nun-
ca havia derrotado esta equipa italiana.

Um jogo muito equilibrado, com tentati-
vas e grandes oportunidades para ambos os 

lados, que só desempatou com um “cheiri-
nho” de um ingrediente especial: a sorte.

O golo acabou por chegar à passagem do 
minuto 70, pelo atacante marroquino Taa-
rabt, aposta de Bruno Lage no onze inicial, 
num remate que desvia em Biglia e que 
traiu Reina. 

Nota ainda para Odysseas e para as suas 
seis grandes defesas, três delas absoluta-
mente decisivas.

O Benfica disse assim adeus ao torneio 
americano, precisando agora de aguardar 
pelo resultado da partida entre o Manches-
ter United e o AC Milan, no dia 3 de agosto, 
para saber se é ou não o grande vencedor 
da ICC -  só a equipa inglesa é capaz de 
“roubar” o título às águias, se alcança-
rem também o pleno de pontos (nove) e se 
vencerem na diferença de golos. Algo que 
não será tarefa fácil já que a equipa de Lage 
é detentora da melhor diferença entre go-
los marcados e sofridos (6-1, contra 3-1 do 
Manchester United).

Esperemos para ver! Até para a semana!

Inês Barbosa
Opinião

Atlético de Madrid e Benfica
vencem na ICC
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O avançado suíço, melhor marcador das 
águias na época passada, chegou à Luz 
em 2017.

O Benfica anunciou na terça-feira 
(30) a renovação do contrato de Ha-
ris Seferovic.

O novo vínculo contratual entre as 

duas partes é válido até ao final da época 
2023/24.

Na temporada, Seferovic realizou 51 jogos 
ao serviço do Benfica e contabilizou 27 golos 
e 9 assistências, para além de ter sido o me-
lhor marcador do campeonato (23 golos).

JN/MS

I Liga
Seferovic renova contrato 
até 2024
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O F. C. Porto confirmou, terça-feira (30), 
a receção de uma proposta do Mónaco 
para a transferência do internacional 
português Danilo Pereira, mas numa 
nota publicada no site oficial avança que 
o médio, esta época, é “intransferível”.

Os dragões reagiram à notícia avan-
çada pelo jornal desportivo francês 
L’Équipe, que escreveu na edição 

de terça-feira (30) que o emblema mone-
gasco mostrou interesse em contratar o 
capitão portista, sem mencionarem o valor 
da oferta feita, que segundo avança o diá-

rio terá rondado os 30 milhões de euros, 
metade do valor da cláusula de rescisão do 
médio.

Numa nota publicada no site oficial e diri-
gida aos sócios e adeptos, os azuis e brancos 
confirmam a receção de “uma proposta do 
AS Mónaco para a transferência do jogador 
e capitão Danilo”.

“Ontem mesmo, o F. C. Porto respondeu 
que o jogador Danilo é esta temporada in-
transferível, pelo que desta forma se encerra 
qualquer tipo de especulação em torno deste 
tema”, pode ler-se ainda.

JN/MS

F. C. Porto diz que Danilo Pereira 
é “intransferível”

O presidente do Sporting de Braga, An-
tónio Salvador, disse que só vendeu o 
futebolista internacional português Dye-
go Sousa para os chineses do Shenzhen 
“porque o treinador ainda era o Abel Fer-
reira”.

Questionado porque é que o ponta-
-de-lança saiu por uma verba abai-
xo dos valores que apareceram no 

mercado de inverno, o líder dos minho-
tos frisou que “nunca houve proposta por 
Dyego Sousa no mercado de inverno, ofi-
cial, e o que houve foi conversa de comu-
nicação social”.

“O Dyego foi vendido mediante a pro-
posta que apareceu. E foi vendido porque 
o treinador ainda era o Abel Ferreira. E ele, 
numa conversa que tivemos no final de épo-
ca, disse-me que Dyego teria de sair para 
continuar no Sporting de Braga. Antes que 
tivéssemos de ir para estágio e pagar para 
Dyego sair, aproveitei a única proposta para 
vendê-lo. Todos sabemos que não era um 
jogador fundamental para Abel Ferreira”, 
afirmou durante o ‘dia do Sporting de Bra-
ga’, que decorreu no centro da cidade.

António Salvador voltou a frisar que o 
primeiro objetivo da época é entrar na fase 
de grupos na Liga Europa, no campeonato 
“ficar no “top-4” e continuar a tradição nas 
taças” da Liga e de Portugal, tendo lembra-
do que a fase final da Taça da Liga realiza-se 

novamente em “casa”.
O dirigente não quis avaliar se o plantel é 

mais forte do que na época passada, consi-
derando que “a equipa é a mesma”: “O úni-
co que saiu foi um avançado e reforçou-se 
com o André Horta, um jogador que todos 
conhecem e que queria regressar. O Hassan 
entrou, fez uma grande época e marcou 15 
golos no Olympiacos só na segunda volta”.

Sobre a eventual necessidade de contratar 
mais um avançado, António Salvador notou 
que, até ao fim do mercado, em 31 de agosto, 
“tudo pode acontecer”.

“O Sá Pinto está a trabalhar, a conhecer 
os jogadores e temos que ver. Jogávamos 
com dois avançados, agora devemos jogar 
com um, e temos três [Hassan, Stojiljkovic e 
Paulinho]. Vamos ver e até 31 de agosto tudo 
pode acontecer. Porém, estamos satisfeitos 
e queremos um plantel curto, com 22/23 jo-
gadores de campo, para abrir espaço a ou-
tros jogadores [da formação]”, disse.

Salvador afirmou ainda que tem “acom-
panhado de perto a equipa” e diz sentir “um 
compromisso muito grande de todos os jo-
gadores”.

“Não podemos facilitar, até porque o sor-
teio podia ter sido mais favorável. Mas foi o 
que nos calhou e temos de nos focar no dia 
oito, porque queremos entrar na Liga Euro-
pa”, disse.

JN/MS

António Salvador diz que
só vendeu Dyego Sousa
por vontade de Abel Ferreira

Valência estragou a festa em Alvalade 
e venceu por 2-1, em jogo disputado no 
passado domingo (28), em Lisboa.

No jogo de apresentação do plantel 
para 2019-20, o Sporting foi o pri-
meiro a marcar, por intermédio do 

atacante holandês Bas Dost (5 m).
O Valência deu a volta ao marcador, com 

os golos de Kondogbia (9 m) e de Kevin Ga-
meiro (66), e ergueu o Troféu Cinco Violi-
nos.

JN/MS

Sporting perde
na apresentação ao sóciosO F. C. Porto saiu derrotado no jogo de 

apresentação da equipa aos sócios, no 
passado sábado (27), frente ao Mónaco 
de Leonardo Jardim.

No Estádio do Dragão, praticamente 
lotado, o Mónaco, da liga francesa, 
venceu com um golo do atacante in-

ternacional português Gelson Martins.
O F. C. Porto teve diversas oportunida-

des para marcar, incluindo, já na segunda 
parte, uma grande penalidade, desperdiça-
da por Alex Telles.

Antes do jogo, realizou-se a cerimónia 
de apresentação, com milhares de adep-
tos nas bancadas vestidos a rigor, num mar 
azul e branco unido no apoio ao plantel 
2019/2020.

JN/MS

Mónaco estraga antestreia
do Dragão
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O avançado brasileiro Cassiano Moreira, 
30 anos, assinou na segunda-feira (29) 
contrato com o Boavista válido por duas 
temporadas.

“Estou muito feliz por chegar aqui ao 
Boavista. Espero poder contribuir da 
melhor maneira possível para o clu-

be conquistar os seus objetivos. Sou mais 

um que veio para ajudar”, afirma o jogador 
num vídeo publicado na página oficial das 
panteras no Twitter.

Cassiano Moreira, que na primeira meta-
de de 2019 jogou nos brasileiros do CSA, já 
jogou na China, Cazaquistão, Coreia do Sul 
e Chipre.

JN/MS

Brasileiro Cassiano
é reforço do Boavista
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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

Espanha foi mais forte e venceu por 2-0, 
na final do Europeu de sub-19, realizada 
no passado sábado (27), em Erevan, na 
Arménia.

Finalista em 2017 e campeão em 2018, 
Portugal passou o testemunho à Espa-
nha, que se sagra campeã continental 

de sub-19 pela 11.ª vez.
Dois golos de Ferran Torres, aos 34 e 51 

minutos, atacante que já tem rodagem da 
primeira liga espanhola, ao serviço do Va-
lência, fizeram toda a diferença.

A equipa orientada pelo selecionador Fi-
lipe Ramos foi incapaz de contrariar a su-
premacia da rival ibérica.

A seleção portuguesa, que disputou pela 
terceira vez consecutiva a final do Europeu 
de sub-19, falhou a revalidação do título 
conquistado em 2018, depois de também se 
ter sagrado campeã em 1961, quando a pro-
va se designava Torneio Internacional de 
Juniores, e em 1994 e 1999, sob o formato 
de Campeonato da Europa de sub-18.

JN/MS

Portugal perde final
do Europeu de sub-19

Fábio Vieira (F. C. Porto) e Félix Correia 
(Sporting) figuram entre os melhores jo-
gadores da competição em que Portugal 
foi finalista vencido.

O portista Fábio Vieira e o sportin-
guista Félix Correia são os portu-
gueses que fazem parte do melhor 

onze do Campeonato da Europa de sub-
19, ganho pela Espanha, que derrotou 
Portugal na final.

O onze, divulgado terça-feira (30) pela 
UEFA, é dominado pela seleção espanhola, 
que contribui com cinco futebolistas. Fran-

ça e República da Irlanda são as outras duas 
seleções representadas.

Equipa ideal:

Guarda-redes: Arnau Tenas (Espanha); 
Defesas: Víctor Gómez (Espanha), Eric 
García (Espanha) Oumar Solet (França), 
Juan Miranda (Espanha); Médios: Maxence 
Caqueret (França), Antonio Blanco (Espa-
nha), Fábio Vieira (Portugal); Avançados: 
Ferrán Torres (Espanha), Jonathan Afolabi 
(Irlanda), Félix Correia (Portugal).

JN/MS

Dois portugueses
na equipa ideal
do Europeu sub-19
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Um ano depois de deixar o Real para ru-
mar à Juventus, o avançado português 
voltou a Madrid para receber o mais alto 
galardão atribuído pelo jornal espanhol.

Cristiano Ronaldo é desde esta segun-
da-feira (29) uma “lenda” para o jor-
nal “Marca”, juntando-se a outros 

atletas de renome mundial como Michael 
Jordan, Michael Schumacher, Usain Bolt, 
Johan Cruyff, Lionel Messi, Zinedine Zida-
ne, entre outros.

CR7 subiu ao palco do Teatro Rainha Vi-
tória ao som da música “Simply the best” e 
debaixo de gritos de admiração dos adep-
tos que marcaram presença no evento, 

que também contou com Florentino Pérez, 
presidente do Real Madrid.

Apresentado como “um jogador único, 
assombroso e admirável”, Ronaldo, agora 
jogador da Juventus, mostrou-se “feliz” 
por voltar a Madrid, “uma cidade espe-
cial”, e ainda mais pela distinção. No meio 
de tudo, e depois de uma pergunta feita 
por uma criança, uma certeza: “O Europeu 
ganho com a Seleção é o troféu mais espe-
cial que ganhei”, disse.

“É um prémio super importante e este 
evento deixa-me muito honrado. Vai estar 
num sítio bonito porque sei da história que 
tem”, salientou Cristiano Ronaldo.

JN/MS

Cristiano Ronaldo já é 
“MARCA Leyenda”

O futebolista colombiano James Ro-
dríguez está de volta ao Real Madrid, 
depois de ter passado as duas últimas 
temporadas no Bayern Munique, por 
empréstimo dos merengues, tendo trei-
nado já na segunda-feira (29), no dia da 
estreia do ex-F. C. Porto Éder Militão.

O jogador de 28 anos, que pediu ao 
campeão alemão para não exercer 
o direito de compra, regressou dois 

anos depois à Cidade Desportiva do Real 
Madrid, em Valdebebas, nos arredores da 
capital, onde tinha estado pela última vez 
a 2 de junho de 2017, um dia antes da final 
da Liga dos Campeões, que os merengues 
venceram por 4-1 frente à Juventus.

James Rodríguez, que chegou à Europa 

pela mão do F. C. Porto, emblema que re-
presentou entre 2010 e 2013, foi integrado 
no grupo de trabalho do treinador Zinédi-
ne Zidane, mas, de acordo com a impren-
sa desportiva, não deverá permanecer nos 
merengues, podendo rumar ao rival Atlé-
tico Madrid ou então até Itália, para repre-
sentar o Nápoles.

O técnico francês contou pela primeira 
vez com os brasileiros Casemiro e Éder Mi-
litão, outros dois antigos jogadores do F. C. 
Porto. Os dois jogadores só na segunda-fei-
ra (29) de manhã se juntaram ao restante 
grupo, devido à participação na Copa Amé-
rica, em que ajudaram o Brasil a vencer a 
competição.

JN/MS

James Rodríguez
regressa ao Real Madrid mas 
com a via de saída aberta

O PSV foi surpreendido pelo Basileia, 
enquanto o Olympiacos, com José Sá, 
Rúben Semedo e Podence, eliminou o 
Viktoria Plzen.

Portugueses com sortes diferentes na 
segunda pré-eliminatória de apura-
mento para a fase de grupos da Liga 

dos Campeões.
O principal destaque vai para a queda do 

PSV, derrotado na Suíça pelo Basileia (2-1), 
depois de ter ganho na primeira mão (3-
2), e por isso eliminado pela regra de golos 
fora. Bruma marcou o golo do vice-cam-
peão holandês, mas não evitou o afasta-
mento.

Por outro lado, o Olympiacos, liderado 

por Pedro Martins e com José Sá, Rúben Se-
medo e Podence no onze, goleou o Viktoria 
Plzen (República Checa) e garantiu a pre-
sença na próxima pré-eliminatória. Rúben 
Semedo apontou o quarto golo.

Destaque ainda para o apuramento do 
Cluj (Roménia), de Camora e Luís Aurélio, 
perante o Maccabi Telavive, de Jair Ama-
dor e André Geraldes: o campeão romeno 
ganhou na primeira mão (1-0) e na terça-
-feira (30) empatou em Israel (2-2).

APOEL (Chipre), Dínamo Zagreb (Croá-
cia), Celtic (Escócia) e Ferencvaros (Hun-
gria) são as outras equipas garantidas na 
terceira pré-eliminatória.

JN/MS

Bruma eliminado e Pedro Martins 
segue em frente

O selecionador português, Fernando 
Santos, está na lista de 10 nomeados 
para o prémio ‘The Best’ da FIFA para 
melhor treinador da época 2018/19, re-
velou na quarta-feira (31) o organismo 
que rege o futebol mundial.

O técnico de 64 anos, que em junho 
levou Portugal à conquista da pri-
meira edição da Liga das Nações, 

aparece na companhia do alemão Jürgen 
Klopp, vencedor da Liga dos Campeões 
com o Liverpool, do argentino Maurício 
Pochettino, que levou o Tottenham à final 
da ‘Champions’, e do espanhol Pep Guar-

diola, que conquistou todas as competições 
inglesas com o Manchester City.

Tite, vencedor da Copa América com o 
Brasil, também aparece no grupo de no-
meados, assim como Djamel Belmadi, que 
conquistou a Taça das Nações Africanas 
pelo Argélia, e o argentino Marcello Gallar-
do, que levou o River Plate ao triunfo na 
Taça dos Libertadores.

O selecionador francês Didier Des-
champs, o holandês Erik ten Hag, campeão 
holandês e semi-finalista da ‘Champions’ 
pelo Ajax, e o argentino Ricardo Gareca, 
finalista vencido da Copa América com o 
Peru, completam a lista de nomeados.

Selecionador português desde 2014, Fer-
nando Santos levou Portugal à conquista 
do Euro2016, o primeiro título de sempre 
da seleção nacional, e já este ano juntou a 
Liga das Nações, depois de vencer a Holan-
da na final, por 1-0, no Estádio do Dragão, 
no Porto.

Em 2018/19, Portugal não sofreu qual-
quer derrota, somando cinco vitórias e cin-
co empates.

Na lista dos nomeados para melhor trei-
nador de futebol feminino, destaque para 
Jill Ellis, que, em 2019, revalidou a con-
quista do Mundial com os Estados Unidos, e 
para Sarina Wiegman, que levou a Holanda 
à final do Mundial 2019, em França.

Phil Neville, selecionador inglês, tam-
bém aparece nos eleitos, assim como o 
francês Reynald Pedros, antigo avançado, 
que conquistou a Liga dos Campeões femi-
nina com o Lyon.

Os vencedores dos prémios ‘The Best’ se-
rão conhecidos em 23 de setembro, em Milão.

JN/MS

Fernando Santos nomeado para 
melhor treinador do mundo
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O presidente do Real Madrid reuniu-se 
com o internacional português um ano 
depois da transferência para a Juventus 
e não escondeu a emoção.

Florentino Pérez, presidente do Real 
Madrid, não faltou à cerimónia que 
fez de Cristiano Ronaldo “MARCA 

Leyenda”. Trocou abraços com o ex-cra-
que do Real Madrid, subiu ao palco para ser 
fotografado com CR7 e não escondeu algu-
ma emoção.

Após se unir num sentido abraço com o 

internacional português, Florentino Pérez 
assumiu que os “merengues” sentem falta 
daquele que é o maior goleador da história 
do clube.

“Vamos ter saudades dele a vida toda. 
Sou fá de Cristiano. É o melhor”, disse o lí-
der do Real Madrid, após a cerimónia.

Também Jorge Mendes, empresário e 
amigo de CR7, foi todo elogios para o pu-
pilo: “É o maior desportista da história”, 
vincou.

JN/MS

Florentino Pérez: 
“Vamos ter saudades
de Ronaldo a vida toda”
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Dados da US Soccer revelam que as jo-
gadores da seleção receberam mais oito 
milhões de euros do que os jogadores, 
entre 2010 e 2018.

A Federação de Futebol dos Estados 
Unidos revelou na segunda-feira 
(29) que as jogadoras da seleção de 

futebol do país foram mais bem pagas do 
que os homens, no período que vai de 2010 
a 2018.

Em carta assinada pelo presidente da 
US Soccer, Carlos Cordeiro, a federação 
garante que pagou às mulheres cerca de 
30,6 milhões de euros em salários e bónus, 
enquanto os homens se ficaram pelos 22,7 
milhões.

A US Soccer refere ainda, por outro lado, 
que foram as seleções masculinas que ge-
raram mais receitas, com 185,7 milhões em 
191 jogos, contra 101,3 milhões em 238 jo-
gos.

Esta posição da federação vem no segui-
mento da contestação pública das jogado-
ras que conquistaram o Mundial deste ano, 
disputado em França. Em março último 
tinham avançado com um processo na jus-
tiça federal por “discriminação de género 
institucionalizada”, o que incluía compen-
sações monetárias desiguais.

JN/MS

Nos EUA são as mulheres
a ganhar mais na seleção

Na estreia oficial do treinador portu-
guês, Shakhtar perdeu a Supertaça para 
o Dínamo de Kiev.

A equipa de Donetsk esteve a ganhar 
por 1-0 (golo de Alan Patrick, 45+3), 
mas o Dínamo de Kiev deu a volta ao 

marcador, com os remates de Burda (80 m) 

e de Garmash (83).
O Dínamo ergueu a Supertaça pela oita-

va vez e igualou o registo do Shakhtar que, 
recorde-se, conquistara a prova uma vez 
sob o comando de Paulo Fonseca, técnico 
que ganhou os últimos três campeonatos e 
Taças.

JN/MS

Luís Castro começa mal
e perde a Supertaça

“Mengão” derrota o Botafogo (3-2) no 
clássico da 12.ª jornada do campeonato 
brasileiro de futebol, disputado no pas-
sado domingo (28).

Após várias semanas de contestação, 
como se viu no regresso da derrota 
no Equador, para a Copa dos Liber-

tadores, Jorge Jesus e o Flamengo saíram do 
Maracanã sob os aplausos da torcida, reco-
nhecida pelo triunfo sobre o rival carioca.

O Flamengo esteve a perder por 1-0, em-
patado 2-2 e na iminência de sofrer mais 

um resultado negativo, até que Bruno Hen-
rique fez o golo libertador, que deu o triun-
fo (3-2) a Jorge Jesus.

Após o terceiro desafio no campeona-
to brasileiro, o treinador português soma 
sete pontos (duas vitórias e um empate). 
O Flamengo mantém-se no terceiro lugar, 
aproxima-se a três unidades do segundo, 
o Palmeiras (1-1 com o Vasco da Gama) e 
continua a cinco pontos do primeiro classi-
ficado, o Santos, vencedor do Avaí, por 3-1.

JN/MS

Flamengo vence,
Jesus redime-se

O campeão Shanghai SIPG, treinado por 
Vítor Pereira, empatou no passado do-
mingo (28) na visita ao Wuhan Zall, por 
1-1, em jogo da 20.ª jornada da Liga chi-
nesa de futebol. O Guangzhou Evergran-
de reforçou a liderança.

A equipa de Xangai esteve a perder por 
1-0 (golo de Liu Yun, logo aos quatro 
minutos) e empatou por intermédio 

do austríaco Marco Arnautovic, assistido 
por Hulk (23 m).

O Guangzhou Evergrande venceu o Bei-
jing Renhe (3-0) e aumentou para quatro 
pontos a vantagem para o Shanghai SIPG e 
para o Beijing Guoan, que desceu ao tercei-
ro lugar, com os mesmos pontos da equipa 
de Xangai, depois de perder no sábado (27).

JN/MS

Shanghai de Vítor Pereira empata 
e Guangzhou Evergrande
reforça liderança
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Jogos na TV
HORA CANAL

NEW ENGLAND LOS ANGELES FC 19:30 MLS LIVE, DAZN

ORLANDO CITY FC DALLAS 19:30 MLS LIVE, DAZN

CINCINNATI VANCOUVER 
WHITECAPS 20:00 MLS LIVE, TSN GO / 4

COLORADO RAPIDS MONTREAL 
IMPACT 21:00 MLS LIVE, TVA SPORTS

HOUSTON DYNAMO CHICAGO FIRE 21:00 MLS LIVE, DAZN

REAL SALT LAKE NEW YORK CITY 22:00 MLS LIVE

SJ EARTHQUAKES COLUMBUS 
CREW 22:00 MLS LIVE, DAZN

HORA CANAL
TAÇA INT. 

CAMPEÕES MANCHESTER UNITED MILAN 12:30 DAZN

SUPERTAÇA 
ALEMANHA BORUSSIA DORTMUND BAYERN MUN. 14:30 SPORTS NET

SUPERTAÇA 
FRANÇA PSG RENNES 7:30 beIN SPORTS

ATLANTA UNITED LA GALAXY 17:00 MLS LIVE, DAZN

NEW YORK RB TORONTO FC 18:00 MLS LIVE, TSN GO / 4

HORA CANAL

INGLATERRA LIVERPOOL MANCHESTER 
CITY 10:00 SPORTS NET

TAÇA INTER. 
CAMPEÕES TOTTENHAM INTER 10:00 DAZN

SUPERTAÇA BENFICA SPORTING 15:45 RTP 1 / RTP PLAY

HORA CANAL

5 AGOSTO TAÇA DA LIGA FEIRENSE VITÓRIA 
GUIMARÃES 14:45 SPORT TV 1

HORA CANAL

6 AGOSTO LIGA DOS 
CAMPEÕES KRASNODAR FC PORTO 13:00 SPORT TV 1

EUA/CANADÁ2 AGOSTO

3 AGOSTO

4 AGOSTO

EUA/CANADÁ

Deliberação do Conselho de Disciplina 
da entidade foi anunciada na terça-fei-
ra (30) e iliba os suspeitos da prática de 
infrações disciplinares que “punham em 
causa a verdade e integridades despor-
tivas na época 2016/17”.

A Federação de Andebol de Portugal 
anunciou na terça-feira (30) o ar-
quivamento do processo “Operação 

Cashball”, caso que envolveu o Sporting 
e o ex-presidente Bruno de Carvalho em 
suposta corrupção em jogos de andebol na 
temporada 2016/17.

“A decisão de arquivamento foi proferida 
com fundamento na ausência de indícios 
suficientes para determinar o prossegui-
mento do processo como disciplinar contra 
qualquer clube ou agente desportivo, com 
base na prova recolhida e sem prejuízo da 

reabertura do processo de inquérito, caso 
surjam ou se possa vir a aceder a novos 
meios de prova”, lê-se no comunicado da 
Federação de Andebol.

Durante o processo, foram “ouvidas mais 
de duas dezenas de testemunhas, incluindo 
14 árbitros e pessoas não inscritas na Fede-
ração de Andebol de Portugal - e, portanto, 
não sujeitas ao poder disciplinar da mes-
ma - referenciadas como tendo intervindo 
mais diretamente nos factos participados 
não se apresentando, por ora, como viável 
e útil a realização de diligências adicionais 
de prova”, acrescenta a nota.

Recorde-se que no âmbito deste proces-
so o Estádio de Alvalade chegou a ser alvo 
de busca por parte da Polícia Judiciária, 
para além de buscas domiciliárias.

JN/MS

Andebol
Federação arquiva processo 
da “Operação Cashball”

A seleção portuguesa garantiu a presen-
ça no Mundial de Futebol de Praia, cuja 
fase final se realizará no Paraguai, de 21 
de novembro a 1 de dezembro.

Além do país anfitrião também a Nigé-
ria, o Japão, o Senegal, os Emirados 
Árabes Unidos, Omã, o México, os 

Estados Unidos, o Uruguai, o Brasil e o Taiti 
já se encontram qualificados.

O encontro entre a seleção das quinas e 
a seleção espanhola, um play off disputa-
do em Moscovo entre os terceiros classifi-
cados dos dois grupos da segunda fase de 
apuramento, ditaria o vencedor da última 
vaga europeia nesta competição.

A equipa de Mário Narciso, desfalcada de 
Bernardo Martins e Jordan, precisou de re-
cuperar (por várias vezes) da desvantagem 
- Portugal esteve a perder no primeiro e no 
segundo período por 2-1.

Após um empate a 5 golos já no prolon-
gamento - sendo que Léo Martins foi autor 
de um hat-trick -, foi necessário recorrer à 
marcação de grandes penalidades. O guar-
da-redes Elignton Andrade foi fundamental, 
com duas defesas (primeira e terceira tenta-
tivas da seleção espanhola). Assim, apenas 
Madjer e André Lourenço necessitaram de 
converter os pontapés de grande penalidade.

Inês Barbosa/MS

Portugal no Mundial de 
Futebol de Praia

Portugal perdeu com o Egito, por 37-27, 
e terminou o Mundial de andebol de sub-
21 em quarto lugar, falhando a hipótese 
de igualar a sua melhor classificação de 
sempre.

Depois de no sábado (27) ter perdi-
do com a Croácia, que no domingo 
(28) foi batida na final pela França, 

por 28-23, Portugal ficou relegado para a 
discussão do último lugar do pódio, mas o 
Egito esteve sempre melhor.

No Complexo Desportivo As Travesas, 
em Vigo, a equipa lusa, orientada por 
Nuno Santos, já perdia ao intervalo, mas 
apenas com uma desvantagem de dois go-

los (17-15), que os egípcios aumentaram 
na segunda metade.

Gonçalo Vieira e Diogo Silva, ambos com 
seis golos, foram os melhores marcadores, 
num jogo em que marcaram também Leo-
nel Fernandes (4), Jenilson Monteiro (4), 
Luís Frade (2), Francisco Pereira (1), Pedro 
Santana (1), Nuno Reis (1), Ruben Ribeiro 
(1) e Válter Soares (1).

Foi a segunda vez que Portugal chegou ao 
jogo de atribuição do terceiro lugar no Mun-
dial desta categoria, mas em 1995 a equipa 
das ‘quinas’ conseguiu então vencer a No-
ruega, pela diferença de um golo (24-23), 
numa edição que decorreu na Argentina.

JN/MS

Portugal termina Mundial sub-21 
de andebol em quarto
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“Vi o último grande prémio com Michael 
Schumacher na casa dele”, afirma Jean 
Todt, ex-CEO da Ferrari e atual presiden-
te da FIA.

“Ele está a recuperar e já vê F1 na te-
levisão”, garante Todt, uma das pes-
soas mais próximas dos círculos de 

Michael Schumacher quando o alemão era 
piloto de Fórmula.

O presidente da Federação Internacional 
Automóvel continua a ser uma das visitas 
mais frequentes de Schumacher e diz que 
os dois costumam assistir a corridas de au-
tomobilismo na casa do piloto, nos arredo-
res de Genebra, na Suíça.

“Tenho sempre muito cuidado quando 
falo deste assunto, mas é verdade. Vi a úl-
tima corrida com Michael Schumacher na 
casa dele, na Suíça. O Michael está nas me-
lhores mãos e cuidam muito bem dele. Não 
desiste e continua a lutar”, afirmou Todt, 
em entrevista à Rádio Monte-Carlo.

Em janeiro, por altura do 50.º aniversá-
rio do ex-piloto, Todt já tinha revelado que 
assistia a provas de Fórmula 1 ao lado de 

Schumacher e que ainda assistiria a “mui-
tas mais”, o que levou a comunicação social 
a concluir, precipitadamente, que o piloto 
estava consciente e com a capacidade de 
reconhecer pessoas. Desta vez, para evitar 
mal entendidos, o ex-patrão da Ferrari des-
tacou que a comunicação com Schumacher 
“não é a mesma”, dando a entender que as 
melhorias do piloto são ainda limitadas.

Michael Schumacher sofreu um acidente 
de esqui em dezembro de 2013 e não voltou 
a ser visto em público. Considerado um dos 
melhores de sempre na modalidade, o hep-
tacampeão mundial de F1 esteve internado 
e em coma durante meio ano, até ser trans-
ferido para uma clínica de reabilitação. Em 
2014, e após um enorme investimento para 
transformar a mansão suíça, nas margens 
do lago Léman, quase numa clínica pri-
vada, a mulher do ex-piloto, Corinna, e a 
restante família conseguiram levá-lo para 
casa e garantir todos os cuidados de saúde 
e de recuperação diários e constantes para 
que o ex-piloto continue a convalescer.

JN/MS

A judoca Telma Monteiro foi, na passada 
sexta-feira (26), a melhor representante 
portuguesa no primeiro dia de compe-
tição do Grande Prémio de Zagreb, ao 
atingir a repescagem para a medalha de 
bronze na categoria de -57 kg, terminan-
do no sétimo lugar.

Telma Monteiro foi batida pela sul-co-
reana Jandi Kim no primeiro comba-
te da repescagem pelo último lugar 

do pódio, ao ser penalizada com o terceiro 
“shido” no período de ponto de ouro.

Antes, a judoca portuguesa tinha venci-
do a belga Mina Libeer e a austríaca Sabrina 
Filzmoser, ambas por ippon, falhando a luta 
pelas medalhas de ouro e prata ao perder 
com a britânica Nekoda Smythe-Davis, vi-

ce-campeã mundial, cedendo por waza-ari.
Os restantes judocas lusos tiveram um 

desempenho mais modesto, apesar de Ro-
drigo Lopes, a fazer a estreia em provas da 
World Tour, ter eliminado o russo Albert 
Mongush e o alemão Moritz Plafky, antes 
de ser afastado pelo turco Mihrac Akkus 
nos oitavos-de-final da categoria de -60 
kg, na qual Miguel Pisco foi batido na es-
treia pelo búlgaro Valentin Alipiev.

Em -66 kg, Sergiu Oleinic, que há dois anos 
conquistou a medalha de prata nesta compe-
tição, eliminou o belga Kenneth Van Gans-
beke, mas perdeu na segunda ronda, frente 
ao francês Kilian Le Blouch, enquanto João 
Crisóstomo não passou do combate inaugu-
ral, ante o uzbeque Mukhriddin Tilovov.

JN/MS

Fórmula 1
Schumacher 
“já vê as corridas na televisão”

Judo
Telma Monteiro em sétimo lugar 
no Grande Prémio de Zagreb

O tenista português João Sousa, quin-
to cabeça de série, falhou a quali-
ficação para a final do torneio ATP 250 
de Gstaad, ao perder com o alemão 
Cedrik-Marcel Stebe nas meias-finais 
da prova suíça em terra batida.

João Sousa, 49.º do ranking mundial, 
perdeu em três “sets” frente a um 
tenista classificado mais de 400 

lugares abaixo na hierarquia da ATP, 
na qual ocupa a 455.ª posição, por 6-3, 
1-6 e 2-6, após uma hora e 52 minutos 
de encontro, que esteve interrompido 
devido a uma forte chuvada.

O tenista português, de 30 anos, 
parecia lançado para um triunfo 
categórico, quando venceu o primeiro 
“set”, mas ‘afundou-se’ nos dois parciais 

seguintes, nos quais sofreu cinco quebras 
de serviço e concretizou apenas uma a 
Stebe, que fechou o encontro ao terceiro 
“match point” que dispôs.

João Sousa, que nos quartos de final 
afastou o primeiro cabeça de série, o 
espanhol Roberto Bautista Agut, qualifi-
cando-se pela primeira vez este ano para 
as meias-finais de uma prova da ATP, 
falhou o acesso à 11.ª final do principal 
circuito masculino.

Em três confrontos com Stebe, o vi-
maranense perdeu o segundo consecu-
tivo frente ao tenista germânico, que vai 
defrontar na final do torneio de Gstaad 
o espanhol Albert Ramos-Vinolas, 85.º 
posicionado do ranking mundial.

JN/MS

O português Frederico Silva, 273.º do 
ranking mundial, foi na segunda-feira 
(29) afastado na primeira ronda do tor-
neio de ténis de Sopot, na Polónia, em 
terra batida, ao perder com o russo 
Aslan Karatsev, 321.º.

O tenista luso perdeu pelos par-
ciais de 7-5 e 6-4, num embate 
que durou uma hora e 52 minu-

tos, depois de liderar o primeiro set por 
5-4 e o segundo por 3-1.

JN/MS

Os portugueses Gastão Elias, 317.º 
jogador do ranking mundial, e Fred-
erico Gil, 667.º, apuraram-se, terça-
feira (30), para as segundas elimin-
atórias dos torneios de ténis de Sopot, 
na Polónia, e de Segóvia, em Espanha.

No torneio de terra batida em 
Sopot, Elias bateu o cazaque 
Andrei Golubev, 565.º, por um 

duplo 6-1, numa partida que durou ap-

enas 55 minutos.
Já no challenger de Segóvia, Gil elimi-

nou o anfitrião Gerard Granollers, 433.º, 
pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-4, num em-
bate que durou uma hora e 24 minutos. 

Para chegar ao quadro principal do 
challenger, Frederico Gil ultrapassou 
uma ronda de qualificação, na qual bateu 
outro espanhol, o jovem Mario Rodríguez 
Garcia, de 17 anos, por 6-1 e 7-6 (7-2).

JN/MS

Ténis
João Sousa afastado nas 
meias-finais do torneio de Gstaad

Frederico Silva perde na Polónia

Gastão Elias e Frederico Gil 
vitoriosos na Polónia e Espanha
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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



Drones can be valuable, cost-effecti-
ve tools on construction sites. Typically 
used to conduct aerial surveys or collect 
data, they can also carry bitumen prin-
ters and transport payloads across long 
distances. As of June 1, 2019, however, 
drones will be subject to new Transport 
Canada regulations. Here are some key 
questions those in the construction in-
dustry should consider after the new ru-
les come into effect:

Can I fly my own 
drone?

Yes, if you comply 
with the new regu-
lations. The drone’s 
pilot must have 
passed an exam and, 
depending on how 
the drone is used, 
complete a flight re-
viewer assessment. 
One of the key chan-
ges is that all drones, 
including ones you 
already own, must 
be registered. The 
registration number 
must be visible on the 
drone, and the pilot 
must be able to easily 
access the certificate 
of registration.

How much does 
my drone weigh?

A small remotely 
piloted aircraft systems (RPAS) will be de-
fined to be a drone weighing between 250 
grams and 25 kilograms. Depending on 
how the drone is used, it may be categor-
ized as a tool for basic or advanced oper-
ations. To qualify for basic operations, the 
drone must be:
• Flown in uncontrolled airspace.
• Flown more than 30 metres (100 feet) ho-

rizontally from bystanders (that is, those 
not involved in the drone’s operation).

• Never flown over bystanders.
If any of the above conditions are not 

met, you are conducting advanced oper-
ations. This triggers additional require-
ments. Given the bystander rule and the 
nature of construction projects, drone use 
on construction sites might be considered 
to be advanced operations.

If your drone exceeds 25 kilograms, a 
Special Flight Operations Certificate (SFOC) 
from Transport Canada is required to fly.

Where will my drone be flown?

Once you determine whether your drone 

is used for basic or advanced operations, you 
should take heed of altitude restrictions if 
you are conducting aerial surveys. An SFOC 
is required if a drone is flown more than 400 
feet above the ground or more than 100 feet 
above any building or structure if it is less 
than 200 feet horizontally away from it. 
Special rules apply if the drone will be flown 
near airports, aerodromes, or military sites. 
Given that construction projects may often 
be near such areas, you should carefully 

examine these new regulations.
For large construction sites, familiar-

ize yourself with the concept of “visual 
line-of sight.” This occurs when the pi-
lot continually maintains unaided visual 
contact with the drone. This allows oper-
ators to keep control and scan surround-
ing airspace to avoid other objects. Though 
“visual observers” can help keep a drone 
within visual-line of sight, they need to 
understand how the regulations apply 
to them. If visual line-of sight cannot be 
maintained, a SFOC will be required. 

Who will be flying my drone?

Depending on whether basic or ad-
vanced operations are undertaken, pilots 
must meet different licensing require-
ments. Crew members are also subject to 
these new regulations, which include a 
12-hour alcohol consumption prohibition. 
If your pilot is flying your drone while 
viewing a streaming video image (akin to 
actually being on board), a visual observer 
has to perform detect and avoid functions.

What are my operating and rec-
ord-keeping procedures?

There are also multiple provisions on 
safety and operations, such as establishing 
flying procedures, conducting pre-site sur-
veys, and flying in acceptable weather con-
ditions. A SFOC may be required if certain 
loads are being transferred, and operators 
must keep certain records that can be sub-
ject to government inspection. As with any 
construction project, documentation is key.

What type of drone 
do I have?

Under the RPAS 
Safety Assurance 
rating system, not 
all drones are ap-
proved for all types 
of operations. 
Transport Canada 
has indicated that it 
will publish an Ad-
visory Circular to 
provide more infor-
mation.

What are the penal-
ties for non-com-
pliance?

Depending on 
the contravention, 
the maximum fine 
is $5,000 for indi-
viduals, $25,000 for 
corporations, or im-
prisonment.

What about privacy, cybersecurity and 
insurance?

Trespassing and privacy laws should 
be considered in drone use. For example, 
if the drone is being used to collect data, 
procedures may be required to govern its 
use, storage and protection. Agreements 
with unions should be reviewed regarding 
drone usage. Given the increased connec-
tivity on project sites, cybersecurity may 
be an important aspect to consider. Final-
ly, as accidents can happen, you should 
consider whether you have the appropri-
ate insurance coverage for property and 
third-party liability.

Takeaway

The potential use of drones on construction 
sites is an exciting area of development. That 
said, time should be taken to learn the new 
regulations and consider if appropriate risk 
management policies and procedures are in 
place before you take off with your drone.

Katherine Ayre and Adrienne Ho,
On-Site

From the massive excavation site that 
once housed The Globe and Mail build-
ing on Front Street, to the trio of cranes 
stretched over the former home of Honest 
Ed’s on Bloor Street, construction activity 
in Toronto shows few signs of slowing.

The seemingly endless list of new resi-
dential, office and mix-use projects 
have helped elevate the city’s build-

ing industry to one of the busiest on the 
continent over the past several years.

Six months into 2019, little has changed. 
By one prominent benchmark, Rider 
Levett Bucknall Ltd.’s Crane Index, To-
ronto remains unrivalled. According to 
the consulting firm’s latest biannual crane 
count, more than twice as many of the 
pieces of heavy construction equipment 
are at work in Toronto than in any other 
North American metropolis.

Crane counters spotted 120 cranes 
spread across the skyline in Canada’s 
most populous city in the July report, up 
16 from the previous count in January. The 
city has held onto the top spot in the index 
since 2017, though the count does over-
look several major North American cit-
ies, most notably Mexico City, Houston, 
Montreal and Vancouver.

“The spring season has seen an increase 
in cranes in Toronto’s downtown; however, 
most development is happening outside the 
core area,” the report notes. “Currently, 
residential and mixed-use projects com-
mand the local construction market; in the 
future, increased infrastructure spending is 
anticipated to trigger additional activity.”

Trailing Toronto in a dead heat for 
second place in the rankings are Los Angel-
es and Seattle, which each boast 49 cranes. 
Calgary, which also happens to be the only 
other Canadian city measured, placed 
fourth with 34 cranes. Portland’s 30 cranes 
round out the July report’s top five cities.

In Calgary, which had one more crane 
than it did six months ago, RLB pointed to 
new high-rise multifamily projects as the 
root cause. It added that ongoing work 
on office, mixed-use, commercial, health 
care and infrastructure work has kept 
crews engaged.

The July 2019 crane count in the 13 cities 
tracked:

David Kennedy,
On-Site

Toronto remains 
unrivalled in 
North American 
construction 
crane count

Getting ready to take off: New rules to consider 
when using drones on construction sites
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• Toronto – 120
• Los Angeles – 49
• Seattle – 49
• Calgary – 34
• Portland – 30
• Washington D.C. – 28
• Chicago – 27

• New York City – 27
• San Francisco – 23
• Denver – 18
• Boston – 14
• Honolulu – 4
• Phoenix – 3



Every year the Ontario Construction Se-
cretariat (OCS) surveys 500 of Ontario’s 
ICI contractors to gauge their business ex-
pectations for the year, and capture their views on 
salient issues in the industry. The survey includes 
ICI contractors from every region in the province, 
and from all labour relations models, including 
union, open shop, and alternative union.

Heading into 2019, a third (33%) of On-
tario’s ICI contractors said that they 
expect to do more work in the year 

than they did in 2018, while 17% expect to do 
less. Just under half (48%) of contractors 
are anticipating the same level of work.

Confidence is highest among ICI con-
tractors in Eastern Ontario, where 37% 
are forecasting more work in 2019 compa-
red to last year, with 17% expecting less. In 
the GTA, 35% anticipate more work, and 
19% expect less. Increased work is fore-
casted by 32% of ICI contractors in

Southwestern Ontario, while 18% expect 
less. In Central Ontario, 28% anticipate 
more work, with 17% expecting less. Among 
Northern Ontario contractors, 27% forecast more work, and only 9% expect less.

Business Expectations by Sector in 2019

As most contractors do work in multiple sectors, survey participants were asked 
whether in 2019 they were expecting to do more or less business in each of their usual 
sectors compared to 2018. Net increases in work are forecast in the commercial and 
high-rise residential sectors, while net decreases are expected in the industrial, insti-
tutional, and engineering/civil sectors.

Among contractors who work in the commercial sector (N=438), 29% forecast in-
creased work in the sector this year compared to 25% who expect less. In the high-
-rise-residential sector (N=204) 32% of contractors anticipate more work, while 29% 
expect less. Among industrial sector contractors (N=312), 21% foresee more work in 
the sector in 2019, while 32% anticipate less. Among contractors in the institutional 
sector (N=244), 23% anticipate more work in 2019 in the sector, compared to 33% who 
expect to do less. In the engineering/civil sector (N=138), 22% of contractors expect 
more work, while 28% anticipate less.

Outlook for Construction Activity in Ontario’s ICI Sector in 2019

Contractors were also asked for their outlook on Ontario’s ICI construction industry 
overall in 2019. Thirty-one percent (31%) of contractors anticipate that ICI construc-
tion activity in Ontario will increase in 2019 compared to last year.

Twenty-one percent (21%) of contractors expect the province to see less ICI activity 
this year, while 45% expect it to stay at the same level.

Work Picture for 2019

Contractors were asked to estimate their sources of business in 2019 in order to es-
tablish an overall work picture for Ontario’s ICI construction sector. Just under half 
(49%) of ICI work in the province is expected to be done on new construction projects, 
with new construction work accounting for more than half in the Eastern (54%) and 
Southwestern (52%) regions. Contractors anticipate doing 83% of their work within 
their own region in 2019, while going outside of their region for 17% of their business.

ICI contractors expect that 46% of their business in 2019 will be won through bid-
ding, compared to 54% won privately or sole-source. In the Northern and Southwes-
tern regions, contractors anticipate winning more than half of their work through bi-
dding (61% and 51%, respectively). In Ontario overall, 72% of ICI contractors’ work in 
2019 is expected to come from repeat customers, and 28% from new customers. Work 
from new customers is forecasted to be highest in Northern Ontario at 34%.

2019
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How Much Business Contractors Expect to 
Conduct in 2019 Compared to Last Year

CONTRACTORS’ BUSINESS OUTLOOK FOR 2019
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Construction Industry Challenges

Survey participants were asked to rate a series of challenges in order to establish what 
Ontario’s ICI contractors’ greatest concerns are over the coming years. Among these 
challenges, the biggest concern of contractors is recruiting skilled workers, with 72% 
indicating that it was a significant concern (a significant concern being a score between 
5-7 on a 7-point scale). Furthermore, 37% of contractors assigned recruiting skilled 
workers the highest possible score (7 out of 7). Aging workforce was the next greatest 
concern of contractors, with half (50%) indicating that it is a significant concern.

Among the other challenges listed the provincial political environment was rated as 
a significant concern by 34% of contractors, followed by keeping up with new techno-
logies and changes to NAFTA/USMCA (both 30%), and meeting government commu-
nity benefits expectations (19%).

Thirty-five percent (35%) of contractors gave the lowest possible score to meeting com-
munity benefits expectations, meaning that they do not consider it to be a concern at all.

Majority of Contractors prefer
prequalification

Construction buyer procurement 
processes have been the subject of 
much discussion and debate in On-
tario’s ICI construction industry in 
recent months. In order to get a clear 
understanding of how Ontario’s ICI 
contractors view procurement issues 
in general, participants in this survey 
were asked a series of questions about 
preferences and awareness of some of 
these issues.

Ontario’s ICI contractors were also 
asked for their opinion on the effecti-
veness and fairness of prequalification, 
along with the likelihood that they 
would bid on a project if prequalifica-
tion was used.

Overall, a clear majority of ICI con-
tractors in Ontario prefer it when go-
vernment and other organizations use 
prequalification in their procurement 
processes, with 61% indicating that they 
“prefer it when construction buyers use 
prequalification”.2 One-third (33%) of 
Ontario’s ICI contractors indicated that 
they did not prefer that construction 
buyers use prequalification.

Most contractors indicated that they 
would be more likely to bid on a pro-
ject if buyers used a prequalification 
process. Fifty-two percent (52%) of 
contractors said they would be more 
likely to bid if prequalification were 
used instead of open bidding, whi-
le 29% said that they would be less 
likely.3 Majorities of contractors also 
said that prequalification is both more 
effective, and more fair than open bi-
dding. Fifty-three percent (53%) of 
contractors indicated that prequalifi-
cation was more effective than open 
bidding at ensuring buyers select the 
best bid, and 28% said that it was not.4 
With regard to the fairness of prequali-
fication, 52% thought that the process 
was fairer to bidders than open bid-
ding, while 27% indicated that it was 
less fair.5

Skilled Labour Challenges 

This year’s survey included an in-dep-
th assessment of the impact on Ontario’s 
ICI contractors of perceived skilled labour 
shortages, and likely remedies to skilled 
labour shortages that contractors cou-
ld undertake. When asked to forecast, 
more than 2/3 (69%) of contractors said 
that are expecting it to be more difficult 
to access skilled labour in 2019 compared 
to last year, while 19% expect that it will 
be less difficult. With regard to the extent 
that contractors have been affected by 
skilled labour shortages, 62% indicated 
that they had experienced labour shorta-
ges in the past three years.

Contractors who had experienced skilled labour shortages in the past three years 
were given an additional series of questions to gain a deeper understanding of how skill 
shortages had impacted their firms. Percentages in this series are based on the group of 
contractors that reported shortages (N=308).

Among contractors who had experienced skilled labour shortages, the most wide-s-
pread impact was on the growth of firms, with 79% indicating that their firm’s growth 
had slowed because of skills shortages. About three-quarters (76%) of contractors said 
that they’d turned down work because of skilled labour shortages, while 69% declined 
to bid on projects that they would normally have bid on.

Seventy percent (70%) of contractors said that they’d resorted to using less qualified labour.
Other impacts identified by more than half of these contractors were significant 

increases in project costs (59%), significant delays in project completions (57%) and 
project starts (56%). More than half of the contractors said that skilled labour shor-
tages had made them less competitive, and that shortages contributed to their firm 
losing market share (both 55%).

Lesser impacts of skilled labour shortages were harm to reputation of firm (36%), 
significant financial harm to firm (34%), deterioration in quality of work (32%), and 
project cancellation (29%).

The entire group of contractors was then asked to rate potential remedies to skilled 
labour shortages based on the likelihood that their firm would adopt each approach 
over the next three years.8 To enable a detailed comparison, contractors were asked to 
provide scores on a seven-point scale, and the mean scores have been reported here.

Among the potential solutions, the most likely to be adopted by contractors in the 
next three years is deploying workers more efficiently (mean score of 4.3 out of 7). 
Other solutions that are relatively more likely to be adopted by contractors include 
using new technologies (4.2), hiring more apprentices, and raising wages (both 4.0). 
Potential solutions with moderate likelihood of adoption include new recruitment me-
thods (3.7), bidding on different types of projects (3.6), requiring more overtime work 
(3.6), and offering workers more benefits (3.2). Potential remedies that are relatively 
less likely to be adopted include automating processes (2.7), recruiting from other re-
gions (2.7), using prefab or modular construction (2.4), and using temporary employ-
ment agencies (2.3).
Methodology

The OCS Contractor Survey 2019 is designed to gauge ICI contractors’ expectations for 
their businesses and Ontario’s ICI construction industry in 2019. The survey was con-
ducted via telephone with 500 ICI contractors from across Ontario in January-February 
2019. The margin of error for a sample of 500 is +/-4.38%, 19 times out of 20. Seventy 
percent (70%) of the contractors surveyed were trade contractors and 26% were general 
contractors. The regional breakdown was as follows: Central Ontario 25%; GTA 38%; 
Eastern Ontario 16%; Southwestern Ontario 13%; Northern Ontario 9%.
About the Ontario Construction Secretariat

The Ontario Construction Secretariat (OCS) represents the collective interests of the 
unionized construction industry in Ontario’s industrial, commercial and institutional 
construction sector. A joint labour-management organization, OCS is dedicated to 
enhancing Ontario’s unionized ICI construction industry by developing relationships, 
facilitating dialogue and providing value-added research. Our stakeholders include 
the twenty-five unionized construction trades and their contractor partners.

Ontario Construction Secretariat - This article has been reproduced with permission of OCS
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79% GROWTH OF FIRM SLOWED

76% TURNED DOWN WORK

70% USED LESS QUALIFIED LABOUR

69% DECLINED OT BID ON PROJECTS

59% COST INCREASED SIGNIFICANTLY

57% PROJECT COMPLETIONS DELAYED SIGNIFICANTLY

56% PROJECT STARTS DELAYED SIGNIFICANTLY

55% FIRM BECAME LESS COMPETITIVE

55% FIRM LOST MARKET SHARE

36% FIRM’S REPUTATION WAS HARMED

34% CAUSED SIGNIFICANT FINANCIAL HARM TO FIRM

32% QUALITY OF WORK DETERIORATED

29% PROJECTS CANCELLED

*DK = Don’t Know; 
2 - Question Wording: “Some governments and organizations use prequalification as part of their procurement process. When it comes to the bidding process, do you prefer it when construction buyers use 

prequalification?”
3 - Question Wording: “If a construction buyer were using prequalification as part of its procurement process, would your firm be more or less likely to bid on it?”
4 Question Wording: “Compared to a traditional open bidding process, is prequalification a more or less effective process for ensuring construction buyers select the best bid?”
5 Question Wording: “Does prequalification make the procurement process more or less fair to bidders, on a 7-point scale where 7 means much more fair, and 1 means much less fair?”
6 N=480
7 N=308
8 N=479
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O cinquentenário da inauguração da bar-
ragem de Santa Clara, no concelho de 
Odemira, Alentejo, foi comemorado no 
passado dia 10 de maio com atividades 
que vieram lembrar a sua importância, 
a aldeia que era antes e aquela em que 
se tornou depois. Esta data foi significa-
tiva para mim e tantos outros que viram 
erguer os enormes paredões e represas 
durante os dez anos que levou a cons-
truir. Como nos prendia a atenção toda a 
maquinaria e materiais necessários para 
erguer aquela grande obra! 

Viajar até Santa Clara-a-Velha é re-
gressar ao tempo de uma infância 
despreocupada, feliz e de muitas 

descobertas. Foi onde vivi, desde os cinco 
anos de idade até me mudar para Lisboa 
quando ingressei na universidade. O rio 
Mira, que passava pela aldeia com um cau-
dal considerável até o prenderem na bar-
ragem, está indelevelmente ligado à minha 
aprendizagem de vida.  

Na margem direita, um paredão e muro 
baixo caiados de branco com barra azul, 
separam as casas do leito do rio, fazendo 
também vezes de miradouro. As minhas 
lembranças das estações do ano, em par-
ticular do verão e do inverno estão as-
sociadas ao rio. As do inverno, incluem 
as cheias que causavam grandes preo-
cupações e prejuízos. As crianças eram 

constantemente avisadas para não se 
aproximarem da água. O caudal barrento 
arrastava laranjeiras, porcos, sacos de fa-
rinha e tantos outros haveres que os mais 
fortes e corajosos tentavam salvar junto da 
ponte, e restituir aos donos. 

No verão, o rio atraía-nos até ao pego 
fundo junto das ruínas da ponte romana 
chamada de Dona Maria; era aí que nos 
refrescávamos dos grandes calores, mu-
dando de roupa às escondidas, junto dos 
loendreiros cor de rosa. Nas águas meio 
paradas do rio, cresciam os nenúfares 
brancos e amarelos, ainda hoje as minhas 
flores favoritas, que pintores como Claude 
Monet souberam retratar de modo único.

O rio tinha utilidade para as nossas mães 
que aí lavavam a roupa e as tripas dos por-
cos, após a matança. A ajuda das crianças era 
bem-vinda, com um pauzinho que ajudava a 
virá-las. Nós mergulhávamos os pés nos dias 
de verão para brincar na água corrente.

Umas passadeiras, na parte mais estrei-
ta do rio, levavam ao poço coberto, aonde 
se ia buscar a água para casa nos cântaros 
de barro. Foi dessas passadeiras que, aos 
sete anos de idade caí, fui arrastada pela 
corrente numa manhã mas, graças a Deus, 
salva pela minha mãe. 

Era ao redor do poço, na margem es-
querda do rio que, durante o verão, se rea-
lizavam as duas feiras anuais. Vinham o 
circo, os carrocéis e as barraquinhas onde 
se vendia de tudo. Havia feira de gado, ci-
ganas que liam a nossa sina, era um abrir 
de horizontes insubstituível.

A barragem de Santa Clara, construída 
nos anos sessenta com o objetivo de forne-
cimento de água e rega foi, até à barragem 
do Alqueva, a maior de Portugal e uma 
das maiores da Europa.  Ficou situada a 
três quilómetros da aldeia, e veio mudá-la 
completamente e a toda a região.

A pousada de Santa Clara, no alto da 
serra e com vista privilegiada para a água, 
assim como outros pequenos hotéis e o 
alojamento rural, começaram a atrair para 
esta zona muitos nacionais e estrangeiros 

que procuram tranquilidade, desportos 
aquáticos, pesca desportiva, entre outras 
atividades. O saboroso achigã abunda nas 
águas da barragem e as caldeiradas deste 
peixe de rio são muito apreciadas.

À entrada da aldeia, encontra-se a igre-
ja de Santa Clara de Assis, datada do século 
XVI,  que deu o nome à aldeia.  Atravessado 
o Largo, desce-se uma rua estreita cuja ladei-
ra leva ao rio. Dele, o que resta é um espelho 
de água artificial e espaços ajardinados para 
convívio. As passadeiras continuam lá, teste-
munhos dum passado que também foi meu, 
em que as águas do Mira por ali corriam, vin-
das da Serra do Caldeirão para desaguar no 
mar, na formosa vila de Milfontes.

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

Santa Clara-a-Velha 
Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Rio Mira

igreja de Santa Clara de Assis

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

Divertimo-nos no Family Day
da LiUNA Local 506

Esta semana:

Saboreamos o fim do dia
ao som do Beaches Jazz Festival

Celebramos o melhor da música
com Mário Laginha e Pedro Burmester

Desfrutamos da natureza
no Humber River

Recordamos os tempos
do muito inovador Spectrum

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

Domingo, entre as 10h e o meio-dia

AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE

Gerado essencialmente por diferenças de 
pressão e de temperatura de massas de ar, 
o vento é também condicionado pelos mo-
vimentos de rotação e translação da Terra, 
pela radiação solar, pela humidade do ar ou 
pela evaporação de água. A nível planetá-
rio, os grandes movimentos de massas de 
ar na Terra estão diretamente relacionados 
com as diferenças de temperatura entre os 
polos e o equador, e também com o movi-
mento de rotação da Terra.

As massas de ar deslocam-se das 
zonas de maior pressão atmosféri-
ca para zonas de menor pressão - 

se as amplitudes de pressão ou de tempe-
ratura forem elevadas, a sua velocidade 
tende a ser maior devido aos diferenciais.

Apesar de ser uma consequência das 
diferenças de pressão e diferenças de 

temperatura, ele mesmo também as con-
diciona, sendo portanto uma relação in-
terativa e dinâmica.

É complexa e muito extensa toda a 
ciência e informação acerca do vento, 
desde ventos alísios passando por ven-
tos polares, monções, ventos de monta-
nha, tornados, etc..

Os ventos tanto podem ser destruido-
res pela sua violência ou por ajudarem 
o fogo, como podem ser fonte de vida, 
transportando sementes ou ajudando 
na polinização de plantas dispersando 
pólen, poeiras e minerais. A título de 
exemplo, cerca de 30 toneladas de poei-
ras são transportadas pelos ventos do 
Sahara para a Amazónia, permitindo o 
enriquecimento dos solos e, consequen-
temente, promovendo a sustentabilida-
de dessa fantástica floresta.

Também os animais se relacionam 
com os ventos, muitos deles tirando 
partido dessas movimentações de ar 
para o voo, como as aves, sendo que 
determinados ventos são essenciais às 
migrações. Até os insetos, como as ara-

nhas, as borboletas, as cigarras ou algu-
mas espécies de abelhas selvagens, uti-
lizam os ventos para as suas migrações.

O homem tem usado a força e energia 
do vento ao longo de toda a sua história. 
Desde os barcos com velas, passando por 
moinhos de vento, até aos modernos ge-
radores eólicos o vento foi sempre utiliza-
do pelo homem, sendo a energia essencial 
das naus que fizeram os Descobrimentos 
e que permitiram um salto de evolução 
civilizacional tido como um dos mais im-
pactantes na história humana. No advento 
desta nova era de procura de energias al-
ternativas e renováveis, o vento tem sido 
uma mais-valia: a proliferação de parques 
eólicos é global. Mais uma vez o Homem 
recai na utilização do vento, fazendo dele 
seu aliado na necessidade de reduzir as 
emissões de dióxido de carbono.

As maiores velocidades de vento, exce-
tuando os tornados que podem ultrapas-
sar os 500Km/h, foram registadas na ilha 
australiana de Barrow, com 408Km/h a 10 
de abril de 1996 e de 372Km/h em Mount 
Washington, New Hampshire, em 1934.

Na mitologia grega os ventos eram con-
trolados e comandados por Éolo - estes 
eram filhos de Gaia (a mãe terra) e Úra-
no (o céu). Os ventos eram também eles 
personificados, tendo nomes e humo-
res distintos. Os ventos maiores, Zéfiro 
(vento de oeste, agradável e suave), Euro 
(gerador de tempestades), Bóreas (vento 
de norte, frio e violento) e Noto (vento 
quente de sul, gerador de nuvens), mui-
tas vezes desobedeciam aos pais. Úrano 
não tinha tarefa fácil em controlá-los, no 
entanto, apesar das suas irreverências, os 
irmãos tinham momentos de equilíbrio 
e de sã convivência. Assim como em nós 
humanos, os humores variam: uns dias 
bem-dispostos e cooperantes, outros dias 
irreverentes, outros dias irascíveis, bene-
volentes, preguiçosos, etc..

Perceber o mundo à nossa volta, os seus 
componentes e suas inter-relações não é 
tarefa fácil ou imediata: demora tempo, 
paciência, investigação, e acima de tudo, 
tentar desfrutar da natureza com respeito 
e admiração. Que bons ventos nos guiem.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

O Vento
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Viver numa cidade com mais de 2.7 milhões de pessoas pode tornar-se can-
sativo. Para quem já está saturado da correria da cidade e quer fugir para 
o meio da natureza ou até apenas para cidades mais pequenas, aqui estão 
algumas sugestões. Junta os amigos e a família e faz-te à estrada! 

Inês Carpinteiro/MS

ELORA QUARRY Distância aprox.: 110Km
Fica entre as cidades de Fergus e Elora, é um dos locais mais popula-
res para dedicar o dia aos mergulhos. As falésias que cercam a água 
atingem 12 metros de altura e proporcionam um cenário deslumbrante. 
Existe ainda uma área de piquenique e um trilho para caminhar. 
A entrada no Elora Quarry Conservation Park tem um custo de $10, com 
um limite de 1,300 pessoas por dia.

WASAGA BEACH Distância aprox.: 145km
Imagino o que estás a pensar: andar de carro quase duas horas para ir 
à praia? 
Isso é o resultado de nos termos mudado para um país tão grande! Para 
além de ser considerada uma das melhores praias do Ontário, esta é a 
maior praia de água doce do mundo, com 14km de extensão de areal. 
Entre os banhos de sol e os mergulhos no lago, existem ainda trilhos 
onde podes caminhar.

HAMILTON WATERFALLS Distância aprox.: 76Km
Todos aqueles que gostam de caminhar vão gostar dos trilhos em Ha-
milton, até porque todos vão dar a cascatas. As mais conhecidas que 
não podes perder são:
• Tiffany Falls (21m de altura)
• Devil’s Punchbowl (composto por duas cascatas, Upper Fall -33.8m e Lower Fall-5.5m)
• Albion Falls (19m de altura e 18m de largura)
• Chedoke Falls (15.5m de altura)

CANADA WONDERLAND Distância aprox.: 45Km
Para aqueles que estão à procura de adrenalina e para os mais corajo-
sos que não têm medo de alturas, o Wonderland é diversão garantida. 
Tem 17 montanhas russas e tem ainda um parque aquático. Aqui en-
contras a montanha-russa mais alta, longa e rápida do mundo - a Yukon 
Striker, inaugurada este ano. 
O bilhete diário ronda os $55.

DUNDAS PEAK Distância aprox.: 73Km
O trilho do Dundas Peak é acessível através do Spencer Gorge Conser-
vation Area.
Podes ainda ver as famosas cascatas Webster e se continuares no trilho de 
3,9km chegas às cascatas Tew, as maiores cascatas de Hamilton (41 me-
tros). Seguindo o trilho, encontras o Dundas Peak, que te dá um panorama 
incrível, com vista para a cidade, o comboio e a folhagem do vale. Um dos 
sítios mais bonitos para ver as cores de outono.  

BLUE MOUNTAIN Distância aprox.: 171Km
Um dos locais preferidos durante o inverno para os desportos na neve, 
mas que não perde o encanto no verão. Desde as idas à Blue Mountain 
Beach aos desportos, como zipline e kayaking, que podes praticar em 
familia ou com amigos, há ainda tempo para relaxar no spa.  

Summer Escape
Escapadelas de um dia
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MILÉNIO |  PORTUGAL GREEN WALKS

Portugal may only have one national park but the Peneda-Gerês is so vast and 
diverse that it contains everything you could expect from a wild, mountainous 
landscape and more besides. Local communities have been living in this beau-
tiful but challenging territory for centuries, finding practical ways to manage the 
land and their livestock for what was, until relatively recently, almost completely 
self-sufficient living. Although modern technology and improved road networks 
have reduced the isolation of these rural villages, you can still see evidence of 
long-held traditions and practices. 

www.portugalgreenwalks.com

7 Things you’ll discover in
PENEDA-GERÊS NATIONAL PARK

TERRACED HILLSIDES

As you might imagine, steep slo-
pes are not especially conducive 
to cultivating crops. Nevertheless, 
the determined mountain folk sets 
about shaping the landscape to 
make their lives a little easier by 
building layers of small terraced 
plots around their villages.

Though their purpose is practical, 
these terraces also add to the at-
tractiveness of the villages. Sis-
telo, in the foothills of the Peneda 
Mountains, is a particularly splen-
did example, with layers of terra-
ced fields flowing downhill from a 
cluster of granite buildings. 

GRANITE GRAIN STORES

Every mountain village has grain 
stores and, in some villages such 
as Soajo and Lindoso, these stone 
structures are clustered around a 
flattish stone area that is used for 
threshing and drying crops befo-
re storage. Many of these granite 
constructions, with ventilation sla-
ts in the sides and slanted roofs, 
have the date carved into the lintel 
and a cross on top. This cross ser-
ves a dual purpose. Not only does 
it invite divine protection for the 
contents, it also makes the grain 
store resemble a tomb, thus de-
terring potential thieves.

Thieves of the rodent variety are 
another potential threat, but as 
crafty as mice and rats can be, 
they can’t defy gravity. Take a 
closer look at the supporting legs 
of the grain stores and you’ll see 
that they are capped with a flat 
stone that overhangs the pillar. 
This simple but highly effective 
feature stops these pests from 
stealing the precious corn.

WILD GARRANO HORSES

The dark brown or chestnut hor-
ses that live in the Peneda-Gerês 
mountains are an ancient breed 
that closely resemble those fou-
nd in Paleolithic cave paintings. 
If you go on a hike in the wilder-
ness, you may encounter some of 
these semi-wild horses.
Before the days of tractors and tru-
cks, these hardy horses were often 
used as pack horses and for light 
farm work. These days, there is 
little need for them and they have 
become an endangered species.

LONG-HORNED 
CACHENA COWS

If you venture into the Peneda-Ge-
rês, you will inevitably encounter 
some Cachena cows grazing at 
the side of the road or footpath. 
These copper coloured cows may 
look scary, thanks to their long 
curly horns, but as long as you 
don’t spook them, they are docile.

The villagers turn them loose to 
graze freely each day and they 
calmly make their way home to 
their barns at the end of the after-
noon, filling the countryside with 
the soft clanging of their bells.

If you’re a steak-lover, it’s hard to 
beat the succulent, tasty meat from 
these free-range grass-fed cows.

AUTHENTIC PICTURESQUE MOUNTAIN VILLAGES
With granite cottages and barns built hundreds of years ago, stone paths ru-
tted from the wheels of thousands of ox cart journeys to and from the water 
mills, community bread ovens and laundry tanks, not to mention the granite 
grain stores (see right), these timeless villages retain much of their old wor-
ld charm. There are plenty of picturesque villages scattered throughout the 
mountain ranges, such as Lindoso, Pitões das Júnias and Germil.

WOLF TRAPS
Wolves used to present serious problems for the mountain-folk. They could 
ill afford to lose their livestock to hungry predators, so they devised ingenious 
ways of capturing wolves, called fojos de lobo. There are two main types of 
wolf trap in Peneda-Gerês. One relied upon the villagers using noise and 
tools to drive a wolf between funnel-shaped walls into a pit. The other used 
live bait, usually a goat, to lure the wolf into a pit, which was then capped 
with heavy stones to prevent it from escaping.
Wolves are now an endangered species and these traditional traps are no 
longer used, but if you’re very lucky, you might see evidence of wild wolves 
in the Peneda-Gerês. They have learned to stay well away from humans, so 
it’s extremely unlikely that you’ll see one!

SUMMER AND WINTER SETTLEMENTS
Among the things to discover in Peneda-Gerês are the winter and summer 
settlements that were used by the local population for centuries as a way of 
managing the climate and its effect on their lifestyles.
During the colder months of the year people lived at lower levels in their villa-
ge homes, where nowadays they tend to stay all year round. Once the snows 
melted and the warmer weather arrived, whole villages would cut their ne-
cessities and livestock up the mountains to their summer settlements, cal-
led brandas. From these simple dwellings, they would sow wheat, cultivate 
corn and allow their livestock to graze freely on fresh grass.
Some villages still carry on the tradition of transhumance but it is now 
only the animals that relocate to higher altitudes. The brandas are 
mostly used for summer holiday lets.
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Felizmente para nós todos, há aqueles 
que, por talento, por mérito e por traba-
lho, nos vão demonstrando que o mundo 
não avança a preto e branco, mas a mui-
tas cores, múltiplos tons e diferentes cul-
turas musicais. António Zambujo ganhou 
lugar destacado na música portuguesa 
recusando-se sempre – por instinto, por 
crença e por necessidade artística – a fi-
car confinado a um estilo, a uma escola 
ou a um género. Na sua cadência própria, 
vai desenhando um património amplo e 
próprio que, como o novo disco “Do Aves-
so” nos mostra, vem reafirmar em pleno 
o grande artista que é e que se estende 
muito para lá da sua voz inconfundível.

Milénio Stadium: António, obrigado por 
esta conversa, dirigida à nossa comunidade 
que está a viver no Canadá e que, com cer-
teza, conhece bem o teu trabalho.

Começo por perguntar se conheces alguma 
coisa do Canadá. Se já estiveste lá a atuar?

AZ: Conheço alguma coisa do Canadá, co-
nheço alguma coisa da comunidade portu-
guesa no Canadá até porque foi ao Canadá 
a minha primeira viagem para fora de Por-
tugal para cantar. Na altura foi a convite da 
Casa do Alentejo de Toronto e de um clube, 
que era o Clube Oriental, se não me enga-
no, em Montreal; e então foi essa a minha 
primeira viagem. Desde aí já regressei - ao 
Clube Oriental não, mas à Casa do Alentejo 
já regressei umas quantas vezes e tenho lá 
uma série de bons amigos.

MS: Foste lá apresentar este teu último tra-
balho, o “Do Avesso”?

AZ: Ainda não, ainda não. Contamos ir no 
início do próximo ano fazer a digressão ali 
para aqueles lados da América do Norte mas, 

por enquanto, temos estado a fazer as apre-
sentações todas aqui na Europa. Começamos 
por França, Luxemburgo, Espanha, Portugal 
e vamos estar assim até ao final do ano.

MS: Depois da homenagem que fizeste 
ao Chico Buarque, este novo trabalho foi 
uma opção ou surgiu pelas tuas influências 
normais?

AZ: Sabes, os discos vão surgindo um bo-
cadinho em função das músicas que nós 
escutamos e dos concertos que vamos dan-
do, e que vamos assistindo. E é um boca-
dinho em função disso que depois surgem 
as ideias para gravar. Neste caso nós opta-
mos por fazer este disco assim desta forma. 
Convidei o Nuno Rafael e o Filipe Melo para 
integrarem a banda porque achei que eles 
poderiam acrescentar um tipo de sonori-
dade que eu imaginava nos discos (nos tais 
discos que me influenciaram) e felizmente 
correu e continua a correr tudo bem..

MS: E optaste, também, pela participação 
de uma Orquestra Sinfónica. 

AZ: Já tínhamos feito alguns concertos 
ao vivo com orquestra, nunca tínhamos 
gravado em estúdio. Sim foi a primeira 
experiência, em estúdio, com a Orquestra 
Sinfónica e foi uma experiência muito boa, 
gostei muito.

MS: E cantar em espanhol? É para conti-
nuar?

AZ: É, sim! Eu gosto muito! Eu gosto das lín-
guas latinas, gosto de cantar em português, 
espanhol, italiano, francês. E o espanhol 
é uma coisa que é muito natural em mim 
porque eu, como nasci em Beja, vivia mui-
to perto da fronteira com Espanha, e então 
tínhamos muito acesso e tínhamos muito 
contacto com a cultura, principalmente dali 
da região do sul de Espanha e isso permitia 
que eu aprendesse a falar espanhol.

MS: Deixaste um pouco o fado de férias, 
desta vez?

AZ: Os géneros musicais continuam sempre 
presentes e são sempre influências. Eu acho 
que a música que eu faço é uma música muito 
própria. Acaba sempre por ser com influên-
cias de vários géneros, entre eles o fado, a 
música tradicional da minha região. Eu acho 
que é uma música com um cunho pessoal e 
que tem uma identidade muito própria.

MS: Tem uma imagem anglo-saxónica.

AZ: Muito! Por causa do jazz, por causa do 
Tom Waits, por causa da Nina Simone... 
De todos esses cantores todos que eu ad-
miro bastante.

MS: Há menos Alentejo neste álbum?

AZ: Há, há. Apesar de haver uma música ori-
ginal que nós fizemos que é um tributo, que 
eu fiz também com o João Monge que é um 
alentejano, de Ficalho. Fizemos uma música 
que acaba por ser um bocadinho um tributo 
ao Alentejo e a música que o Miguel fez, que 
se chama “Catavento da Sé”, também é mui-
to baseado na minha infância no Alentejo. Ou 
seja, as coisas podem não estar muito eviden-
tes mas estarão sempre presentes.

MS: É possível fazer, novamente, 28 Co-
liseus?

AZ: Antes de fazê-los achava impossível, 
agora já acho que... não sei! O importante é 
que o público continue a assistir aos nossos 
concertos, seja nos coliseus seja onde for e 
que no final saiam satisfeitos e fiquem com 
vontade de ver mais os nossos concertos.

MS: António, uma última mensagem para a 
nossa comunidade portuguesa.

AZ: Um abraço para eles. Eu sei que a Casa 
do Alentejo em Toronto tem tentado que eu 
regresse lá e tem sido difícil por questões de 
agenda, mas espero que um dia possa lá re-
gressar. Um beijo e um abraço muito forte 
para toda a gente.

Paulo Perdiz/MS

António Zambujo
Personalidade musical “Do Avesso”
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

www.mileniostadium.com
O mesmo de sempre, mas melhor!
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A representatividade LGBTQ+ está a ganhar 
lugar no universo dos quadradinhos. O úl-
timo episódio da série Justiça Jovem revelou 
que um dos principais personagens da histó-
ria faz parte da comunidade.
Kaldur’ahm, mais conhecido como Aquaman, 
apareceu no final do 20º capítulo da terceira 
temporada, intitulado “Quiet Conversation”, 
a beijar um outro personagem homem.
A cena que foi para o ar na quarta-feira(30) 
nos Estados Unidos retratava diversos per-
sonagens que se reencontravam com os seus 
amados, após os heróis vencerem uma gran-
de batalha. Após darem as mãos, o Rei dos 
mares beijava Wyynde, um atlante que tra-
balha para o soberano Orin. 
Anteriormente, a trama já mostrou Kaldur e 
Wyynde como inimigos durante a Crise Pu-
rista, mas parece que eles desenvolveram um 
relacionamento romântico nos anos seguintes.
Apesar da notícia sobre a sexualidade de 
Aquaman no desenho ser uma novidade, já 
havia sido revelado que este era gay, ainda em 
2010, após a sua estreia. Desde então, as intera-
ções do personagem seguiram essa prerrogativa.

Kika

O estado de saúde de Michael Schumacher tem sido um segredo bem guardado pela 
família, tendo sido muito poucas as informações reveladas ao longo dos últimos 
anos. No entanto, pessoas próximas do piloto vão dando algumas notícias de vez em 
quando, tal como aconteceu recentemente.
Cinco anos depois do acidente que o deixou em coma, sabe-se que Schumacher está 
a melhorar e que já vê as corridas de F1 pela televisão, de acordo com informações 
prestadas à Rádio Montecarlo por Jean Todt, presidente da Federação Internacional 
de Automobilismo e amigo do piloto. “Sou sempre cuidadoso com este tipo de de-
clarações, mas é verdade. Vejo as corridas com o Michael Schumacher na sua casa na 
Suíça”, começou por dizer Todt.
“A sua família está a lutar muitíssimo e obviamente que a nossa amizade não pode 
ser o que um dia já foi, simplesmente porque não há uma comunicação como antes. 
Mas ele continua a lutar e a família também”, concluiu.
De recordar que na manhã de 29 de dezembro de 2013 Michael Schumacher, de 50 
anos, sofreu um grave acidente enquanto esquiava em Méribel. O alemão bateu com 
a cabeça ao embater numa rocha, tendo estado em coma quase seis meses, um estado 
do qual saiu em junho de 2014, enquanto estava internado num hospital em Grenoble.

CASAL À VISTA
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MICHAEL SCHUMACHER

MESSI

Depois de emprestar a sua voz à leoa Nala no live-action de 
“O Rei Leão”, Beyoncé pode estar em negociação com os 
estúdios da Disney para um novo projeto. Segundo dizem, 
a cantora ganharia liberdade total para conduzir a produção.
Com uma lista de atributos que incluem as funções de can-
tora, atriz, bailarina, empresária, modelo e muito mais, 
Beyoncé é a verdadeira definição de uma artista completa. 
Consciente disso, a Disney não tem poupado esforços para 
estreitar ainda mais os laços com a estrela. Depois de acom-
panharem o poder da esposa de Jay-Z na participação do li-
ve-action “O Rei Leão”, os estúdios querem que Bey esteja à 
frente de mais um projeto, com ainda mais destaque.
De acordo com o jornal The Sun, a empresa está a ofere-
cer um contrato milionário com uma carta branca para 
que a cantora comande tudo da maneira que achar mais 
conveniente. “O acordo entre Beyoncé e a Disney para 
‘O Rei Leão’ foi um dos maiores que já fizeram até hoje. 
Agora querem expandi-lo, dando liberdade a Beyoncé 
para criar os seus próprios filmes com o selo da Disney“, 
relatou uma fonte. “As conversas estão em andamento, 
mas é uma proposta tentadora“.

Lionel Messi, Luis Suaréz e Cesc Fàbregas estiveram este fim de se-
mana em Ibiza onde desfrutaram de momentos divertidos a bordo 
de um iate. Os três jogadores não estiveram sozinhos, tendo-se 
feito acompanhar pelas respetivas mulheres, Antonella Roccuzzo, 
Sofia Balbi e Daniella Semaan, que partilharam nas redes sociais 
imagens dos bons momentos que passavam entre amigos. Com 
eles esteve também Jordi Alba.
Os três jogadores estão a aproveitar os últimos dias de férias, já 
que a época desportiva está prestes a começar e terão que se apre-
sentar ao serviço das suas equipas - Messi e Suaréz jogam no Bar-
celona e Fàbregas no Mónaco.
A desfrutar de uns dias ao sol no mesmo local estiveram também 
o treinador do Real Madrid, Zinadine Zidane, e o ex-futebolista 
italiano Andrea Pilro, com as respetivas famílias.
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A influencer russa Ekaterina Karaglanova 
foi encontrada morta no seu apartamento de 
Moscovo após ser esfaqueada dias antes do seu 
aniversário de 25 anos. A notícia foi adiantada 
pelo jornal local ‘Moskovsky Komsomolets’.
Ekaterina foi encontrada na sexta-feira pas-
sada (26) após a família não conseguir entrar 
em contacto com ela, nem haver qualquer pu-
blicação da própria nas redes sociais, durante 
vários dias. Os seus pais, então, procuraram 
o proprietário do imóvel no qual ela morava e 
este permitiu o acesso ao apartamento.
O corpo foi encontrado dentro de uma mala no 
hall de entrada. Segundo o jornal, o pai dela che-
gou a chamar uma ambulância, mas a influencer 
já estava morta. A polícia reportou que Ekateri-
na tinha cortes no tórax e no pescoço, mas que 
não havia sinais de luta no apartamento. A arma 
do crime também não foi encontrada.
Nessa terça-feira (30), a polícia russa prendeu 
o assassino, que confessou o crime e prometeu 
colaborar nas investigações. Ele é um ex-na-
morado da influencer e foi apanhado em fla-
grante pelas câmeras de segurança a entrar no 
prédio na altura do desaparecimento e, depois, 
a sair com umas luvas escuras e uma mala.
Num vídeo publicado pelo “Comite de Inves-
tigação da Federação Russa”, o homem, de 33 
anos, diz que a ex-namorada “o havia repeti-
damente insultado e humilhado a sua dignidade 
sexual e problemas financeiros”. Ele ainda con-
firmou que a esfaqueou pelo menos cinco vezes 
e disse que “sentia muito pelo que havia feito”.

HOMICÍDIO
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Shawn Mendes e Camila Cabello mostraram estar a viver uma 
verdadeira lua de mel. Os dois pombinhos foram vistos aos bei-
jos numa praia e as redes sociais não perdoaram!
Shawn Mendes tirou uma folga na agenda de compromissos e 
foi até à praia esta semana, em Miami. No entanto, não foi sozi-
nho… Ao seu lado, Camila Cabello. Juntos, os dois protagoniza-
ram beijos calientes, bem ao estilo do videoclipe da música nova 
“Señorita” – canção essa que marca o início do amor deste casal.
O cantor esteve na cidade para apresentar o concerto da tour “The 
Tour” (estranho escrever isto assim, não é?) no fim de semana e 
tirou um dia para descansar. Camila, por sua vez, tem aproveitado 
as suas férias para acompanhar o — suposto — namorado e é sem-
pre vista nos bastidores dos espetáculos. Inclusive, foi durante o 
intervalo de um destes shows que o rumor se tornou verdade para 
a legião de fãs que torcia para que os dois ficassem juntos. 
No início do mês, os cantores foram vistos num restaurante na cida-
de de São Francisco, beijando-se publicamente pela primeira vez. 
O vídeo foi feito por uma fã e, mesmo sendo uma “prova” amadora, 
é possível ver que os dois estão em sintonia e super apaixonados.
Felizes pela felicidade dos outros? Sempre! C
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Quem nunca se deparou com aquela blusa de lã fofa e quentinha, com uma cami-
sola favorita ou uma t-shirt esquecida e descobriu uma série de furinhos? Pois é... 
evidências de que alguma traça resolveu fazer uma visitinha ao nosso guarda-rou-
pa. E sabem por que razão as traças fazem isso? Aliás, sabiam que, tecnicamente, 
os insetos que estragam os tecidos são larvas?

De acordo com Remi Melina, do site Live Science, na verdade, as criaturas que fazem os 
furinhos nas roupas são os “filhotes” de uma espécie de mariposa (Tineola bisselliella), 
que ocasionalmente pode ser encontrada entre as roupas do armário. O que ocorre é que 
as mariposinhas são incapazes de estragar os tecidos, já que, depois de atingir a maturi-
dade, elas não têm boca. Mas essas criaturas são indiretamente culpadas, visto que são 
elas que depositam os seus ovos nas peças! 

Aliás, é por conta dessa substância que as larvas das traças também atacam bolas de 
poeira, pêlos e cabelos, uma vez que esses materiais também podem conter queratina. 
Por outro lado, as traças não apreciam muito as fibras sintéticas e os tecidos fabricados 
a partir do algodão, que consistem nas opções mais usadas atualmente na confeção de 
roupas. Portanto, a não ser que tenham um item feito de fibra animal ou que tenha mis-
tura de fibras, as vossas roupas devem ficar a salvo do ataque das traças.

Investigadores que estavam a bordo do veículo de exploração Nautilus avistaram 
um animal inusitado. Conhecido como Lula Porquinho, o animal estava a aproxima-
damente 1,40m de profundidade. A descoberta surpreendeu a equipa de cientistas 
a bordo, já que o animal costuma viver em profundidades de 100m. As expedições, 
assim como a embarcação utilizada e mais outros veículos operados remotamente, 
são financiados pela Ocean Exploration Trust, uma organização sem fins lucrativos.

Num vídeo que registou o momento, podemos ouvir um dos investigadores a perguntar “O 
que é isto?” enquanto o animal aparece no ecrã. “Aquilo é uma lula? Acho que é uma lula. 
É como uma lula inchada com pequenos tentáculos e um chapeuzinho que fica a balançar 
por aí. E parece que tem um manto enorme e inflado! Eu nunca vi algo parecido antes.”

Esta é uma boa descrição da Lula Porquinho, cujo nome científico é Helicocranchia pfe-
fferi. Preferimos dizer Lula Porquinho, não é mesmo? Ela é conhecida pelo seu sifão, que 
lembra o focinho de um porco. As Lulas Porquinho, assim como outros cefalópodes, têm 
corpos bem diferentes dos outros animais que vemos na superfície. Ao invés de terem 
os seus membros e cabeça juntos ao corpo, as lulas têm o corpo (ou manto) e tentáculos 
juntos à cabeça. Além disso, estes animais não possuem ossos ou exosqueleto.

A proporção entre o manto e os tentáculos da Lula Porquinho é um dos fatores determi-
nantes na forma como elas se movem pelo oceano. 

A Nautilus tem o objetivo de explorar as águas profundas do Monumento Nacional Ma-
rinho, que fica próximo ao atol Palmira, o recife Kingsman e a ilha Jarvis, territórios 
controlados pelos Estados Unidos. A equipa de cientistas da Nautilus disponibiliza fre-
quentemente filmagens em alta qualidade de criaturas diferentes.

-Kika

TRAÇAS E OS FUROS NAS ROUPAS

LULA PORQUINHO
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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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Corram, 
pela vossa 
saúde!

Ainda na edição passada do nosso jornal Milénio Stadium vos falávamos de modas 
e esta parece que é mais uma daquelas que veio para ficar… e ainda bem!

A corrida tem ganho cada vez mais adeptos em todo o mundo - o emagrecimento ou 
manutenção da forma física, a tonificação e desenvolvimento dos músculos das pernas 
ou até o desafio de trabalhar a resistência muscular são algumas das razões mais frequen-
temente apontadas como “porquês” da crescente fama desta forma de exercício físico. 

Mas os benefícios da corrida não se ficam pelo físico: o humor, a aprendizagem e a 
memória também podem retirar grandes proveitos desta prática desportiva.

Stress nível zero

Bastam 30 minutos para dizer “bye bye” a toda a tensão que acumulamos durante o 
nosso dia-a-dia. Quando corremos, seja na passadeira ou ao ar livre, substâncias químicas 
como a serotonina, dopamina e norepinefrina são estimuladas e os seus níveis aumentados.

A melhor medicação contra a ansiedade e a depressão

Parece que correr também é sinónimo de felicidade. A sua prática, cerca de três vezes 
por semana, consegue ter efeitos semelhantes (ou até mais eficazes) que a medicação.

Para além disso, dá-se também o crescimento e regeneração de neurónios afetados/
danificados por estas doenças.

Amor próprio

Acredita-se que, ao começarmos a descobrir diferenças no nosso corpo e na nossa 
aptidão percebemos também que somos capazes do que, muitas vezes, julgávamos im-
possível. O espírito de superação, muito presente neste tipo de atividade física, levam 
a um aumento da confiança e, consequentemente, da nossa autoestima. E é tão bom 
quando acreditamos em nós, não concordam?

Runners high

A intensidade de um treino de corrida (e a tal sensação de superação de que vos falava 
aliada a excitação ou relaxamento) pode gerar, no final da atividade, um sentimento de 
pura euforia - esta sensação tem vindo a ser descrita como a “runners high”.

Já alguma vez sentiram esta “runners high”? Não? Existem algumas dicas que vos 
podem ajudar a atingir este estado:

Consistência e desafio
Não é só o nosso corpo que dá sinais quando nos desleixamos nos treinos: também o 

cérebro tem a necessidade de ser constantemente estimulado. Corridas regulares alia-
das a pequenos desafios ou novas metas como, por exemplo, o aumento da velocidade, 
reforçam os sistemas cerebrais responsáveis pela ativação da “runners high”. 

Foco
Muita gente gosta de correr ao som da sua música preferida e não há nada de errado nis-

so! A música consegue ser um poderoso estimulante! No entanto, experimentem também 
permanecer em silêncio, atentos à vossa respiração e ao movimento do corpo. Esta aten-
ção redobrada pode ter inúmeros benefícios tais como a perceção de pequenos “erros” que 
possam estar a ocorrer ao longo do percurso e que podem prejudicar o vosso desempenho.

Tempo para pensar
Os alongamentos - parte integrante e de extrema importância em qualquer tipo de 

treino - são o momento ideal para tirarmos um tempo para nós e para os nossos pensa-
mentos. Sabiam que as substâncias libertadas durante a corrida também o são durante 
a meditação? Com a prática da mesma podemos modificar estruturas do nosso cérebro, 
inclusive as ligadas ao stress! Lembrem-se: quanto mais stress sentirem mais dificil-
mente atingirão a “runners high”!

Cuidar do corpo
Não há máquina que trabalhe corretamente sem energia e sem a preparação necessá-

ria, certo? Com o nosso corpo acontece exatamente o mesmo! Não descurem do aque-
cimento - que deve ser feito durante 15 a 20 minutos -, mantenham-se hidratados e 
comam adequadamente (o ideal é consumir alimentos ricos em carboidratos com baixo 
índice glicémico como a aveia e o pão integral). Simples!

Inês Barbosa/MS

Schyler’s Journey
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For me, what I have learned is that the 
human brain is so powerful. It can stop 
you from doing things and make you be-
lieve things that are not true. Your mind 
can be amazing, but it can also literally 
be the death of you if you let it. Believing 
in yourself is a huge thing for anyone in 
their lives to be able to do anything. I 

never understood what “being strong” 
meant, but I do now. Being able to de-
lete those negative thoughts from your 
head when they are fighting to be the-
re is strength. That strength is what’s 
going to get you far in life, just being 
able to control your thoughts.

Schyler London
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ESFINGE

SARCÓFAGO
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SAARA
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 N Q G F O G H O L T Z O X B B
 M I T O L O G I A E Z I G C O
 O A C A Z I L I V I C U D F O
 O S B K A L N B I Y Q H A L I
 O E K T E B A S T F J F I J E
 A S E S X E R S A M R N Q I D 
 R F X B F N V Y I I W E S H I
 A I P O G A F O C R A S B G M
 F N Z L Z K S A A R A C M A A
 E G I T O I T E D A G R Y A R
 M E W O I R E P M I Z A H M I
 D E S E R T O U G H J V V K P
 G R O R I P A P R T H O H R T
 D I A D F I S N A A S S T I A
 A I T Y U A T F A N N O M C 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:

• 300 gr de massa folhada laminada
• Frutas (morangos; framboesas;  amo-

ras; pêssegos; abacaxi; kiwis)
• 1 ovo

Recheio:

• 700ml de leite
• 1 lata de leite condensado
• 4 colheres (sopa) de farinha Maizena
• 4 gemas
• essência de baunilha

Modo de preparação:

Para o recheio, levar ao fogo o leite, o leite 
condensado, a Maizena e as gemas. Mexer 
até que comece a engrossar. Retirar do fogo 
e juntar a essência de baunilha, mexendo 
rapidamente. Deixar arrefecer.
Descongelar a massa folhada. Cortar um 
retângulo da massa e forrar uma forma de 
alumínio. Com a restante massa, cortar oito 
tiras. Pincelar água nas tiras e colocar sobre 
toda a volta do retângulo de massa, em duas 
camadas, montando um fundo de torta. Fu-
rar o fundo da massa com um garfo, pince-
lar as laterais com um ovo inteiro batido e 
levar ao frigorifico por 10 minutos.
Assar em forno pré-aquecido a 180ºC, por 
cerca de 30min, até a massa ficar dourada.
Encher o fundo da torta com o creme de 
baunilha frio e decorar a superfície da sobre-
mesa utilizando as frutas.  
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira

Torta 
folhada 
de frutas
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Caça palavras

SudokuPalavras cruzadas

Horizontais

1. Dar a (alguém) todos os cuidados ne-
cessários ao pleno desenvolvimento de 
sua personalidade;

3. Submeter (algo) ao processo de racio-
cínio lógico;

6. Submeter (algo, alguém ou a si mesmo) 
à ação de encanto, feitiço ou magia; 
enfeitiçar;

8. Apresentar, mostrar. Tornar (algo) vi-
sível ou perceptível a outrem (ou a um 
grupo de pessoas);

9. Expressar-se vocalmente por meio de 
(frases melódicas);

11. Sustentar-se ou mover-se no ar por 
meio de asas ou algum meio mecânico;

13. Provocar hipnose em alguém;
15. Fazer trepidar ou trepidar; fazer estre-

mecer ou estremecer; tremer;

Verticais

2. Movimentar-se no espaço de uma par-
te mais alta para uma mais baixa;

4. Imprimir grande velocidade ao desloca-
mento do corpo, pelo contato rápido dos 
pés ou das patas com o solo;

5. Esforçar-se por achar ou descobrir (al-
guém ou algo);

7. Entregar em troca; permutar;
10. Ter parte em; partilhar;
12. Perceber (som, palavra) pelo sentido 

da audição;
14. Precipitar-se a chuva sobre a terra.
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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
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SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Levantar-se-á cedo todos os dias 
para poder aproveitar o verão ao 

máximo! Quinta-feira, a Lua Nova em Leão 
estimulará o seu espírito aventureiro enquan-
to Marte dar-lhe-á os meios para realizar os 
seus desejos.
Vénus bem ligada ao seu signo enviar-lhe-á 
ondas positivas. Não terá medo de mostrar a 
sua paixão nem de fazer o primeiro passo se 
for solteiro/a. Ninguém lhe resistirá.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Será na dificuldade que encontrará 
a motivação para avançar e ir mais 

além. As suas reações serão pensadas e so-
bretudo apreciadas e o seu sangue frio será 
espantoso.
O ambiente estará muito tenso, quer esteja de 
férias quer esteja em casa. O seu relaciona-
mento passará por um período de desiquilí-
brio mas, felizmente, no fim da semana Mer-
cúrio melhorará a vossa comunicação.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Neptuno inspirá-lo/a-á e Mar-
te será o seu “treinador”, ou seja, 

motivá-lo/a-á. No trabalho encontrará a 
sua espontaneidade e a sua criatividade. 
Será incansável quando se tratar de mos-
trar o seu potencial!
Durante o fim-de-semana o Sol e Vénus aju-
dar-lhe-ão a ter uma relação todos os dias 
mais saudável e carinhosa. Solteiro/a, terá de 
abrir os olhos para não deixar escapar o/a tal.

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
Dinâmico/a e motivado/a, o seu 
trabalho será um prazer! Quinta-

-feira a Lua Nova em Leão dar-lhe-á to-
das as cartas para conseguir fazer mais e 
melhor e avançará sem medos! Poderá até 
começar um novo projeto.
A sua autoestima estará em alta esta se-
mana. Domingo o Sol e Vénus no seu signo 
ajudar-lhe-ão a ter mais sucesso nas suas 
relações - amorosa, familiar ou amigável.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Mercúrio e Úrano despertarão em 
si interesse por artes mecânicas ou 

técnicas que necessitarão de precisão e habi-
lidade. Aplique sem tardar as suas boas ideias.
Andará muito possessivo, com medos 
muito pouco racionais. Não o/a sufoque 
senão correrá o risco de o/a perder. 

BALANÇA 23/09 A 22/10
No meio da semana, graças a Mercú-
rio, os pequenos problemas finan-

ceiros e práticos que poderá ter encontrado 
estes últimos tempos farão parte do passado. 
De férias, o seu espírito será libertado.
O Sol e Vénus iluminarão o seu relaciona-
mento a semana inteira. Solteiro/a, o fim-
-de-semana será intenso.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Graças a Mercúrio, toda a sua de-
terminação estará de volta e a sua 

eficácia será única! A concentração ajudá-
-lo/a-á a manter foco.
Nestes dias será exigente o que, por vezes, 
impedi-lo/a-á de aproveitar o que lhe será 
oferecido. Deixe-se levar pela leveza do verão!

CARNEIRO 21/03 A 20/04 
Graças a Mercúrio encontrará mais 
serenidade financeira e laboral. A 

Lua e Marte no signo de fogo torná-lo-á 
mais determinado/a!    
Graças a Leão em Vénus o seu setor afetivo 
será estimulado a semana inteira. Os seus 
amigos e família dar-lhe-ão toda a atenção 
que merece. Solteiro/a, deverá sair da sua 
toca!

TOURO 21/04 A 20/05
Marte mal ligado ao seu singo dei-

xá-lo/a-á menos entusiasmado, menos mo-
tivado/a. No entanto, aceitará algumas ati-
vidades exteriores mas será melhor não lhe 
pedir demasiado.  
Úrano acentuará sempre o seu lado inde-
pendente e nervoso. Dirá todas as suas in-
satisfações.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Mesmo se muitos dos seus cola-

boradores partirem de férias, permanecerá 
ativo/a e motivado/a para terminar todos os 
projetos pendentes.
Graças a Mercúrio e Vénus está no momento 
ideal para fazer evoluir a sua relação. Conti-
nuará a ter um charme indiscutível!

CARANGUEJO 1/06 A 20/07
O seu início de semana será um 

pouco aborrecido. No entanto, antes do fim 
da semana Mercúrio no seu signo apoiá-
-lo/a-á. As avarias diversas e os desequi-
líbrios financeiros serão finalmente apenas 
más recordações!  
Passarão a semana inteira a ser carinhosos 
um para o outro, com palavras e gestos.

Soluções
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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.

Wanted: concrete drivers with DZ licence to 
start immediately. Good salary and benefits. 
Contact: Rene @ ML Group, 29 Judson St 
Toronto - 416.603.7878 - rene@mlgroup.ca

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 de 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.

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: 

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

Rancho Folclórico 
“Os Camponeses” de Toronto
Inscrições  Abertas 
O Rancho Folclórico “Os Camponeses” de 
Toronto está aceitar crianças e adultos que 
estejam interessados em dançar no seu gru-
po infantil e adulto. Contacte o Steven, 416-
678-2201 para mais informações.

Grande Parade 2019
Toronto Caribana   
Exhibition Place & Lakeshore Boulevard
Sábado, 3 de agosto, das 8h30 às 18h
$10 - $20 to enter the exhibition place. 
However, most of the parade is held on 
Lakeshore Boulevard which is FREE!

Festival of Friends
Gage Park, Hamilton
Sexta-feira a domingo, 2 a 4 de agosto
Entrada grátis!
Informações, horário e artistas em:
www.festivaloffriends.ca

Arraiá de Toronto
com Alceu Valença   
1263 Wilson Ave, Toronto, Liuna Local 183
Domingo, 4 de agosto, às 17h
Bilhetes: www.eventbrite.ca/e/alceu-va-
lenca-tickets-61601942067

Taste of the Danforth
26th anniversary   
Danforth Ave & Pape Ave, Greektown
Sexta-feira a domingo, 9 (abertura 18h) a 11 
(fecho 22h) de agosto
Oferece uma variedade de performances, 
comida e atividades para todas as idades
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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


