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Camões TV
Manuel DaCosta
Editorial

Pierre Elliot Trudeau um dia disse - “Escritores e poetas procuraram sempre a identidade canadiana. O Canadá é uma sociedade onde todas as pessoas são iguais e onde partilham
valores fundamentais baseados na liberdade.”

U

ma das liberdades fundamentais do Governo do Canadá é
a liberdade de imprensa, mas existe realmente o privilégio dessa indulgência? Na verdade, a liberdade é uma visão
subjetiva dependente da forma como vemos e tratamos a sociedade à nossa volta. A minha liberdade não é a sua liberdade.
A qualquer momento poderá começar o início oficial da campanha eleitoral federal. Os agentes políticos estão à espera que o
outro Trudeau dê a ordem para que o mandato possa ser emitido.
Durante a campanha, você será bombardeado com a palavra multiculturalismo. Esta palavra, que é compreendida como etnicamente inclusiva, revê-se na prática de dar igual atenção a muitas
etnias de diferentes origens e que falam línguas distintas.
Os media multiculturais auxiliam na ligação das pessoas à sua
cultura e ao seu país de origem, dando voz às pessoas, ao mesmo
tempo que expandem a sua compreensão dos eventos do mundo.
Toronto não tem uma nacionalidade ou uma cultura dominante, o que a torna numa das cidades mais diversas do mundo. 69%
da população da cidade pertence a um grupo minoritário visível e
espera-se que esta tendência continue a crescer se se mantiverem
os mesmos padrões de imigração. Em 1971, o Canadá tornou-se
oficialmente numa cidade multicultural, quando governo decidiu
reconhecer o valor e a dignidade que as pessoas de todas as raças, grupos étnicos, línguas e religiões merecem, um lugar na sociedade canadiana e onde os seus hábitos culturais pudessem ser
praticados. A julho de 1988, emerge uma nova política de multiculturalismo com ênfase no direito dos indivíduos de preservarem

Diretor Criativo: David Ganhão
d.ganhao@mdcmediagroup.com

e partilharem a sua herança cultural, enquanto garantiam o seu
direito de participar totalmente e de forma igualitária na sociedade canadiana.
O conceito de liberdade cultural, relacionada com os media
étnicos, deu início a vários jornais, rádios e programações de televisão e outros veículos de media. Cada comunidade parece estar bem servida com conteúdo, no entanto, as ofertas são, na sua
maioria, de fraca qualidade, para cumprir preocupações comerciais e não necessariamente para educar ou entreter a população.
O MDC Media Group foi criado para preencher um vazio na comunidade lusófona. Mesmo tendo sido lento o seu progresso, a
visão de criar e oferecer conteúdo que retrate a nossa sociedade
atual não diminuiu. Um grupo de indivíduos dedicados comprometeram-se a garantir à comunidade um ponto de vista informativo e distinto para atrair jovens ou idosos a contactar com os seus
antepassados culturais. O desaparecimento do ADN cultural, que
enriquece o nosso passado, terá para sempre implicações negativas. Temos de encorajar a participação na sociedade canadiana ao
mesmo tempo que se humanizam os valores que os nossos antepassados nos incutiram. Milhares de pessoas gastam dinheiro para
descobrir a sua árvore geneológica cultural. Não há necessidade
de se gastar fundos para experienciar a sua cultura: ela existe à sua
volta e tudo o que tem de fazer é abraçá-la.
A MDC está a embarcar numa expansão da sua programação
visual e das suas redes sociais com conteúdo original, produzido
maioritariamente no Canadá. A programação tentará refletir as
nossas vidas no Canadá enquanto praticamos os valores culturais adotados. Veja, ensine e diga-nos como podemos melhorar a
nossa oferta, para que todos possamos ser inclusivos e orgulhosos
da nossa comunidade. 9 de setembro será um dia especial para a
MDC: a Camões TV falará para si de uma forma que respeita a etnicidade lusófona no Canadá.
O valor cultural está em compreender a história, em vez de memorizá-la.
Versão em inglês
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Madalena Balça
Crónica

Estamos à espera! Há muito… há demasiado tempo. E da espera nasceu um sonho que se veio a transformar num enorme
desafio. Um projeto de vida. Não de uma
vida, mas da vida de uma comunidade.

A

Camões TV começou a dar os primeiros passos com a força de quem sabe
que tem um sonho por concretizar
– fazer diferente. Fazer melhor. E fizemos!
Boas reportagens, grandes entrevistas, boa
televisão. Promovemos a cultura portuguesa, a lusofonia e estimulámos a integração
da comunidade luso-canadiana. Fizemos
muito, mas há muito mais para fazer.
O que temos estado à espera nasce a 9 de

setembro. Um canal de televisão, 24 horas
por dia, 7 dias por semana, preparado para
oferecer a toda a comunidade lusófona (e
não só) do Ontário e do Quebeque algo que
será novo. Um enorme desafio que, como
todos os grandes momentos da vida, nos
tem estimulado a capacidade de autossuperação. Somos hoje uma equipa unida e motivada para pegar neste projeto e transformá-lo num sonho concretizado – um grande
canal de televisão, onde se espelhe a história
e a cultura dos vários países e comunidades
lusófonas, mas que tenha também a capacidade de partir rumo ao futuro, cativando os
mais jovens para um retorno às raízes.
A produção própria vai ser dominante
na nossa grelha de programas. Temos muito orgulho em poder afirmar que essa será
uma marca distintiva muito acentuada, relativamente ao que estávamos habituados.
A diferença que queremos assumir passa muito pela determinação de fazermos,

nós próprios, uma televisão à medida das
necessidades e dos anseios do nosso público-alvo. Um enorme investimento, quer
financeiro, quer de dedicação e profissionalismo, que se justifica pelo respeito que
a comunidade lusófona merece. Por exemplo e a propósito, a língua portuguesa que
nos une e que todos queremos preservar
estará muito presente e, graças a um acordo de cooperação com o Instituto Camões,
será mesmo muito bem tratada.
Queremos que a nossa televisão cumpra a
missão de promover a cultura e tradições de
todos os países da lusofonia sem, no entanto,
esquecermos o país que acolheu tudo e todos.
Nesta edição do Milénio Stadium revelamos alguns dos conteúdos que temos
para vos oferecer já a partir da próxima
segunda-feira, dia 9 de setembro. Apenas
alguns… haverá muito mais e, prometo,
revelaremos todas as novidades há medida
que elas surjam.

Uma coisa vos garanto – na Camões TV
somos ambiciosos e queremos sempre fazer
mais e melhor e não vamos, nunca, ficar
satisfeitos. A nossa audiência merece esta
dedicação.
Entre outras novidades e porque queremos caminhar sempre ao encontro do futuro, vamos transportar a magia da rádio
para o mundo sedutor da televisão. Numa
comunhão perfeita entre dois meios de comunicação, apresentaremos, de segunda a
sexta-feira, 4 horas de programação em direto e ao vivo do estúdio da Camões Radio.
Mas… as boas notícias não se ficam por
aqui. Temos o prazer de anunciar que a
Camões TV conta com o Porto Canal como
parceiro. Assim, garantimos que ainda
mais programas de grande qualidade e informação diária farão parte do dia-a-dia da
Camões TV.
Dia 9 de setembro partimos ao encontro
do futuro. A espera terminou finalmente!

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686

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

CAMOESTV.com
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Adriana Marques
Atualmente, sabemos que as redes sociais são grandes mídias utilizadas no mundo
todo, principalmente pelas novas gerações. As pessoas estão cada vez mais conectadas para além de se comunicarem e se informarem sobre tudo o que acontece no
mundo em tempo real. Por isso, a ideia do programa surgiu com a consciência da
importância em acompanhar essa nova fase da informação, nascendo assim o “Timeline”, um programa que integra a TV com a interação e formato das redes sociais.

O

conteúdo do programa reúne basicamente música, cinema, tecnologia, ciência,
celebridades e tudo que envolve o mundo do entretenimento! Assuntos variados,
dinâmicos e que têm o intuito de fornecer ao público um conteúdo de qualidade,
como se estivessem rolando a timeline do seu perfil nas mídias sociais. A única diferença da timeline da rede social com a do programa, é que pela TV o telespectador terá
a garantia de um teor totalmente positivo. Além disso, o público poderá interagir pelo

O “Mundo Mix”, como o próprio nome já diz,
é um programa que mistura tudo o que há de
bom e cultural no mundo, sem preconceitos,
sem julgamentos e extremamente democrático. Diariamente, o programa conta as notícias
mais relevantes do mundo inteiro, notícias de
entretenimento como cinema, séries, música,
tecnologia, redes sociais, curiosidades, além
de dicas de saúde e de comportamento, culturais e sempre com uma mensagem motivacional para os ouvintes se reabastecerem de
muita positividade. A programação musical
é algo bem diversificado, pois a proposta é
realmente trazer músicas de toda a comunidade da língua portuguesa, assim como
dos anos 80, 90, 2000 e claro, os hits do
momento. Uma ideia muito importante é a de
interagir com o ouvinte, integrando-o cada
vez mais como parte fundamental do “Mundo
Mix”. O ouvinte pode participar através das
redes sociais como o Facebook, Instagram e
Whatsapp, tendo a possibilidade, inclusive,
de enviar mensagens de voz, dando suas
opiniões, pedindo a sua música preferida e
muito mais. Atualmente, o rádio vem apresentando um formato cada vez mais acessível em
relação aos ouvintes, principalmente pelas
redes sociais. Precisamos perceber que essa
tendência está cada vez mais urgente: a de
estar em contato direto com o ouvinte e
procurando sempre saber o que este deseja.
Esse feedback, hoje em dia, é essencial para
a vida longa na rádio, que é a mídia mais
antiga do mundo.

Instagram, mandando mensagens, opiniões, e também respondendo às nossas enquetes semanais.
O programa “Timeline” nasce de uma vontade de trazer ao público um novo formato de televisão, inovando
no jeito de se fazer essa mídia tão clássica e buscar uma
nova forma de interação com o público.
É um momento de muita alegria para toda a equipe
que tem criado, produzido de forma intensa e com
muito empenho o “Timeline”, com o objetivo de
que o telespectador possa assistir um programa de
qualidade e que, principalmente, seja um momento
prazeiroso.

Acredito que esse é um momento muito importante para o rádio como um todo - e para a TV
também - porque temos a oportunidade de ver diante dos nossos olhos uma ideia nascendo de
uma vontade inovadora. É realmente um momento importante para todos os profissionais que
trabalham com essas mídias.
É exatamente por isso que estou muito feliz por fazer parte da equipe da Camões Rádio e TV,
mídias fundamentais para toda a comunidade da língua portuguesa, e que apoiam a cultura, a boa
informação e que inovam cada vez mais: a exemplo, esse projeto que funde a rádio e TV.
Apesar do Mundo Mix estar no ar desde ano, é com grande expectativa e ansiedade que o programa
inicia este novo projeto, agora também para TV, e com a certeza de que toda a equipe está dando o seu
melhor, com muito profissionalismo, para fornecer sempre um conteúdo de muita qualidade tanto para
quem ouve e agora para quem assiste.
Agradeço imensamente ao senhor Manuel DaCosta, que é uma pessoa visionária e que dá oportunidades
ao comunicador e ao profissional de explorar todas as suas potencialidades e ideias. Uma mente atualizada
e antenada ao que acontece ao seu redor. Acredito que por ele ter esse pensamento à frente é que os frutos
serão certos e saborosos.
O “Mundo Mix” te convida a estar connosco de segunda a sexta-feira, pela Ca
mões Rádio, da 1 até às 5 da tarde, e na Camões TV, das 3 às 4 da tarde. Vem
passar suas tardes se divertindo e se informando e ouvindo sempre as melho res músicas.

Nuno Miller

Da rádio para a televisão dizemos Bom dia Canadá numa hora de emissão que inclui os destaques
que dominam a atualidade do dia. Ficaremos a
saber o que está na ordem do dia no Canadá,
mas também não faltarão notícias de Portugal e
dos países da lusofonia. Damos, ainda, particular
destaque à informação nas áreas da economia,
negócios, finanças e curiosidades interessantes.
E claro, não falta a atualização de informações
sobre o estado do trânsito e da meteorologia. A
música é um aliado constante. Cá estaremos todas as manhãs com uma grande ligação ao nosso auditório. Com quem, aliás, vamos interagir,
diariamente, nas redes sociais.

www.mileniostadium.com
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Catarina Balça
A partir da próxima semana vou fazer-vos companhia,
com mais regularidade, no novo canal da Camões TV.

S

e por um lado vos vou levar a passear pela cidade de
Toronto, com o famoso (vá... mais ou menos!) “Hitting The City”, por outro vou estar ao lado da querida
Adriana Marques no programa “Timeline” para que, sem
sair do lugar, fiquemos todos muito atualizados no que diz
respeito ao mundo das redes sociais. Dois formatos completamente diferentes, mas que servem para vos entreter pelo menos é esse o objetivo! No “Hitting The City” o que se
pretende é que o telespectador se sinta próximo dos locais
ou eventos que decidimos dar-vos a conhecer: de forma
bem descontraída, informal, levezinha... Mas interessante!
Informativa e, de vez em quando, divertida! O “Timeline”
vai ser o nosso mural da cusquice. E, basicamente. é isso.

Mas não foi assim que vendemos esta ideia, claro. Aceitaram e agora vão levar connosco
a falar da vida dos outros. Vá, não é bem bem assim... Neste programa vamos ser a vossa
rede social, mas na televisão! Parece-vos bem? Vamos falar-vos então das novidades
todas da vida das celebridades, de música, cinema, tecnologia, ciência, curiosidades,
notícias diferentes, enfim... Qualquer assunto atual e que seja interessante, nós trazemos. O programa conta com segmentos especiais como o “Dá uma Dica”, que indica
filmes que estão em cartaz no cinema. O “Top One Spotify” que traz as músicas mais
tocadas de Portugal, Brasil e do mundo. Há ainda o “Bombou na Internet” que se trata
de uma compilação de vídeos que viralizaram nas redes sociais. O “Quer uma Bolacha”
- “bolacha” é o apelido que brasileiros dão aos discos de vinil (e a Adriana é brasileira, o
que nos permite unir Portugal e Brasil num programa!) -, que visa trazer discos de
artistas desconhecidos para termos a oportunidade de descobrir novas bandas e músicos fora do mainstream. O “Já Vi Esse Filme” é um segmento que mostrará as bandas
sonoras de sucesso no cinema. Como podem perceber, este já é o vosso programa
favorito! Camões TV. Espero por vocês, todas as semanas, na Camões TV.

Joana Leal
O “Nós por Cá” vai conhecer alguns dos voluntários que têm contribuído para a existência da cultura portuguesa no Canadá, mais concretamente em
Ontário, onde reside cerca de 70% da comunidade.
O primeiro clube português que apareceu nesta província foi o First Portuguese que surgiu em 1956 na
Augusta Avenue. A rua funcionou como ponto de encontro para as primeiras gerações de emigrantes que
chegavam de Portugal de todas as regiões. O clube chegou a ter uma cooperativa de crédito e foi o primeiro a
lecionar aulas de português. Mais tarde seguiu-se um
restaurante, um rancho folclórico, uma equipa de futebol e uma equipa de hóquei.
António Sousa, pai do antigo ministro das Finanças
de Ontário, Charles Sousa, foi um dos fundadores deste clube. O irmão,
Jess Sousa, ajudou-nos a reconstituir a história e falou-nos sobre a importância dos clubes nos primeiros anos e do futebol que era fundamental
para incutir valores e responsabilidades nas camadas mais jovens.
Mário Corte-Real tem saudades do tempo em que representava nas famosas peças de teatro do clube e ainda guarda a fotografia do dia em que
foi eleito o treinador do ano. Balbina Maia, viúva de José Nunes Maia, um
dos sócios honorários que faleceu em janeiro deste ano, lembra-se dos
trabalhos de carpintaria que o marido fazia no clube e confessou-nos que
chegou a pedir-lhe para dormir no First, tal era o número de horas que
lá passava.
Depois da Augusta seguiu-se a Nassau, a College e a Caledonia. Manuel
DaCosta, atual proprietário da antiga sede do First, comprou o edifício
porque pensou que seria uma vergonha se a comunidade portuguesa perdesse um prédio com tanto significado e revitalizou o jardim onde hoje se
mantém a estátua de Luís de Camões em plena College Street.
Volvidos mais de 60 anos, o clube continua sem sede própria e a nova
presidente é Carina Parabela, uma jovem do Norte que se recusa a deixar

fechar as portas. Parabela é a segunda mulher
que chega à presidência do First e gostava de
ter mais jovens na casa.
O segundo clube português a aparecer em
Toronto é o Madeira Club, em 1963. A casa tem
a particularidade de ter uma sede completamente paga e de deter um parque com quase 50 hectares, em Georgina, que está localizada a cerca de uma hora de Toronto.
Salomé Gonçalves transitou da extinta
Casa do Algarve para aquela que viria a
ser a futura casa dos madeirenses em
Toronto. Eleito presidente durante 12 anos, o madeirense, natural
da Calheta, viu o pai partir para a Venezuela quando
tinha apenas três anos. Só 10 anos depois é que se
viriam a reencontrar naquele país onde teve aquele
que garante ter sido o pior emprego da sua vida.
No Madeira Club Salomé tentou implementar outro tipo de festas para além das religiosas e trouxe a Toronto algumas ilustres personalidades da cultura madeirense. Foi a segunda casa a arrancar com as semanas culturais,
depois da Casa do Alentejo, e hoje mantem atividades durante todo o ano. O atual presidente é Luís Bettencourt que garante que é preciso continuar a desenvolver a coletividade e
atrair jovens para dar continuidade.
Duas histórias diferentes que ilustram o percurso dos
portugueses quando se fixaram em Toronto. Estes são os
primeiros episódios do programa “Nós por cá”, seguir-se-ão outros clubes e outras personagens que foram cruciais
para que hoje exista um legado cultural português do outro
lado do Atlântico.
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Se andam pelas redes sociais, então provavelmente já sa- dia. Fazemos um apanhado das manchetes dos jornais do dia
bem que algo novo está a chegar. É uma lufada de ar fresco e ficamos a conhecer alguns dos acontecimentos que os media
que passa pelos ecrãs de televisão do Canadá e, sobretu- selecionam como sendo de destaque.
do, da comunidade portuguesa que aqui vive. O desafio é
grande e representa a nossa vontade de fazer algo diferente.
Trends - hoje não são apenas os media que fazem a agenda
Camões
do público. Os papéis inverteram-se - principalmente com
mais empolgante para mim neste desafio é a total liber- as redes sociais, que vieram mudar o jogo de figura - e agora
dade de projetar os meus programas. É muito apelati- também nós determinamos muitas vezes a agenda dos próprios
vo porque, como criadores e apresentadores, podemos media. Por isso, todos os dias vamos espreitar o que mais se fala
transparecer muito daquilo que é a personalidade de cada um nos social media no mundo, no Canadá e em Portugal. Somos
de nós. Penso que todos os colegas têm um caráter bastante sempre surpreendidos e acabamos por aprender imenso!
forte que os levará além daquilo que é um apresentador de televisão. Eles são os amigos que entram em sua casa todos os dias
From Canada With Love - se vocês, como eu, gostam de descom as suas histórias e personalidades contagiantes.
cobrir novos lugares, viajamos todos os dias nesta rubrica. Sim,
porque não é apenas a ler que viajamos sem sair do lugar. E com
estas ideias espero que fiquem inspirados para visitar e conhecer as maravilhas que o Canadá tem para desvendar. Claro, com
muito amor.

O

On Top - vamos estar sempre a acompanhar os hits mais recentes da música com o videoclip do dia, no On Top.
Dialetos - já pararam para pensar sobre o quão rica é a nossa
lusofonia?
Esta rubrica leva-nos às curiosidades, diferenças e
Eu vou estar consigo todos os dias a partir do estúdio da
Camões Rádio & TV, onde partilho uma hora de programa semelhanças linguísticas e todas as fantásticas nuances cultuem formato de magazine. O Por Tudo e Por Nada tem uma rais dos países onde se fala a língua portuguesa.
variedade de tópicos, porque são assim os dias modernos:
Sétima Arte - quem não adora cinema? Esta é a rubrica para
ouvimos uma coisa ali, outra acolá, e o nosso dia constrói-se absorvendo esses pedacinhos de informação. Durante conhecer as estreias da semana e ver os trailers dos filmes que
acabaram de chegar aos grandes ecrãs de Toronto.
esta hora, vamos fazer isso mesmo. Querem espreitar?
O Por Tudo e Por Nada vai para o ar de segunda a sexta-feira
Revista de Imprensa - porque cresci na escola jornalística, a atualidade é algo que vejo como essencial no nosso entre as 11h e as 12h.

Telma Pinguelo
Uma vez por semana, temos um programa que me é muito especial. Quando não estou a fazer rádio,
televisão ou a escrever, há uma série de assuntos pelos quais me interesso e aos quais dedico, por
puro e genuíno prazer pessoal, horas e horas a pesquisar, saber mais e praticar. Interessa-me observar,
pensar sobre o mundo e o corpo em que vivemos. O equilíbrio do corpo e mente, o ambientalismo, a
saúde e o bem estar. No ritmo stressante da sociedade de hoje, é altamente fácil descurarmos estes
aspetos. Muitas pessoas nunca tiveram contacto com determinadas práticas. Ou ouviram falar, mas
nunca viram como se faz e como os hábitos e escolhas saudáveis são mais simples do que imaginam.
Com o Body & Soul quero levantar essa consciencialização e encorajar essas práticas. Criar hábitos e
incentivar escolhas que transformam o nosso quotidiano e dos que nos rodeiam.
Camões

I am excited to present my first TV show “Stella’s Studio” on Camões TV. I
was born an artist, I love art, music and fashion and through my journey I met
many other artists that produce interesting work and I am elated to interview
them. I wish to inspire you! By watching other artists, you may discover the
emerging artist in you.

T

here is art everywhere, not only on the walls: if you look carefully at your
surroundings you will notice that everything was touched by an artist. “Stella’s Studio” is a show where artists come and talk about their recent projects in any artistic category: visual arts, fashion, wearable art, jewelry, pottery,
illustration photography, urban art, sketching, glass art, animation, 3D modelling,
sculpture and more. We will also enjoy musical moments!
Join me on my visits to art galleries, museums and events where I interview the
curators, organizers and artists. Watch “Stella’s Studio” for the up-coming art
shows so that you can visit them too.
If you would like to visit my studio for an interview please contact me at s.jurgen@mdcmediagroup.com
Be inspired by “Stella’s Studio” on Camões TV.

Stella Jurgen

À procura do que realmente interessa este programa da
Camões TV vai trazer à sua televisão o espaço de entrevista. Por aqui passarão políticos, investigadores, empresários, gente com histórias de vida que podem marcar a
diferença.

here's
the thing... E

m cada semana, as entrevistas do Here’s the thing serão
conduzidas por um entrevistador diferente. A apresentação ficará assim a cargo de Manuel DaCosta, Vince Nigro, Madalena Balça e Armindo Silva, rotativamente.
Here’s the thing - onde as perguntas fazem sentido.
Na Camões TV!

www.mileniostadium.com
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Francisco Pegado
O Espaço Mwangolé, o seu espaço de expressão cultural mesmo
longe da sua terra natal.

muita energia, espontaneidade e com o “sabor” africano. Um programa com conteúdos sobre arte, cultura,
gastronomia, histórias , ritmos, hábitos, costumes e
O nome do programa é formado pela junção de dois termos:
atualidade comunitária. O principal objetivo deste
Espaço: em português
programa é apoiar a divulgação cultural das raízes
Mwangolé: retirado da língua Kimbundu, uma das línguas Bantu fa- africanas no mundo através da Camões TV no Canadá.
ladas em Angola que significa originário ou natural de Angola.

Um programa que começou há quatro anos na Camões Rádio e alcançou um lugar nos corações dos ouvintes. Hoje, maduro e seguro,
fará parte da grelha da Camões TV.
O Espaço Mwangolé é um veículo de informação, carregado de

Eu, Francisco Pegado, espero por vocês na fila
da frente do Espaço Mwangolé.
UBUNTU : “Sou quem sou porque somos todos nós”

Assim bem Pegado a Si estarei todas as tardes, entre as 6 e
as 7 pm na Camões TV. Fica a promessa de levar até si muita
animação, recreação e entrevistas, não esquecendo a melhor
música para o seu regresso a casa. Haverá também uma variedade de informações locais e mundiais que não vai querer
perder. Pegado a Si - o programa ideal para o seu final de dia.
Na Camões TV, pois claro!

Há mar que nos separa. E há memórias, sabores, cheiros, que nos brir, literalmente, em cada esquina, de norte a sul. Talvez por isso seja hoje
aproximam. Portugal, o de hoje e o que permanece parado no tempo, um dos destinos turísticos mais procurados e elogiados do mundo. Para
porque mantém tradições e uma ancestral cultura, fica com este pro- além disso há ainda para considerar a nossa arte de bem receber.
Graças à equipa que a Camões TV tem instalada do lado de lá do Atlângrama da Camões TV, ali… tão perto.
tico - Paulo Perdiz; Inês Barbosa; Guilherme Ferro e Madalena Balça país que fica no extremo ocidental da Europa, porta de entrada e, neste programa vai poder sentir Portugal aqui tão perto.
para tantos, de saída, é um tesouro à beira-mar plantado com cerca
Vamos seduzi-lo com a gastronomia, com as tradições, os pontos de
de 92.212 km² de maravilhas por descobrir. Mesmo quem lá vive, no interesse, os locais recônditos…
dia-a-dia acelerado e muitas vezes com o dinheiro contado, não o conhece
Faça as malas e parta connosco nesta aventura! Portugal está à vista e a
profundamente. Portugal tem verdadeiros diamantes que podemos desco- paisagem é magnífica!

O

Inês Barbosa

Guilherme Ferro

O maravilhoso mundo do espetáculo… Quem nunca sonhou, mesmo que
em criança, poder estar na pele de um famoso cantor, aparecer no grande ecrã ou até mesmo desejou sentir aquele “frio na barriga” antes de
pisar o palco de um teatro?

N

este programa criado e apresentado pela equipa da Camões TV sediada em
Portugal - Paulo Perdiz; Inês Barbosa; Guilherme Ferro e Madalena Balça
- poderá ficar a saber mais sobre diversas caras bem conhecidas do grande
público. Atores, cantores, comunicadores... Enfim, grandes profissionais que são tam
bém grandes personalidades da cena cultural portuguesa e não só. Vamos querer saber tudo:
Emque consiste o seu trabalho? O que acontece atrás das câmeras? Se têm algum tipo de
superstição? Se se arrependem da escolha de carreira profissional? O que gostam de fazer
nos seus tempos livres?
Todas estas e muitas mais perguntas vão ser respondidas neste programa.
Preparem-se: It’s showtime!

Paulo Perdiz

Madalena Balça
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Ethnic Media
on the road to where?
Vincent Black
Opinion

What does ethnic media really mean, especially these days with most people getting their news from social media outlets. Even all major ethic groups get their
news and updates from apps that are associated with their country of origin. So,
does having ethnic media platforms in
this city make any sense, especially with
all the competition that is out there?

T

he answer is a resounding YES….The
major difference with having local ethnic
media with a global touch is that it keeps

you connected in real time and grounded. The
local connection with the ethnic community
is very important to simulate most folks from
other countries into a new local lifestyle with
an old-world flavour. You can say that having
the best of both worlds right at home is what
this new ethic media can provide.
Over 70 percent of newcomers who came
to Canada in the last quarter of the 20th century came armed with at least one university
degree and were predominantly from South
Asia and Europe. Many folks who came here
from other countries are highly literate and
educated in their own languages, of which a
market place exists in the ethnic communities.
Local ethnic media has drawn in l believe
the future of media with a correlation to
where people have come from and they tend
to support those advertisers. Once you have

locked in a following whether through print
or visual media, marketing and advertising
will follow.
Many folks that are followers with ethnic media are looking to know what is happening back home and many people look to
these platforms on how they can fit into the
Canadian culture. The most important area is
that many folks want to find out what is going
on in their ethnic community within the city.
In my opinion media organizations are
struggling to grasp the cultural diversity of
rapidly evolving Canadian cities. However,
they are using outdated language and concepts to engage with the realities of multiculturalism, diversity and cultural identity.
The gap which they have created is being
filled up by ethnic newspapers which are
booming at the cost of the mainstream.
Ethnic media seems to be fulfilling all the
needs of many newcomers.
Mainstream media is concerned and continues to fall behind with great publications like the one you are reading in Milenio
Stadium with more comprehensive coverage
of stories both locally and from abroad that
give our readers some depth with the topics at
hand. Newspapers thrive when they connect
with their readers and, in many cases, there
is a huge disconnect, and that is the niche
being filled up by ethnic papers. Mainstream
newspapers are becoming irrelevant to a large
chunk of our population. By not having diversity in the newsroom the mainstream is
missing out on stories which would be of interest to newcomers, so they move elsewhere.
Ethnic media has understood the importance of diversity…
Ethnic media is changing profoundly,
with growing immigrant communities having made cities and neighbourhoods across
this country far more multi-ethnic and diverse. The multicultural mosaic of this country has been dramatically reshaped in the

As uvas Já Chegaram
as melhores uvas da California e do Canada
com mostos de primeira qualidade totalmente garatindos

MACEDO
WINE GRAPE JUICE LTD.

50 Caledonia Park Road 416-652-0416
ABRIMOS BREVEMENTE
NOVA ADEGA
30 Ossington ave
416-537-0416

MACEDO WINERY &
FERMENT ON PREMISE
1381 Dufferin St
416-535-0416
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past decade or so. All this is happening at a
time of retrenchment in mainstream media.
Journalistically, the consolidation of mainstream media has increased the homogenization of outlets and led to a loss of independent sources with distinctive personalities and
viewpoints. It has also increased the distance,
literal and figurative, between those who decide what is news and those who live it, particularly with regards to growing immigrant
communities.
By contrast, ethnic media has remained,
by and large, close to the communities they
serve. And the challenge, going forward, is
to step up our journalistic coverage of struggles facing our communities, especially when
it comes to immigration and other issues.
The coverage that ethnic media is giving
talks closer to the points of interest. Finding
commonality in readers is a very important
trait, especially when it comes to the ethnic
communities.
Ethnic media in Canada and the United
States is flourishing. What started out as niche
media serving small communities has grown
in the last decade into thousands of media outlets in dozens of cities. And the most important factor in developing ethnic media is how
one listens to the demands of an audience.
Understanding how to serve the immigrant
community is the best way for ethnic media
to survive and ethnic media and its platforms
have figured it out.
It’s very important to have an exchange, an
interaction, with mainstream media. Ethnic
media excels at reporting on its communities
and on international news and how it affects
their everyday lives. It seems that ethnic
media in many cases is doing a better job on
reporting than the mainstream media outlets.
This momentum is catching on and these ethnic markets have excelled thus far and the future to do even better is unlimited.
The rise in the ethnic media is inevitable.

www.mileniostadium.com
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Marketing Your Business
is Our Business
MDC Media Group: O Futuro agora.
José M. Eustáquio
Opinião

Recordo vivamente no início dos anos
90, as minhas primeiras experiências de
como comercializar os produtos Labatt
para a comunidade portuguesa no sul de
Ontário.

R

apidamente percebi que a tarefa que
tinha em mãos não era uma “one
stop call”, mas teria sim de lidar com
várias entidades. Cada fonte dos media tem
as suas forças e vantagens desde a CiRV FM
na rádio, o Festival Português na televisão
e o Milénio como jornal impresso. Para
conquistar o mercado e a sustentabilidade, os dólares tiveram de ser distribuídos

entre muitos participantes e, em essência,
manter todos felizes. Do ponto de vista da
execução, era dispendioso a nível de impostos e demorado, considerando que teria de seguir uma mensagem consistente,
a arte criativa era regularmente atualizada
e o espírito da publicidade tanto garantia
substância à comunidade e ao público-alvo
como também complementava a marca.
Se pelo menos naquela altura houvesse
um “pioneiro” que mostrasse como navegar nos media étnicos... Bem, assim surge
o MDC Media Group, composto pela Rádio Camões & TV, Indigital Media Group,
revista Luso Life, Jornal Milénio e Revista
Amar, um provedor de media verdadeiramente único, que permite ao cliente estabelecer metas de marketing definidas e ter
uma fonte que cumpre os objetivos claros

da mensagem, conteúdo criativo e gráfico, estabelecendo um plano de marketing
uniforme para todos os setores, da TV à
rádio, da impressão ao digital. Este produto exclusivo proporciona uma situação
em que todos saem a ganhar, para quem
anuncia e no local permite verificar e
identificar que o conteúdo de publicidade atinge todos os produtos e projeções de
marketing.
O MDC Media Group, com o lançamento
recente da Camões TV disponível 24 horas
por dia, na Bell e Rogers, complementa as
outras propriedades presentes na família
da empresa. E ainda, para garantir quaisquer necessidades de marketing, o MDC
Media Group completa a sua vasta gama
de propriedades com a Camões Entertainment, especializada no planeamento de

Camões TV
Pierre Elliot Trudeau once said “Writers
and Poets have always searched for the
Canadian identity. Canada is a society
where all people are equal and where
they share fundamental values based
upon freedom.”

O

ne of the freedoms that are fundamental to the governance of Canada is freedom of the press, but does
the privilege of this indulgence really
exist? Freedom in reality is an individualistic view dependent on how we sea and
treat society around us. My freedom is not
your freedom.
The official start of the federal election
campaign could get underway any day
now. Political operatives are waiting for
the other Trudeau to make the call so the
writ can be issued. Throughout the campaign you will be bombarded with the
word multiculturalism. This word which
is understood as ethnic inclusiveness is
the practice of giving equal attention to

many different ethnic backgrounds who
speak distinct languages.
Multicultural media helps people connect with their homelands and culture,
gives voice to people and helps broaden
our understanding of world events.
Toronto has no dominant culture or nationality which makes it one of the most
diverse cities in the world. 69% of the
city’s population belong to a visible minority group and it is expected that this
figure will continue to grow if the current
patterns of immigration continue. Canada
officially became a multicultural society
in 1971 when government decided to recognize the value and dignity that people
of all races, ethnic groups, languages and
religions deserved a place in Canadian Society and where their cultural backgrounds could be practiced. In July 1988 a new
multicultural policy came into effect which emphasized the right of all individuals
to preserve and share their cultural heritage while retaining their right to full and

equitable participation in Canada Society.
The concept of multicultural freedom
as it relates to ethnic media gave way to
the rise of numerous newspapers, radio
and tv programming and other media
vehicles. Each community appears to be
well served with content, but the offerings are often of poor quality and derived to satisfy commercial ventures and
not necessarily educate and entertain
the populations.
MDC Media Group was created to fill a
void in the Lusophone community. While its progress has been slow, the vision
of creating and offering content which
would be reflective of current society
has not waned. A group of dedicated individuals have committed to provide the
community an informative and distinct
point of view to entice young or old to
continually embrace their culture backgrounds. The disappearance of the Cultural DNA which enriches our backgrounds
will have negative implications forever.

eventos e concertos, a ACS Productions
para satisfazer todas as necessidades audiovisuais e locais icónicos como o Queen
Elizabeth Theatre e o Mod Club. E não se
esqueça que caso precise de um local para
um evento terá sempre a Peach Gallery, o
Museu Pioneiro Português ou o Flôr de Sal.
O MDC Media Group é realmente único,
totalmente “o futuro”.
O MDC Media Group está aqui para o servir a si e às suas necessidades de marketing.
Para quaisquer necessidades de Marketing,
contacte:
José M. Eustáquio
Vice Presidente do MDC Media Group & Diretor de
Marketing
Telemóvel: 416 627 7021
E-mail: jm.eustaquio@mdcmediagroup.com

Versão em inglês

Editorial

We have to encourage participation in
Canadian society while humanizing the
values that our predecessors instilled in
us. Thousands of people spend money to
find out their cultural family trees. There
is no need to spend funds to experience
your culture. It exists all around you and
all you need to do is embrace it.
MDC is embarking on an expansion of
visual and social media programming
with the original content produced in Canada for the most part. The programming
will attempt to be reflective of our lives
in Canada while practicing our adopted
cultural values. Watch, teach and tell us
how and what we can better deliver so
we can all be inclusive and community
proud. September 9th, 2019 is a special
day at MDC when Camões Tv will speak
to you in a way which respects Lusophone ethnicity in Canada.
Understanding history, rather than
memorizing it has cultural value.

Your #1 Choice to Portugal

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

Agora com um escritório
Jason G. Ferreira em Hamilton para melhor
B. Comm. RCIC
servir a comunidade
Contacte-nos para uma consulta

416

653-8938

immigration4canada.ca

1560 Bloor St W, Suite 200 Toronto

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

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
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Banda Lira de Nossa Senhora de Fátima - créditos: Joana Leal

Banda Lira Portuguesa de Brampton - créditos: Joana Leal

Banda Lira Sagrado Coração de Jesus de Toronto - créditos: Joana Leal

Culto graciosense

junta fiéis em Toronto

m declarações ao Milénio Stadium,
Andre Greski, padre da paróquia, explicou-nos a importância desta Santa. “A festa tem origem na ilha Graciosa,
nos Açores, e acontece há já 26 anos. Temos muitos fiéis portugueses, das ilhas e do
continente - o povo de Deus. Mas independentemente da nossa origem, acreditamos
que Deus escolheu Maria para ser portadora da salvação”, avançou.
A igreja está localizada na interseção da
Old Weston Road com a Rogers Road e o
padre garante que foi bem acolhido pela comunidade portuguesa. “Eu nasci na Polónia,
mas trabalhei 12 anos em São Paulo, no Brasil.

Aliás foi lá que aprendi a falar português. Estou em Toronto há 14 anos e estou muito feliz
por mergulhar na cultura e na comunidade
portuguesa”, referiu.
No domingo (1), dia da procissão, o céu
esteve nublado e com chuviscos. O Milénio
Stadium falou com alguns devotos que participaram no cortejo, nomeadamente um graciosense. “Esta imagem é da minha paróquia,
na Graciosa, onde morei até vir para o Canadá. Depois trouxemos a Santa para Toronto e
eu estive muitos anos envolvido na Comissão
da Festa com os meus primos e o meu cunhado, mas ainda hoje ajudo. Acho que vivemos
muito mais a fé quando emigramos, não sei se
está relacionado com as saudades que temos
da nossa terra”, informou Manuel Ramos.
Fernanda Medeiros estudou num colégio
de freiras em São Miguel e hoje, sempre que
pode, dedica-se aos outros. “Gosto muito de
vir aqui, tenho muita fé e desde os tempos em
que frequentava o colégio de freiras que gosto

de ajudar os outros: está na minha natureza. Hoje muitas pessoas estão sós e não custa
nada dar um abraço, o mundo precisa de mais
amor”, afirmou.
Joana de Medeiros já foi a Fátima e sempre
que vem a esta paróquia lembra-se de casa.
“Eu sou da Ponta Garça, em São Miguel, e a
nossa Santa é a Senhora da Piedade, mas afinal de contas a Nossa Senhora da Luz tem o
mesmo significado. Sempre fui uma pessoa
doente e sempre acreditei muito na Nossa Senhora. Hoje acho que as gerações mais novas
estão mais afastadas da religião, mas há sempre esperança”, confessou.
Steven da Silva acompanhou a procissão
através da varanda da sua casa e contou ao
nosso jornal que cresceu no seio da religião
católica. “Nasci em Toronto e frequentei a escola católica do St. Matthew, mas considero-me parte da comunidade portuguesa. Todos
os anos vejo a procissão porque passa mesmo
junto à minha casa”, disse.

A noite terminou com um concerto das filarmónicas da Banda Lira de Nossa Senhora
de Fátima, Banda Lira do Sagrado Coração
de Jesus de Toronto e Banda Lira portuguesa
de Brampton. John Scida é de origem italiana mas casou com uma portuguesa e hoje a
família está toda envolvida na filarmónica. “O meu sogro foi um dos fundadores da
banda e este ano fui eleito presidente. Tenho cinco filhos: dois tocam trompete, um
clarinete, um saxofone e o outro toca tuba.
Infelizmente não toco nenhum instrumento,
mas gosto muito da música e da cultura portuguesa”, adiantou.
Apesar de viver atualmente em Toronto,
o padre não esquece o Brasil e está solidário
com a Amazónia: “O que está a acontecer na
maior floresta tropical do mundo é importante para reavivar a nossa igreja e nos reencontrarmos com Deus”.
Joana Leal/MS

Andre Greski, padre da Igreja de São Mateus - créditos: Joana Leal

Fernanda Medeiros - créditos: Joana Leal

Joana de Medeiros - créditos: Joana Leal

Steven da Silva - créditos: Joana Leal

Há 26 anos os graciosenses trouxeram
para Toronto o culto da Nossa Senhora
da Luz, a sua padroeira. Hoje a tradição
continua viva na paróquia de São Mateus
e durante três dias foram muitos os devotos que passaram pelas comemorações.

E

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Ministro para a redução
do crime organizado
visita Davenport
Depois de anunciar $54 milhões para
combater a criminalidade, o ministro federal para a Redução do Crime visitou
quinta-feira (29 de agosto) uma esquadra em Davenport e garantiu aos jornalistas que a segurança nas fronteiras
tem sido uma prioridade do governo.

“

Nós temos investido no reforço da
segurança na fronteira, agora temos
mais polícias, mais tecnologia e mais
cães. Tudo isto permite controlar a entrada
de armamento e de drogas sintéticas que
são responsáveis pela morte de muitos canadianos”, disse Bill Blair.
Segundo o Ministro, 95 milhões de pessoas
atravessam a fronteira num ano e os Liberais
têm aumentado o orçamento da RCMP que
praticamente tinha suspendido as investigações na área do crime organizado.
Quase um ano depois de o Canadá ter legalizado o consumo de canábis, o próximo
passo é o mercado de consumíveis que vai
arrancar ainda antes do Natal. O produto deverá entrar no mercado a 16 de dezembro e
a regulação vai ser muito apertada, quer ao
nível da produção, quer ao nível da distribuição. “Os rótulos vão referir as quantidades
exatas de THC [tetra-hidrocanabinol] e o CBN
[canabinol] e quem estiver interessado neste
mercado vai ter de passar por uma aprovação
do Health Canada. As candidaturas abrem a
17 de outubro e o processo demora 60 dias”,
explicou Blair.
Os números da violência não páram de aumentar e em Toronto, desde o início do ano,
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já ocorreram 300 tiroteios e mais de 40 homicídios. Blair sustenta que o caminho a seguir é
o da prevenção e defende que todos os níveis
de governo têm de estar envolvidos.
“É preciso fazer mais investigações, prender os elementos dos gangs e algumas pessoas são tão perigosas que deveriam estar na
cadeia. Para os jovens que vivem nos bairros
precisamos de lhes dar mais oportunidades e
melhores trabalhos. Em 2005, quando eu estava na polícia, reduzimos a violência entre
gangs em 45%. Há algumas semanas quando
tivemos um aumento da criminalidade em
Toronto telefonei para a província e disse-lhes que estávamos disponíveis para ajudar,
aliás, a segurança não pode ser uma questão
partidária, os três níveis de governo têm de
atuar em conjunto”, adiantou.
No final do encontro o ministro sublinhou
a importância da imigração na construção do
país e a MP de Davenport falou sobre o novo
projeto piloto que se destina a trabalhadores
da construção civil na GTA. “Estamos a tentar
perceber se este é o mecanismo correto ou se
temos de encontrar outra forma de lidar com
os trabalhadores não qualificados. Vamos começar agora em setembro pelo setor da construção civil e existem vários critérios que os
trabalhadores têm de cumprir”, contou Julie
Dzerowicz.
A pasta para a redução do crime organizado
foi criada em 2018 e, antes de ser promovido,
Blair foi chefe da polícia de Toronto durante
dez anos.
Joana Leal/MS

Carlos Teixeira
Managing Partner

Back Office
Accounting
Bookkeeping
Estate Planning
Corporate Life Insurance
Private Pension Plans
Retirement Options
Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes
Corporate Financing
Corporate Debt Solutions
TORONTO
416-535-8846
1015 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)
HAMILTON
219 Main St. W.

416-535-8846

Pickering/ Ajax
Coming soon

416-535-8846

Brampton/ Halton
Coming soon

416-535-8846

Richmond Hill/ Markham 416-535-8846
Coming soon
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Caribbean Street Food Festival

“Food to satisfy your soul. Don’t Worry Eat Happy”
Mesmo com o final de verão à porta, os
festivais de rua na cidade de Toronto não
param de acontecer. A cidade de Toronto recebeu pela segunda vez o Caribbean
Street Food Festival, um festival que mostra a rica diversidade gastronômica do Caribe e suas influências africanas, indígenas,
espanholas e até indianas ao mundo.

trouxe de volta os cheiros e sabores e jeito
peculiar da culinária da região.
O evento foi realizado no dia 31 de agosto,
com uma organização bem cuidadosa e com
um slogan bem sugestivo: Food to satisfy
your soul. Don’t Worry Eat Happy
Com muita satisfação e alegria, o Milénio
Stadium conversou com uma das organiepois do grande sucesso da primei- zadoras do festival, Grace Cameron, que
ra edição do festival que aconteceu nos falou da importância do mesmo e como
em março deste ano e atendendo aos você pode conhecer a história de um país,
inúmeros pedidos, a organização do evento povo ou região simplesmente participando nestes tipo de eventos “Food connects

D

people, food and street food especially. It’s
a way you get to kwon people. And I think
food also is storytelling, it’s another way to
tell stories of the Caribbean”.
Há quem tenha gostado tanto da primeira
experiência que regressou pela segunda vez.
Deu para sentir o entusiasmo de um participante das duas edições, Joe Mohammed, e
como gosta deste tipo de festivais.” I like to
celebrate the Caribbean feeling that exists
in Toronto. You can’t go anywhere without
experiencing it and celebrating like this and
bringing everyone together is great”.

No meio dos festejos consegui provar e conhecer os pratos e aprender algumas receitas
da região do Caribe, que me fizeram lembrar
a minha infância e perceber como a comida
realmente conecta as pessoas .
O Caribbean Street Food Festival é mais
uma amostra do mosaico cultural da cidade maravilhosa de Toronto onde você tem a
oportunidade de viajar e conhecer o mundo
sem necessitar de um passaporte. Com tanta coisa boa é caso mesmo para dizer: Don’t
Worry Eat Happy.
Francisco Pegado/MS

Canadian National Exhibition 2019
Todos os anos, em Toronto, acontece um
grande evento que é também famoso por
ser o último grande evento de verão na cidade: o Canadian National Exhibition (CNE).

Alegria,
tradição
e encontro
de gerações

Créditos: CamõesTV

O

Canadian National Exhibition é a
maior feira do Canadá e uma das seis
principais exposições na América
do Norte. Fundada em 1879 com o intuito
de promover os ramos da agricultura e tecnologia do Canadá, a CNE gera um impacto económico de aproximadamente $93,1
milhões para a cidade de Toronto e $128,3
milhões para a província de Ontário a cada
ano. São 18 dias de festa que antecedem o
Dia do Trabalho no Canadá, atraindo mais
de 1.5 milhões de pessoas de várias partes
do globo todos os anos. A feira é um verdadeiro parque de diversões e de apresentações culturais, repleto de atrações de áreas
como a agropecuária, tecnologia, fotografia, magia, dança e música. Existe ainda o
Air Show, exposições de artesanato, concursos e, claro, o pavilhão da comida. Austin esteve presente no CNE acompanhado
pelos seus amigos e falou ao Milénio Stadium: “We come from George Town. We
come every year, we really like the food
and to see all the cool stuff. We love it!”
Nesta festa familiar capaz de reunir diversas gerações encontrámos também Shaun
Wesley e sua família. Shaun contou ao nosso
jornal que já frequenta o local desde os seus
10 anos de idade e que agora, já com a sua
própria família, continua fazendo o mesmo.
“It’s a way to engage with the family and

enjoy the summer. My parents were bringing me here since I was 10 years old, it’s something that you have to take in every year
- every year it’s different, with the air show,
the animals, the food and the entertainment.
It’s always a different experience!”.
Leandro Schieck, que visitou a feira pela
primeira vez, confessou ,com muita nostalgia, que a mesma lhe lembrou a sua infância
no Brasil: “Este lugar me faz lembrar minha
infância no Brasil. Quero me divertir o bastante e aproveitar cada momento deste lugar. Quero ver as manobras em formação
do show de aviação!”.
A grande atração deste ano foi a celebração dos 70 anos do CNE Air Show, com uma
grande performance do Canadian Snowbirds, que levou os fãs ao delírio - principalmente os mais novos, tal como nos confessou o pequeno Jake: “I came to see the very
talented pilots and the acrobatic stunts!”.
Também Leul Garner, um amante do show
de acrobacias nos céus de Toronto, afirmou
ao Milénio Stadium que vir a esta feira é já
uma tradição familiar a ser cumprida todos
os anos e, quem sabe, ser passada de geração em geração: “I bring my family here
every year. This is the end of summer for us
- I enjoy aviation and I want my son to love
it as much as I do”.
Este grande festival que faz parte da história do Canadá há 140 anos reflete a rica
diversidade da linda cidade de Toronto. É
caso para dizer: “Let’s go to the Ex!”.
Francisco Pegado/MS
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A Arte
de Ser Avó

Dia 8 de setembro

Netos são como heranças: você os ganha sem merecer. Sem ter feito nada
para isso, de repente lhe caem do céu.
É, como dizem os ingleses, um ato de
Deus. Sem se passarem as penas do
amor, sem os compromissos do matrimônio, sem as dores da maternidade. E
não se trata de um filho apenas suposto,
como o filho adotado: o neto é realmente o sangue do seu sangue, filho de filho,
mais filho que o filho mesmo...

Q

uarenta anos, quarenta e cinco...
Você sente, obscuramente, nos seus
ossos, que o tempo passou mais depressa do que esperava. Não lhe incomoda
envelhecer, é claro. A velhice tem as suas
alegrias, as suas compensações - todos dizem isso embora você, pessoalmente, ainda não as tenha descoberto - mas acredita.
Todavia, também obscuramente, também
sentida nos seus ossos, às vezes lhe dá aquela
nostalgia da mocidade. Não de amores nem
de paixões: a doçura da meia-idade não lhe
exige essas efervescências. A saudade é de
alguma coisa que você tinha e lhe fugiu sutilmente junto com a mocidade. Bracinhos
de criança no seu pescoço. Choro de criança.
O tumulto da presença infantil ao seu redor.
Meu Deus, para onde foram as suas crianças?
Naqueles adultos cheios de problemas que
hoje são os filhos, que têm sogro e sogra, cônjuge, emprego, apartamento a prestações,
você não encontra de modo nenhum as suas
crianças perdidas. São homens e mulheres não são mais aqueles que você recorda.
E então, um belo dia, sem que lhe fosse

Créditos: DR

Dia dos Avós
imposta nenhuma das agonias da gestação
ou do parto, o doutor lhe põe nos braços
um menino. Completamente grátis - nisso é que está a maravilha. Sem dores, sem
choro, aquela criancinha da sua raça, da
qual você morria de saudades, símbolo ou
penhor da mocidade perdida. Pois aquela
criancinha, longe de ser um estranho, é um
menino seu que lhe é “devolvido”. E o espantoso é que todos lhe reconhecem o seu
direito de o amar com extravagância; ao
contrário, causaria escândalo e decepção se
você não o acolhesse imediatamente com
todo aquele amor recalcado que há anos se
acumulava, desdenhado, no seu coração.
Sim, tenho certeza de que a vida nos dá os
netos para nos compensar de todas as mutilações trazidas pela velhice. São amores
novos, profundos e felizes que vêm ocupar
aquele lugar vazio, nostálgico, deixado pelos arroubos juvenis. Aliás, desconfio muito
de que netos são melhores que namorados,
pois que as violências da mocidade produzem mais lágrimas do que enlevos. Se o
Doutor Fausto fosse avó, trocaria calmamente dez Margaridas por um neto...
No entanto - no entanto! - nem tudo são
flores no caminho da avó. Há, acima de tudo,
o entrave maior, a grande rival: a mãe. Não
importa que ela, em si, seja sua filha. Não deixa por isso de ser a mãe do garoto. Não importa que ela, hipocritamente, ensine o menino a
lhe dar beijos e a lhe chamar de “vovozinha”,
e lhe conte que de noite, às vezes, ele de repente acorda e pergunta por você. São lison-

jas, nada mais. No fundo ela é rival mesmo.
Rigorosamente, nas suas posições respectivas, a mãe e a avó representam, em relação ao
neto, papéis muito semelhantes ao da esposa
e da amante dos triângulos conjugais. A mãe
tem todas as vantagens da domesticidade e da
presença constante. Dorme com ele, dá-lhe
de comer, dá-lhe banho, veste-o. Embala-o
de noite. Contra si tem a fadiga da rotina, a
obrigação de educar e o ônus de castigar.
Já a avó, não tem direitos legais, mas oferece a sedução do romance e do imprevisto. Mora em outra casa. Traz presentes. Faz
coisas não programadas. Leva a passear,
“não ralha nunca”. Deixa lambuzar de pirulitos. Não tem a menor pretensão pedagógica. É a confidente das horas de ressentimento, o último recurso nos momentos
de opressão, a secreta aliada nas crises de
rebeldia. Uma noite passada em sua casa é
uma deliciosa fuga à rotina, tem todos os
encantos de uma aventura. Lá não há linha
divisória entre o proibido e o permitido,
antes uma maravilhosa subversão da disciplina. Dormir sem lavar as mãos, recusar a
sopa e comer roquetes, tomar café - café! -,
mexer no armário da louça, fazer trem com
as cadeiras da sala, destruir revistas, derramar a água do gato, acender e apagar a luz
elétrica mil vezes se quiser - e até fingir que
está discando o telefone. Riscar a parede
com o lápis dizendo que foi sem querer - e
ser acreditado! Fazer má-criação aos gritos
e, em vez de apanhar, ir para os braços da
avó, e de lá escutar os debates sobre os peri-

gos e os erros da educação moderna...
Sabe-se que, no reino dos céus, o cristão
defunto desfruta os mais requintados prazeres da alma. Porém, esses prazeres não
estarão muito acima da alegria de sair de
mãos dadas com o seu neto, numa manhã
de sol. E olhe que aqui embaixo você ainda tem o direito de sentir orgulho, que aos
bem-aventurados será defeso. Meu Deus, o
olhar das outras avós, com os seus filhotes
magricelas ou obesos, a morrerem de inveja
do seu maravilhoso neto!
E quando você vai embalar o menino e
ele, tonto de sono, abre um olho, lhe reconhece, sorri e diz: “Vó!”, seu coração estala
de felicidade, como pão ao forno.
E o misterioso entendimento que há entre
avó e neto, na hora em que a mãe o castiga,
e ele olha para você, sabendo que se você
não ousa intervir abertamente, pelo menos
lhe dá sua incondicional cumplicidade...
Até as coisas negativas se viram em alegrias
quando se intrometem entre avó e neto: o bibelô de estimação que se quebrou porque o
menininho - involuntariamente! - bateu com
a bola nele. Está quebrado e remendado, mas
enriquecido com preciosas recordações: os
cacos na mãozinha, os olhos arregalados, o
beiço pronto para o choro; e depois o sorriso malandro e aliviado porque “ninguém” se
zangou, o culpado foi a bola mesma, não foi,
Vó? Era um simples boneco que custou caro.
Hoje é relíquia: não tem dinheiro que pague...
O brasileiro perplexo, 1964
Rachel de Queiroz

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
Toll Free: 1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com
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O Business Manager da LiUNA Local 183 acompanhado pelo ministro do Trabalho de Ontário e pelo ministro federal da Imigração
créditos: Joana Leal

Labour Day

www.mileniostadium.com

Foram muitos os sindicatos, organizações e movimentos que se juntaram à parada do Labour Day em Toronto
créditos: Joana Leal

junta principais forças sindicais
Centenas de pessoas participaram na
parada anual do Labour Day em Toronto,
na segunda-feira (2) e até o presidente
da Câmara se juntou à causa.

“

Presidente da Câmara de Toronto com membros da LiUNA
Local 506 que celebra este ano o 100.º aniversário
créditos: Joana Leal

José Silva, reformado - créditos: Joana Leal

Beatriz Rocha, trabalhadora - créditos: Joana Leal

A multidão tomou conta das ruas - créditos: Joana Leal

Organizações como a LiUNA ou a CUPE
apostam muito em formação para que
o ambiente de trabalho seja cada vez
mais seguro. Quero agradecer aos trabalhadores pelo seu esforço na construção deste
país e desta cidade”, disse John Tory.
A Parada fez 125 anos e o tema principal foi
a força e a solidariedade dos trabalhadores. Os
movimentos sindicais estiveram representados em peso e a Parada abriu com o principal
sindicato da construção civil do país.
Jack Oliveira, Business Manager da LiUNA Local 183, aproveitou para recordar os
membros que perderam as suas vidas no local de trabalho e agradecer aos pensionistas
que contribuíram para a melhoria das condições de trabalho. “Todos eles foram importantes para melhorar este setor, mas no
fim do dia ainda temos muito trabalho pela
frente. Vamos continuar a fazer os possíveis
para aplicar as regras dos contratos de trabalho e melhorar a segurança no terreno”,
avançou Jack Oliveira.
Carmen Principato, Business Manager da
LiUNA Local 506, disse ao Milénio Stadium
que esta Parada tem um significado especial.
“Este ano vamos celebrar 100 anos de sindicato a 14 de novembro. Estou muito honrado
por fazer parte desta data e por poder estar
aqui hoje a representar os nossos membros e
aposentados”, garantiu.
Julie Dzerowicz, MP de Davenport, reconheceu a importância dos sindicatos na proteção da classe média. “Provavelmente na
minha área tenho a maior concentração de
membros da LiUNA Local 183 e grande parte
deles é de origem portuguesa. Acreditamos
que a única forma de termos uma classe média
forte no Canadá é se tivermos um movimento
sindical forte. Eles protegem o trabalhador ao
nível da saúde, segurança e reforma e funcionam como uma voz coletiva”, assegurou.
Profissionais da área da saúde, da arte e do
ensino também marcaram presença e criticaram as políticas do Premier de Ontário. “Este
governo é anti-trabalhador, o Doug Ford está
a fazer reformas na lei do trabalho que nos
fazem regredir vários anos. Ele está a atacar
as uniões de várias formas e não há nada que
ele tenha feito que seja favorável aos sindica-

tos. Estou preocupada porque tenho receio
que em outubro os Conservadores vençam as
eleições e se tal vier a acontecer isso vai fortalecer ainda mais o governo de Doug Ford”,
lamentou Erin Black, do CUPE.
O mercado de trabalho está em constante
evolução e pelas ruas encontrámos uma nova
geração de trabalhadores. Brandon trabalha
na Uber Eats e enquanto esperava pela sua
encomenda aceitou falar com o Milénio Stadium. “Trabalho para esta empresa há alguns
meses e gosto do facto de não ter de lidar pessoalmente com o meu chefe (risos). Tudo é
tratado através de uma app e a nível de horário é um trabalho muito flexível”, adiantou.
Yuko estava a trabalhar num restaurante
que estava aberto no dia do feriado nacional. Recém-chegada do Japão, a funcionária não vê grandes diferenças no mercado
de trabalho nos dois países. “Acho que é
muito parecido, no Japão também era empregada de mesa e as condições eram semelhantes. Estamos abertos porque achámos
que depois da Parada os clientes vão começar a chegar. Entretanto vamos adiantando
as encomendas da Uber Eats que são cada
vez mais”, informou.
Os portugueses reconhecem a importância
dos benefícios, sobretudo ao nível da saúde e
da reforma. Beatriz Rocha tem filhos e ainda
se lembra do tempo em que trabalhava sem
benefícios. “O meu marido trabalha na construção civil e agora temos direito aos benefícios da 506 que são muito bons. Temos dentista, fisioterapia, medicamentos, óculos, etc.
Mas quando trabalhava com crianças nunca
tive direito a benefícios e aqui, nesta terra, os
cuidados de saúde são muito caros”, alegou.
José Silva está reformado, mas trabalhou
35 anos na construção civil. “Tenho 78 anos
e estou reformado desde os 65 anos. O trabalho era duro, mas de Portugal só trouxe a
4.ª classe. Sou membro da 183 e os benefícios
são bons, porque se fosse pela reforma do governo não chegava para viver. Para termos
melhores condições de trabalho precisamos
de estudar, mas todas as profissões são importantes, quer seja o pedreiro ou o padeiro”,
explicou.
O ministro do Trabalho de Ontário, Monte
McNaughton e o ministro Federal da Imigração, Ahmed Hussen, participaram ambos na
Parada do Labour Day.
Joana Leal/MS

Caricatura de Doug Ford - créditos: Joana Leal

Não faltaram recados - créditos: Joana Leal

Os cânticos fizeram-se ouvir - créditos: Joana Leal
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Uma amizade é algo muito valioso.

O que será que um amigo
não deve fazer ao outro
dentro de uma amizade?
Augusto Bandeira
Opinião

Pergunta errada. Há coisas que não se
devem fazer, mas o mais interessante
para caracterizar uma amizade é ter capacidade de superação quando alguma
coisa errada é feita.

O

s verdadeiros amigos revelam, falam assertivamente do que não gostam, não guardam rancor, não se
desviam porque julgam que estão certos em
relação ao tal erro que se julga ter sido cometido. Na realidade, não há erro nenhum,
mas sim uma má compreensão entre ambas as partes. Isto quando se sente verdadeira amizade. Amizade não é perfeição,
não é não errar nunca, mas a capacidade
de melhorar sempre e querer a amizade do
outro. Até se pode ter pedido desculpa ou
não: o mais importante é mudar, simplesmente seguir em frente sem rancor, ficar
de coração aberto. Está provado que 99%
dos amigos voltam depois de analisarem e
verificarem que estavam errados. Tudo isto
é normal, ninguém amadurece com a mesma velocidade. É quase como o comboio a
carvão e o comboio elétrico: o ser humano
é igual, uns andam a gasóleo e outros a gasolina com aditivo.
Se repararem, hoje em dia as tecnologias
modernas permitem que se façam amigos a
uma velocidade muito rápida. É só carregar
no botão e aceitar amizade da pessoa que do
outro lado assim a pediu. Não sei se já repararam que, por vezes, aceita-se amizade de
pessoas que até conhecemos de vista e, dentro da amizade nas redes sociais, colocam
gosto em tudo e até se elogiam uns os outros,
mas o mais engraçado é que se cruzam na rua
e nem se olham. Alguns nem bom dia nem
boa tarde. Será que podemos chamar isto de
amizade? Já pensaram em pedir ajuda aos
amigos escondidos, tipo redes sociais, para
algo relacionado com saúde, alturas difíceis
com contas pessoais, ajuda para encontrar
alguém que tenha conhecimento com outros
para o poder ajudar? Já alguém tentou e conseguiu? Experimente e vai ver que ninguém
responde. Morremos enquanto esperamos.
Mais uma vez, será que podemos chamar a
isto amizade? Muito importante numa amizade é mostrar que, realmente, as pessoas se
importam uns com os outros. Um amigo de
verdade tem um senso de responsabilidade
para com o seu amigo e preocupa-se com
você. Este tipo de compromisso tem que ser

mútuo e exige muito esforço e sacrifício de
ambas as partes. Um verdadeiro amigo fala,
pergunta, nunca julga o seu amigo por uma
dita história contada sem fundamento. Se é
um amigo de verdade vai ao encontro do outro para apurar o que se passou. Julgar sem
ouvir não se chama amizade. Lembrem-se
que para ter um bom amigo primeiro há que
ser um bom amigo.
Tal como diz a Bíblia, tratem as pessoas da
maneira que vocês gostariam de ser tratados
por elas, deem aos outros e também vos será
dado. Nesse texto, Jesus recomenda a generosidade porque essa qualidade ajuda a desenvolver boas amizades.
A palavra amizade não é fácil de compreender e muitas pessoas têm muita dificuldade
em perceber o que realmente ela é. O que eu
mais valorizo nos meus amigos é a boa disposição, a vontade e disponibilidade para passar tempo comigo e me ouvirem, principalmente quando estou com problemas porque,
meus caros leitores, problemas todos temos e
venha daí quem não os tem. Os verdadeiros
amigos falam, mesmo sabendo que algo pode
magoar porque é aí que se sente amizade verdadeira e sem interesses. De novo recorro à
Bíblia para vos lembrar que lá está escrito que
um bom amigo tem de ser rápido no ouvir e
vagaroso no falar. Não é fácil perceber o sentido de amizade e por vezes uma palavra mal
dada dói mais que uma valente chapada. O
ser realista tem um valor incalculável: quanto
mais conhecemos os amigos maior é a probabilidade de ver as falhas neles. Os nossos
amigos não são perfeitos, mas nós também
não somos - nunca se deve exigir perfeição
dos nossos amigos. Nem Deus era perfeito.
Já convivi com milhares de pessoas, já vi de
tudo no percurso da minha vida. Ter amigos
não é fácil, mas mais vale ter um amigo do
que ter um tostão na algibeira. O tostão acaba
e o amigo está ali para nos dar um abraço e
até para nos ajudar no que estiver ao alcance.
Nunca ignore os seus amigos porque por muito fracos que sejam fazem sempre falta. Converse, seja direto e confie, se é mesmo amigo
do seu amigo.
É por tudo isto que uma amizade é algo muito valioso e que, uma vez encontrada, deve ser
cuidada e valorizada. Antoine de Saint-Exupéry, autor do livro “O Principezinho” escreveu: “Num mundo que se faz deserto, temos
sede de encontrar um amigo”. Podemos viver
no meio de multidões, mas sentimo-nos sozinhos, falta-nos a presença de um amigo que
ouça as nossas dores e cure com palavras de
conforto as feridas que sentimos.
Um grande abraço para os verdadeiros
amigos.

NÃO PERCA!
AOS DOMINGOS ENTRE
AS 10H E O MEIO DIA
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Canadá e Austrália lideram ranking
internacional de melhores cidades
do mundo para se viver

CANADÁ

Pelo segundo ano consecutivo, Viena,
na Áustria, foi considerada a melhor cidade do mundo para se viver, segundo
ranking internacional elaborado pela
Economist Intelligence Unit, braço de
pesquisas económicas da prestigiada
revista britânica The Economist.

Créditos: DR
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Missão empresarial portuguesa
ao Canadá vai arrancar em outubro
A CCIP – Câmara de Comércio e Indústria destaca um comunicado da CCIP.
Portuguesa está a organizar uma missão
Como sublinha esse documento, o Caempresarial ao Canadá, prevista para o pe- nadá “integra o G8 (grupo restrito que
ríodo entre 28 de outubro 1 de novembro.
reúne dos oito países mais industrializados e desenvolvidos do mundo) e posicioegundo a CCIP, trata-se de uma misna-se em lugares de destaque nos diversos
são empresarial “multissetorial, mas
“rankings mundiais”.
[que] garante uma abordagem inDe acordo com CCIP, neste momento,
dividual com uma agenda personalizada “nas exportações portuguesas para o Capara cada empresa, de acordo com o tipo nadá por grupos de produtos, em 2017, os
de contactos pretendido”.
produtos alimentares ocuparam a primei“O Canadá é um dos países mais desen- ra posição, seguindo-se as matérias têxvolvidos do mundo, com uma economia teis, os químicos, as máquinas e aparelhos,
sólida, estável, competitiva e aberta ao e o calçado”.
O Jornal Económico/MS
exterior, e com um elevado nível de vida”,

S

Canadá e Austrália são os dois países
de destino no top 10 de cidades mais
aprazíveis. São três cidades canadianas e três australianas - Melbourne é a segunda no ranking.
Osaka e Tóquio, no Japão, e a capital da
Dinamarca, Copenhaga, completam a lista.
A pesquisa confirma assim que as melhores cidades para se viver não são necessariamente as grandes metrópoles globais, mas
cidades de menor porte em países ricos.
Além de Melbourne, Sydney e Adelaide
são consideradas as que oferecem a melhor
qualidade de vida na Oceania, enquanto as
canadianas Calgary, Vancouver e Toronto
são os principais locais da América do Norte.
“No geral, o nosso índice continua a ser
dominado por cidades de médio porte em
países ricos”, observa o relatório, apontando que educação de alta qualidade, assistência médica pública bem financiada e sistemas de transporte funcional são os critérios
levados em conta na pontuação do ranking.
Essas cidades - com populações que
variam de 300 mil a 1 milhão de habitantes - atingem a pontuação ideal entre as
superlotadas e as subdesenvolvidas.
“As vantagens dessas cidades tendem a
ser totalmente percebidas. Existe uma boa
coleção de atividades culturais, acesso à
saúde e educação. Ao mesmo tempo, não
convive com as desvantagens que tendem

a acontecer nas grandes cidades, como
congestionamentos no trânsito, problemas
com violência e crises e stress geral” - disse o diretor regional da EIU para a Ásia,
Duncan Innes-Ker.
Os centros financeiros Londres, na 48ª
posição, e Nova York, na 58ª, ficaram para
trás de outros rivais domésticos. Hong Kong
e Singapura saíram-se melhor - mas não
muito -, alcançando as posições 38 e 40,
respetivamente. No caso de Hong Kong,
não foram contabilizados os recentes distúrbios políticos, mas que provavelmente
aparecerão na avaliação do próximo ano.
“Acho que é seguro dizer que a classificação de Hong Kong sofrerá bastante” acrescentou Innes-Ker.
Critérios observados
Para avaliar as condições de vida de cada
localidade, o índice examina a qualidade
da saúde, educação, infraestrutura, estabilidade e cultura. Cada cidade é classificada
em mais de 30 fatores, que são compilados
numa pontuação ponderada entre 1 e 100.
Com 99,1, a pontuação de habitabilidade
de Viena em 2019 é quase perfeita. Mas os
cidadãos de Melbourne e de outras cidades
não se devem sentir irritados: as pontuações entre as 20 principais cidades variam
em menos de cinco pontos. Nenhuma cidade dos EUA chegou às 20 primeiras posições, com Honolulu classificada como o
melhor desempenho do país, no 22º lugar.
Em geral, o relatório aponta para a melhoria da qualidade de vida, graças a uma
maior estabilidade, além de melhores sistemas de educação e saúde - especialmente
em mercados emergentes.
O Globo/MS

Um casal francófono, insatisfeito com o
facto de os cintos de segurança de um
avião da Air Canada apenas terem a palavra “puxe” escrita exclusivamente em
inglês, decidiu processar a companhia
aérea, acusando-a de violar a igualdade
de estatuto entre os idiomas oficiais do
Canadá. O Tribunal Federal condenou a
Air Canada a pagar 15 mil dólares (aproximadamente 13,6 mil euros) de indemnização, bem como a enviar um pedido
de desculpa formal ao casal.

M

ichel e Lynda Thibodeau formalizaram mais de duas dezenas de queixas
contra a maior companhia aérea canadiana em 2016. Para além da ausência de
instruções em francês no cinto de segurança, os passageiros alegaram que a tradução
francesa das palavras “saída” e “aviso” tinha
letras mais pequenas do que a inglesa. Por último, relataram que a chamada de embarque
no aeroporto em língua francesa continha
menos detalhes do que o anúncio inglês.
De acordo com a lei canadiana, francês e
inglês têm de ter o mesmo estatuto no Canadá, país que possui dois idiomas oficiais.
Ou seja, os pormenores que, à primeira
vista, podiam ser vistos como meras insignificâncias, estão em direta violação do
Decreto de Línguas Oficiais, considerou o
Tribunal Federal.
A equipa de defesa da companhia aérea,
porém, acusava o casal de ser demasiado literal na interpretação da lei. Em relação às
acusações sobre os cintos de segurança, a

Air Canada alegou que o design é da responsabilidade da empresa que produz a aeronave, acrescentando que as instruções para a
correta utilização dos elementos de segurança era realizada em ambos os idiomas no
vídeo transmitido antes da descolagem.
Michel Thibodeau, citado pela CNN, mostrou-se esperançoso que a decisão judicial
favorável traga mudança às aeronaves da
companhia aérea. “Os sinais deverão ter
qualidade igual. Espero que, daqui a alguns
meses, seja possível voar em qualquer avião
da Air Canada e ver placas em ambas as
linguagens oficiais, finalmente”, afirmou.
“Não devia ser eu a mudar as companhias
aéreas. É a Air Canada que deveria servir
clientes francófonos da mesma maneira que
serve os anglófonos”, concluiu.
Já não é a primeira vez que o casal apresentou queixa contra esta companhia aérea
em particular, mas a indemnização é inédita: até agora, a Air Canada apenas teve
de emitir pedidos de desculpas formais ao
casal. Em 2005, 2011 e 2012, os Thibodeau
avançaram com queixas contra a empresa.
Em 2009, o Supremo Tribunal de Justiça do
Canadá deu razão à empresa, num processo
em que o casal se queixava da falta de serviço em francês nos voos internacionais.
Pela primeira vez, o casal teve uma decisão judicial favorável. A Air Canada ainda não reagiu publicamente a esta decisão,
nem anunciou quaisquer alterações às aeronaves em causa.
Público/MS
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Companhia aérea obrigada a indemnizar
casal por cintos de segurança não
terem instruções em francês

Canadá quer apoio de Angola
à candidatura
O desejo foi manifestado na quarta-feira (4) por Joe Clark, enviado especial do
primeiro-ministro canadiano, Justin Tru-deau, à saída de uma audiência que lhe
foi concedida pelo presidente da República, João Lourenço.

J

oe Clark, que entregou uma mensagem
de Justin Trudeau ao Chefe de Estado
angolano, considerou o seu país bastante
envolvido em questões internacionais e que,
por esta razão, está à procura da sua eleição
para o Conselho de Segurança da ONU.
“O Canadá não tem sido, ao contrário do
que se tem afirmado, um país neutro nas
questões de ordem internacional. Não somos neutros em questões ligadas às minas
terrestres ou apartheid”, esclareceu o enviado de Justin Trudeau.
Joe Clark, que também já foi primeiro-ministro do Canadá entre 1979 e 1980,

já esteve na África do Sul, onde cumpriu
uma missão similar. “Agradecemos por
nos terem recebido pelo Chefe de Estado
angolano. Tivemos uma conversa bastante
encorajadora com o presidente da República, sendo que foi possível abordar questões
fora desse âmbito, mas também do que poderá ser a nossa abordagem, caso venhamos a ser eleitos”, sublinhou.
O enviado especial do primeiro-ministro
canadiano lembrou que o seu país, apesar de
pequeno, tem uma certa influência e “Angola é um país grande e influente a nível da
região”. Por isso, “vamos procurar trabalhar numa base de parceria, que é mais importante agora do que nunca”, sugeriu.
Uma federação composta por dez províncias, o Canadá já esteve no Conselho de
Segurança das Nações Unidas há 20 anos.
Jornal de Angola/MS
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Rui Rio defendeu esta terça-feira (3) que
“começa a ficar mais claro, sobretudo
após a greve dos motoristas, o teatro”
montado por António Costa na questão
dos professores, com a ameaça de demissão do Governo se fosse aprovada a
devolução integral do tempo de serviço
congelado, com contagem dos nove anos.
Diz que “não iria haver nenhum caos”,
nem deixaria “pôr em causa o equilíbrio
financeiro do que quer que fosse”, deixando aberta a porta àquele cenário.

N

a TVI, no programa “Tenho uma
pergunta para si”, o líder social-democrata criticou o “dramatismo” e
considerou infundadas as afirmações do
primeiro-ministro de que o Orçamento iria
cair, quando respondia a questões de Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.
Para Rio, “a questão dos professores é difícil, mas não é o descalabro”.
Contra Bloco Central
Além disso, o líder do PSD criticou o fac-

to de um professor no topo da carreira “ganhar menos do que o filho que entrou como
juiz estagiário”.
Na entrevista, Rio insistiu que “não faz
sentido” um Governo de Bloco Central, no
caso de ninguém ter maioria absoluta porque seria “o mais contranatura”.
Admitiu ainda rever “em baixa” as medidas como a redução de impostos, que teriam de “descer um pouco menos” se, fruto
da conjuntura internacional, o crescimento não fosse o previsto. Do mesmo modo, o
investimento não cresceria tanto.
Já na Saúde, diz não renunciar às parcerias público-privadas “se gerirem o hospital de forma mais económica e eficaz”. E “a
contribuição dos privados é fundamental”.
Questionado sobre as condições para se
manter no cargo em caso de derrota, repetiu que só fará essa avaliação depois de 6 de
outubro. “Chego a 7, 8, 9 ou 10 de outubro e
logo vejo o que faço, tanto me faz estar como
não estar, só estou se me sentir útil ao país”.
JN/MS

CEI

Projetos portugueses sobre
notícias falsas e cancro recebem bolsas
Dois cientistas portugueses receberam quase três milhões de euros em financiamento
europeu para projetos que usam a nanotecnologia para mapear tumores e tratam as
notícias falsas como um vírus para entender
melhor o comportamento humano.

O

Conselho Europeu de Investigação
atribuiu 1,4 milhões de euros a João
Conde, do Instituto de Medicina
Molecular João Lobo Antunes, e 1,5 milhões
de euros a Joana Gonçalves de Sá, da Nova
School of Business and Economics.
Em declarações à Lusa, João Conde afirmou que o seu projeto se concentra no cancro
da mama e usa nanomateriais para chegar ao
interior das células dos tumores cancerígenos, que são diferentes entre si, para os identificar através de um “código de barras” que
permita um tratamento mais eficaz.
Todos os cancros começam com uma
célula “que enlouquece” e começa a multiplicar-se, agregando em torno de si células
de tipos diferentes: umas tumorais, outras
normais e células do sistema imunitário,
que compõem a massa dos tumores e influenciam a maneira como reage a terapias.
Há 10 anos que João Conde usa nanotecnologia aplicada ao cancro, com “partículas de materiais vetores” usados para alterar geneticamente as células tumorais ou
aplicar drogas.
Mas o novo uso que pretende dar a essa
tecnologia é chegar dentro de cada célula
de um tumor para as identificar através de
cores, criando um “código de barras” que
permita identificá-lo e determinar que tratamento será mais eficaz.
A nanotecnologia permite também, através do uso de dois compostos líquidos que,
juntos, se transformam num gel, criar “circuitos genéticos” que alteram a expressão
dos genes das células do tumor, aumentando, por exemplo, a expressão dos que estão
diminuídos e “ver onde é precisa correção
maior”.
Num projeto de cinco anos vai começar-se por usar ratinhos e depois amostras de
tecidos de pacientes humanos.
“É um projeto muito complexo, de alto

Créditos: DR

Rui Rio diz que contagem dos nove
anos não é descalabro

Governo

Reforçado grau de prontidão em
caso de incêndio

O ministro da Administração Interna,
Eduardo Cabrita, determinou, esta quarta-feira (4), um aumento do grau de prontidão
risco, mas de alto ganho”, indicou.
e mobilização de equipas de emergência,
Para Joana Gonçalves de Sá, trata-se de
face ao nível de alerta para incêndios.
aplicar princípios da epidemiologia às notíduardo Cabrita assinou um aditacias falsas, tratando-as como um vírus que
mento ao despacho de situação de
se espalha na era das redes sociais.
alerta especial para o período comAssim, há três fatores essenciais para
preendido
entre as 00:00 de hoje e as 23:59
perceber a sua disseminação: a sua “infecciosidade, o ambiente e a suscetibilidade de domingo (8).
É também aumentado o nível de prontidão
dos indivíduos”.
das
equipas de resposta das entidades “com
Até agora, a perspetiva no combate ao
fenómeno das notícias falsas nas redes so- especial dever de cooperação” nas comuniciais tem sido “pragmática”, atribuindo às cações de redes fixas e móveis, bem como na
plataformas como o Facebook e o Twitter energia (transporte e distribuição).
Fica contemplada a dispensa do servia responsabilidade de resolver o problema.
Mas a investigadora salienta que “são as ço público dos trabalhadores que desempessoas as principais responsáveis por es- penham cumulativamente as funções de
palhar notícias falsas” e que “quanto mais bombeiro voluntário, salvo aqueles que dechocante e surpreendente o título”, maior sempenhem funções em serviço público de
prestação de cuidados de saúde em situações
probabilidade tem de ser partilhado.
No projeto financiado pelos fundos eu- de emergência, nomeadamente técnicos de
ropeus, vai usar-se dados do Twitter e mé- emergência pré-hospitalar e enfermeiros do
todos clássicos de investigação em ciências Instituto Nacional de Emergência Médica e
sociais, como entrevistas, usando as redes de forças de segurança.
sociais como “um macroscópio.
São igualmente dispensados do serviço,
O intuito não é criar nenhuma ferramenta no setor privado, os trabalhadores que depara combater “fake news”, mas chegar a um sempenhem cumulativamente as funções
“conhecimento fundamental e compreender
melhor o comportamento humano”.
Os algoritmos das redes sociais, que escolhem para os utilizadores notícias relacionadas com os seus gostos e preferências,
estão a amplificar desvios cognitivos dos
humanos, como a tendência de partir de
uma opinião e procurar a sua confirmação.
Outro viés cognitivo, conhecido como
efeito Dunning-Kruger, faz com que se te- O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, recusou, esta
nha mais confiança no que se sabe do que
quarta-feira (4), a intenção do Bloco
conhecimento, o que também se manifesta de Esquerda de nacionalizar a EDP e a
na disseminação de notícias falsas, como Galp, considerando que o Partido Sociase os humanos não tivessem evoluído para lista e o BE têm um “programa próprio”.
“parar e pensar” perante um título chamaum debate promovido pela Câmara
tivo para determinar se é verdade ou não.
de Comércio e Indústria Portuguesa
Joana Gonçalves de Sá salientou que o
(CCIP), em Lisboa, e respondendo à
projeto tem implicações éticas, uma vez questão sobre a possibilidade de nacionaque se pretende chegar a um conhecimento lização da EDP e Galp na próxima legislaprofundo sobre os utilizadores das redes so- tura, como defende o Bloco de Esquerda,
ciais, que “não pode cair nas mãos erradas”. António Costa afirmou que “não é de todo”
JN/MS o objetivo.

E

de bombeiro voluntário, nos distritos em
que tenha sido declarado o Estado de Alerta
Especial de Nível Vermelho pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
(ANEPC).
A ANEPC emitiu na terça-feira (3) um alerta vermelho para 13 distritos do centro e norte do país, devido às temperaturas elevadas
previstas para os próximos dias e risco agravado de incêndios.
É totalmente proibido o uso de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos,
bem como a suspensão das autorizações que
tenham sido emitidas, nos distritos em que
tenha sido declarado o estado de alerta vermelho.
“A declaração da presente situação de
alerta obriga todos os cidadãos e demais entidades privadas, na área abrangida, a prestar
às autoridades de proteção civil a colaboração pessoal que lhes for requerida, respeitando as ordens e orientações que lhes forem
dirigidas e correspondendo às respetivas solicitações”, lê-se num comunicado enviado
às redações.
No documento indica-se que a recusa do
cumprimento destas obrigações corresponde
ao crime de desobediência.
JN/MS

Eleições

António Costa afasta possibilidade
de nacionalizar EDP e Galp

N

“O programa do Partido Socialista não é o
programa do Bloco de Esquerda. Recomendo
a leitura, é um programa próprio”, disse o secretário-geral do PS, sublinhando que “cada
um tem o seu programa e seguramente o BE
há de bater-se por essas nacionalizações, que
não constam do programa do PS”.
No âmbito do ciclo de debates dedicado
às eleições legislativas, a CCIP convidou
António Costa para responder às perguntas do presidente da Câmara de Comércio
e Indústria Portuguesa, Bruno Bobone, e de
empresários.
JN/MS
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Oito mil doentes caem todos os
anos nos hospitais portugueses

Os hospitais portugueses registaram
nos últimos dois anos uma média anual
de oito mil quedas de doentes, segundo
dados da Direção-geral da Saúde que
apontam para uma redução dos números relativamente a 2016.

E

www.mileniostadium.com

m declarações à agência Lusa, o diretor dos serviços de qualidade da Direção-geral da Saúde (DGS) indicou
que as estimativas mundiais da Organização Mundial da Saúde apontam para que
um em cada 10 doentes internados sofram
incidentes adversos - como quedas, por
exemplo -, sendo que cerca de metade desses incidentes poderia ser evitado.
A “prioridade dada à questão da segurança do doente é inegável”, refere Valter
Fonseca, adiantando que a DGS está a ela-

borar uma norma de orientação para prevenção de quedas nos hospitais portugueses, que deverá conter medidas e sugestões
concretas.
Os últimos dados de 2017 e 2018 apontam para uma estabilização do número de
quedas dos doentes nos hospitais, com uma
média anual de oito mil casos notificados.
Em 2016 os dados rondavam os nove mil.
Os números não permitem aferir os contextos concretos em que ocorreram as quedas nas unidades hospitalares, indica Valter Fonseca.
O Plano Nacional para a Segurança dos
Doentes 2015/2020 determina como objetivo que 95% das unidades de saúde tenham
práticas de prevenção e redução de quedas.
Segundo o responsável da DGS, atualmente
há cerca de 45 unidades com planos internos para a prevenção de quedas.
Outro dos objetivos traçados no Plano era
reduzir o número de quedas nas instituições
do SNS ou convencionadas, uma redução de
50% em cada ano face ao anterior.
Valter Fonseca indicou à Lusa que o Plano está ainda na fase final da sua implementação, uma vez que se prolonga durante 2020, sendo que só nessa altura deverá
ser feita uma avaliação.
A Entidade Reguladora da Saúde divulgou na terça-feira (3) pelo menos quatro
deliberações sobre quedas em instituições
do SNS. Um dos casos foi de um doente
com cancro em fase avançada que acabou
por morrer dois dias depois de ter caído no
Hospital de Loures onde fraturou a coluna.
JN/MS
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Paraquedismo turístico ameaça
combate a fogos
Em menos de duas semanas, paraquedistas amadores e aeronaves de combate a fogos estiveram envolvidos em acidentes, que, por pouco, não resultaram
em tragédias.

F

oi em Évora, um dos quatro aeródromos do país onde operam, em simultâneo, meios aéreos ao serviço da
Proteção Civil e empresas que vendem a
prática de saltos em paraquedas. A certificação das pistas e a autorização da atividade
das empresas compete à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), que descarta
qualquer responsabilidade nos acidentes,
uma vez que é aos diretores dos aeródromos que cabe a gestão das operações.
Fontes do setor admitem ao JN que a
pista de Évora é a que levanta mais preo-

cupações uma vez que ali convivem saltos,
hélis operados nos fogos e na emergência
médica, elementos da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) e
ainda um tanque de combustível. As outras pistas onde convivem as atividades
são Proença-a-Nova, Braga e Viseu.
Os problemas na coexistência destas
atividades aumentam nesta altura do ano,
quando o dispositivo de combate a incêndios está em prontidão máxima e também
há maior procura para a prática de paraquedismo. Quando os segundos estão no
ar, com várias pessoas a bordo, a fase de
saltos pode obrigar a que uma aeronave
acionada para o combate a um fogo tenha
de aguardar cerca de 20 minutos para poder levantar voo.
JN/MS

Exército
General Hermínio Maio assume funções na UE

O

major-general do Exército Hermínio Maio deixou o comando da Missão Europeia de Treino Militar - República Centro-Africana (EUMT-RCA) em
julho, depois de ano e meio naquelas funções, tendo sido nomeado para integrar o
comando da MPCC, funções que iniciou na
segunda-feira (2).
A MPCC é o centro de comando e controlo das operações militares da União
O major-general Hermínio Maio assumiu Europeia, responsável pela condução das
na segunda-feira (2) funções como Di- missões não executivas da UE como as de
retor Adjunto da Capacidade Militar de Formação e Treino no Mali, na Somália e
Planeamento e Condução da União Eu- na República Centro-Africana.
ropeia (MPCC na sigla inglesa).
JN/MS
Créditos: DR
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Um conturbado verão!
Luís Barreira
Opinião

Este verão foi um pouco diferente de
outros que conheci ao longo da minha
vida. Talvez pior ou melhor do que outros
e não apenas pelas alterações climatéricas que o condicionaram, nem por um
súbito problema de saúde que me afetou.

P

ara os portugueses residentes no país,
desassombrados com uma morna
campanha eleitoral a que voltaremos em próximas crónicas e que, segundo
penso, nada trará de novo que não seja a
continuidade do atual primeiro-ministro
António Costa ao leme dos destinos de Portugal, o futuro é previsível pela estabilidade do presente, desde que esse futuro não
seja comprometido com as consequências
de uma crise externa, provocada por uma
recessão económica da Alemanha, do
Brexit do Reino Unido ou das “aventuras”
de Trump no comércio internacional (entre outras…). Com a reposição gradual das
condições de vida, através de mais rendimentos proporcionados às famílias; mais
investimentos públicos e privados a dimi-

nuírem o desemprego (6,5% actualmente); um défice a aproximar-se do zero; um
crescimento económico acima da média
europeia e as contas públicas a refletirem
um grande desanuviamento, a equipa que
nos governa até já merece elogios do circunspecto Financial Times, que apelidou
o PM de “sagaz Costa”. A contribuir para
este otimismo económico e financeiro do
país, não é de esquecer a contribuição dos
portugueses que vivem e trabalham fora de
Portugal que, no primeiro semestre deste
ano, enviaram para o território nacional
1.951,1 milhões de euros, representando
um aumento de 15,1% em relação ao mesmo período em 2018. Curiosamente, os
estrangeiros que trabalham em Portugal e
que são cada vez mais, aliviando as nossas
necessidades de mão-de-obra, diminuíram o dinheiro que enviam para os seus
países de origem em mais de 10%, face ao
mesmo período homólogo de 2018.
Mas, se as estatísticas contêm factos que
convém saber, este verão não foi atípico
por causa delas ou pelas habituais “desgarradas” dos períodos eleitorais, que nem
sequer mereceram páginas de jornais ou
noticiários televisivos.
O que preencheu a total atenção dos
jornais e noticiários dos média portugueses, durante semanas a fio, a todas as horas do dia e que quase ia provocando um
“estado de sítio” entre todos os portu-

Aníbal Morgado,

o construtor da
cidade de Guayana
na Venezuela
Daniel Bastos
Opinião

Numa época em que chegam diariamente a Portugal notícias sobre a grave crise política, económica e social
em que mergulhou a Venezuela, nação
onde vivem cerca de meio milhão de
compatriotas que não são imunes aos
efeitos da turbulência que atravessa
este país da América do Sul, sobressaiu recentemente nos meios públicos
de comunicação nacionais um exemplo de esperança e resiliência de um
dos mais considerados representantes da comunidade luso-venezuelana.

M

ormente, o do empresário Aníbal Morgado, um aveirense que
emigrou para a Venezuela há
mais de seis décadas, e que é um dos
principais responsáveis pela construção
da cidade de Guayana, a metrópole mais
povoada do Estado de Bolívar e do Município de Caroní, com uma população
de mais de um milhão de habitantes.
Um dos mais importantes centros industriais, económicos e financeiros da
Venezuela, a cidade encerra a particularidade de ter sido construída de raiz nos
anos 60 para responder à necessidade
do poder central de criar uma metrópo-

le no sul do país, com apoio do Instituto
de Tecnologia do Massachussetts (MIT).
Ao longo do último meio século, o
esforço de planificação, construção e
desenvolvimento de Guayana, onde se
encontram as principais barragens elétricas da Venezuela e as processadoras
de ferro, alumínio, aço, bauxite e outros
minerais, deve muito ao empreendedorismo de Aníbal Morgado, que através do Consórcio Empresarial Morgado
(CEM), erigiu 80% do que é a metrópole
em estradas, edificações, obras industriais e barragens.
Abordando o seu percurso de vida,
este foi marcado pela chegada à Venezuela em 1957, com 16 anos, território
onde o irmão, Manuel Morgado, já vivia
há dois anos. O empresário afirmou aos
meios públicos de comunicação nacionais, que embora a Venezuela fosse
“um país de muita esperança e neste
momento essa esperança está bastante
truncada”, está confiante que “depois
de passar esta tempestade, o país ressurgirá porque a Guayana sempre tem
sido uma zona de muita riqueza” e que
por isso não pensa “ir embora”, acreditando que em Guayana “há futuro”.
O exemplo de constância e resiliência
perfilhado por Aníbal Morgado pode e
deve constituir um renovado sinal de
esperança no futuro da numerosa comunidade portuguesa, que tem enfrentado vários dilemas e momentos de incerteza na Venezuela.

gueses e estrangeiros que estiveram este
verão no país foi uma greve: mas não uma
greve qualquer!
Um recente e autodenominado “sindicato independente dos motoristas dos transportes de matérias perigosas” (aqueles que
transportam os combustíveis das refinarias
até aos consumidores), não filiado em nenhumas das centrais sindicais nacionais
(CGTP ou UGT), decidiu convocar uma greve em agosto ao abastecimento de combustíveis em todo o país, por tempo indeterminado. Algo que já tinha feito em abril deste
ano e que causou um enorme pânico.
Dirigido por um tal Sr. Pardal Henriques,
um advogado que nunca foi motorista e
que, por causa disso, faz este sindicato correr o risco de dissolução (segundo o Ministério Público) por ter participado abusivamente na constituição desta associação
sindical, este “pardal” foi incessantemente
mediatizado por todas as cadeias de televisão nacionais, durante todo o período de
greve, transformando-se no rosto das exigências integrais destes motoristas, através
de um discurso pacificador/conflituoso,
acompanhado de uma argumentação sinuosa de meias verdades, que integrava as
justas aspirações dos motoristas, com um
radicalismo próprio de quem queria causar
o máximo prejuízo a todo o país.
Alertado pela confusão gerada em
abril, aquando da primeira greve deste
sindicato, o governo impôs, desta vez,
um conjunto de medidas obrigatórias aos

grevistas, destinadas a que não faltasse combustível nas atividades essenciais
ao país e que amenizasse os prejuízos
causados à população, utilizando forças
militares em substituição dos grevistas
e impondo, a estes últimos, pesadas sanções no caso de desrespeitarem os serviços mínimos a que estavam obrigados, ao
mesmo tempo que tentava mediar o conflito entre o sindicato e as suas respetivas
entidades patronais.
Com outros sindicatos representativos
do setor a chegarem a acordo negociado
com os patrões e a greve deste sindicato a
não atingir o caos pretendido, a paralisação
foi desconvocada. O Sr. Pardal demitiu-se
da direcção do sindicato e, aproveitando
a publicidade televisiva que, diariamente,
lhe foi concedida, assumiu-se como candidato a deputado pelo pequeno partido de
Marinho e Pinto, atualmente deputado em
Bruxelas, o PDR!
Moral da história? Responda quem quiser!
Os motoristas das “cargas perigosas”
acabaram por não ganhar mais com a greve
do que os seus colegas que negociaram com
os patrões e ameaçam agora com nova greve para setembro, eventualmente aconselhados por uma qualquer “avezinha” que
não quer perder a face e os votos das eleições em outubro, dos cerca de 800 motoristas que estiveram em greve!

A razão do tempo
Não vemos as coisas como são;
vemos as coisas como somos.
Anaïs Nin

Aida Batista
Opinião

O calendário avança implacável na contagem do tempo cronológico, aquele que
foi buscar a sua origem etimológica ao
Deus primordial do tempo, Cronos, que
rege os nossos destinos e tudo devora
à sua passagem. No caso: anos, meses
e dias de que são feitas as nossas vidas
e, amiúde, provocam lamentos de que o
tempo passa muito depressa.

A

passagem do tempo, determinada pelos movimentos de rotação e translação da Terra, é sempre igual; o que
muda é a forma como o vemos. Quando somos jovens, movidos pela fome de viver, engolimos o tempo sem tomar o gosto a cada dia
que passa. E assim envelhecemos, saciados de
muitos momentos que, de tão fugazes, nem
chegámos a saborear. Hoje, olho para os meus
filhos e tenho muitas saudades de quando
eram bebés e a rotina dos dias, embrulhados
em prioritárias tarefas, não me deixou ter passado mais tempo com eles. Depois tive netos e
aconteceu o mesmo, muito embora houvesse
pensado que seria diferente. Demasiado empenhada numa carreira fora do país, perdi vivências irrecuperáveis no tempo. Quando me
dei conta, foi como se tivessem sido tocados
por uma varinha mágina que, com um só gesto, os transformou em jovens universitários: o
mais novo aguarda o resultado da candidatura
de entrada ao ensino superior, dentro de semanas; o mais velho, com o quinto ano feito,
partiu no segundo dia de setembro para uma
universidade na Bélgica, onde irá fazer pesquisa destinada à sua tese de mestrado.
Terminou agosto, o mês em que, devido ao
calendário letivo, a maior parte dos portugueses com filhos em idade escolar vai de férias.
Entrámos em setembro, o mês dos regressos
aos quotidianos, do retorno às aulas e de todos
os aceanos de rotinas em que mergulharemos

mais um ano. Foi nisto tudo que pensei, quando levei o meu neto ao aeroporto.
Devido à hora madrugadora do voo, que
colidiria com o dia de trabalho dos pais, disponibilizei-me para o fazer. No percurso, de
Setúbal ao destino, marcado desde logo pela
particularidade de ser ele a conduzir, conversámos sobre esta sua nova etapa de vida
e dos projetos que tinha pela frente. Viagem
curta, mas o bastante para me dar conta de
que ele deixara de ser menino para se apresentar como alguém maduro na argumentação. Mais um ciclo a repetir-se!
Senti-me orgulhosa no meu papel de avó
que, pela segunda vez, esteve presente em
etapas tão importantes da sua vida académica. A primeira ocorrera precisamente há
cinco anos quando, na primeira fase, entrara para o curso de engenharia na Universidade do Porto, tendo posteriormente mudado para o Técnico de Lisboa, em vaga de
candidatura de segunda fase.
Não sei como um dia serei recordada. Não
sei se a minha presença nestes dois marcos
tão importantes terá tido para ele o mesmo
valor que para mim, que tanto valorizo o saber e a necessidade de termos mais mundo
para além daquele em que vivemos. Não sei
se pequenas transgressões cometidas com a
minha cumplicidade, as receitas confecionadas a pedido, como as panquecas ao pequeno-almoço e os sabores de muitas outras
iguarias, não terão deixado traços mais importantes que estes que agora destaco.
Cito de cor que “Quem vive do passado,
é museu”. Percebo o alcance da mensagem como um convite a que não nos mantenhamos acorrentados a um tempo que já
passou. Mas, sem memória, que seria da
nossa existência?
Em época de homenagem ao nosso António Variações, tenhamos presente a letra de
uma das suas mais icónicas canções - Perdi
a Memória -, em que após se turvar o pensamento, já não poderá contar a sua história
porque perde a razão do tempo.
Não guardamos memórias para sermos
museus, mas para não perdermos a razão
do tempo!
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Governo recusa dar explicações

AUTONOMIAS

sobre atraso no pagamento de diárias
a deslocados, acusa PSD/A
A deputada do PSD/Açores Mónica Seidi
afirmou que o Governo Regional recusa
dar explicações sobre o atraso no pagamento de diárias a utentes deslocados,
alegando que tal constitui uma “falta de
respeito para com os doentes”.

Créditos: DR

“
Detidas seis pessoas depois de interceção de veleiro
com 795 quilos de cocaína perto dos Açores
A interceção da embarcação “Seascape”, de bandeira norte-americana, foi
feita na manhã de segunda-feira (2) pela
polícia espanhola com a cooperação de
forças de segurança de outros países
europeus, segundo o inspetor-chefe da
Unidade de Drogas e Crime Organizado
da Polícia Nacional Alberto Morales

S

eis pessoas foram esta segunda-feira
(2) detidas na sequência da interceção
em águas internacionais, perto do arquipélago dos Açores, de um veleiro com
quase 800 quilos de cocaína fretado por
uma organização mafiosa sérvia.
A interceção da embarcação “Seascape”,
de bandeira norte-americana, foi feita na
manhã de segunda-feira (2) pela polícia es-

www.mileniostadium.com

panhola com a cooperação de forças de segurança de outros países europeus, segundo o inspetor-chefe da Unidade de Drogas
e Crime Organizado da Polícia Nacional,
Alberto Morales.
O cruzamento de informação feito pelas forças de segurança de Portugal, Reino
Unido e Sérvia já permitiu a detenção de
seis pessoas - três marinheiros do veleiro (um sérvio, um mexicano e um russo)
e outros três, na manhã de segunda-feira
(2) na Sérvia.
Um total de 795 quilos de cocaína estavam escondidos em compartimentos junto
do casco do barco que chegou ao final da
manhã de segunda-feira (2) ao porto de Las
Palmas de Gran Canaria.
Expresso/MS

A 30 de maio deste ano, o PSD/Açores
exigiu, em requerimento, explicações
ao Governo Regional sobre este assunto
que muito preocupa os doentes deslocados.
Passados três meses, o executivo continua
sem responder, apesar de estar legalmente
obrigado a fazê-lo no prazo máximo de 60
dias”, disse a social-democrata.
Para a parlamentar do PSD/Açores, esta
situação “é inaceitável, uma vez que falamos de doentes de várias ilhas que merecem uma explicação do Governo Regional,
mas que este insiste em não dar”.

“O Governo Regional não paga aos
doentes deslocados, nem lhes dá quaisquer explicações. Isto é uma falta de respeito para com estes utentes do Serviço
Regional de Saúde”, considerou.
Mónica Seidi lembrou que estão em causa situações de incumprimento superiores
a seis meses no pagamento das diárias aos
doentes deslocados, nomeadamente os
utentes de várias ilhas que se deslocaram
ao Hospital de Ponta Delgada para fazerem consultas, exames ou cirurgias.
“Estes doentes deslocados não recebem
a tempo e a horas as suas diárias, complementos e despesas de transporte. Estes
açorianos, que em muitos casos têm uma
saúde fragilizada, são assim duplamente
penalizados”, frisou.
DA/MS

Mais 13 famílias de São Miguel
com habitação com rendas a preços
acessíveis e opção de compra

F

rancisco César, presidente do Grupo
Parlamentar do PS/Açores entende que “agora que a legislatura está a
terminar, é o momento certo para, de uma
forma séria e responsável, fazer o balanço e
analisar as políticas que foram implementadas pelo Governo da República nos Açores”.
“Temos refletido sobre algumas destas
questões em proximidade com os açorianos que são, no fundo, quem beneficia

diariamente das políticas implementadas, quem reivindica o que está por fazer
e quem aponta novas soluções”, explica o
líder da bancada socialista.
Agora, acrescenta Francisco César, “é
altura de fazer um debate coletivo, de
fazer um balanço rigoroso como se exige
aos deputados da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores, representantes eleitos pelo povo açoriano”.
“O Partido Socialista está, como sempre, aberto ao diálogo e por conseguinte,
faz todo o sentido que façamos este balanço da última legislatura no parlamento
dos Açores”, concluiu Francisco César.
DA/MS

Créditos: DR

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Açores quer promover um debate, já no plenário de setembro, sobre
o impacto que as políticas do Governo
da República tiveram na Região, nos últimos quatro anos.

Créditos: DR

PS/Açores quer debater impactos
na Região das políticas do Governo
de António Costa

A Secretária Regional da Solidariedade
Social presidiu esta terça-feira (3), em
Ponta Delgada, à atribuição de 13 habitações a famílias da ilha de São Miguel,
através do regime de arrendamento com
opção de compra.

F

oram atribuídas três moradias no loteamento das Sete Cidades, concelho
de Ponta Delgada, seis apartamentos
na Quinta do Castanheiro, no Livramento, também em Ponta Delgada, e quatro
apartamentos na Ribeira Seca, concelho
da Ribeira Grande, abrangendo 13 famílias
micaelenses.
Na sua intervenção, Andreia Cardoso destacou a política de habitação do Governo dos
Açores, especialmente neste tipo de regime
que visa proporcionar o acesso a habitação
permanente a uma parte da população “da
classe média, mas que tem vindo a experienciar dificuldades de acesso ao crédito”.
“As famílias beneficiarão de uma renda
acessível, assim como da possibilidade de
optar pela compra da habitação logo que
tenham condições financeiras para o fazer, abatendo-se no preço da habitação
todos os valores de renda pagos até à data
do exercício da opção de compra”, disse a
Secretária Regional.

Andreia Cardoso salientou que o regime
de arrendamento com opção de compra “é
apenas uma componente da política” do
Governo na área da habitação, que inclui
vários outros programas, como o apoio à
aquisição ou à construção, o incentivo ao
arrendamento, a recuperação de casas afetadas por térmitas e o realojamento para
situações de grave carência habitacional.
Nesse sentido, acrescentou que “a Região dispõe atualmente de um conjunto
de programas diversos e adaptados às necessidades que ainda se fazem sentir nesta
área e que se têm mostrado fundamentais
no aliviar da taxa de esforço das famílias
com a habitação ou na aquisição desta”.
“A visão que temos para o setor da habitação nos Açores obedece a uma estratégia
regional abrangente, que, também por esta
via, promove fortemente a coesão social e
territorial ao contribuir para fixar as famílias
nas comunidades onde se inserem”, afirmou.
A responsável pela pasta da Habitação
referiu ainda que “a política só tem sentido
porque é feita de momentos como este, em
que o poder que o povo nos conferiu permite
redistribuir e assegurar o acesso a direitos,
como é o caso do acesso à habitação”.
Jornal Açores9/MS
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A resolução dos problemas habitacionais
é uma das prioridades de Paulo Cafôfo

“Temos uma ilha com muito
desperdício de água”,
alerta Rui Barreto

Créditos: DR

“Temos uma ilha com muita abundância de água, mas também uma ilha com
muito desperdício de água”, enfatizou
esta terça-feira o líder do CDS-PP, Rui
Barreto, durante uma ação no sítio das
Eiras, zonas altas do Caniço, onde levou
a comunicação social para falar da falta
de água de rega, mas também, nalguns
casos, no abastecimento doméstico.

O candidato do Partido Socialista-Madeira a presidente do Governo Regional
prosseguiu, esta semana, a sua campanha de proximidade na freguesia de São
Roque, ouvindo as preocupações da população e transmitindo aquelas que são
as ideias do programa do PS.
a ocasião, Paulo Cafôfo afirmou que
a Habitação será uma das suas prioridades, tendo voltado a assumir
o compromisso de resolver os problemas
graves que existem a este nível na Região
até 2026, altura em que se assinalam os 50
anos da Autonomia.
O cabeça-de-lista do PS-M às eleições regionais do próximo dia 22 deste mês vincou
a importância de dar às pessoas o direito a
terem uma habitação condigna, e apontou as
formas como pretende atingir esse desiderato. Uma das soluções passa pela construção
de nova habitação social dispersa pelos vários concelhos da Região. Além disso, Paulo
Cafôfo defende igualmente a promoção de
programas de apoio às rendas, bem como a
recuperação de habitações degradadas.

N

“A habitação é um compromisso que tenho”, frisou o candidato socialista, encarando esta como uma forma de promover a
justiça social, combatendo as desigualdades
e tendo todos uma oportunidade. “Se há
coisas que são importantes é a casa, é o lar,
e isso é uma das nossas prioridades”, disse.
Instado sobre se há alguma zona sinalizada em termos de carências, Paulo Cafôfo
referiu que “a nossa perspetiva em termos
de habitação é em todos os concelhos, em
diversas áreas geográficas, porque não há
concelho onde não existam problemas habitacionais”, para além de que esta pode ser
também uma forma de combater o despovoamento e a desertificação dos concelhos
mais rurais, como por exemplo a norte.
“Para fixarmos as pessoas, temos de ter
em conta duas coisas: o emprego e a habitação. Nós queremos construir habitação e
condições para as pessoas terem a sua habitação também nos concelhos onde o despovoamento se verifica de uma forma acentuada”, rematou.
JM/MS
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O

líder da oposição diz que o problema da água, do ambiente e da sustentabilidade “é assunto prioritário” no programa de governo do partido,
lembrando que já em 2015 o CDS dedicou
um capítulo com 15 páginas a este assunto
e enunciando o trabalho do Grupo Parlamentar, nomeadamente a criação do Observatório da Paisagem e a realização de
um debate potestativo (obrigatório) sobre
o clima, as alterações climáticas, a biodiversidade. “Eu não ando a falar disto só
agora, aliás, a água e a sustentabilidade
dos recursos tiveram direito a um capítulo
do nosso programa”, frisou.
Depois de ter percorrido o sítio das Eiras e
contactado com as populações e comerciantes, Rui Barreto foi interlocutor de algumas
das queixas que registou das populações.
“Aqui, neste sítio em particular, há falhas no
abastecimento de água pelo menos uma vez
por semana. Mas em várias freguesias e concelhos da nossa ilha, há, recorrentemente,
falta de água de rega.”
Rui Barreto lançou uma pergunta: “Por
que razão é que isto acontece?” E deu a
resposta: “Há falta de investimento nos

canais e reservatórios de água. Precisamos de um Plano Regional para Aproveitamento da Água. Este concelho de Santa
Cruz tem 72% de perdas de água na rede
pública. São demasiadas perdas e isso encarece o preço da água que os munícipes
pagam. Isto não é explicável, haver um
recurso que é abundante na Ilha mas que
tem falhas no abastecimento e onde há demasiado desperdício. Não pode ser!”
O líder regional constata que a água
“nunca foi uma preocupação” para quem
tem governado a Região. “Mas será uma
prioridade para o CDS”, garantiu: “Nós
queremos que a água que a Ilha tem seja
aproveitada e guardada em reservatórios
não só para o consumo doméstico mas
também para a agricultura. Há agricultores a perder o cultivo que me dizem que o
giro passou de 18 dias para 35 e de 15 dias
para 31, e isto acontece porque há demasiado desperdício. Isto não é explicável. O
CDS colocará este assunto nas prioridades
dos investimentos para os próximos anos
porque a situação tem vindo a piorar com
enormes prejuízos para os agricultores.
Sei de empresários que querem investir
na agricultura e só não o fazem porque temem não ter aquilo que é mais elementar,
que é a água. Este é um combate de todos
mas será uma prioridade para o CDS, que
é criar um Plano Regional de Aproveitamento dos Recursos Hídricos não apenas
para baixar o preço da água que as pessoas
pagam mas também garantir água para a
nossa agricultura.”
JM/MS

Motociclistas Madeirenses promovem
Primeira viatura elétrica adquirida Vinho Madeira pela Europa

Quinze dias depois de ter sido implementada a medida de apoio à aquisição de veículos 100% elétricos, no Porto Santo, já foi
entregue a primeira viatura. O momento foi
assinalado com a presença do diretor regional da Administração Pública do Porto
Santo, Jocelino Velosa, e do presidente da
Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos.

E

sta medida, integrada no Programa
de Incentivo à Mobilidade Elétrica da
Região Autónoma da Madeira (PRIME-RAM), pretende incentivar a aquisição
de viaturas 100% elétricas, nesta primeira
fase no Porto Santo e, numa segunda etapa,
alargando também à Madeira, o que se prevê que venha a acontecer já no próximo ano.
Trata-se de um esforço financeiro do Governo Regional na ordem do meio milhão
de euros e corresponde à comparticipação
de, no caso de pessoas singulares, um valor máximo de 10 mil euros por automóvel
ligeiro e 1.300 euros por motociclo de 2 a 4
rodas ou ciclomotor. No caso de pessoa coletiva, o apoio vai até aos 7.500 euros por
automóvel ligeiro e 650 euros por motociclo de 2 a 4 rodas ou ciclomotor.
A este apoio podem candidatar-se todas

as pessoas singulares que, à data da compra, comprovem que é no Porto Santo que
se situa a sua residência habitual por período superior a 183 dias e aí estejam registadas para efeitos fiscais, bem como as
pessoas coletivas que tenham sede ou direção efetiva naquele território e que neste, comprovadamente, obtenham a maior
parte dos seus rendimentos.
O incentivo é concedido no momento
da aquisição, de forma a que o comprador apenas pague ao concessionário/stand
protocolado o valor do veículo já abatido
do apoio concedido pelo Governo Regional.
Neste momento, os concessionários/
stands que assinaram o Protocolo com o
Governo Regional são a Diversauto, a Auto
Zarco, a Madeira Motores, a Madeira Auto
Car, a C. Santos e a Byrd Madeira Store embora este processo ainda não esteja fechado.
Recorde-se que o PRIME-RAM surge no
âmbito do Plano de Ação de Mobilidade
Urbana Sustentável (PAMUS) e do Projeto
“Porto Santo Sustentável – Smart Fossil
Free Island”, que tem permitido desenvolver várias ações no âmbito da estratégia de sustentabilidade ambiental, social e
económica da “ilha dourada”.
JM/MS
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com apoio do Governo Regional

Numa iniciativa da Delegação da Madeira dos ‘Star Riders Portugal’, apoiada
pela Secretaria Regional da Agricultura
e Pescas, o Instituto do Vinho, Bordado
e Artesanato da Madeira e a Associação
de Motociclismo da Madeira, um barril
com Vinho Madeira irá percorrer, nos próximos dois anos, a totalidade dos países
da União Europeia, passando por mais de
300 delegações dos ‘Star Riders Europe’.

E

sta iniciativa de promoção dum dos
mais importantes produtos da nossa
Região, surge numa altura em que

se prepara a realização do encontro internacional dos Star Riders, em 2021. Ocasião em que os apaixonados por veículos
Yamaha da série Star Motorcycles espalhados por toda a Europa irão reunir-se.
O encontro assume-se aqui como uma
oportunidade para promover o destino Madeira além-fronteiras, quer pela via de promoção turística, como pela promoção dos
seus produtos, como é exemplo o vinho.
A comitiva Madeirense de motards dos
‘Star Riders Portugal’ partiu, esta semana,
a bordo da Naviera Armas, tendo chegado
a Portimão na terça-feira (3).
Após percorrer alguns quilómetros por estradas nacionais, o barril de Vinho Madeira
será entregue aos ‘Star Riders da Galiza’ que
transportarão o precioso produto até à próxima paragem da rota, que poderá ser acompanhada através do Facebook da Associação de
Motociclismo da Madeira e da delegação da
Madeira dos Star Riders Portugal.
A partida desta comitiva foi comemorada
com um Madeira de Honra na presença de
Humberto Vasconcelos, secretário Regional
de Agricultura e Pescas, de Paula Jardim, presidente do IVBAM e Nélio Olim, presidente da
Associação de Motociclismo da Madeira.
DN/MS
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Chefe do Governo de Hong Kong
retira formalmente lei da extradição
A chefe do Governo de Hong Kong anunciou formalmente, esta quarta-feira (4), a
retirada da lei da extradição, que esteve
na origem dos protestos que duram há
três meses no território, horas depois de
um jornal regional ter avançado a notícia.

Coligação

O presidente italiano, Sergio Mattarela,
aceitou a lista apresentada pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, dos ministros
que formarão um novo Governo, resultante da coligação entre o Movimento 5 Estrelas (M5S) e o Partido Democrático (PD).
Giuseppe Conte e os seus ministros fizeram o juramento dos cargos na quinta-feira (5), conforme havia anunciado previamente o secretário-geral da Presidência da
República, Ugo Zampetti.
O primeiro-ministro italiano anunciou
os membros do seu novo executivo, no qual
o líder do M5S, Luigi Di Maio, será ministro
dos Negócios Estrangeiros.
A pasta do Ministério do Interior será
ocupada por Luciana Lamorgese (independente), enquanto Alfonso Bonafede (M5S)
será ministro da Justiça.
Para ocupar a pasta de ministro da Economia e Finanças, Giuseppe Conte nomeou
ainda Roberto Gualtieri, do Partido Democrata (PD), atualmente eurodeputado que

preside à comissão de assuntos económicos
do Parlamento Europeu.
Lorenzo Guerini (também do PD) foi
nomeado para a Defesa, para Ministro dos
Assuntos Europeus Enzo Amendola (PD),
para Ministro da Justiça Alfonso Bonafede
(M5S) e na Defesa Lorenzo Guerini (PD).
No total o novo governo liderado por Conte terá 22 ministros - nove do PD, 11 dos Cinco Estrelas e uma ministra independente.
O primeiro governo de Conte, de 14 meses, entrou em colapso no mês passado,
quando o ministro do Interior, Matteo Salvini retirou o seu partido (Liga) da coligação populista, numa tentativa frustrada de
desencadear eleições antecipadas para que
o próprio pudesse alcançar a liderança.
O presidente optou por convidar Conte
a formar novo Governo, e este anunciou a
nova coligação governamental na semana
passada depois ter conseguido compatibilizar, no final de várias reuniões, as propostas
programáticas do seu partido, M5S, e do PD.
JN/MS
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Presidente italiano aceita lista de ministros
para a formação de novo Governo

E

sta é a única cedência de Carrie Lam
às cinco reivindicações do movimento pró-democracia. Num anúncio
pré-gravado e transmitido pelas televisões
na quarta-feira (4), a chefe de Governo
voltou a recusar a criação de uma comissão
de inquérito independente e a amnistia aos
manifestantes detidos.
Lam disse ainda que a alteração da denominação dos incidentes violentos, que os
manifestantes exigem que não sejam chamados de motins, depende das linhas mestras que guiam os processos judiciais.
A governante sustentou a ideia de que a
discussão sobre o sufrágio universal para
o cargo de chefe de Governo e para o par-

lamento de Hong Kong deve ser realizada
num ambiente favorável e não polarizado,
sublinhando, contudo, que esse é um objetivo último inscrito na Lei Básica.
Por outro lado, prometeu iniciar já este
mês diligências no âmbito da anunciada
plataforma de diálogo com a sociedade e
prometeu o desenvolvimento de um estudo para determinar as razões na origem das
insatisfações de natureza social.
Motivados pela proposta que permitiria
a extradição de suspeitos de crimes para a
China continental, os protestos evoluíram,
entretanto, para uma campanha pela democracia, que tem resultado em violentos
confrontos entre manifestantes e a Polícia.
Desde junho, mais de mil pessoas foram
detidas, entre elas proeminentes ativistas
e deputados.
Sob pressão de vários setores e após uma
manifestação que levou quase um terço da
população de Hong Kong à rua, Carrie Lam
já tinha suspendido a proposta a 15 de junho.
Não satisfeitos, e temendo que a proposta
pudesse voltar à mesa do Conselho Legislativo, os manifestantes exigiram a sua retirada definitiva, a que se somaram outras
reivindicações: a libertação dos manifestantes detidos, que as ações dos protestos
não sejam identificadas como motins, um
inquérito independente à violência policial
e, finalmente, a demissão da chefe de Governo e consequente eleição por sufrágio
universal para este cargo e para o Conselho
Legislativo, o parlamento de Hong Kong.
JN/MS

França

O galo Maurice, que se tornou num símbolo das tradições rurais em França depois de ter sido alvo de uma queixa por
cantar “muito alto e cedo”, vai poder continuar a cantar, na ilha de Oléron.

D

estaque-se já a singularidade do
caso aqui apresentado. Maurice é
um galo. Como qualquer outro da
espécie, canta ao raiar do primeiro sol.
Maurice vive numa zona rural, na aldeia
de Saint-Pierre-d’Oléron, na Gália moderna, onde moradores vindos da cidade
se indignaram com a natureza cantante
do animal. Descontentes com o cacarejar
matinal e bem sonoro, levaram o galináceo a tribunal, na figura da proprietária.
O galinheiro onde Maurice vive localiza-se, segundo a imprensa francesa, a
quatro metros da sala do casal queixoso,
cuja residência fixa é uma zona urbana do
centro de França, e que, às vezes, passa
temporadas na aldeia, que vê o número de
sete mil habitantes do inverno aumentar
nos meses de calor.
Por cantar aparentemente muito alto e
demasiado cedo para os ouvidos dos vizinhos, escreve o “Le Monde”, o galo acabou arguido num processo sobre poluição
sonora, que começou há dois meses e terminou esta quinta-feira com uma decisão
judicial que pendeu para o lado do galo.
O insólito conflito, divulgado na imprensa do país e do mundo, deu lugar a

uma audiência no dia 4 de julho, na qual o
casal exigiu que o galo deixasse de cantar
e pediu uma indemnização de 150 euros
diários à proprietária de Maurice. Acontece que os vizinhos não só não vão ser indemnizados, como vão ter de pagar.
O Tribunal de Rochefort, oeste de França, considerou, nesta quinta-feira, que os
queixosos não apresentaram evidências
suficientes do alegado barulho excessivo
feito por Maurice e, lembrando o óbvio - o
animal vive num meio rural -, condenou-os ao pagamento de mil euros por danos
causados à dona, Corinne Fesseau.
“Maurice ganhou e os queixosos vão ter
de pagar mil euros à sua dona, por danos”,
disse à agência France Presse o advogado da mulher, Julien Papineau. A vitória,
explicou, deve-se ao facto de, na lei francesa, ser necessário provar um incómodo,
sendo que tal não aconteceu.
O caso é singular mas não único.
Também em França, na comuna de
Soustons, região da Nova Aquitânia, uma
proprietária de aves foi a tribunal, na
quarta-feira, por motivos semelhantes.
Os cerca de 50 patos e gansos de que é
proprietária estão acusados de emitirem
um “barulho incessante e outras perturbações” causadas aos vizinhos, explicou à
AFP Dominique Douthe, de 67 anos.
JN/MS

Créditos: DR

Tentaram calá-lo em tribunal mas o
Galo Maurice vai continuar a cantar
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Pentágono desbloqueia 3,6 mil milhões
para muro na fronteira mexicana
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O Pentágono anunciou esta terça-feira
(3) ter desbloqueado 3,6 mil milhões de
dólares (3,2 mil milhões de euros) para a
construção de 280 quilómetros de muro
na fronteira com o México, a pedido do
presidente Donald Trump.

P

ara desbloquear estes fundos, o Ministério da Defesa norte-americano
decidiu “adiar” 127 projetos de construção e de modernização de instalações
militares nos Estados Unidos e no estrangeiro previstos no seu orçamento de 2019,
indicou à imprensa um porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman.
O ministro da Defesa, Mark Esper, “decidiu que estes projetos são necessários para
apoiar a utilização das forças armadas e o
Ministério da Defesa vai assim realizar 11
projetos de construção militar da barreira
fronteiriça”, precisou.
Segundo o responsável pelos assuntos
de segurança interna no Pentágono, Kenneth Rapuano, serão reforçados segmen-

tos do muro já existentes e construídos
novos segmentos.
As zonas em causa situam-se perto de
Yuma (Arizona), El Centro e San Diego (Califórnia), Laredo e El Paso (Texas).
O general Andrew Poppas, diretor das
operações no Estado-Maior norte-americano, indicou que a construção destas
partes do muro permitirá reduzir o número
dos 5.000 militares destacados na fronteira
mexicana.
Os projetos de construção adiados não
foram indicados à imprensa por o Pentágono pretender informar primeiro os eleitos
dos Estados envolvidos.
Mas o líder dos democratas no Senado,
Chuck Schumer, disse que entre os projetos afetados está um edifício da academia
militar de West Point.
“É uma humilhação para as forças armadas que servem o nosso país”, escreveu
Schumer na rede social Twitter.
O presidente Donald Trump está “pronto
a canibalizar fundos militares já atribuídos
para satisfazer o seu ego e por um muro que
prometeu que o México pagaria”, adiantou.
A construção de um muro na fronteira
mexicana foi uma das principais promessas
da campanha eleitoral de 2016 de Trump,
para conter uma onda de imigração da
América Latina.
O presidente norte-americano indicou
pretender 5,7 mil milhões de dólares (5,1 mil
milhões de euros) para construir a barreira
de segurança, mas em fevereiro o Congresso
aprovou apenas 1,4 mil milhões de dólares
(1,2 mil milhões de euros) para o muro.
Trump declarou então uma emergência
nacional para conseguir esses fundos sem a
aprovação do órgão legislativo.
JN/MS

Brexit

“Não, senhor primeiro-ministro”,
disse-lhe o Parlamento
A crise política britânica, provocada pelas indefinições da saída do Reino Unido
da União Europeia, conheceu um novo
capítulo, com o Parlamento a aprovar
um projeto de lei que impede um Brexit
sem acordo a 31 de outubro. É mais um
item - com 327 votos a favor e 299 contra - na declaração de guerra que os
deputados assinaram contra o primeiro-ministro, Boris Johnson, que defende a
separação do bloco comunitário a todo
o custo. Ainda no capítulo das derrotas,
o sucessor de Theresa May (que votou
contra a proposta legislativa) também
não conseguiu impor as eleições antecipadas com que ameaçou após ter
perdido a maioria absoluta parlamentar
e ver-se obrigado a aceitar o escrutínio
desta quarta-feira (4).

“

O que nos une é a convicção de que
não existe um mandato para uma saída sem acordo e que as consequências
de um cenário desses para o nosso país e
a nossa economia seriam muito pesadas”,
afirmou o deputado trabalhista Hilary
Benn, autor da proposta.
O atual primeiro-ministro assumiu o
cargo em julho, prometendo que o Brexit
aconteceria a 31 de outubro quaisquer que
fossem as circunstâncias. Com a nova resolução, a saída poderá ser adiada para o pró-

ximo ano - 31 de janeiro tem sido uma data
apontada com regularidade -, acentuando
a incerteza que se respira no Reino Unido.
O texto agora aprovado estabelece que
o Governo britânico tem até 19 de outubro
para “fechar” um acordo com Bruxelas e
aprová-lo no Parlamento. Caso tal não se
verifique, Johnson deverá solicitar aos líderes europeus um adiamento do Brexit
por 90 dias.
Para já, falta a aprovação da Câmara dos
Lordes e a confirmação da rainha, Isabel II,
para a proposta de Benn ganhar força de lei.
Prevê-se que isso aconteça até à próxima
segunda-feira (9), véspera da suspensão do
Parlamento, imposta por Johnson, no que
foi visto como manobra política para impedir medidas parlamentares sobre o Brexit.
Ao que parece, não resultou...
Mas, mesmo assim, Johnson ainda na
terça-feira (3) assumia que tenciona assinar um novo acordo de saída com a União
Europeia na cimeira de líderes de Governo agendada para 17 e 18 de outubro, em
Bruxelas, na Bélgica. E teima que o Brexit
acontecerá mesmo a 31 do próximo mês.
No entanto, o grupo dos 27 está tudo menos otimista sobre a possibilidade de se atingir um acordo e refere que, até à data, Johnson não apresentou qualquer proposta.
JN/MS
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Papa em África

ÁFRICA

Quarta viagem de Francisco ao continente marcada pela atenção aos mais
pobres e aos conflitos.
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Autoridades condenam
violência xenófoba
na África do Sul
Cinco mortos e quase 200 detidos é o último balanço da onda de ataques contra
estrangeiros em Joanesburgo. Não há
casos confirmados que envolvam moçambicanos e angolanos, mas representantes no país apelam à calma.

D

avid Makhura, governador da província de Gauteng, que engloba as
cidades de Joanesburgo e de Pretória, garante que a recente onda de violência
contra estrangeiros, que já fez cinco vítimas mortais desde domingo (1), é obra do
“crime organizado”. As autoridades nacionais e internacionais mostram-se preocupadas. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, já condenou a violência dirigida
essencialmente a imigrantes, sobretudo
africanos, que resultou na detenção de pelo
menos 189 pessoas.
Também o presidente da Comissão da
União Africana, Moussa Faki Mahamat, condenou estes ataques, pedindo proteção para
potenciais vítimas e suas propriedades no
país. Num comunicado divulgado na página
da União Africana, o presidente “solicita novas medidas imediatas para proteger as vidas
das pessoas e as suas propriedades, assegurar
que todos os perpetradores são responsabilizados pelos seus atos e que a justiça seja feita
para aqueles que sofreram perdas”.
No documento, Moussa Faki Mahamat declarou estar “incentivado pelas detenções” já
realizadas pelas autoridades sul-africanas.
De igual forma, a secretária-executiva da
Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC), Stergomena Tax, afirma que
a organização “condena com a maior veemência possível” a violência contra cidadãos
estrangeiros: “A SADC condena com a maior
veemência possível a desumanidade e a violência contra colegas africanos na África do
Sul]e as pilhagens e destruição de propriedades”, escreveu Stergomena Tax na plataforma social Twitter. Na mensagem, Tax apelou
ainda para uma “solução duradoura”.
O chefe de Estado sul-africano adiantou
que se irá reunir com ministros para “acompanhar o que está a acontecer” e para encontrar formas de acabar com a violência.
Comerciantes na mira dos atacantes
David Makhura, governador da Província de Gauteng, que visitou a região pobre
de Alexandra, falou à imprensa de alguns
“sindicatos criminosos bem organizados,
porque se pode ver como invadem as lojas e
o que procuram”.
Repudiando a recente onda de violência

www.mileniostadium.com

contra estrangeiros, Makhura defendeu que
estes atos “não podem ser justificados pelo
desemprego ou por pessoas insatisfeitas”.
As comunidades moçambicana e angolana no país observam os últimos desenvolvimentos com alguma apreensão, embora
não haja casos confirmados de vítimas de
Moçambique e de Angola.
“Eu acredito que não haja problemas
maiores com a comunidade angolana nesse
sentido, porque a maior parte dos angolanos
não vivem em zonas suburbanas, vivem nas
zonas urbanas”, explica Nelo Panzo, presidente dos Estudantes e da Comunidade
Angolana na África do Sul. “Pelo que sei,
muitos dos angolanos não são comerciantes,
não têm grandes shops [lojas], então acredito que não afetou mesmo muito”.
Entretanto, há registo de alianças entre
as diferentes nacionalidades de imigrantes
como forma de se protegerem da fúria dos
sul-africanos.
Valdo Machel, comerciante moçambicano em Joanesburgo, afirma que “no Grand
Hotel, estão reunidos moçambicanos e nigerianos preparados para lutar com os sul-africanos para proteger o negócio que têm
ali ao redor”. “Dizem que ainda não sofreram moçambicanos, não sei fora da cidade”,
acrescenta.
Apelo à calma
Também Abel Nuno, adido de segurança
junto do Alto Comissariado de Moçambique
na África do Sul, diz que “não consta ter sido
atingido algum moçambicano”. O responsável garante que a situação está a ser monitorizada.
A polícia escusou-se a revelar a nacionalidade dos detidos e o número de efetivos
policiais destacados no combate à recente
violência pública, pelo que Abel Nuno deixa o apelo: “Acalmem-se e não se envolvam
nessas pilhagens. Estejam apenas a observar
nas vossas residências. A polícia sul-africana está a garantir a segurança a todos os residentes na África do Sul”.
Os ataques na Província de Gauteng terão começado há cerca de duas semanas no
bairro histórico do Soweto, alastrando-se
na última semana às cidades de Pretória,
a capital, e no último fim de semana, para
Joanesburgo.
Não é a primeira vez este ano que focos
de violência contra estrangeiros emergem
na África do Sul. A última vez foi em abril,
quando sul-africanos atacaram cidadãos do
Malawi, em três bairros de Durban.
DW/MS

Papa Francisco chegou a Maputo na
quarta-feira (4), dando início à sua
quarta viagem a África, com passagens previstas por Moçambique, Madagáscar e Maurícia, num programa marcado pela
atenção aos mais pobres e aos conflitos.
A viagem a Moçambique, a convite das
autoridades políticas e da Conferência Episcopal, tem o lema ‘Esperança. Paz. Reconciliação’, centrando-se na área de Maputo.
“Que o Deus e Pai de todos consolide a
reconciliação, reconciliação fraterna em
Moçambique e na África inteira, única esperança para uma paz firme e duradoura”,
deseja Francisco, numa intervenção, em
vídeo, divulgada pelo Vaticano.
O avião papal fez cerca de 10 horas de
voo para percorrer 7836 quilómetros até
à capital moçambicana, sobrevoando a
Itália, Grécia, Egito, Sudão, Sudão do Sul,
Uganda, Tanzânia, Malawi e Zâmbia.
No aeroporto de Maputo, o Papa foi acolhido pelo presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, um grupo
de fiéis e autoridades civis e eclesiásticas.
“Todos os moçambicanos são exortados
a acompanhar esta visita. É um dia de festa,
e é um momento para celebrarmos e para
estarmos juntos”, afirmou Nyusi.
Do aeroporto, Francisco percorreu sete
quilómetros num papamóvel até à nunciatura apostólica, onde ficou alojado durante
a sua visita ao país.
A 1 de agosto, o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo,
Ossufo Momade, assinaram um acordo de
cessação das hostilidades, para o fim formal dos confrontos entre as forças governamentais e o braço armado do principal
partido da oposição.
A agenda inclui um encontro no hospital
Zimpeto com doentes assistidos pela comunidade católica de Santo Egídio, no programa “Reforço de Recursos e Medicamentos contra a Malnutrição e SIDA” (DREAM,
sigla inglesa), para pessoas com HIV/SIDA.
Francisco convida todos a rezar pela paz,
evocando a vista de São João Paulo II a Moçambique, até hoje o único pontífice a visitar o país lusófono – de 16 a 19 de setembro
de 1988, no contexto de uma viagem alargada a África.
Antes de deixar sua residência no Vaticano, a Casa de Santa Marta, o Papa recebeu 12
pessoas acolhidas pelo Centro Astalli e pela
Comunidade de Santo Egídio, provenientes
de Moçambique, Madagáscar e Maurícia,
um grupo acompanhado pelo esmoler pontifício, cardeal Konrad Krajewski.
Na manhã de quarta-feira (4), através do
Twitter, Francisco convidou os fiéis a unirem-se a ele em oração, para que “Deus,

Pai de todos, consolide em toda a África a
reconciliação fraterna, única esperança
para uma paz sólida e duradoura”.
Em entrevista ao portal ‘Vatican News’,
o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, referiu que o objetivo da
visita do Papa aos três países é de promover
a paz e o diálogo: “Primeiro será a insistência no tema da paz e depois certamente o
tema do cuidado com a Criação, em consonância com a Laudato Si’”.
O programa oficial começou na manhã
desta quinta-feira (5) com a visita ao Palácio da Ponta Vermelha, para um encontro com o presidente moçambicano, Filipe
Nyusi, seguindo-se a primeira das cinco
intervenções pontifícias programadas, um
discurso a representantes da sociedade civil e do corpo diplomático.
Ainda nesse dia, Francisco presidiu a um
encontro inter-religioso de jovens, no Pavilhão de Maxaquene; à tarde, o Papa encontrou-se com membros do clero, de institutos
religiosos católicos, animadores e catequistas, na Catedral da Imaculada Conceição.
A agenda de 6 de setembro começa com
uma visita ao hospital do Zimpeto, onde o
pontífice fará uma saudação, sendo que o
momento conclusivo da viagem é a Missa no Estádio do Zimpeto, inaugurado em
2011. Francisco parte depois do aeroporto
de Maputo rumo a Antananarivo (Madagáscar), visitando ainda o território malgaxe e a Maurícia, até 10 de setembro.
Em Madagáscar, um dos países mais pobres do mundo, Francisco vai encontrar-se
com sobreviventes de uma epidemia de sarampo que, de abril de 2018 a abril de 2019,
causou 1200 mortes.
Já na Maurícia, no Oceano Índico, a
atenção irá para a o diálogo entre culturas: “Será para mim uma alegria anunciar
o Evangelho no meio do vosso povo, que se
distingue por ter sido formado a partir do
encontro de diferentes etnias e que, portanto, goza da riqueza de várias tradições
culturais e também religiosas”.
O Papa Francisco fez até hoje 29 viagens
internacionais, nas quais visitou 43 países,
passando pelo Brasil, Jordânia, Israel, Palestina, Coreia do Sul, Turquia, Sri Lanka,
Filipinas, Equador, Bolívia, Paraguai,
Cuba, Estados Unidos da América, Quénia, Uganda, República Centro-Africana,
México, Arménia, Polónia, Geórgia, Azerbaijão, Suécia, Egito, Portugal, Colômbia,
Mianmar, Bangladesh, Chile, Perú, Bélgica, Irlanda, Lituânia, Estónia, Letónia, Panamá, Emirados Árabes Unidos, Marrocos,
Bulgária, Macedónia do Norte e Roménia;
as cidades de Estrasburgo (França), onde
esteve no Parlamento Europeu e o Conselho da Europa, Tirana (Albânia), Sarajevo
(Bósnia-Herzegovina) e Lesbos (Grécia).
RR/Sapo/MS

Comércio com a África do Sul
atinge 230 milhões de randes
As trocas comerciais entre Angola e
África do Sul, em 2018, cifraram-se em
230 milhões de randes (o equivalente a
5.497.126.263 kwanzas, 13.693.900 euros, 20.014.100 dólares canadianos), revelou o embaixador sul-africano, Fannie
Mfana Phakolo, durante uma conferência
de imprensa, durante a qual anunciou a
participação de uma missão empresarial
do seu país num fórum de negócios, que
abre segunda-feira (9) em Luanda.

A

s exportações sul-africanas resumem-se a produtos de primeira necessidade, sobretudo com a cadeia
de supermercado Shoprite, presente em 15
províncias, enquanto no sentido inverso o
petróleo e seus derivados continuam a liderar as importações.
Promovido pelo Ministério do Comércio
e Indústria da África do Sul, o seminário de
negócios, que decorre até 13 de setembro, é
visto como uma oportunidade para o esta-

belecimento de novas parcerias entre empresas dos dois países.
O adido comercial da Embaixada sul-africana em Angola, Meshack Mathye,
afirmou que os empresários do seu país estão focados no mercado angolano, o que é
facilitado pela representação diplomática,
através de canais apropriados para a criação de um bom ambiente de negócios e
parcerias público-privadas.
Meshack Mathye referiu que 30 empresas sul-africanas estão implantadas em
Angola, um sinal de “equilíbrio” para o desenvolvimento da região, em contraponto
às parcerias fora do continente africano.
“O seminário serve para mudar essa visão, privilegiando mais as trocas a nível de
África”, referiu o diplomata. Está confirmada a presença de 25 empresas sul-africanas de construção, minas, infraestruturas, indústria, agricultura, agropecuária e
serviços.
RR/Sapo/MS
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Cresce 18%
número de casos
de sarampo no Brasil

“

Toda comunidade internacional está
atenta e preocupada como o sarampo, que tem se espalhado pelo mundo
inteiro. No Brasil, o Ministério da Saúde
está monitorando diariamente, tanto os
pedidos de exames para a doença quanto
a confirmação de novos casos”, explicou o
secretário de vigilância em saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira.
Sobre os óbitos já registrados no país, o
secretário informou que, dos quatro casos,
três foram em crianças menores de um ano
de idade, o que reforça a necessidade de
vacinar principalmente esse público, conforme estratégia que o Ministério da Saúde
vem adotando junto com os estados. “É
fundamental proteger, neste momento,
crianças menores de um ano. Elas precisam que os adultos as levem aos postos de
saúde”, alertou Wanderson Oliveira.
Os casos confirmados estão concentrados em 13 estados, sendo a maioria 98,37%
no estado de São Paulo (2.708), seguido do
Rio Janeiro (15), Pernambuco (12), Distrito
Federal (3), Goiás (1), Paraná (1), Maranhão (1), Rio Grande do Norte (1), Espírito
Santo (1), Bahia (1), Sergipe (1), Santa Catarina (7) e Piauí (1). Os casos estão distribuídos em 120 municípios.
O Ministério da Saúde já destinou 1,6
milhões de doses extras da vacina tríplice viral a todos os estados, para garantir a
dose extra contra o sarampo em todas as

crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias.
Só para os 13 estados que estão em situação
de surto ativo de sarampo vão ser destinadas 960.907 mil doses.
Desse total, 56% já foi enviado para o estado de São Paulo, que concentra 99% dos
casos. O envio de doses extras da vacina aos
estados é uma resposta imediata do Governo Federal em decorrência do aumento de
casos da doença em alguns estados.
Além do envio das doses extras, o Ministério da Saúde adquiriu 28,7 milhões
de doses adicionais de vacinas contra sarampo, que irão garantir o abastecimento
do país até 2020. As novas aquisições foram anunciadas na semana passada pelo
secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber, durante reunião com laboratórios públicos
produtores de vacinas. Em seguida, a informação foi reforçada pelo secretário em
encontro com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).
Na rotina do Sistema Único de Saúde
(SUS) a tríplice viral está disponível em
todos os mais de 36 mil postos de vacinação em todo o Brasil. A vacina previne
também contra rubéola e caxumba. Neste
ano, o Ministério já enviou para os estados
19,4 milhões de doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo,
caxumba e rubéola.
Esse quantitativo é para atender a vacinação de rotina, conforme previsto no Calendário Nacional de Vacinação, em todos
os estados do país, bloqueio vacinal e para
intensificar a vacinação de crianças de seis
meses a 11 meses e 29 dias de idade. A vacina é a principal forma de proteção contra o sarampo.
É importante esclarecer que a chamada
“dose zero” não substitui e não será considerada válida para fins do calendário
nacional de vacinação da criança. Assim,
além dessa dose que está sendo aplicada
agora, os pais e responsáveis devem levar
os filhos para tomar a vacina tríplice viral
(D1) aos 12 meses de idade (1ª dose); e aos
15 meses (2ªdose) para tomar a vacina tetra viral ou a tríplice viral + varicela, respeitando-se o intervalo de 30 dias entre as
doses. A vacinação de rotina das crianças
deve ser mantida independentemente de a
criança ter tomada a “dose zero” da vacina.
MinistériodaSaúde/MS

Comissão Europeia
envia mensagem ao Brasil
sobre Acordo de Paris
A Comissão Europeia enviou na quarta-feira (4) uma mensagem de alerta ao
Brasil, de que qualquer descumprimento
dos compromissos firmados no Acordo
de Paris, pode interferir na assinatura
do acordo entre UE (União Europeia) e
Mercosul.

“

Cada tratado que estamos fazendo,
tem um capítulo sobre comércio e
desenvolvimento sustentável, para
garantir compromissos, com o objetivo de
implementar as convenções internacionais
sobre clima”, afirmou Cecilia Malmström,
comissária de Comércio da CE, durante
conferência em Bruxelas.
“Por isso, é tão importante que se una
esses quatro países (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) à União Europeia, em um
momento em que os Estados Unidos deixaram o Acordo de Paris e está incentivando
outros a fazer o mesmo”, completou.

Malmström citou, expecialmente, as informações que chegam a Amazônia, que
vem sofrendo com série de queimadas de
grande magnitude.
“Vimos os relatórios sobre os incêndios
florestais na Amazônia, que precisa ser
protegida”, disse a sueca.
A comissária ainda destacou a existência de “boas leis” de preservação ambiental, e que o governo brasileiro precisa respeitá-las.
“Acho que o acordo União Europeia e
Mercosul, que ainda não entrou em vigor,
pode ser parte da solução, mas temos que
deixar muito claro ao Brasil que esperamos que siga os compromissos que fez no
Acordo de Paris”, garantiu.
Atualmente, o tratado entre os blocos
está em fase de revisão legal e tradução,
para depois ser colocado em votação pelos
respectivos parlamentos, o que encerraria
uma negociação que durou 20 anos.
R7/MS
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O Brasil registrou, nos últimos 90 dias,
2.753 casos confirmados de sarampo
em 13 estados brasileiros. O aumento
de 18% em relação ao último boletim
divulgado (28/08) se deve a confirmação
clínica de casos que estavam em investigação anteriormente. De acordo com o
novo boletim epidemiológico da doença,
entre 9 de junho a 31 de agosto de 2019,
o Brasil notificou 20.292 casos, sendo
15.430 em investigação e 2.109 descartados. O levantamento divulgado, nesta
quarta-feira (4), pelo Ministério da Saúde, apontou também quatro óbitos em
decorrência da doença: três mortes no
estado de São Paulo (duas crianças e 1
adulto), e uma no estado de Pernambuco (uma criança). Em nenhum dos quatro casos foi comprovada a imunização
contra o sarampo.
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“Maníaco em série”
Marinésio matou duas mulheres
e polícia procura outros casos
Marinésio dos Santos Olinto, cozinheiro
de 41 anos, chocou o Brasil ao confessar, na segunda-feira da semana passada (26), os homicídios de duas mulheres.
Depois da detenção, começaram a surgir outros casos e vítimas que podem
estar ligados ao assassino, tratado pela
polícia como “maníaco em série”.

M

arinésio nasceu em Bayeux, estado
de Paraíba, uma cidade com cerca
de 96 mil habitantes. Mudou-se para
Brasília aos cinco anos, com a família. Tem
cerca de 1,60 metros e tem cabelo comprido.
Atualmente morava numa casa humilde,
no Vale do Amanhecer. É casado e tem uma
filha de 17 anos. Passou cerca de dois meses
desempregado mas, há cerca de 40 dias, conseguiu uma oportunidade e estava em período de experiência num supermercado.
O homem foi detido no dia 25 de agosto,
na sequência do desaparecimento e morte
de Letícia Curado, a suposta última vítima
de uma série que poderá ser mais longa do
que se imaginava.
Na sexta-feira, 23 de agosto, depois de a
advogada de 26 anos não aparecer à hora de
almoço, nem ligar ou mandar mensagem, a
família foi à polícia denunciar o desaparecimento. A jovem tinha ido sozinha até à paragem de autocarro para ir para o trabalho.
A polícia começou a investigar onde a
jovem poderia estar. Ponderaram algumas
hipóteses e, entre elas, surto psicológico e
sequestro. Na manhã de sábado, dia 24, os
investigadores conseguiram imagens de segurança da região onde Letícia tinha desaparecido, em Planaltina. Ao ver as imagens
de segurança de uma loja, para identificar
atitudes suspeitas, repararam num veículo
prateado que passou duas vezes e parou na
paragem de autocarro onde Letícia estava.
Ao abordar o dono de carro, que era Marinésio, os policias encontraram, no porta-luvas do carro, uma bolsa, com material
escolar e um relógio, objetos pessoais de
Letícia. O telemóvel da vítima também se
encontrava no carro, mas justificou que os
itens tinham sido comprados por ele.
No dia do desaparecimento de Letícia,
Marinésio disse às autoridades que foi levar a filha ao colégio. Depois, foi a casa da
irmã, por volta das 9.50 horas, mas não
conseguiu explicar o que fez o resto do dia.
Com indícios fortes de crime, a polícia conseguiu detê-lo.
Na segunda-feira, dia 26, confessou ter
matado duas mulheres: Letícia Sousa Curado e Genir Pereira de Sousa, de 47 anos.
Letícia nessa semana e Genir no dia 12 de

junho. “Só peço desculpas a todos. A minha
família não merecia estar a passar por isto.
Vou pagar pelo que fiz”, disse o homem. O
cozinheiro desempregado confessou abordar Genir Pereira de Sousa, numa paragem
de autocarro em Arapoanga, e matá-la por
resistir ao assédio.
Depois de ter sido detido, outras vítimas identificaram Marinésio noutros casos. Uma adolescente de 17 anos contou
ter sido violada por ele no dia 1 de abril e
que, depois, ele a tentou asfixiar. Apresentou queixa de violência sexual em julho. Na
manhã do dia 27 de agosto, foi à esquadra
para identificá-lo.
Uma outra alegada vítima contou que
entrou no carro de Marinésio, no dia 11 de
agosto, na Rodoviária de Planaltina, em direção ao Vale do Amanhecer. No caminho,
saltou do carro em movimento, quando o
condutor começou a passar-lhe a mão na
perna. Já a 24 de agosto, duas outras mulheres aceitaram boleira do suspeito, mas
conseguiram escapar quando ele as começou a assediar.
Mas os casos amontoam-se e uma das vítimas deu a cara. Em 2015, a brasileira diz
ter sido abordada pelo suspeito cerca das
22 horas e obrigada a entrar no carro com
uma faca. Já numa zona de mato, tentou-se
fazer-se de morta enquanto ele a asfixiava, para que ele desistisse de lhe apertar o
pescoço. Nessa altura, consegui dar-lhe um
pontapé e fugir, encontrando no caminho
um polícia de mota, que a ajudou. Percebeu
quem era o seu agressor ao ver a fotografia
na televisão.
Especialista garante que tem perfil de
serial killer
As autoridades ainda não têm provas
para classificar o homem como serial killer,
já que só há dois homicídios associados a
Marinésio, mas uma especialista na temática explicou ao jornal “Estado de Minas”,
que é pouco credível que o suspeito tenha
chegado a este ponto, sem deixar outras
vítimas.
“Ele deve ser, sim, e é preciso, como a
polícia está fazendo, procurar nos arquivos anteriores, porque acredito que vão
encontrar outras mortes. O estágio de violência do crime é muito alto para ele estar
num segundo assassinato”, explicou Ilana
Casoy, que classificou o homem como tendo um perfil de psicopata.que tem já vários
problemas de mobilidade.
JN/MS
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Atenção, atenção! Em primeiro vai o Famalicão!
Inês Barbosa
Opinião

Recuando à edição do dia 16 de agosto líamos, aqui neste mesmo espaço:
“grande qualidade da equipa de Famalicão - vale a pena seguir de perto este
grupo, “leiam” o que vos digo!”. Querem
ver que tenho poderes de adivinhação?

B

rincadeiras à parte, vamos então ao
resumo desta quarta jornada da I Liga
do futebol português.
Nesta ronda assistimos a nove expulsões
de campo e a três despedimentos de treinadores: Filó, do Paços de Ferreira, Marcel
Keizer, do Sporting e Silas, do Belenenses.
Começamos bem...
O Moreirense - Portimonense decidiu-se
com um golo madrugador de Iago Santos, logo
aos sete minutos. A juntar-se a isto tivemos
ainda a expulsão de Willyan, aos 81 minutos,
por acumulação de cartões amarelos, o que
veio complicar ainda mais a possível alteração
do resultado por parte do Portimonense.
O Boavista foi ao Restelo vencer por 1-0,
com um golo de Heriberto aos 58’. A equipa de Nuno Oliveira bem tentou, teve boas
oportunidades, mas ainda não foi desta que
conseguiu encontrar a estratégia que a levará ao fundo das redes da equipa adversária.
Aos 90+7’, o médio Show foi expulso por
acumulação de amarelos.
O Famalicão chegou, viu e venceu em Vila
das Aves, numa partida em que houve cinco
golos, oito cartões amarelos e duas expulsões.

Nehuén Pérez inaugurou o marcador aos 13’ e,
15 minutos depois, Lionn é expulso por travar
Mohammadi em falta, no momento em que este
este seguia isolado rumo à baliza de Defendi.
Seria o próprio Mohammadi a igualar o resultado pela equipa avense, aos 31 minutos.
A resposta famalicense surgiu através de
Fábio Martins (58’), na conversão de uma
grande penalidade. A vantagem seria ampliada por Anderson (86’), numa altura em
que o Aves também já se encontrava reduzido a 10 jogadores, depois da expulsão
de Afonso Figueiredo (82’). Kahraba, aos
90+10’, ainda viria a reduzir para a equipa da
casa, fixando o 3-2 final.
O encontro entre Paços de Ferreira e Marítimo marcou a primeira vitória do madeirenses na presente época. Na Capital do Móvel, foi aos 23 minutos que a equipa de Nuno
Manta Santos se viu reduzida a 10, depois da
expulsão do médio Bambock, por vermelho
direto, depois de uma forte violenta entrada
sobre Dadashov.
Apesar de ter a tarefa dificultada, os verde-rubros não se deram por vencidos e, à
passagem do minuto 56, Rodrigo Pinho fez
de cabeça o primeiro e único tento da partida, após livre cobrado por Rúben Ferreira.
Dois encontros desta jornada acabaram
com um empate a zero: o Gil Vicente - Setúbal e o Tondela 0-0 Santa Clara.
No primeiro, apesar de os gilistas terem
criado mais oportunidades que os sadinos,
nenhum deles conseguiu concretizar. Esta
igualdade saída do Estádio Cidade de Barcelos coloca o Gil Vicente no 10º posto, com
cinco pontos, enquanto que os sadinos se
encontram em 15º, com três.

Em Tondela, os beirões foram claramente
os protagonistas do jogo. Foi a esta equipa que
pertenceram as maiores e melhores situações
de golo, mesmo tendo jogado com menos um
jogador durante mais de uma hora. Muitas
falhas na defesa e um verdadeiro desastre no
ataque: Só mesmo uma espécie de milagre
evitou que os açorianos saíssem deste encontro sem qualquer ponto conquistado. Ou isso
ou então os dois penaltis falhados pela equipa
adversária (24’ e 78’).
Destaque para Marco Rocha que, ao contrário do resto da equipa, estava em dia sim: para
além da defesa das duas grandes penalidades
assinaladas, ainda fez uma excelente defesa.
Vamos agora aos “grandes”. Começamos
pelo Sporting que, em casa, perdeu 2-3,
frente ao Rio Ave, que marcou os seus três
golos a partir da marca dos onze metros. Este
jogo é digno de um filme de terror e eu até
já posso avançar com um possível título: A
Casa dos Horrores de Sebastián Coates.
Ainda não existe uma explicação, seja ela
científica, espiritual ou sobrenatural, para
tal. Vamos acreditar que foi apenas uma má
noite para o uruguaio. Não só foi o central o
“culpado” pela marcação dos 3 penáltis sobre o mesmo jogador (Taremi) como, para
acabar em beleza, ainda foi expulso por acumulação de amarelos.
Os vilacondenses chegaram à vantagem
através de grande penalidade convertida por
Filipe Augusto (6’). Apesar de os leões ainda terem dado a “cambalhota” no marcador
(Bruno Fernandes aos 2’ e Luiz Phellype aos
53’), Ronan (86’) e Filipe Augusto (90+1’)
acabariam por selar a vitória da equipa de
Vila do Conde. No decorrer da semana, Mar-

cel Keizer pediu a demissão.
Quem também viveu um pesadelo foi o
Vitória SC que, em visita ao Dragão, sofreu
uma derrota por 3-0.
Marega bisou (14’ e 90+3’) e Marcano, aos
88’, também fez o gosto ao pé. Para além dos
três golos adivinhem lá o que é que houve
mais nesta partida? Exatamente, expulsões!
A primeira, logo nos primeiros 45 segundos
de jogo, quando Tapsoba travou Marega à
entrada da grande área e a segunda aos 78’,
depois de protestos de Davidson.
Apesar de estar em vantagem numérica
desde o primeiro minuto, o FC Porto ainda
foi posto à prova um par de vezes. Apesar
disso, a vantagem portista não se desfez e a
equipa de Sérgio Conceição somou a terceira
vitória consecutiva na competição.
Para terminar tivemos o Braga - Benfica, que
acabou com o regresso das águias às vitórias.
Pizzi abriu as hostilidades, aos 25’, através
de grande penalidade e bisou aos 47’. Aqui
não houve expulsões mas houve autogolos.
Sim, no plural! O primeiro surgiu aos 51’,
por Bruno Viana. Mais tarde, depois de um
cruzamento de Jota, Seferovic preparava-se
para marcar mas nem aí teve hipótese: Esgaio fê-lo por ele. Esta foi mais uma partida
em que ficou no ar a ideia que Seferovic e golos não parecem querer combinar.
Uma última nota para a agradável surpresa no onze inicial benfiquista: Taarabt, que
parece ser o remédio ideal para curar as feridas deixadas na equipa pela saída de Gabriel.
Uma última nota para a agradável surpresa no onze inicial benfiquista: Taarabt, que
parece ser o remédio ideal para curar as feridas deixadas na equipa pela saída de Gabriel.
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Moreirense abre 4.ª jornada
com triunfo sobre Portimonense

Golo de Heriberto dá vitória ao
Boavista frente ao Belenenses SAD

O

s axadrezados ainda festejaram mais
Um golo de Heriberto Tavares garantiu,
na noite da passada sexta-feira (30), a
um tento, aos 75 minutos, mas o VAR
vitória do Boavista sobre o Belenenses
anulou o lance por considerar que
SAD, por 1-0, no Estádio Nacional, em Mateus estava em fora de jogo.
O Moreirense venceu, na passada sex- que respondeu de cabeça a um cruzamento Oeiras, na quarta jornada da Liga.
JN/MS
ta-feira (30), o Portimonense, por 1-0, no da esquerda de Abdu Conte.
encontro de abertura da quarta jornada
A formação algarvia jogou os últimos 10
da Liga de futebol.
minutos em inferioridade numérica, por
O tento dos minhotos foi apontado por Willyan ter vindo o segundo amarelo.
Iago Santos, logo aos sete minutos de jogo,
JN/MS

Silas acerta saída do Belenenses SAD

O

mau arranque da Belenenses SAD
no campeonato, com apenas dois
pontos ao fim de quatro jornadas,
vai custar o lugar a de treinador a Silas. A
saída do técnico está decidida, faltando
apenas alinhavar o acordo rescisão.

Silas ocupava o comando técnico da Belenenses SAD desde a temporada 2017/18.
Confirmando-se o divórcio, esta será a
terceira chicotada psicológica no principal
escalão do futebol português em 2019/20.
O Paços de Ferreira foi o primeiro clube a
mudar de técnico, tendo Pepa substituído
Filó. Nesta segunda-feira (2), também Keizer deixou o Sporting, passando o lugar a ser
ocupado, interinamente, por Leonel Pontes.
JN/MS

Créditos: DR

Silas está de saída da Belenenses SAD.
O treinador já não orientou a sessão de
trabalho da tarde de quarta-feira (4), faltando apenas acertar com a administração dos azuis os contornos da saída.

Três penáltis de Coates dão
vitória ao Rio Ave em Alvalade
O Rio Ave venceu no passado sábado
(31) em Alvalade por 3-2, à quarta jornada da Liga, num jogo em que os vila-condenses marcaram os três golos de
grande penalidade.
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A

Gil Vicente e Vitória de Setúbal
empatam sem golos em Barcelos
O Gil Vicente e o Vitória de Setúbal empataram no passado sábado (31) 0-0, em
jogo da quarta jornada da Liga, disputado em Barcelos.
Com esta igualdade, a formação de Barcelos ocupa o décimo posto com cinco

pontos, enquanto os sadinos estão no 15.º
lugar com três pontos, resultantes de três
empates, todos a zero, numa prova em que
ainda não venceram e não marcaram qualquer golo.
JN/MS

equipa de Carlos Carvalhal inaugurou o marcador logo aos seis minutos,
com um penálti de Filipe Augusto,
o Sporting deu a volta com golos de Bruno
Fernandes e Luiz Phellype, aos 20 e 53.
No entanto, nova reviravolta, desta vez
do Rio Ave e com mais dois penáltis, aos
86 (Ronan) e aos 90+1 (Filipe Augusto), fixou o resultado final.
O Sporting tem tido nos últimos jogos
entradas fortes e a pressionar alto, que lhe
têm dado ‘frutos’, como sucedeu frente ao
Sporting de Braga e ao Portimonense, mas
Carlos Carvalhal, precavido, fez o que os
‘leões’ talvez não contassem.
O Rio Ave surpreendeu o Sporting com
uma entrada muito forte no jogo, bloco alto, compacto, a pressionar todo no
meio-campo contrário e a colocar seis
unidades no processo ofensivo.
Não tardou a retirar disso dividendos, logo
aos seis minutos, na execução de um penálti
por derrube de Sebastian Coates sobre Medhi Taremi, que Filipe Augusto aproveitou
para colocar a sua equipa em vantagem.
A partir do primeiro quarto de hora o
Sporting começou a assentar o seu jogo e a
ter algum ascendente, altura em que Bruno

Fernandes, numa boa incursão de Acunã
pela esquerda, restabeleceu o empate.
A última meia hora da primeira parte foi a melhor fase do jogo para os leões,
que criaram alguns lances de muito perigo
junto à baliza do Rio Ave, aos 25, 29 e 45
minutos, mas a equipa do Rio Ave, muito bem orientada por Carlos Carvalhal, foi
sempre atrevida e jogou, quase sempre no
campo todo com o Sporting, sem medo.
Na segunda parte, o Sporting chegou
ao segundo golo aos 53 minutos por Luís
Phellype, a aproveitar uma sobra de um remate de Raphinha, que embateu num defesa
vila-condense, numa fase do jogo em que os
‘leões’ mantiveram o mesmo ritmo da primeira parte em busca do segundo golo.
É verdade que houve ainda uma grande
jogada de Raphinha, aos 62 minutos, a oferecer o golo a Bruno Fernandes, mas a partir
daí o Sporting baixou as linhas e passou a
querer gerir o 2-1, perante um Rio Ave bem
estruturado, com bons jogadores e sem receio de jogar cara a cara com um grande.
O Sporting tanto quis gerir, expondo-se
ao que viria a suceder: mais dois golos do
Rio Ave nos derradeiros minutos, ambos
de penálti, o primeiro cobrado por Ronan
e o segundo por Filipe Augusto.
Sebastian Coates, expulso perto do fim
do jogo por acumulação de amarelos, foi o
autor dos três penáltis.
JN/MS
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Expulsão madrugadora estendeu tapete
ao triunfo do F. C. Porto sobre o Vitória
O F. C. Porto venceu no passado domingo (1) o Vitória de Guimarães, por 3-0, em
partida da quarta jornada da Liga, em que
os vimaranenses jogaram em inferioridade numérica desde o primeiro minuto.
expulsão do jogador dos minhotos Edmund Tapsoba, logo no primeiro lance do encontro, abriu caminho para
um triunfo seguro dos dragões, sustentado
com o bis de Marega, que marcou aos 14 e
90+3, e com o golo de Marcano, aos 88.
Motivados com a vitória da última jornada, frente ao Benfica (2-0), os azuis e
brancos não poderiam beneficiar de uma
melhor entrada no jogo, pois, logo aos 50
segundos, o vimaranense Tapsoba recebeu
ordem de expulsão, depois de travar Marega, quando o maliano seguia para a baliza.
O madrugador incidente obrigou o técnico dos minhotos, Ivo Vieira, a refazer a
estratégia para este desafio, abdicando do
médio Pêpê para lançar Pedro Henrique
no desafio, mas com a equipa a demorar
para se readaptar.
Disso se aproveitou Marega, que, ainda
antes do quarto de hora, colocou os locais
em vantagem, aproveitando uma assistência de Corona, tirando dois adversários
do caminho e rematando para o 1-0.
A viver um pesadelo neste curto espaço
de tempo, o Vitória demorou a calibrar-se,
preferindo focar as suas atenções na contenção, perante um F. C. Porto que também não
carregou no acelerador, apesar de criar mais
algumas oportunidades de golo, nomeadamente por Marcano e Zé Luís, mas perdendo
Pepe, por lesão, ainda antes do intervalo.
Os vimarenses, que ofensivamente não
existiram no primeiro tempo, não conseguiram melhorar nesse capítulo após o
descanso, repetindo-se uma entrada mais
forte do F. C. Porto, apesar dos donos do
terreno continuarem sem deslumbrar.
Um cabeceamento de Mbemba, por
cima, e um remate de Marega, para defesa

Créditos: DR
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do guarda-redes Miguel Silva, ainda deram corpo a maior ambição dos ‘dragões’,
perante um adversário que só aos 75, por
Evangelista, forçou o guarda-redes da
casa a uma intervenção esforçada.
No entanto, quatro minutos depois, a
situação complicou-se ainda mais para o
Vitória de Guimarães, quando Davidson
foi expulso, alegadamente por protestos
com o árbitro Carlos Xistra, deixando a

equipa reduzida a nove unidades para os
últimos minutos.
A atitude do avançado brasileiro acabou
por estender o tapete para que os ‘dragões’
dessem a estocada final no adversário,
que, apesar de ainda ter sido adiada por
uma série de boas intervenções do guardião Miguel Silva, acabou confirmada com
um golo de Marcano, aos 88, na recarga a
um primeiro remate de Luís Diaz.

Já nos descontos, Marega deu volume ao
triunfo, assinando o bis com mais uma arrancada, solicitada por Otávio, que fixou o 3-0.
No último suspiro do desafio, João Carlos Teixeira ainda ameaçou o golo de honra
dos minhotos, na melhor oportunidade da
equipa em todo o desafio, mas que o guarda-redes do F. C. Porto, Marchesin, susteve para manter inalterado o marcador.
JN/MS
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Benfica regressa aos triunfos com goleada em Braga

O Benfica impôs no passado domingo (1)
uma goleada 4-0 no terreno do Sporting de
Braga, num encontro da quarta jornada da
Liga em que foi quase sempre melhor, com
segurança a defender e perigo a atacar.

A

pós 20 minutos sem ocasiões claras
de golo, a equipa treinada por Bruno
Lage chegou à vantagem num penálti marcado por Pizzi, aos 25, e resolveu
o desafio na segunda parte, com o segun-

do golo do médio, aos 47, e autogolos de
Bruno Viana, aos 51, e de Esgaio, aos 73,
depois de algumas ocasiões desperdiçadas
no final da primeira parte.
A equipa lisboeta subiu assim à vice-liderança da competição, com nove pontos, os
mesmos do F. C. Porto, com quem perdeu
na ronda anterior (2-0), e menos um do que
o líder Famalicão, enquanto a turma minhota, intensa no começo, mas incapaz de anu-

lar a velocidade benfiquista no resto do jogo,
ocupa o 13.º lugar, com quatro pontos.
Com André Almeida e Taarabt a assumirem pela primeira vez a titularidade nesta
época, as águias quiseram, desde cedo, responder ao desaire caseiro da jornada anterior com o F. C. Porto (2-0), aproximando-se da baliza de Matheus num lance em
que Seferovic falhou o cabeceamento, após
centro de Rafa (dois minutos) e num rema-

te de Taarabt, intercetado (três).
Já a equipa minhota, com Lucas, Galeno
e Hassan a serem novidades face ao onze
que garantiu a presença na fase de grupos da Liga Europa, após o triunfo sobre o
Spartak de Moscovo, na Rússia (2-1), também procurou o ataque nos primeiros 20
minutos, com trocas de bola rápidas, mas
sem reais ocasiões de golo.
Apesar da intensidade empregue pelas
duas formações, a tendência do encontro
continuou indefinida até ao momento em
que Hassan chegou atrasado a uma disputa
de bola e pontapeou a cara de Florentino no
interior da área bracarense (23 minutos),
com Pizzi, na marca dos 11 metros, a atirar
a bola para o lado contrário de Matheus (25).
Na frente do marcador, o Benfica soltou-se
e aproveitou as dificuldades do Braga para
recuar no terreno aquando da perda da bola
para criar três oportunidades claras, com
Seferovic, em boa posição, a não conseguir
acertar na baliza, aos minutos 33, 43 e 44.
Pelo meio, aos 37 minutos, o Sporting de
Braga desperdiçou a melhor oportunidade
do encontro, quando Ricardo Horta acertou no poste, assistido por Esgaio.
O treinador Ricardo Sá Pinto ainda tentou
elevar o rendimento arsenalista com as entradas de Murilo e Rui Fonte após o intervalo,
mas o Benfica decidiu a partida nos primeiros
seis minutos da etapa complementar.
Pizzi bisou ao minuto 47, num remate
de primeira no interior da área, após cruzamento de André Almeida, na direita, e
Bruno Viana marcou na própria baliza, aos
51, quando tentava intercetar uma bola colocada por Seferovic na pequena área.
O Braga ainda esboçou uma ténue reação, materializada num remate perigoso de
Murilo, mas sem grande convicção, antes de
ver o resultado assumir contornos de goleada, quando Esgaio fez autogolo na sequência
de um cruzamento de Jota, aos 73 minutos.
JN/MS
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Quinas de Ouro

Cristiano Ronaldo:
“Gostava que o Sporting tivesse
vencido um prémiozinho”
Na Gala Quinas de Ouro desta segunda-feira (2), Cristiano Ronaldo venceu na
categoria jogador do ano e emocionou-se com uma mensagem de Alex Ferguson a parabenizar o jogador português.
Bruno Lage, técnico do Benfica, venceu
entre os treinadores.

Créditos: DR
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Taça da Liga

F. C. Porto, Benfica, Sporting e Braga
já conhecem adversários na Taça da Liga
O sorteio da 3.ª fase da Taça da Liga teve
lugar, esta terça-feira (3), no Auditório do
Parque dos Poetas, em Oeiras.

O Sporting, bicampeão em título, vai
defrontar Rio Ave, Portimonense e Gil
Vicente no Grupo C. Por sua vez, o F. C.
Porto, finalista vencido da última edição,
pós duas rondas disputadas em sis- vai estar no Grupo D, com o Santa Clara,
tema de eliminatória, a Taça da Liga Chaves e Casa Pia, enquanto o Benfica, reentra agora na fase de grupos. Eis os cordista de vitórias (sete), jogará no Grupo
quatro grupos:
B, com o Vitória de Guimarães, o Vitória
de Setúbal e o Sporting da Covilhã.
Grupo A: Braga, Marítimo, Paços de FerO Grupo A será composto pelo Sporting
reira e Penafiel
de Braga, cujo estádio será o anfitrião da
final four, o Marítimo, o Paços de Ferreira
Grupo B: Benfica, Vitória de Guimarães, e o Penafiel.
Vitória de Setúbal e Covilhã
Os encontros vão ser disputados nos dias
25 e 26 de setembro (primeira jornada), 5
Grupo C: Sporting, Rio Ave, Portimonen- de outubro (segunda) e 21 e 22 de dezemse e Gil Vicente
bro (terceira), com os quatro vencedores
dos agrupamentos a seguirem para a final
Grupo D: F. C. Porto, Santa Clara, Chaves four, em 21, 22 e 25 de janeiro de 2020.
JN/MS
e Casa Pia

A

Acho que todos os nomeados podiam
estar aqui, fizeram épocas excelentes. 2018 foi um ano complicado.
Agora estas crianças não vão prestar muita atenção, mas vão-se lembrar... Levem
a sério os vossos sonhos. Sejam sérios e
acreditem nos vossos sonhos. Nunca deixem que ninguém vos puxe para baixo.
Pensem: “olha, é mais um a falar”. Vão
para a cama e pensem na vida, que foi o
que eu fiz. Obrigado à FPF, ao mister, ao
presidente, aos meus companheiros da
Seleção. A Liga das Nações parece fácil
mas fomos os primeiros a ganhar. Mas não
posso deixar de referir... Gostava que o
Sporting tivesse ganho um prémiozinho...
Para a próxima vamos lá”, disse o português depois de receber o prémio.
Já Bruno Lage, que na época passada
se sagrou campeão nacional pelo Benfica, venceu na categoria de treinadores. O
técnico recordou alguns episódios com os
outros nomeados.
“A minha primeira palavra tem de ser
para os outros nomeados. Talvez não se
lembrem mas tenho um passado em comum com alguns deles. Era treinador
dos juniores quando o mister Fernando
Santos era treinador da equipa principal.
Fizemos muitos jogos e nunca venci um.
O Paulo Fonseca do Estrela da Amadora
e também não consegui vencer. O Vítor
Oliveira... Quem o consegue vencer?
Encontrei-o na equipa B. Nunca o venci.
Como isto está mais vale nem jogar com o
Vítor Pereira. Para ganhar um dia temos
de perder muito. Temos de saber perder,
ninguém gosta, mas temos de saber perder”, disse Bruno Lage.

Lista dos vencedores:
Jogador do ano masculino: Cristiano Ronaldo (Juventus)
Jogadora do ano feminina: Jéssica Silva
(Levante/Lyon)
Treinador do ano futebol masculino:
Bruno Lage (Benfica)
Treinador do ano feminino: Miguel Santos
(Sporting de Braga)
Treinador do ano formação: Mário Silva
(F. C. Porto Juniores A em 18/19)
Equipa do ano masculino: Benfica
Equipa do ano feminina: Benfica
Jogador do ano futsal: Ricardinho (Inter
Movistar)
Jogadora do ano futsal: Fifó (Benfica)
Treinador do ano masculino futsal: Joel
Rocha (Benfica)
Treinador do ano futsal feminino: Luís
Conceição (Seleção Nacional de futsal)
Equipa futsal masculino: Benfica
Equipa futsal feminino: Benfica
Jogador futebol praia: Madjer (Sporting)
Equipa do ano futebol praia: Seleção Nacional A
Quinas de Platina: Fernando Santos (Selecionador nacional de futebol)
Prémio Vasco da Gama: Sporting (Futsal), Sporting de Braga (Futebol de Praia)
e F. C. Porto (Sub-19)
Prémio Prestígio: Jesualdo Ferreira
Prémio Presidente: Catarina Furtado
11 do ano Liga 2018/19: Iker Casillas (F.
C. Porto), Éder Militão (F. C. Porto), Rúben
Dias (Benfica), Alex Telles (F. C. Porto),
Grimaldo (Benfica), Danilo Pereira (F. C.
Porto), Pizzi (Benfica), Bruno Fernandes
(Sporting), Rafa Silva (Benfica), Seferovic
(Benfica) e João Félix (Benfica)
JN/MS

O holandês Marcel Keizer deixou o comando técnico da equipa de futebol do
Sporting, ao rescindir o contrato por mútuo acordo, menos de um ano após ter
assumido funções, disse à agência Lusa
fonte próxima do processo.

K

eizer, de 50 anos, deixa o clube três
dias depois de os ‘leões’ terem perdido por 3-2 na receção ao Rio Ave, em
jogo da quarta jornada da I Liga.
O holandês tinha contrato com o Sporting por mais duas épocas, até 30 de junho
2021, mas não chegou a completar um ano
no clube, ao qual chegou em novembro de
2018, sucedendo a Tiago Fernandes que
comandava interinamente a equipa, depois de o presidente Frederico Varandas
ter despedido José Peseiro.
Em 2018/19, o técnico conquistou dois
troféus, a Taça da Liga e a Taça de Portugal,
conquistados em janeiro e maio, respetivamente, e ambos em finais ganhas nas grandes penalidades diante do FC Porto.
A equipa do Sporting, que ocupa o quinto lugar da I Liga, com sete pontos, menos
três do que o líder Famalicão, vai ser comandada interinamente, segundo a mesma fonte, por Leonel Pontes, que orienta-

va a formação de sub-23 dos “leões”.
Esta época arrancou da pior forma para o
Sporting, ao ser goleado no início de agosto pelo Benfica na Supertaça, por 5-0, e ao
perder pontos em dois dos quatro jogos disputados na I Liga, na primeira jornada, em
casa do Marítimo (1-1), e na quarta, derrotado em casa pelo Rio Ave (3-2).
Com uma pré-época sem qualquer
triunfo, o clube não deixou sair a ‘estrela’
Bruno Fernandes - considerado o melhor
jogador da Liga em 2018/19 -, que assumiu
ter tido uma oferta do Tottenham, mas
vendeu Bas Dost (Eintracht Frankfurt), e,
no último dia do mercado, Thierry Correia
(Valência) e Raphinha (Rennes), emprestando ainda Diaby ao Besiktas.
Um dia antes do anúncio da saída do
Keizer, o do fecho das transferências, entraram Jesé Rodriguez (por empréstimo
do Paris Saint-Germain), Boulasie (por
empréstimo do Everton) e Fernando (por
empréstimo do Shakhtar Donetsk).
Marcel Keizer chegou ao Sporting sem
grande currículo, tendo como ponto alto ter
treinado a equipa principal do Ajax cerca de
seis meses, em 2017/18, antes de rumar ao Al
Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.
JN/MS
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deixa o comando técnico do Sporting
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Euro 2020

Estreante Ferro substitui lesionado Pepe

Créditos: DR

Na convocatória divulgada na passada
quinta-feira (29), o selecionador Fernando Santos teve como principal novidade
a chamada de Daniel Podence, também
uma estreia absoluta, numa lista em que
se destacam ainda os regressos de Daniel
Carriço e Renato Sanches.
Na nota publicada na sua página oficial,
a Federação Portuguesa de Futebol explica
que Pepe “foi dado como indisponível”,
depois de ter sido observado pela unidade
de saúde do organismo federativo.
Já no domingo (1), o FC Porto tinha informado que Pepe sofreu no jogo frente ao Vitória de Guimarães “uma contusão direta no
joelho direito, com hematoma marcado”.
Na qualificação para o Euro2020, Portugal procura ainda a primeira vitória,
depois de empates caseiros com Ucrânia
(0-0) e Sérvia (1-1).
A seleção lusa segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B com apenas dois
pontos, embora tenha menos dois jogos do
que a Ucrânia, que lidera, com 10, e do que
O defesa central Ferro, do Benfica, foi
chamada de Ferro à seleção princi- o Luxemburgo, que é segundo, com quatro.
chamado pela primeira vez à seleção
Com mais um jogo do que Portugal, a
pal é uma estreia para o central, num
momento em que a equipa das ‘qui- Sérvia é terceira classificada, também
portuguesa de futebol, para substituir
nos convocados para dois jogos de apu- nas’ se concentra para os jogos na Sérvia, no com quatro pontos, enquanto a Lituânia
ramento para o Euro2020 o portista Pepe, sábado (7), e na Lituânia, a 10 de setembro, segue em último, com apenas um ponto.
Os dois primeiros lugares do agrupaexcluído devido a lesão.
do Grupo B de qualificação para o Euro2020.

A

mento dão acesso direto ao Euro2020.
Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no ‘play-off’, via Liga das Nações.
Lista dos 25 convocados:
Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), José
Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).
Defesas: João Cancelo (Manchester City,
Ing), José Fonte (Lille, Fra), Mário Rui (Nápoles, Ita), Nelson Semedo (FC Barcelona,
Esp), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Rúben Dias (Benfica), Daniel
Carriço (Sevilha, Esp) e Ferro (Benfica).
Médios: Bruno Fernandes (Sporting),
Danilo Pereira (FC Porto), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Pizzi (Benfica), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing),
William Carvalho (Betis, Esp) e Renato
Sanches (Lille, Fra).
Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Gonçalo Guedes (Valência,
Esp), Rafa (Benfica), João Félix (Atlético
de Madrid, Esp), Daniel Podence (Olympiacos, Gre), Diogo Jota (Wolverhampton,
Ing) e Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita).
JN/MS

Liverpool mantém início vitorioso
e continua líder isolado em Inglaterra
O Liverpool manteve no passado sábado
O avançado argentino bisou, aos 42 e 55
(31) o arranque totalmente vitorioso na minutos, e assistiu Bernardo Silva, aos 78,
liga inglesa, após bater fora o Burnley, por no golo do extremo português.
3-0, resultado que permite manter a lideEm dificuldade continua o Chelsea, de
rança isolada da prova à quarta jornada.
Frank Lampard, que voltou a tropeçar, desm autogolo de Chris Wood, a meias ta vez em casa, frente ao Sheffield United.
Em Stamford Bridge, o avançado
com Alexander-Arnold, aos 33
minutos, abriu caminho à vitória Abraham bisou na primeira parte, aos 19
dos atuais campeões europeus, com Sadio e 43 minutos, mas os blues desperdiçaram
Mané, aos 37, e Roberto Firmino, aos 80, a a vantagem na segunda metade. Robinson
reduziu, aos 46, e Zouma, na própria baliaumentarem e diferença no marcador.
Com este triunfo, o Liverpool passou a za, aos 89, impediu o triunfo dos londrinos.
O português Ricardo Pereira foi titular
somar 12 pontos, mais dois do que o Manchester City, que durante algumas horas no triunfo caseiro do Leicester City sobre
roubou o comando ao reds, depois de go- o Bournemouth (3-1), com Vardy a bisar.
lear o Brighton, por 4-0.
O West Ham bateu o Norwich, por 2-0, em
Bernardo Silva, que iniciou o encontro Londres.
no banco de suplentes, foi lançado na parNo primeiro jogo do dia, o Manchester
tida aos 78 minutos e, segundos depois, fez United foi empatar (1-1) ao campo do Souo quarto golo da equipa de Pep Guardiola, thampton, que contou com Cédric Soares
num encontro em que a grande figura foi no onze titular.
Sérgio Aguero.
JN/MS
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Arsenal e Tottenham empatam
no fecho da quarta ronda
Arsenal e Tottenham fecharam no passado
domingo (1) a quarta jornada da liga inglesa
com um empate (2-2) no dérbi de Londres,
num encontro em que o spurs deixaram fugir uma vantagem de dois golos.

Créditos: DR

N

a casa do seu eterno rival, o Tottenham abriu o marcador logo aos 10
minutos, pelo dinamarquês Christian Eriksen, e aumentou a diferença aos
40, por Harry Kane, na marcação de uma
grande penalidade.
Ainda antes do intervalo, aos 45+1 minutos, o francês Lacazette reduziu para o
Arsenal e, aos 71, o gabonês Aubameyang
refez a igualdade.
Com este resultado, o Arsenal passou a
ocupar o quinto lugar, com sete pontos,
enquanto o Tottenham, que somou o terceiro jogo seguido sem vencer, está em
nono, com cinco pontos.
Antes, o Everton, de Marco Silva, venceu o Wolverhampton, de Nuno Espírito
Santo, por 3-2, com um bis de Richarlison
e com a “ajuda” de Rui Patrício.
Em Liverpool, no Goodison Park, o

guarda-redes português atrapalhou-se
com a bola logo aos cinco minutos, depois
de um passe de um defesa dos wolves, e
permitiu o tento inaugural de Richarlison.
Pouco depois, aos nove minutos, Saiss
refez a igualdade, mas Iwobi, aos 12, voltou a dar vantagem à equipa da casa, resultado que se manteve até ao intervalo.
Na segunda parte, os wolves, adversário
do Sporting de Braga na Liga Europa, voltaram a chegar ao empate, aos 75 minutos,
pelo mexicano Jiménez, ex-jogador do Benfica, mas Richarlison deu o triunfo ao Everton, aos 80, batendo novamente Patrício.
Do lado do Everton, Marco Silva contou
com André Gomes a tempo inteiro, enquanto no Wolverhampton, além de Rui
Patrício, Rúben Neves e Rúben Vinagre
foram titulares e Diogo Jota, João Moutinho e Pedro Neto foram lançados durante
o decorrer do encontro.
Na ‘Premier League’, o Everton está em
sexto lugar, com sete pontos, enquanto os
wolves caíram para o 17.º posto, com três,
e continuam sem vencer na prova.
JN/MS
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O Barcelona empatou (2-2) no passado
sábado (31) no terreno do Osasuna, num
jogo em que Anssumane Fati, de 16 anos,
tornou-se o mais jovem de sempre a marcar pelos catalães na liga espanhola.

A

formação da casa adiantou-se no
marcador logo aos sete minutos,
por intermédio do médio espanhol
Roberto Torres, que aproveitou um cruzamento largo de Brandon Llamas para ‘fuzilar’ a baliza de Ter Stegen.
O técnico dos culés, Ernesto Valverde,
decidiu mexer na equipa para a segunda
parte, lançando Fati para o lugar do português Nélson Semedo e, aos 51 minutos, a
nova coqueluche do Barça justificou a apos-

ta, apontando um bom golo de cabeça, após
cruzamento milimétrico de Carles Pérez,
também ele da cantera catalã, batendo um
recorde que pertencia a Bojan Krkic.
O mesmo Carles Pérez voltou a estar em
destaque, ao fazer nova assistência aos 64
minutos, desta feita para uma bela conclusão do brasileiro Arthur, que também se estreou a marcar pelo Barcelona.
Porém, aos 81 minutos, Roberto Torres
bisou no encontro, marcando um penálti, após Piqué cortar a bola com o braço na
área dos catalães, e fixou o resultado final
nos 2-2, confirmando o mau arranque do
Barcelona na La Liga, com uma derrota, um
empate e apenas uma vitória em três jogos.
JN/MS

Créditos: DR

Imprensa espanhola fez pacto de silêncio
sobre doença da filha de Luis Enrique

Xana, de nove anos, a filha mais nova do
treinador e ex-selecionador espanhol Luis
Enrique morreu na passada quinta-feira
(29), vítima de um tumor ósseo maligno. No
país vizinho, a maioria dos jornalistas sabia
da doença da menina, mas todos respeitaram a privacidade a pedido da Federação.

N

uma altura em que tudo parece valer no jornalismo, os profissionais
da imprensa em Espanha provaram
que ainda há espaço para a ética, fazendo
um pacto de silêncio sobre a doença que
acabou por matar Xana, “depois de cinco meses a lutar contra um osteosarcoma”, como informou o ex-selecionador da
“Roja” e ex-treinador do Barcelona.
A notícia chocou o mundo, mas no país
vizinho havia quem soubesse há muito da
luta por que passava a menina e o sofrimento de Luis Enrique e da mulher, Elena Cullell, por tentar uma cura, apesar de
nunca ter sido garantida pelos médicos.
Jornalista da área do desporto e jogadores de grandes clubes conheciam a situação, mas nunca se ouviu nada na praça
pública, nem em nenhum jornal ou revista, o que foi louvado pelo filho da ex-

-ministro espanhol José Ignacio Wert nas
redes sociais: “Importa sublinhar o papel desempenhado pelos jornalistas, que
atenderam à discrição que o protagonista
solicitou com toda a lógica. Com a falta de
escrúpulos e o gosto pela morbidade predominante, era fácil esperar o contrário”.
Foi por isso que, na hora de partilhar o
triste desfecho, Luis Enrique agradeceu “a
discrição e compreensão”, até porque nem
sempre a imprensa espanhola respeitou a
dor alheia. Aconteceu, como lembra o jornal “El Español” quando se descobriu que
o filho da atriz Ana Obregón, de 27 anos,
também tinha cancro, e rapidamente começaram a circular imagens da família.
Mas Xana era menor e o pai sempre preservou a intimidade da mulher e dos três
filhos (é pai também de Pacho, de 19 anos,
e Sira, de 17 anos). Além disso, a Federação
Espanhola de Futebol abriu o jogo com os
jornalistas e pediu respeito perante o drama.
Foi em março quando Luis Enrique não
esteve no jogo de qualificação para o Euro
2020 contra Malta, por “motivos familiares
de força maior”.”Dissemos aos jornalistas
que geralmente nos acompanhavam o que
estava a acontecer e pedimos respeito”, explicou uma porta-voz da Federação ao “El
Español”. Apenas um site não acatou o pedido, avançando com a notícia de que ninguém fez eco e que passou despercebida.
Luis Enrique soube da doença da filha
mais nova a 25 de março, pouco depois de
se ter apresentado bem disposto na conferência de imprensa de antevisão do jogo
contra Malta, quando recebeu um telefonema da mulher e soube o motivo das dores de que a menina se queixava.
Abalado, informou o presidente da Federação espanhola e regressou a Barcelona, na companhia de Joaquín Valdés, psicólogo da seleção e seu amigo pessoal. Em
junho, deixou mesmo os comandos técnicos da “Roja”.
JN/MS
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O primeiro golo oficial de João Félix
com a camisola do Atlético de Madrid

A

equipa de Madrid acabou por venJoão Félix estreou-se a marcar pelo
Atlético de Madrid, no passado domingo
cer (3-2) com golos de João Félix,
(1), frente ao Eibar na terceira jornada da
Vitolo e Thomas Partey.
liga espanhola. Aos 27 minutos, numa alPelo Eibar, marcaram Charles Dias e
tura em que os colchoneros perdiam por Anaitz Arbilla.
2-0, o português reduziu para a equipa
A equipa de Simeone lidera a liga espada casa depois de uma assistência de nhola com 9 pontos.
Diego Costa.
JN/MS

Leipzig vitorioso em Monchengladbach
O Leipzig, adversário do Benfica no Grupo G da Liga dos Campeões, ganhou, na
passada sexta-feira (30), fora, ao Borussia Monchengladbach, por 3-1, em jogo
da terceira jornada, isolando-se no comando da Liga alemã.

bola no ataque e galgou metros entre adversários até bisar.
Aos 90+1, o avançado suíço Breel-Donald Embolo ainda reduziu, de cabeça,
correspondendo a um livre na direita,
contudo, o Leipzig não vacilou e Werner,
imo Werner foi o herói da partida ao aos 90+4, sentenciou, aproveitando um
apontar os três golos. Aos 38 minu- deficiente corte de cabeça adversário para
tos, inaugurou o marcador na cara do se isolar e atirar a contar.
guarda-redes e depois, aos 47, roubou uma
JN/MS

T

Jorge Jesus vence duelo com Scolari
e Flamengo volta à liderança
O Flamengo ganhou no passado domingo (1) ao Palmeiras por 3-0, ascendendo à liderança do campeonato brasileiro, num encontro que colocou frente a
frente o técnico português Jorge Jesus
e o antigo selecionador de Portugal, Luiz
Felipe Scolari.

outro aos 38 minutos. ‘Gabigol’ conta já com
12 golos em 12 encontros do Brasileirão.
Já o Palmeiras, orientado por Scolari, que
viu dois golos da sua equipa serem anulados pela equipa de arbitragem, terminou a
partida com menos um jogador, depois de o
defesa paraguaio Gustavo Gomez ter visto o
cartão vermelho, aos 82 minutos.
ponta de lança Gabriel, que passou
Com os três pontos obtidos, a formação
pelo Benfica, continua de pé quente, de Jorge Jesus voltou à liderança da Liga
marcando dois golos neste encontro brasileira, partilhada com o Santos, tendo
(11 e 61 minutos), o segundo de penálti, e o ambas as equipas 36 pontos.
JN/MS
uruguaio Giorgian De Arrascaeta apontou
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Barcelona empata em casa
do Osasuna com golo histórico
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Canada’s Bianca Andreescu
tops Elise Mertens to reach
U.S. Open semis
The 19-year-old from Mississauga, Ont., in her chair, and nodded her head and smiled.
“This is honestly so crazy,” she said in
posted yet another comeback victory,
beating No. 25 seed Elise Mertens of her televised post-match interview on
Belgium 3-6, 6-2, 6-3 on Wednesday (4). court. “A year ago I was in the qualifying
round. I was suffering from a back injut was the 12th consecutive three-set ry. And now, what I’ve accomplished this
victory for the Canadian, who moved year, I’m speechless. I need someone to
into her first career Grand Slam semifi- pinch me right now. Is this real life?”
nal Thursday (5) night against No. 13 seed
The conditions were challenging for
Belinda Bencic of Switzerland.
both players. There was heavy humidity,
Andreescu looked anguished after her stagnant air inside Arthur Ashe Stadium
quarterfinal win as she looked over at her su- and bugs all around - and on - the court
pporters. And then she sat down, leaned over that had to swated away before serves.

I

Andreescu changed her sweat-soaked top
on the court after the first set. She used the
ice towel around her neck, hugging it to her
face at times and running it down her legs.
Mertens, in comparison, looked far
cooler - on the outside, at least. But both
players went off for a complete change of
clothes after the second set.
With no American featured in the women’s match and Rafael Nadal coming up
afterwards, the New York fans were late to
fill up Arthur Ashe Stadium. Throughout,
even deep into the third set, they were entering the stadium, and milling about in the
lower bowl.
Fans were engaged and noisy during Andreescu’s match against American Taylor
Townsend on Monday (2) night, even if
they were cheering for her opponent and
getting on Andreescu at times. But there
was a low-level buzz going around the stadium Wednesday (4).
It wasn’t Andreescu’s kind of crowd.
And her early energy level reflected it.
In the early going, everything went right for
Mertens, who clipped lines with regularity.
The unforced errors piled up for Andreescu.
Mertens won 82 per cent of the points on her
own second serve in that first set. Andreescu
had to settle for a 26 per cent success rate.
She did her best to pump herself up,
though. And she cleaned up her game significantly even as Mertens’s level dropped
from the championship level she displayed
in the first set.
Andreescu has had plenty of slow starts
in 2019, and has built a reputation for turning things around.
She has 43 matches wins on the season,
and needed three sets to win 17 of those. Of
those three-set wins, 10 came after she lost
the first set.
Andreescu has also won her last 12 three-set matches.
Andreescu, who began her first career
U.S. Open ranked No. 15, will end up in the
top 10 when the new rankings come out
Monday (2).
Sportsnet/MS

Djokovic
desiste do
US Open.
Novak Djokovic abandonou no domingo (1)
o US Open, quarto e último “Grand Slam”
de ténis da temporada, numa jornada
em que Roger Federer e Serena Williams
avançaram para os quartos de final, com
Qiang Wang, que eliminou Ashleigh Barty.

O

sérvio líder do “ranking” mundial
desistiu no terceiro “set” do embate
com o suíço Stan Wawrinka, quando perdia por 4-6, 5-7 e 1-2, depois de uma
hora e 46 minutos.
“Notei que não me sentia bem! Nunca
gostei de avançar desta maneira”, reconheceu o suíço, que, nos quartos de final,
vai bater-se com o russo Daniil Medvedev,
quinto da hierarquia, que derrotou o alemão Dominik Koepfer, 118 do mundo, por
3-6, 6-3, 6-2 e 7-6 (7-2).
A contas com problemas no ombro esquerdo, o atual campeão do “major” norte-americano retirou-se, em benefício de
Wawrinka, 23.º do circuito, no mesmo
“court” Arthur Ashe Stadium em que que
tinha vencido o sérvio na final de 2016.
“A dor tem sido uma constante durante
semanas. Em alguns dias mais forte, noutros com menos intensidade e, obviamente, experimentando coisas diferentes para
a eliminar. Às vezes, o tratamento funciona, noutras não e é simplesmente o teu
corpo que te diz quando não podes continuar”, afirmou Djokovic.
Apesar de assumir a frustração com o
abandono - o segundo na última década,
depois dos quartos de final de Wimbledon
2017, frente ao checo Tomas Berdych -, o
vencedor de 16 torneios do “Grand Slam”,
incluindo quatro dos cinco últimos, disse
acreditar nas suas possibilidades de superar Federer, que detém o recorde masculino de 20 “majors”.
JN/MS

RESTAURANTE

O BENFICA
3 PRATOS DIFERENTES
TODOS OS DIAS
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
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Judo

Portugal cai na primeira ronda
na prova por equipas do Mundial de Judo
A seleção portuguesa de judo foi elimina- azeris chegaram ao triunfo final, com o suda pelo Azerbaijão, por 4-3, na competi- cesso de Nijat Shikhalizada diante de Jorge
ção por equipas dos Mundiais, no último Fernandes, em -73 kg, também por ippon.
Depois da medalha de prata no Europeu
dia dos campeonatos na capital japonesa.
de 2019, em Minsk, na competição por
ortugal, atual vice-campeão da Euro- equipas, Portugal termina os Mundiais no
pa coletivamente, começou a ronda a terceiro lugar do medalheiro, com o ouro
vencer, com o triunfo de Bárbara Timo, de Fonseca e a prata de Timo, sendo apevice-campeã do mundo em -70 kg, frente a nas superado por Japão (três ouros, cinco
Gunel Hasanli, por ippon, em 2.40 minutos. pratas e quatro bronzes) e França (três ouNo entanto, os azeris adiantaram-se ao ros e dois bronzes).
Destacaram-se ainda Patrícia Sampaio
vencerem os dois combates seguintes, em
-90 kg e +70 kg por Mammadali Mehdiyev (-78 kg) e Joana Ramos (-52 kg), que tere Yryna Kindzerska, frente a Anri Egutid- minaram nos quintos lugares das respetivas categorias, e Telma Monteiro (-57 kg)
ze e Rochele Nunes, respetivamente.
Rochele Nunes voltou a ‘lutar’ com Kin- e Rodrigo Lopes (-60 kg), ambos nonos.
Portugal soma um total de 11 subidas ao
dzerska e conseguiu empatar a eliminatópódio em Mundiais, na sua maioria conria 2-2, ao vencer a azeri por ippon.
Seguiu-se o embate de +90 kg, entre quistados por Telma Monteiro (vice-camJorge Fonseca diante de Zelym Kotsoiev, peã em 2009, 2010 e 2014 em -57kg e em
no qual o campeão do mundo de juniores 2007 em -52kg e medalha de bronze em
em 2017 conseguiu vencer o vencedor do -52 kg em 2005).
Filipa Cavaleri (em -57 kg em 1995),
título mundial de -100 kg, por ippon, ao
Guilherme Bentes (-71kg em 1997), Catafim de 1.45 minutos.
Telma Monteiro, a portuguesa mais me- rina Rodrigues (open em 2001) e João Neto
dalhada de sempre, voltou a empatar, ao (-73 kg em 2003) foram os outros portuderrotar nos -57 kg Ichinkhorloo Munkh- gueses a conquistar medalhas de bronze.
tsedev, por ippon, em 3.31 minutos, mas os
JN/MS
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Fórmula 2
Piloto francês Anthoine Hubert morre
vítima de acidente no GP da Bélgica
O Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 2
do passado sábado (31) ficou marcado por
uma tragédia. Anthoine Hubert, de apenas
22 anos, perdeu a vida na sequência de
um acidente em Spa-Francorchamps.

último sido transportado para o hospital
vítima de fraturas nas pernas. Alesi foi observado na mesma unidade hospitalar e já
recebeu alta médica.
O francês Anthoine Hubert tinha somado duas vitórias, no Mónaco e Paul Ricard,
acidente verificou-se na segunda e ocupava o oitavo lugar no Mundial. Huvolta da prova e envolveu ainda o bert era um dos mais promissores pilotos
francês Giuliano Alesi e o norte-a- da nova geração.
JN/MS
mericano Juan Manuel Correa, tendo este
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O

vantagens de ter um apartamento no alg
Saiba 8 m rendimento garantido com a Camil arve
o
c

SPORTING FC 2019/20 INDOOR SEASON
SPORTING
2019/20
INDOOR
SEASON
REP TRY FC
OUT,
BROCKTON
STADIUM.
REP TRY OUT, BROCKTON STADIUM.

Apartamentos no Algarve para férias e investimento

No Algarve poderá comprar ou alugar um apartamento de 2 quartos todo mobilado, a cinco minutos
da praia, com as condicionado, aquecimento, estacionamento, piscinas para crianças e adultos
Terá um rendimento de 5 a 8 mil euros ao ano

AGE GROUP
AGE GROUP

SEPT 9
SEPT 9

SEPT 10
SEPT 10

SEPT 11
SEPT 11

SEPT 13
SEPT 13

LEARNING TO TRAIN

6-7 PM
6-7 PM

6-7 PM
6-7 PM

6-7 PM
6-7 PM

6-7 PM
6-7 PM

TRAINING TO TRAIN
2005-2006-2007

7 -8 PM
7 -8 PM

7 -8 PM
7 -8 PM

7 -8 PM
7 -8 PM

7 -8 PM
7 -8 PM

TRAINING TO COMPETE
2002-2003-2004
TRAINING TO COMPETE
2002-2003-2004

8-9 PM
8-9 PM

8-9 PM
8-9 PM

8-9 PM
8-9 PM

8-9 PM
8-9 PM

2008-2009-2010-2011

LEARNING TO TRAIN
2008-2009-2010-2011

TRAINING TO TRAIN
2005-2006-2007

•

•
•

Program may be altered due to unforeseen circumstances
Players must come fully prepared to practice in soccer gear. Shin guards/pads

•

and cleats are mandatory .
All players must check-in at registration desk. New players must attend with at

•

least one parent.
For more information, contact us at info@sportingfctoronto.com .

•

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

www.camil.ca

Program may be altered due to unforeseen circumstances

•

•

and cleats
mandatory
. gear. Shin guards/pads
Players must come fully prepared
to are
practice
in soccer

least one desk.
parent.New players must attend with at
All players must check-in at registration

For more information, contact us at info@sportingfctoronto.com .

www.mileniostadium.com
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September could be a favourable month
for Toronto FC

Jogos na TV

QUALIF. EURO
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6
SETEMBRO

Currently clinging onto the final playoff spot in the
Eastern Conference, Toronto FC will play five of
their final six regular-season matches in a congested September that also includes a home-and-home
with 401-rivals Montreal Impact for Canada’s trophy.

T

he Reds will open September on the weekend
when the team travels to FC Cincinnati to take
on the Eastern Conference bottom feeders. The
expansion-side has already been eliminated from
playoff contention, and with healthy attacking options expected to be available for coach Greg Vanney,
Saturday’s match becomes that much more important for the Reds to walk away with three points.
Toronto FC will then make a trip to the Big Apple a
week from today to take on a red-hot New York City
FC team who’ve won five of their last six matches. To
add a little bit more colour to this tilt — as if it needed it
— TFC and New York would matchup in the first round
if the playoffs were to begin today.
And despite having already clinched a playoff spot,
NYCFC coach Dome Torrent insists he will be playing
his best 11 moving forward. With that said, Toronto FC
did get the better of New York earlier this season in a
4-0 smacking thanks to some debut magic from Alejandro Pozuelo, so expect a good mid-week contest.

Toronto’s lone regular-season home fixture comes
the following Sunday (Sept. 15) against the Western
Conference’s 11th-place Colorado Rapids in their first-and-only meeting this season. Point blank, it’ll be
disappointing if TFC doesn’t walk away with a pivotal
three points in this one.
The Reds will then change pace slightly when they
travel to Montreal for another mid-week matchup —
this time for the opening leg of the Canadian Championship Finals on Sept. 18. The second leg concludes
at BMO Field a week later on Sept. 25, but not before
TFC makes their second visit to Los Angeles this year
to take on a formidable LAFC side on Sept. 21.
Finally, Toronto will end their ever-busy September with a visit to the Windy City to face 35-year-old
Bastian Schweinsteiger and the Chicago Fire in what
could turn out to be a very decisive matchup, depending on how this pivotal month plays out. As it stands,
Chicago sits four points back from Toronto FC in 10th
place, however, the Reds do have two games in hand,
so there’s still a lot of football left to be played.
As always, make sure you follow along with Waking
the Red, as we’ll have all of your Toronto FC coverage
down the home stretch.
WTR/MS

CONCACAF

MLS

QUALIF. EURO

HORA

CANAL

ESTÓNIA

BIELORRÚSSIA

12:00 PM

TSN GO

CHIPRE

CAZAQUISTÃO

12:00 PM

ALEMANHA

HOLANDA

2:45 PM

ESLOVÁQUIA

CROÁCIA

2:45 PM

ESCÓCIA

RÚSSIA

2:45 PM

SAN MARINO

BÉLGICA

2:45 PM

MARTINICA

TRINIDAD E
TOBAGO

6:00 PM

FLOFC

CANADÁ

CUBA

8:00 PM

FLOFC,
ONE
SOCCER

EL SALVADOR

ST. LUCIA

10:00 PM

FLOFC
MLS LIVE,
TSN GO /
4

CINCINNATI

TORONTO FC

7:30 PM

ORLANDO CITY SC

LOS ANGELES FC

7:30PM

COLORADO RAPIDS

SEATTLE
SOUNDERS FC

9:30 PM

PORTLAND TIMBERS

SPORTING KC

10:50 PM

KOSOVO

REPÚBLICA
TCHECA

INGLATERRA

BULGÁRIA

CONCACAF

12:00 PM

SÉRVIA

PORTUGAL

2:45 PM

TSN GO

2:45 PM

SPORT TV
3

FRANÇA

ALBÂNIA

2:45 PM

TSN GO

REPÚBLICA
DOMINICANA

3:00 PM

FLOFC

CURAÇAO

HAITI

6:00 PM

FLOFC

ST. KITTS AND NEVIS

GUIANA
FRANCESA

7:00 PM

FLOFC

ILHAS CAIMÃO

BARBADOS

7:30 PM

FLOFC

PANAMÁ

BERMUDAS

9:00 PM

FLOFC

3:55 PM

MLS LIVE,
DAZN

RIO AVE

Créditos: DR

MLB

Josh Donaldson doubled and drove in three runs,
Mike Foltynewicz pitched five scoreless innings,
and the streaking Atlanta Braves won their sixth
straight game with a 7-2 victory over the Toronto
Blue Jays on Tuesday (3) night.

O

zzie Albies added an early RBI for the Braves, who
are 14-2 since Aug. 16 and 32 games over .500 for
the first time since the 2003 team finished 101-61.
Tyler Flowers’ three-run double in the eighth finished off the Blue Jays, who have lost 12 of 15 to fall a
season-worst 30 games under .500.
Foltynewicz (5-5) allowed a baserunner in each
of his innings, but none in scoring position. His last
threat came from Randal Grichuk, who singled to begin the fifth and was erased on a double play.
The Braves led 2-0 in the first off Wilmer Font (3-4).
Ronald Acuna Jr., mired in a .162 slump since Aug. 13,

tripled off the brick wall in right and scored on Albies’
single. Albies advanced on Freddie Freeman’s opposite-field double down the third base line and scored
when Donaldson lined a single to left.
Donaldson lined a double to left in the fifth off T.J.
Zeuch, scoring Acuna and Freeman to make it 4-0.
Donaldson is 6 for his last 15 with six RBIs over his last
three games.
Bryse Wilson, the second Atlanta pitcher, gave up
Rowdy Tellez’s second homer in the last two nights and
Derek Fisher’s RBI double to make it 4-2 in the seventh.
Foltynewicz walked three and struck out two.
Atlanta has won his last nine starts, though the right-hander has a 5.27 ERA over that span.
Font, getting a spot start for the Blue Jays, gave up
two runs and four hits in one inning.
CityNews/MS
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CONCACAF

NEW ENGLAND

VITÓRIA SPORT
CLUBE
BÓSNIA E
HERZEGOVINA

HORA
10:00 AM

CANAL
SPORT TV
1

9:00 AM

TSN GO, 2
TSN GO

SUÍÇA

GIBRALTAR

12:00 PM

GEÓRGIA

DINAMARCA

12:00 PM

TSN GO

ROMÉNIA

MALTA

12:00 PM

SPORT TV
5

ESPANHA

ILHAS FAROÉ

2:45 PM

TSN GO

SUÉCIA

NORUEGA

2:45 PM

TSN GO, 2

GRÉCIA

LIECHTENSTEIN

2:45 PM

SPORT TV
5

FINLÂNDIA

ITÁLIA

2:45 PM

TSN GO

SAINT MARTIN

U.S. VIRGIN
ISLANDS

3:00 PM

FLOFC

DOMINICA

6:00 PM

FLOFC

GRANADA
NICARÁGUA

6:00 PM
6:00 PM

FLOFC
FLOFC

SÃO VICENTE E
GRANADINAS
BELIZE
SURINAME
GUIANA

JAMAICA

7:00 PM

FLOFC

TRINIDAD E TOBAGO

MARTINICA

9:00 PM

FLOFC

HORA
AZERBAIJÃO

CROÁCIA

12:00 PM

CANAL
TSN GO,
4, 5

ESTÓNIA

HOLANDA

2:45 PM

TSN GO, 5
SPORT TV
4

HUNGRIA

ESLOVÁQUIA

2:45 PM

IRLANDA DO NORTE

ALEMANHA

2:45 PM

POLÓNIA

ÁUSTRIA

2:45 PM

TSN GO, 4

ESCÓCIA

BÉLGICA

2:45 PM

ANTÍGUA E BARBUDA

ARUBA

3:00 PM

SPORT TV
3
SPORT TV
2
FLOFC

CUBA

CANADÁ

7:15 PM

FLOFC

HORA
INGLATERRA

KOSOVO

2:45 PM

LUXEMBURGO

SÉRVIA

2:45 PM

CANAL
TSN GO,
1, 4
SPORT TV
5

LITUÂNIA

PORTUGAL

2:45 PM

TSN GO, 5

FRANÇA

ANDORRA

2:45 PM

TSN GO

MONTSERRAT

ST. LUCIA

4:00 PM

FLOFC

HAITI
REPÚBLICA
DOMINICANA
NEW YORK CITY

CURAÇAO

6:00 PM

FLOFC

EL SALVADOR

6:00 PM

FLOFC

TORONTO FC
MINNESOTA
UNITED
LA GALAXY

7:00 PM

MLS LIVE

8:30 PM

MLS LIVE

HOUSTON DYNAMO
MLS

ANDORRA

TSN GO

MONTSERRAT

I LIGA

CONCACAF

CANAL
TSN GO /
2
TSN GO /
12:00 PM
2
SPORT TV
12:00 PM
2

UCRÂNIA

NEW YORK CITY

8
SETEMBRO

HORA

9:00 AM

MOLDÁVIA

MLS

QUALIF. EURO

MLS LIVE
MLS LIVE,
DAZN
MLS LIVE,
DAZN

LITUÂNIA

TURQUIA
7
SETEMBRO

SPORT TV
2
TSN GO,
1, 5
SPORT TV
5
TSN GO
SPORT TV
3

ISLÂNDIA

ARMÉNIA

Josh Donaldson leads Braves to 7-2 victory
over Blue Jays
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COLORADO RAPIDS
REAL SALT LAKE

SJ
EARTHQUAKES

9:00 PM

MLS LIVE

9:30 PM

MLS LIVE,
DAZN

OPEN HOUSE

SÁBADO E DOMINGO, 7 E 8 DE SETEMBRO
201 PELLATT AVE, TORONTO

NOVO PREÇO - $999,999
Bungalow elevado, recentemente renovado
numa excelente localização! Com frente em
pedra e estuque, é composto por 3 quartos +1,
2 cozinhas, 2 casas-de-banho e uma cave
acabada com entrada separada.
Quintal incrível com piscina—mais de 100k
investidos em melhoramentos de grande
qualidade.
Inclui: 2 frigoríficos, 2 fornos, máquina de
lavar loiça, microondas, máquina de lavar
roupa e secar.

“LIST”

POR APENAS

1

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

% AVALIAÇÃO
GRATIS

Mississauga
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com
Sónia Ávila

Sales Representative

Flower City Realty


647.274.4809
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Hurontario LRT project back on track

The long-awaited, $1.5-billion Hurontario
Light Rail Transit (LRT) project that will run
through – and connect – Mississauga and
Brampton is on track with major construction work expected to start very soon.

O

n Aug. 26 Metrolinx and Infrastructure Ontario announced Mobilinx as the
preferred proponent to design, build,
finance, operate and maintain the project.
Members include John Laing, Astaldi,
Hitachi, Transdev, Amico Concessions
and Salini Impregilo as applicant leads
and other firms Amico, Bot, IBI Group,
Hitachi, Morrison Hershfield, Arcadis,
Daoust Lestage, National Bank and HSBC
also participating.
The next stage for the project will be for
Mobilinx and the procurement agencies to
hammer out final details of the project before financial close is reached and the project cost is announced.
Joe Perrotta, director of Mississauga’s

LRT project office, noted that over the last
decade Mississauga, along with businesses
and residents, have been making “significant plans” in anticipation of the LRT.
“Mississauga continues to work closely
with Metrolinx to advance the project,” he
said, “including ongoing preparatory construction to move utilities.”
Perrotta said the LRT project office will
provide Mississauga council with a more
formal update in September.
That update, he said, will include details
about some of the changes to the scope
of the project that were announced by
Metrolinx in March such as removing the
Mississauga city centre loop, deferring a
pedestrian bridge at the Cooksville GO
station, removing a stop at Highway 407,
and changing street-scaping.
The changes were announced by the
provincial government in an effort to
shave costs from the project.

The decision to cut the Mississauga loop
reduced the 18-kilometre rapid transit
route from 22 to 19 stops.
The corridor has been progressing slowly
but surely for several years. A funding commitment for the project was first announced
by the Liberal government in 2015.
Although preparatory work had started
on the corridor, there was concern that
the project would be cancelled by the government of Premier Rob Ford.
The NDP and others tried to get a commitment to the future of the venture, with
no luck, and the province refused to refute
rumours the corridor might be axed.
Over the last several months, however,
the bids moved forward with the last of the
three pre-qualified teams submitting their
bids on April 18.
Prep work for the LRT began two years
ago. A report presented to Mississauga
councillors by Geoff Wright, the city’s
transportation and works commissioner,
indicates that as of spring 22 preparatory
construction projects were completed
with five in progress. Another 19 are to be
completed by spring 2020.
Since 2017, there has been a lot of utility
relocation work done along the length of
the corridor.
Metrolinx has been sending out information about early works locations, timelines
and potential impact through its social media
channels. Notices were sent to residents and
businesses near the work areas.
There has also been significant community outreach in anticipation of the project.
During the first five months of 2019,
community outreach continued to build
in the lead up to major construction. In
2018, Metrolinx-led community outreach
efforts enabled nearly 8,000 individuals to
ask questions and get more information.
Metrolinx has now conducted more than
40 information sessions at office towers,
apartment buildings, libraries, community
centres and transit facilities and held 20 open

houses or corridor committee meetings,
which are held quarterly with stakeholders
in each of the four wards along the corridor.
Metrolinx is also opening Hurontario
LRT community offices in Mississauga and
Brampton for the duration of the project. The
Mississauga office will be staffed by Metrolinx community relations team members.
In preparation for the major work, staff
have also been busy acquiring strips of
property that are needed to make way for
the corridor. Currently, there are about 135
privately-owned strips of property along
the corridor that need to be purchased and
65 parcels of government-owned land that
need to be acquired for road-widening,
new sidewalks, multi-use trail, utilities,
landscaping and other uses.
Possession of most of the land is required
in early 2020. A number of agreements have
been achieved with owners, however Infrastructure Ontario notes that in order to ensure project timelines are met it has been
necessary to initiate expropriation proceedings against owners of properties where
amicable agreements couldn’t be achieved.
Such proceedings can take approximately 12
to 14 months to be concluded.
Hurontario LRT staff also began working
in spring 2018 to ensure the LRT route was
clear of encroachments by reaching out to
property owners and tenants to give them
an opportunity to collect items on city property, ranging from signs to planters and other
items without enforcing the city’s by-law.
More than 110 encroachments were
identified by staff. Infrastructure Ontario
reports that most property owners and
tenants were co-operative and removed
encroachments by the end of 2018.
However, enforcement did issue subsequent notices to some property owners
with a May 2019 deadline. By that date, 15
encroachments remained, including signs,
walkways, benches, and concrete barriers.
Grant Cameron,
Daily Commercial News

Funding announced for Toronto’s Feds contribute $5M for new
Bloor-Yonge station expansion Indigenous-led innovation centre
Another project announced as a priority
is the SmartTrack Stations Program, which
includes the construction of six new stations on the Stouffville, Lakeshore East, and
Kitchener GO rail corridors. The project will
build upon Metrolinx’s GO Rail Expansion
he station is the busiest subway staprogram on corridors in and out of Toronto.
tion in the Toronto Transit CommisThe federal government’s almost $1.1-bilsion (TTC) network, with more than lion contribution to the projects is being
200,000 passengers on an average weekday, made through the Public Transit Infrastated an Aug. 26 release. The expansion structure Stream of the Investing in Canproject will include an additional platform ada infrastructure plan. The government of
at Line 2 Yonge Station, modifications to the Ontario and the City of Toronto will provide
passenger platform at Line 1 Bloor Station and the remaining project funding.
construction of a new electrical substation.
Daily Commercial News

The federal and provincial governments
and the City of Toronto have announced
that priority status is being given to capacity improvements to Toronto’s BloorYonge Station.

T

LOCAL 183

Training Centre

The Government of Canada has made a
FedDev Ontario contribution of up to $5
million for the City of Toronto which will
go towards the creation of the Indigenous Centre for Innovation and Entrepreneurship (ICIE).

C

onstruction of the ICIE, which will include over 20,000 square feet of commercial space over three floors at 200
Dundas St.E. is currently underway, with the
centre expected to open by the end of 2020.
The centre will be the first Indigenous
business incubator of its kind in southern
Ontario, and will support Indigenous entrepreneurs as they develop, launch and grow
their businesses, states a release, adding the

centre will offer business skills training,
collaborative workspaces, access to funding, mentorship and peer support networks
based on approaches designed by the Indigenous community.
The ICIE is expected to support close to
420 Indigenous businesses and create 500
new jobs for Indigenous Peoples.
The City of Toronto is working closely
with the local Indigenous community to
develop the ICIE. Broad consultations have
taken place and a Leadership Advisory Circle has been established, with the majority
of members being local Indigenous leaders
and entrepreneurs, adds the release.
Daily Commercial News

Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be required
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Olival

A terra dos meus
avós está na moda
O

Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

O Alentejo está na moda. O viajante procura, na Costa do Sudoeste, a beleza dos
quase 50 quilómetros de praias desertas, sejam elas de rochedos escarpados
e acesso difícil, ou planas e abertas ao
oceano. Busca igualmente a tranquilidade
nalgum “monte” com alojamento rural nas
planícies e oiteiros do interior seco e árido,
ou a oferta das águas calmas no maior lago
artificial da Europa, no rio Alqueva.

conceituado guia de viagens “Lonely
Planet” considerou o Alentejo este
ano como um dos 10 destinos turísticos mundiais mais relevantes. O jornalista
Eric Lipton, do New York Times, escreveu
um artigo, na edição de 28 de agosto, dedicado ao Alentejo onde tudo são descobertas
maravilhosas. Americanos, franceses, suíços e outros estrangeiros famosos abrem
boutiques, renovam palacetes e constroem
hotéis de luxo. Todavia, não são apenas os
estrangeiros a admirar o Alentejo; os nacionais igualmente começaram a valorizar a
autenticidade da paisagem com horizontes
sem fim. Na primavera, contemplam-se os

www.mileniostadium.com

campos coloridos de papoilas vermelhas, no
verão os trigais amarelos e, durante todo o
ano, as oliveiras centenárias e os sobreiros,
os castelos dos mouros alcandorados no
cimo dos montes, dólmens e antas, testemunho da presença humana desde há muitas centenas de milhares de anos.
O Alentejo esteve abandonado e esquecido pelo poder central ao longo dos
séculos mas, hoje em dia, os amantes de
viagens buscam a natureza preservada e
genuína. As voltas que o mundo dá!
Santa Vitória é uma pequena aldeia localizada no centro do Alentejo. Nasci lá,
mas apenas associo este lugar aos meus
quatro avós. Tive o privilégio de, durante
os meus primeiros cinco anos de vida, todos lá morarmos.
A 15 quilómetros da cidade de Beja, esta
aldeia pouco se distingue de outras: ruas longas e direitas, casas caiadas de branco, com
barra azul ou ocre, porta de entrada e poial,
raras janelas para a rua. A fábrica de moagem
de trigo, o lagar de azeite e a Casa do Povo
são, na minha lembrança, os edifícios que
se destacavam na freguesia. Nem a igreja era
especialmente bonita ou importante pois os
alentejanos são pouco “santanários”.
A estrada nacional passa em Santa Vitória.
Lembro-me que as casas que a ladeavam tinham sempre uma ou mais cadeiras à porta.
Era ali que se sentavam os donos da casa e
vizinhos, a observar os carros, camionetas e
bicicletas que passavam, e que constituíam
motivo de conversa e distração. A nossa
casa ficava na movimentada Rua da Estrada.
A casa dos meus avós paternos era muito
perto. Bastava atravessar a estrada a correr.
Moravam na muito larga Rua das Eiras, numa
casa sem janelas, com muitos quartos interiores. Ao descer dois lanços de escadas, logo
tínhamos acesso ao enorme quintal onde a
avó criava galos, galinhas, coelhos e um porquinho. Os meus avós maternos moravam
um pouco mais afastados, perto da Casa do
Povo, onde o meu pai era escriturário.
A maioria dos moradores de Santa Vitória eram trabalhadores do campo. Sendo os
meus quatro avós analfabetos, tinham vindo à procura de trabalho nas grandes pro-

priedades dos latifundiários, onde ficaram
a mondar, ceifar e na apanha do grão e da
azeitona. Uma das melhores lembranças
que tenho é o “cante”. Os grupos de trabalhadores iam e vinham do campo a cantar.
Antónia, a minha avó paterna, era conhecida por, na sua bonita voz, cantar ao desafio melhor do que ninguém.
Muitas décadas depois, a aldeia mudou
bastante. A barragem do rio Roxo trouxe
desenvolvimento para a freguesia e esta
área produz agora bom vinho e a sua gastronomia atrai muitos visitantes.
Em 2013, por via da reorganização administrativa, Santa Vitória e Mombeja ficaram agregadas numa só freguesia.

Pachorra alentejana

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

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

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Christopher J. Clapperton

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

Barrister & Solicitor

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

ESTATE LAW TRUSTS REAL ESTATE
WILLS

CORPORATE TAX PLANNING
Falamos Português

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

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

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com

416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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Poluição
por antibióticos

Paulo Gil Cardoso
Opinião

80% dos antibióticos utilizados pelos
humanos ou na produção pecuária acabam na natureza, transportados por
águas residuais.

O

relatório “Frontiers 2018/19” divulgado pelas Nações Unidas em
dezembro de 2017, apresenta dados preocupantes relativamente ao impacto no ambiente, na saúde humana e
dos animais. Entre os anos 2000 e 2017 a
utilização de antibióticos por humanos
aumentou 36% e prevê-se que na produção agropecuária aumente 67% até 2030.
Os antibióticos estão presentes em
muitas atividades e situações: na saúde
humana, na produção agropecuária, na
aquacultura, na saúde de animais domésticos, em rações e em alimentos sejam de origem animal ou vegetal. Tam-

bém os medicamentos fora de validade,
que muitas vezes são postos pelo esgoto
abaixo, figuram entre as maiores fontes
de poluição de antibióticos.
Todos os antibióticos que ingerimos
são expelidos e chegarão um dia aos
rios e oceanos através dos sistemas de
saneamento.
São encontrados vestígios de antibióticos em rios, oceanos, solos e até na água
de rede pública de alguns locais, não havendo no entanto qualquer risco direto
para o homem pelas suas ínfimas quantidades. No entanto, a disseminação global
destes resíduos promove a resistência das
bactérias e é uma das principais causas
dessa resistência. A presença de antibióticos no ambiente leva à adaptação das
bactérias e ao surgimento de novas estirpes resistentes a estes medicamentos.
Estima-se que atualmente a resistência a antibióticos leva à morte cerca 700
mil pessoas por ano por infeções que
não se conseguem debelar devido à resistência dos agentes patogénicos, e as
projeções que se fazem para as próximas
décadas são de dezenas de milhões de

mortes por este motivo.
Os antibióticos são usados massivamente na produção pecuária para prevenir e tratar doenças dos animais: com
o atual excesso de utilização aumenta-se o risco de existência de bactérias
mais resistentes. Estudos demonstram
que os excrementos do gado tratados
com antibióticos produzem mais metano e verificou-se que os “escaravelhos
do esterco” têm alterações nos micróbios dos seus aparelhos digestivos.
A vida aquática é aquela que maior
impacto tem tido com a disseminação
destes poluentes, essencialmente algas
e algumas espécies de peixes.
Sendo a água essencial a toda a vida na
Terra e sendo este o meio que mais contaminado é pelos antibióticos, percebe-se que estes estarão espalhados por todo
o planeta e em toda a cadeia alimentar.
Existe já alguma preocupação e medidas para tentar controlar e minimizar
este problema - as regras na prescrição
de antibióticos têm melhorado e a utilização na agropecuária começa a ser mais
controlada, no entanto, o problema é de

tal forma gigantesco que o que tem sido
implementado não é de todo suficiente.
Podemos todos contribuir para a redução de presença de antibióticos na natureza, começando por não colocar medicamentos fora de validade pelo esgoto
abaixo, cumprir com as determinações
médicas relativamente ao uso de antibióticos, recorrendo a eles apenas quando estritamente necessário, procurar
alternativas na produção agropecuária e
aquacultura que minimizem a necessidade da sua utilização, melhorando padrões
e condições de higiene nessa produção.
A nossa vida melhorou substancialmente desde que os antibióticos foram
descobertos e introduzidos no tratamento de doenças - corremos no entanto o risco de que “o feitiço se vire contra
o feiticeiro”, devido à multirresistência
de uma série de bactérias, provocada
pela má utilização desta importante ferramenta para a saúde humana.
Mais uma vez se conclui que para podermos usufruir da natureza, teremos
de o fazer com respeito e admiração.

Domingo, entre as 10h e o meio-dia
Esta semana:
Percorremos as ruas de Toronto
em mais uma Parada do Labour Day
Provamos os sabores do Caribe

no Caribbean Street Food Festival
Apreciamos a natureza no Golfe solidário
promovido pela LiUNA
Sentimos a fé

na Procissão de Nª Sra. Da Luz
Divertimo-nos na tradicional

Canadian National Exhibition

Rimos com o sempre desconcertante

Nilton

E continuamos a viver a vida bem portuguesa de

Bem-Vindos a Beirais

Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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“The Festival of Festivals”
or TIFF…

ENTRETENIMENTO

Vincent Black
Opinion

Once labour day has come and gone, the
CNE shuts down for another years and
kids are back in school and many people get back to a normal routine, it’s time
to open the fall chapter and that for me
kicks off with the Toronto International
Film festival or better known as TIFF.

W
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hen this film festival started over
forty years ago it was called the
Festival of Festivals” and it has
come a long way since its inception in 1976.
On a personal level, this festival has a soft
spot with me and l have many vivid wonderful memories of the early days of the Toronto
International Film Festival. I had worked
very closely with one of the founding members of this festival, Bill Marshall was a true
pioneer of this event along with Henk Van de
Kolk, and Dusty Cohl.
Bill Marshall was the driving force and the
visionary of this festival in its early stages.
When Mr. Marshall co-founded this
event he and others were just trying help
the city attract more film and film production to the city. They also thought that
starting a film festival would get them some
world attention. As much as it has helped
over the years, and yes, a great many movies have been done in the city and across
this country, we still are not there with top
film production here in Canada.
Dusty Cohl was another key member
of the original group that founded what is
known as TIFF.
He was very good at bringing people
together, he was very talented at putting
very important people together. Dusty,

knew that if he wanted to attract more
of the filmmakers to the festival that he
should try to get people to write about it.
He lobbied some of the critics who wrote
about film festivals and write about film.
He felt that by giving the festival more
visibility, then major studios and major talent will come to the Toronto film festival.
Marshall and Cohl were the major driving force and visionaries that started this
festival and because of there hard work
and creativity and foresight is what has
made this festival a major success today.
When TIFF started forty years ago, the
festival highlights included a retrospective
of the New German Cinema and a 90-second
preview of Dino De Laurentiis “King Kong”.
From the Big Chill and Slumdog
Millionaire all the way to Score and countless other films that went on to be great hits.
The Toronto International Film Festival
has become the sort of event that can
change a movie’s destiny.
With the opening of the TIFF Bell Lightbox
in 2010, it became the sort of arts institution
that impacts Toronto’s arts and culture scene
year-round. Year after year, the festival has
consistently ranked as Toronto’s biggest
source of international media coverage.
The 2019 TIFF line up includes films from
Tom Hanks, Jennifer Lopez, Brie Larson,
Jonathan Pryce to Anthony Hopkins.
Daniel Craig the latest actor to play James
Bond 007 and the famous Meryl Streep will
be in Toronto to promote their new films.
The 44th annual Toronto International
Film Festival is scheduled to be held from
September 5 to 15, 2019 with its opening gala
a documentary called “Once Were Brothers”.
You can visit the TIFF website at www.
tiff.net and check out the calendar for all
scheduled movies and events over the
next couple of weeks.
Enjoy the festival.

24 horas por dia,
7 dias por semana.

Subscreva hoje!

dom às 18h30

Bell Fibe - canal 659
1-866-797-8686
Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

sab às 18h

seg - sex às 14h30

sab às 15h30

sab às 14h30

seg - sex às 11h

dom às 18h

dom às 21h30

here's
the thing...
seg - qui às 18h

dom às 21h

dom às 16h

seg - sex às 7h

sab às 21h
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Kika

SURPRESA?

DESABAFO

No último domingo (1) Rita Pereira fez uma
publicação no Instagram que gerou desconfiança nos fãs. A atriz publicou uma
foto romântica com o namorado, Guillaume
Lalung, e escreveu: “Setembro, nós vamos
amar-te”. Entre as hashtags, as palavras
“família” e “surpresa”, podem ter deixado
os seguidores animados com uma novidade.
Não demorou para alguns fãs comentarem:
“Vem bebé”, “Vem aí o segundo” e “Pela
próxima vem uma menina”, escreveram,
enquanto outros desconfiaram que Rita e
Guillaume estariam prestes a dar o nó: “Vêm
bébé ou casamento”, “Dia de Casamento”.
A atriz não reagiu a nenhum dos comentários e deixou a dúvida no ar. Vamos ter que
esperar para perceber!

DIVÓRCIO

No mesmo texto, Justin Bieber assume que começou a consumir
drogas pesadas aos 19 anos, numa altura em que “tinha muito dinheiro, roupa, carros, prémios, conquistas”, admitindo ainda ter
tido “comportamentos abusivos” em relações anteriores e ter sido
“desrespeitoso com as mulheres”.
“Era um rapaz de 13 anos, de uma cidade pequena, a ser elogiado em todo o mundo, com milhões de pessoas a dizerem o
quanto me adoravam e que eu era fantástico”, recorda, dizendo que quando se é jovem e se ouve este tipo de elogios é fácil acreditar. “A racionalidade vem com a idade”, continuou,
sublinhando que a fama não lhe trouxe nada de bom no que
respeita à responsabilidade que se deve ir adquirindo durante o
crescimento, até se chegar à idade adulta.
“As pessoas faziam tudo por mim e por isso nunca soube o que é
ter responsabilidade”, explicou. “Nessa altura, eu tinha 18 anos,
não sabia fazer mais nada [além do mundo da música], tinha
milhões de dólares e acesso ao que quisesse. Este é um conceito
muito assustador para qualquer pessoa. Aos 20 anos, tomei todas
as decisões erradas que se possa imaginar e passei de uma das
pessoas mais adoradas do mundo para a pessoa mais ridicularizada, julgada e detestada”, disse ainda o cantor.
Já na parte final do texto, o artista admitiu ter demorado anos para
tentar redimir-se das decisões erradas que tomou durante o período mais instável da sua vida. “Sentia que nunca mais poderia mudar
isso. Demorei anos para conseguir recuperar todas as decisões erradas, consertar as relações e mudar hábitos nos relacionamentos”.
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A fundação Justin Bieber utilizou o Instagram para falar sobre a sua
vida pessoal desde o momento em que se tornou conhecido, aos 13
anos, explicando que passou por vários momentos complicados. O
cantor, agora com 25 anos, falou sobre como foi crescer numa família instável e simultaneamente ter “acesso ao que quisesse”.

Apesar de todos os momentos maus que viveu, Justin Bieber
afirma ter encontrado conforto em algumas pessoas que lhe são
próximas, incluindo a mulher, Hailey Baldwin.

Créditos: DR

Jorge Corrula utilizou esta terça-feira (3)
as suas redes sociais para anunciar que ele
e Paula Lobo Antunes vão ser pais novamente. O ator anunciou ainda o sexo do
bebé: vai ser uma menina!
“Vou fazê-lo outra vez! Ser pai é a coisa
mais inquietante que faço na vida. Inquietante pelo mundo que nos rodeia. Inquietante pelo mistério de conduzir um novo
ser neste mundo, na esperança de fazer
diferente. Há uma música do José Mário
Branco: “Cá dentro inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porquê,
não sei. Mas sei que essa coisa é que é linda” ...e mais um bom prenúncio: é mulher!
(o que me assusta mesmo é a quantidade
de frascos que vou ter na casa de banho)”,
escreveu, na legenda que acompanha o vídeo da ecografia, que o ator partilhou na
sua conta no Instagram.

Segundo a mesma publicação, esta segunda-feira (2) o
ator esteve no Hospital das Forças Armadas, onde foi submetido a um tratamento em câmara hiperbárica. Este procedimento tem como objetivo regenerar os tecidos afetados que geraram a infeção, que posteriormente se alastrou.
Créditos: DR

BEBÉ A CAMINHO

Esta terça-feira (3), foram avançadas novas informações que dão conta de que também já come sozinho, de
acordo com o Correio da Manhã.

ACIDENTE
O ator e humorista americano Kevin Hart foi hospitalizado
na madrugada do passado domingo (1) na sequência de um
acidente de automóvel. O carro em que seguia caiu numa
ravina em Los Angeles, na Califórnia, de acordo com informações avançadas pelas autoridades locais, que referem
ainda que o comediante sofreu lesões graves nas costas.
De acordo com o comunicado divulgado pelas autoridades na primeira hora da madrugada de domingo (1),
Hart viajava no seu carro Plymouth Barracuda de 1970
com mais duas pessoas. Ao volante encontrava-se Jared
Black, que perdeu o controlo do veículo, tendo este caído
numa ravina. Black, de 28 anos, e a sua namorada, a modelo Rebecca Broxterman, ficaram encarcerados. Foi o
comediante quem conseguiu sair do carro e pedir ajuda.
“Hart e Black sofreram lesões graves nas costas como
resultado deste acidente e foram levados para tratamento em hospitais próximos [do local do acidente]”,
refere a polícia. Rebecca Broxterman saiu ilesa.
Jared Black garantiu que não se encontrava sob o efeito
de nenhuma substância no momento do acidente.
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Miley Cyrus e Liam Hemsworth não querem
que o seu divórcio se arraste no tribunal ou
na praça pública. De acordo com o site ‘The
Blast’, o casal espera ver o processo finalizado
antes do Dia de Halloween (31 de outubro).
Os dois assinaram um contrato pré-nupcial,
o que facilita as partilhas. Segundo fontes da
plataforma, ambos pediram aos seus respetivos advogados que tratem dos documentos, para que todos sejam assinados com a
maior brevidade possível.

A RECUPERAR
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Ângelo Rodrigues está internado desde dia 22 de agosto
no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de
uma infeção grave. No passado dia 30, a assessoria do ator
emitiu um comunicado, onde confirmava que este tinha
sido submetido a três intervenções cirúrgicas e agradecia
a preocupação dos fãs. “A família agradece as inúmeras
manifestações de carinho e todo o respeito demonstrado”, referia o comunicado. Mais tarde, a assessoria informou que Ângelo Rodrigues já tinha saído do coma.

De lembrar que o mais recente projeto artístico que Ângelo Rodrigues integrou foi a série Golpe de Sorte, na SIC,
em que dá vida à personagem de Bruno, o filho de Maria do Céu Garcia, interpretada por Maria João Abreu. As
gravações já terminaram e o ator encontrava-se de férias.
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diferentes elementos no rególito lunar,
calculando a quantidade de gelo na água
existente e ainda um instrumento que
mede os raios x emitidos pelo sol para a
superfície da Lua.

FYI
-Kika
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Além disso tudo, Vikram carrega um veículo
espacial chamado Pragyan, que pesa 27 quilos e está programado para deixá-lo cerca
de quatro horas após a chegada à superfície
lunar. Ele transporta dois instrumentos que
o ajudarão a identificar elementos próximos
ao local de pouso e, caso seja bem-sucedido,
esse pouso marcará o primeiro da Índia na
Lua, tornando-se o quarto país do mundo a
conseguir tal feito, depois de União Soviética, Estados Unidos e China.

NOVAS LUAS

Créditos: DR

42

De acordo com o Spaceflight Now, o momento histórico acontecerá na sexta-feira (6),
ao fim da tarde. A zona de pouso da missão está num planalto entre duas crateras, local
mais a sul do que os outros pousos que o sucederam.
Na Lua, a aterragem acontecerá no início do dia e o horário foi propositado, de forma a
recolher o máximo de dados antes que a noite lunar congele a sonda fora de operação.
O Vikram irá realizar três experiências. A primeira para estudar a ionosfera da Lua, a
segunda para estudar a temperatura dentro dos 10 centímetros da superfície lunar e a
terceira para estudar os terramotos.

A separação das duas naves aconteceu durante a madrugada de segunda-feira (2) e estão bem, nas suas órbitas distintas, garante a
ISRO. Desde o lançamento até a separação, a
equipa de controlo da ISRO fez uma série de
ajustes orbitais de modo que a sonda percorresse o caminho mais a sul. O componente
orbital desta missão é baseado no da primeira missão lunar indiana, a Chandrayaan-1,
que carregava um instrumento que identificava o gelo da água enterrado em crateras
escuras perto do polo sul lunar.
A sonda atual carrega oito instrumentos
científicos diferentes, incluindo duas câmeras, dispositivos capazes de identificar

CONGRATULATIONS TO XAVIER NUNES
OUR SHAWN MENDES VIP CONTEST WINNER

THANK YOU TO EVERYONE FOR ENTERING

Subscribe to our newsletter to find out about
more contests, our exciting new programming
subscribe now @ camoestv.com/subscrever
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Lançada em julho, a missão Chandrayann-2 percorreu o seu longo caminho para a Lua,
chegando a órbita no dia 20 de agosto e, no último dia 2 de setembro, deu mais um A sonda carrega ainda um refletor a laser que será utilizado pelos cientistas para medir
passo para ser o primeiro toque da Índia no solo do satélite natural. A sonda dividiu-se com precisão a distância entre a Terra e esse trecho da Lua.
em duas naves espaciais distintas: um orbitador, que irá circular os polos da Lua por
aproximadamente um ano, e um módulo de aterragem, chamado Vikram, que tentará
o primeiro toque da Índia na Lua ainda esta semana. Segundo o comunicado da ISRO
(Organização de Pesquisa Espacial Indiana), todos os sistemas estão saudáveis.
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MILÉNIO | SAÚDE E BEM-ESTAR

Não são necessárias grandes teorias, estudos ou pesquisas para percebermos que
quanto mais longe mantivermos as tentações mais facilmente optamos por alimentos e refeições mais saudáveis. Enquanto está a trabalhar, muita gente “erra” na
hora de petiscar, muitas vezes por considerar mais conveniente ir “ali à pastelaria
ao lado” e comer um (aparentemente) inofensivo pastel de nata. Pois bem, esqueçam.
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Snacks
work-friendly
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génea. Depois, deitem a massa sobre uma superfície lisa e previamente untada com um
pouco de azeite ou óleo de côco. Cortem a massa ainda quente em forma de barrinha será o suficiente para cerca de 12 barras. Fácil, não?
Chips de vegetais e fruta

Uma forma divertida de consumirmos mais fruta e vegetais! Mas esqueçam as que
Existem opções muito simples que podem transportar convosco para o escritório, encontram no supermercado: a maioria é feita com óleos vegetais e contêm aditivos
que vos vão saciar e que não vos vão deixar com peso na consciência. Aqui estão algu- totalmente desnecessários.
mas delas:
Ao fazê-las em casa, o segredo é cortar qualquer vegetal ou fruta em fatias o mais finas
possível. Depois, pincelem os vegetais com um pouco de azeite e acrescentem os vossos
Iogurte grego natural
temperos favoritos. No caso das frutas, podem acrescentar canela ou mel e, no caso da
Estes iogurtes são mais ricos em proteínas do que os iogurtes comuns. Podem acres- banana, não se esqueçam de a regar com sumo de meio limão antes de a levar ao forno!
centar-lhes, por exemplo, a vossa fruta preferida.
Podem também experimentar estas chips de fruta desidratadas com um fino fio de
Tenham em atenção que também nestes iogurtes, por vezes, está presente uma gran- chocolate preto… Uma delícia!
de quantidade de açúcar. Leiam o rótulo e optem pelos mais saudáveis. Podem sempre
Ovos cozidos
adoçá-los com um fio de mel!
Os ovos encerram em si uma pequena quantidade de quase todos os nutrientes de que
necessitamos. Um ovo grande pode conter, para além de, por exemplo, ferro, cálcio,
Sabiam que devem sempre armazenar as amêndoas no frigorífico para que elas du- vitaminas A, B6, B12 e D, mais de 6 gramas de proteínas! Experimentem cortá-lo ao
rem mais tempo? Elas são o snack ideal entre refeições já que são ricas em gorduras meio e adicionar um pouco de sal e pimenta.
boas, proteínas e fibras.
Cajus com especiarias
Barrinhas de cereais caseiras
Misturem os cajus crus com azeite, cominhos, gengibre e chili em pó. Depois só têm
Num tacho, juntem duas colheres de sopa de adoçante, meia chávena de chá de mel,
de os espalhar num recipiente próprio para forno, previamente forrado, e deixar coziuma chávena de chá de flocos crocantes sem ou com o mínimo de adição de açúcar,
meia chávena de aveia em flocos e meia chávena de chá de uvas passas, sem sementes. nhar durante 12 a 15 minutos, a 165˚. Este é um lanche altamente nutritivo!
Amêndoas

Deixem cozinhar durante 10 minutos, mexendo sempre e até obter uma massa homo-

Jogo da vida e a paciência
Adriana Marques
Opinião

Existem certas coisas na vida que são
essenciais para a sobrevivência do dia-a-dia, caso contrário, a vida se tornaria
um caos. Uma dessas coisas é a tal da
paciência. Essa é uma virtude extremamente importante para lidarmos com
situações que estão nos aborrecendo,
que mexem com o nosso monstro interior, que tiram nossa paz e o nosso
centro, não é mesmo?

É

por isso que eu digo que a paciência é a ferramenta de sobrevivência
pois, sem ela, viveríamos em pé de
guerra uns com os outros.
A gente passa a vida topando com situações e pessoas que nos aborrecem, e, na

verdade, penso que esse é o grande desafio para melhorarmos e fortalecermos cada
vez mais essa virtude. Mas, de fato, é difícil. A impressão que tenho é que cada um
tem o seu limite, e aquele “recipiente” vai
enchendo conforme a habilidade na administração do conteúdo (aborrecimentos).
Para alguns ele é maior e profundo e para
outros nem tanto. Acho que uma das formas para aumentar esse limite é conversar,
ou melhor, desabafar com alguém sensato.
Porque ao despejar o seu fardo para alguém
com recipiente menor que o seu e que adora colocar “lenha na fogueira” pode piorar
ainda mais a sua capacidade.
Por isso é importante dividir essas
frustrações, pois engolir essas energias de
raiva só irão te fazer mal e, consequentemente, não te ajudarão no exercício.
É importante frisar que não devemos
simplesmente ser pacientes com tudo e todos pois, se assim fosse, perderíamos a capacidade de nos impor e exprimir a nossa

Inês Barbosa/MS

essência. O equilíbrio, nesse caso, é fundamental. Achar a linha tênue entre esses dois
pontos importantes, para mim, é o mais
difícil. Mas penso que a questão essencial é:
ceder a algumas provocações ou situações
que não vão agregar, não seria uma forma
de poupar maiores problemas? Acho que
esse é o nível de reflexão que temos que ter
em microssegundos quando a tal situação
aparecer, para conseguir avaliar quando
é hora de ser superior e sair de cena, evitando o embate. Mas se perceber
que algo de muito valioso está
mexendo com a sua essência,
com a sua vida, então é nessa hora que vale “brigar”
por você. Talvez essa seja a
tarefa mais difícil a cumprir:
avaliar o momento em que
você mais precisa da paciência.
Não é uma ótima oportunidade
de parar, analisar a si mesmo,
se conhecer e ver como você se
comporta? É como se fosse um jogo.
Você está na primeira fase e ao chegar
no meio do caminho acaba caindo num

abismo porque não sabe como ter acesso
ao outro lado, e tem que começar tudo de
novo. Estar vivo e respirando é uma dádiva para continuar tentando fazer algo com
o qual você não lida tão
bem. O importante é perceber
onde está
errando.

Assim como no jogo,
tem um ponto que ainda
falta passar, uma passagem
secreta para pegar a chave,
abrir a porta e não mais cair
no abismo. Passe para a segunda fase, mas já te adianto:
tem mais desafios pela frente.
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Sudoku
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11

5
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4
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2

4
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1
2

5
7

6
9

1

8

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.

6
3

5
4

4
6

2

Jogo das 10 diferenças

6

4

7

8

9

2

2

1

14
15
8

Horizontais

Verticais

1. Propriedade rural de dimensões consideráveis, de lavoura ou de criação de gado;
4. Massa de farinha de trigo, com recheio
salgado ou doce, que se frita ou assa;
5. Valor definido pelo Estado para ser
cobrado por serviços públicos (água,
energia elétrica etc.);
8. Mulher que se dedica à religião, professando em alguma ordem; monja;
10. Peça promocional que se oferece visando a objetivos de marketing;
11. Peça de mobília composta de um assento individual e de um encosto, com
ou sem braços;
13. Porção de objetos dispostos uns sobre
os outros; monte;
14. Móvel composto de um tampo horizontal, geralmente se destina a refeições, jogos, apoio etc;

2. Especialidade odontológica que corrige
anormalidades no alinhamento dos dentes;
3. Arma portátil de cano comprido; espécie de carabina;
6. Peça (de barro cozido, pedra, metal,
etc.) usada na cobertura de edifícios;
7. Principal cidade de um país, estado,
província etc.;
9. Utensílio de mesa e cozinha, composto de um cabo em cuja extremidade se
forma uma parte côncava;
12. Entidade das lendas europeias, de aspecto humano, orelhas pontudas e pequenina estatura;
15. Instrumento constituído por lâmina
cortante presa a um cabo.

Caça palavras
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C A S TA N HO

BEGE

L A R A N JA

V E R DE

RO SA
ROXO
AZUL
CINZA

Lulas recheadas
Modo de preparação:

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 lulas limpas
12 cogumelos laminados
200 g de toucinho fumado
2 cebolas
2 dentes de alho
1 lata de tomate pelado picado
1 dl de azeite
1 dl de vinho branco
Salsa picada
Leite
Palitos
Sal e pimenta q.b.

V IOL E TA
OCRE
D OU R A D O

S É PI A

LILÁS

T U RQU E SA

M AG E N TA
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D
R
A
O
C
R
E
D
M
X
G
E
A
M
B

Culinária por Rosa Bandeira

Retirar as cabeças e as abas das lulas e picar. Picar também o toucinho fumado e os
cogumelos. Descascar as cebolas e os alhos.
Picar uma cebola e deitar num tacho. Juntar metade do azeite e levar ao lume. Deixar
cozinhar até a cebola ficar transparente.
Juntar o picado das lulas, o toucinho fumado, os cogumelos e mexer. Deixar cozinhar
durante cinco minutos.
Molhar o pão no leite. Escorrer bem e juntar à mistura. Verificar o sal, juntar a salsa
picada e misturar.
Retirar do lume e deixar arrefecer um pouco.
Encher as lulas com a mistura e fechar com
um palito.
Picar a última cebola e os alhos e levar ao
lume com o resto do azeite. Deixar cozinhar
até a cebola ficar transparente.
De seguida, juntar o tomate picado e o vinho.
Mexer e deixar cozinhar durante cinco minutos.
Juntar as lulas temperadas com um pouco de
sal e pimenta. Tapar e deixar cozinhar durante 30 minutos em lume brando, até obter um molho cremoso.
Acompanhar com puré de batata ou arroz.
Bom apetite!

,OURO
LEÃO
D

RESTAURANTE BAR

leaodouro.com | 905.566.5326
920-A Dundas St, E. Mississauga

www.mileniostadium.com

45

MILÉNIO | HORÓSCOPO

6 a 12 de setembro de 2019

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Poderá sentir nesta fase a sua saúde
um pouco debilitada, podendo ocorrer estados febris devido a pequenas inflamações no aparelho respiratório. O seu sistema
nervoso também poderá estar mais tenso e ter
mudanças repentinas de humor. Tenha atenção a situações que possam provocar acidentes. Veja onde põe os pés!

LEÃO 22/07 A 22/08
Poderá sentir um desejo incontrolado de adquirir bens materiais,
mais por motivos de ostentação do que por
necessidade. A sua razão tende a ser dominada pelo impulso, o que poderá levá-lo a
fazer gastos avultados. Procure travar os
seus ímpetos e analise se a sua situação financeira lhe permite tais esbanjamentos.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Soluções
Momento em que não vai consentir autoritarismo sobre si. Será
uma altura em que vai preferir trabalhar
13 P
individualmente. De qualquer maneira
5
este é um período em que o seu lado pro7
C
fissional estará no auge. A sua relação com
A
os outros também está favorecida devido à
4 P
I
sua facilidade de comunicação.
T

TOURO 21/04 A 20/05
O seu lado romântico está exaltado
e não hesitará em tomar iniciativas
para alcançar os seus desejos. Esta não é altura de inibições, procure tirar o máximo de
prazer nos seus encontros, cimentando as
relações que já possui. Pequenos conflitos
poderão ocorrer com os seus filhos. Para que
isso não aconteça saia e divirta-se com eles.

VIRGEM 23/08 A 22/09
A sua grande capacidade de ação e
disposição para o trabalho vão deixá-lo um pouco impaciente e agressivo para
quem não siga o seu ritmo de vida. Procure
ser mais tolerante e sensível. Nesta fase aconselha-se o trabalho individual em detrimento
do trabalho de grupo. Aproveite para mostrar
as suas verdadeiras capacidades.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Está a atravessar um período cheio
de energia, criatividade e espírito
de iniciativa. Procure que este excesso de
entusiasmo não fira as suscetibilidades dos
outros. Aproveite para fazer um balanço
entre os pontos em que se sente forte e os
que pensa serem mais fracos. Com isto em
mente ser-lhe-á mais fácil tomar decisões.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
É uma fase em que se sente mais
voltado para si próprio. Poderá
mesmo ter necessidade de se isolar ou para
passar mais tempo em casa na companhia da
família. Analise os seus sentimentos e atitudes em relação ao que o rodeia, mas evite as
más recordações do passado. Procure recarregar as baterias, descansando mais.

BALANÇA 23/09 A 22/10
Está num momento em que se sente ansioso, insatisfeito e diminuído
a nível emocional. Poderá recear que o não
compreendam e sentir-se irritado sem saber a razão. Poderá reagir de forma instintiva e fazer coisas inconscientemente. Porque está mais sonhador esta não é a altura
ideal para decidir assuntos que requeiram
sentido prático.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Está a atravessar um bom momento no que toca às finanças, pois
terá maior capacidade de atrair dinheiro,
seja do seu parceiro, sócio ou de qualquer
instituição. Se pretender fazer algum empréstimo, é agora a altura ideal. A nível
amoroso é possível que se verifiquem mudanças profundas dentro da sua relação.

CARANGUEJO 1/06 A 20/07
Esta é a altura propícia para expor
as suas ideias no local de trabalho,
desde que refreie os seus impulsos agressivos, pois basta a sua atitude enérgica e interessada para impressionar positivamente
os seus superiores. Poderá envolver-se em
discussões devido à defesa vigorosa das suas
convicções. Evite conflitos.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Neste período o isolamento não é a
atitude mais benéfica. O trabalho
ou projetos a desenvolver deverão ser feitos
em colaboração com amigos ou colegas. E é
do trabalho associativo que poderá surgir o
seu êxito e não de atitudes individualistas.
Fugas à rotina e situações «clandestinas»
poderão surgir nesta altura.

PEIXES 20/02 A 20/03
Durante esta semana a sua intuição
e argúcia para os negócios estará
mais sublinhada e sentirá uma grande capacidade para, através do seu charme, levar
os outros a apoiarem os seus projetos. A sua
vontade de agradar e de ser o centro das
reuniões será grande, mas evite ter atitudes
intransigentes.
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Joe & Andrew Amorim
590 Keele Street
(Keele & St. Clair)
Toronto, ON M6N 3E2
Phone: 416.760.7893
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3737 Rutherford Road
(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
Phone: 905.264.4017
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MILÉNIO | EVENTOS

6 a 12 de setembro de 2019

www.mileniostadium.com

Agenda comunitária

Classificados

Conselho de Cidadania de
Ontario
III Semana do Brasil

1 a 8 setembro – Metro Hall, 55 John St
Exposição de Artistas Brasileiros

MEDIA GROUP INC

6 de setembro, às 17h
Coquetel ao som de Brasil Duo
7 de setembro, às 12h
Hastear da bandeira no City Hall

PROCURA:

Casa do Alentejo

Representantes de vendas

Noite de Fado

fluentes em português e inglês.

Sábado, 7 de setembro
Atuações de Luís Capão, vindo de Portugal e
Elizabeth Gouveia
Jantar a partir das 19h30

Profissionais de televisão
operadores de câmera, editores de
vídeo e apresentadores.

Luso-Can Tuna
Angariação de fundos

Envia o teu curriculum vitae para:

Pearson Convention Centre
Sábado, 14 de setembro, às 18h30
Com o nosso jantar, esperamos angariar fundos para comprar instrumentos musicais.

info@mdcmediagroup.com

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

VM

Cleaning Services Company
Limpeza de casas,
condomínios
e escritórios

437-214-9217
v_m1235@hotmail.com

Casa do Alentejo
Baile das Vindimas

Casa do Alentejo
Sábado, 21 de setembro, às 19h30
Atuação de DJ Julio Lourenço

920-A Dundas Street (East of Cawthra)
Is looking for kitchen help and serving staff.
Please call Julio Santos at 905-566-5326

First Portuguese C.C.C.
63rd Anniversary

1056 Lakeshore Rd. E,
Oasis Convention Centre
Sábado, 28 de setembro, às 19h
Atuação de DJ RMP
Informações: 437-770-8542

Precisam-se empregados para churrasqueira
portuguesa em Hamilton. Cozinheiro,
ajudantes de cozinha e empregados de
balcão. Contacto: Steven - 905-746-7840

A. M. Barcelos

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

21.º Aniversário – Jantar
Sábado, 12 de outubro
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)
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P R O M O T I N G P O R T U G U E S E C U LT U R E I N O N T A R I O

ELIGIBLE
COSTCO MEMBERS RECEIVE
UP

15% of
MSRP
$500
COSTCO
+

TO
PREFERRED

PRICING

CASH CARD

CASH PURCHASE CREDITS ON SELECT 2019 MODELS

2019 CHEVROLET BLAZER

Tony Carvalho | cell: 416-275-1417 | tcarvalho@applewoodauto.com
3000 Woodchester Drive, Mississauga | 905-828-2221 | 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.

*

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

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas
416-731-4280

Rep. Vendas
416-616-5484

Just Listed
98 Brewster Cres – Jane / Sheppard

FOR SALE
Keele/Rogers

Black Creek e 401

www.soldbygil.com
416-427-7645

D
L
O

S

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca
416-528-4724
Bungalow
Keele & Lawrence

D
L
O

S

Asking $699,000. Open house sat/sun 2-4 pm.
Great opportunity for a starting family, downsizing or investor, main ﬂoor 1209 sq ft of living
space with 3 bedrooms, open concepts living
and dining room with hard wood through out,
lower level 1504 sq ft with kitchen, large rec
room and walk out to private yard

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

Just Sold
73 Smith St

FOR RENT
$2,500

LD
O
S

RUI RAMOS

4 quartos
Mississauga

3 quartos de cama, 3 casas de banho, 2 cozinhas, soalho em madeira, tampos de cozinha
em quartz, cave acabada com entrada separada
1 quarto de cama.

Casa de 2 Pisos
Glen Shields

4 quartos – 5 casas de banho
Bungalow
North of Hwy 9

Fabulous all brick 4 br executive home; nearly
2000 sq. Ft; 9’ ceilings; located in alliston’s desirable west end. Features main ﬂoor family room
with gas ﬁreplace, large eat-in kitchen with breakfast area and w/walk-out to rear fully fenced yard;
features hardwood, ceramic and high end laminate
ﬂooring; spiral staircase; main ﬂoor laundry room

Be the ﬁrst 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

Just Listed
346 Mcroberts Ave – Caledonia / Rogers

FOR SALE
Jane & Lawrence

4 quartos de cama, 4 casas de banho, cozinha
nova com granito, quintal enorme, cave acabada com entrada separada.

4 quartos, 3 casas de banho, lote de .75 acre,
piscina e garagem grande. Pedem $1,200,000

FOR SALE
Investment property

Casa Nova

LD
O
S

Asking $799,000. Open house sat/sun 2-4pm. Well
maintained semi with hardwood in living and dining.
Kitchen updated with s/s appliances & walk out to
yard. 3 bedrooms on 2nd ﬂoor, lower level has a
kitchen with a separate entrance, can be used for
additional income. Private yard at rear with block garage. Pleasure to show.

D
L
O

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

S

4 quartos – 5 casas de banho

3 bedroom, 4 bathroom, engineered ﬂoors, heated ﬂoors in all bath rooms and basement, private
drive, separate entrance to basement, ﬂoor to
ceiling windows and much more...
Contact Fernando Ferreira 416-528-4724

