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A 21 de outubro de 2019, será pedido aos eleitores canadianos 
para elegerem um novo primeiro-ministro, que irá guiar as fu-
turas relações do Canadá. 

Considerando o grupo de candidatos, a eleição de 2019 é 
possivelmente uma das mais estranhas da história moder-
na no Canadá. 

• Justin Trudeau – Um promotor egocêntrico cuja melhor qua-
lidade é criar e esconder escândalos para benefício do Canadá. 
Não manteve a maioria das promessas feitas durante a eleição 
anterior, incluindo equilibrar o orçamento. O medo de falar so-
bre a política de Ontário parece ser a sua principal linha. 

• Andrew Scheer – Tem a personalidade de quem procura uma 
dose de carisma. Sem ligação aos eleitores e a sua associação 
a Doug Ford irão impedi-lo de vencer, devido às greves das 
escolas. 

• Jagmeet Singh – Sugeriu que iria apenas defender os interes-
ses dos pobres e dos indivíduos sem privilégios. Suponho que 
as pessoas ricas e os indivíduos privilegiados não façam parte 
deste país.

• Maxime Bernier – Não gosta de imigração nem de imigrantes. 
Talvez ele devesse entender quem é que construiu este país. De-
veria tornar-se Chefe de Gabinete de Donald Trump. E a luta 
contra o ambiente não ajuda, no confronto com Greta Thun-
berg, de 16 anos. 

• Elizabeth May – Adora árvores com as suas cores verdes. O 
partido tem tantas hipóteses de ganhar como uma certa equipa 
portuguesa de futebol. 

• Yves-François Blanchet – Ainda a aprender a sorrir e a aceitar 
que o Quebec pensava que o partido já não existia. 

Os leitores do Milénio Stadium podem não reconhecer alguns 
destes nomes, mas compreendam que estas pessoas existem e po-
dem bater à sua porta para que lhes dê o seu voto. 

Atualmente, os Liberais e os Conservadores estão numa corrida 
renhida no que diz respeito à percentagem de aprovação, contudo, 
se a eleição fosse para acontecer hoje, os resultados demonstrariam 
a minoria para os Liberais. 

A campanha do NDP tem sido um desastre e alguns preveem que 
perderão a maioria dos seus assentos para os Liberais com o Block 
Quebecois em 3º e os Verdes em 4º. 

Quando as campanhas de marketing começarem, o tempera-
mento desta eleição vai-se tornar desagradável. A crueldade é o 
resultado do facto de nenhum dos candidatos ser capaz de separar o 
negativismo que incorpora os líderes partidários e os eleitores exi-
gentes reparam nestas deficiências, mas no meio da vulgaridade, 
ganha o menos medíocre. 

Todos os partidos irão atirar o dinheiro que não têm ao país e 
irão fazer promessas que não vão cumprir. Estaremos a lutar com 
os nossos instintos para alcançar um fim onde o nosso voto conta. 
No final, devido à qualidade dos candidatos, poderemos sentir-nos 
frustrados pelo nosso voto ter sido desperdiçado. 

Trudeau sugeriu que irá apenas participar em dois debates, rou-
bando a possibilidade de os Canadianos ouvirem todas as posições 
e visões políticas. Talvez um combate de boxe resolvesse melhor 
as coisas, assim como Trudeau fez em 2012 contra Patrick Brazeau. 
Concluindo, todos os candidatos irão dizer-lhe o que quer ouvir, 
pois eles percebem que os eleitores têm memória curta. Nenhum 
dos candidatos é bom o suficiente para ser nosso primeiro-minis-
tro, mas espero que um se destaque dos restantes, para que o mau 
gosto não perdure por muito tempo. 

Vamos ouvir as suas verdades e tomar uma decisão instruída vis-
to que o país merece respeito e integridade.
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We are at the post and were off…

Here are your horses in this race co-
ming up on October 21, 2019…sorry 
your federal candidates.

Down the middle is Liberal leader and 
existing Prime Minister, Justin Trudeau.

On the far right of the field is Conserva-
tive leader Andrew Scheer.

Way to the left of the field is NDP leader 
Jagmet Singh.

The green horse/candidate in this race is 
Green Party leader Elizabeth May.

The outside candidate representing the 
Bloc Quebecois is leader Yves-Francois 
Blanchet.

And the long shot in this race is Maxime 
Bernier representing the Peoples Party.

So here is your score card on this race and 
what you need to know about the horses/
candidates in this high stack race coming 
shortly to a neighbourhood near you.

Justin Trudeau

Justin Trudeau may just be the young-
est and luckiest candidate in this race with 
many things going for him. He is very 
youthful with a great deal of enthusiasm 
and a lot of hot wind.

His blood lines are very rich with much 
success and a long history of winning 
races, converting young people and new 
immigrants is his strong suit. 

Justin Trudeau revived the Liberal Party 
and swept to power in 2015: his key cam-
paign promise was to support the feminist 
causes in this country. Trudeau, now 46, 
is no longer the populist with women’s 
groups. The Liberals recently have lost 
elections in Ontario and Quebec to populist 
Conservative platforms.

The Liberals had committed in the past 
election campaign to increase guaranteed 
income supplement for our most vulner-

able seniors by 10 percent, but this promise 
was not really kept.

Trudeau also tried to reduce the deficit 
and had promised that over the next five 
years he would approach 9.8 billion by 
2023-24 from 19.8 billion in 2019-20.

Prime Minister Justin Trudeau is aiming 
for the Liberals re-election in the wake of 
the SNC-Lavalin scandal, while Andrew 
Scheer’s conservatives, Jagmeet Singh’s 
NDP and Elizabeth May’s Green Party 
jockey for power.

Andrew Scheer

Andrew Scheer is not new to this game 
but lacks a great deal of confidence and is 
not that good at reading the field: his abil-
ity at adjusting to win the race should be a 
slam dunk win.

The past Conservative defeat in the 
past election and Stephen Harper’s swift 
exit brought a youthful Andrew Scheer 
to the forefront. The PC’s choose a less 
robotic leader in Mr. Scheer with a very 
youthful presence to represent the con-
servative party.

Andrew Scheer is a 39-year-old father 
of five and former Deputy Speaker of the 
House of Commons. He has proven to be 
serious about shoring up his social con-
servative bona fides.

He is a gun owner supported by the 
Canadian Coalition for Firearm Rights and 
hailed by anti-abortion organizations. 

The Conservatives have been making 
gains in provincial elections and raising 
more funds than the Liberals. The PC’s may 
finally swing the pendulum to the right 
and elect Andrew Scheer as the next Prime 
Minister of Canada.

Mr. Scheer wants to balance the budget 
over the next five years and says that it 
would take the PC’s these coming years 
with a measured approach to spending 
growth. He would also remove federal 
income tax from Employment Insurance 
maternity and paternity benefits by pro-
viding a 15 per-cent tax credit.

Jagmeet Singh

When Jagmeet Singh was elected leader 
of the NDP in the fall of 2017, the Ontario 
criminal defence lawyer seemed poised to 
provide a much-needed shot of outsider 
energy to the party. 

He was without a seat until he won the 
by-election in Burnaby, BC. And prior to 
that he was a faint figure in Ottawa, and 
the NDP continuous to struggle with fund-
raising and election losses.

Mr. Singh’s challenges are to reboot the 
party and reclaim the progressive identity 
that Trudeau parlayed into victory in 2015. 
The NDP leader standing firmly to the left 
of the Liberals helped install NDP govern-
ments in both B.C. and Alberta.

Mr. Singh has tried to woo Quebec vot-
ers with some creative political messaging. 
The Quebec story, at this point, will be one 
of Liberals, more than any other party, 
cashing in on the NDP collapse in that prov-
ince. The NDP, at dissolution, held 14 seats 
in Quebec. They may hold none by day’s 
end on October 21. Liberals could easily 
paint the island of Montreal red while the 
strengthening Bloc Quebecois may pick up 
a few NDP seats outside Montreal.

The NDP wants to create 500,000 afford-
able housing units, they want to re-intro-
duce 30-year terms for insured mortgages 
for first-time homebuyer, double the first-
time homebuyers tax credit as well as re-
moving GST/HST on the construction of 
new rental units.

Elizabeth May

When you think Green my initial 
thought that it was a losing bet or a wast-
ed vote. Early polls show the Greens have 
recorded-level support among Canadians, 
and the party’s environmentalist lens res-
onates particularly with millennials, who 
are now single largest voting block in the 
country. Provincially, the Greens have 
made significant advances, holding the 
balance of power in B.C. and nabbing these 
seats in New Brunswick. 

Elizabeth May, the party’s sole MP, 

might get some company in Ottawa after 
October 21 election. 

The Green Party would like to develop 
a sustainable generations fund to invest in 
green trades and apprenticeships training 
programs. They want to invest in nation-
al infrastructure in renewable and effi-
cient energy production, digital upgrades, 
clean-tech manufacturing and ecotourism.

Yves-Francois Blanchet

The Bloc Quebecois is represented in this 
federal election by Mr. Blanchet and only has 
voting presence within the province of Que-
bec. 

The Bloc Quebecois is a federal political 
party in Canada devoted to Quebec nation-
alism and the promotion of Quebec sover-
eignty. Its new leader is seen to have a goon 
image and is a very heavy-handed leader.

I will have more to say about the Bloc 
and the impact it may have on this up com-
ing federal election in the coming weeks.

Maxime Bernier

The wild card long shot in this race, but 
what a horse/leader with interesting pedi-
gree, tradition and fresh ideas.

Mr. Bernier is a former Progressive Con-
servative Minister who left the party to 
start up his own…

The People’s Party of Canada (PPC) is the 
new party that he is the leader of or better 
known as “Mad Max”.

The one platform issue that has gotten 
some traction for the PPC Party is their pos-
ition on immigration and how they would 
adopt implement their controversial plat-
form on New Canadians. I will be outlining 
their position in the coming weeks.

The Trudeau campaign is blessed, at the 
outset, to have a New Democratic Party 
that is as weak as it’s been in decades. And 
while Elizabeth May’s Green Party may 
have its strongest campaign ever, it may 
not be enough to prevent the so-called 
progressive or left-of-centre vote from 
settling on the Liberals.

The next six weeks should make out to 
be very interesting.

A Liberal Majority win
is on the horizon at the track…
Vincent Black
Opinion
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A atual MP de Davenport está prepa-
rada para mais quatro anos no poder e 
garante que o Partido Liberal tem o me-
lhor plano para combater as alterações 
climatéricas. 

“Apesar de todas as nossas imper-
feições [do Partido Liberal] fizemos 
muito progresso nos últimos anos. 

Criámos mais de um milhão de novos pos-
tos de trabalho no país: só em agosto foram 
81,000, os números saíram agora. Sabe-
mos que se não tivermos bons salários não 
conseguimos acompanhar o custo de vida. 
Temos o melhor plano para combater as al-
terações climatéricas - nas últimas eleições 
ninguém falou sobre este assunto, mas nes-
tas todos os partidos estão a fazê-lo”, disse 
Julie Dzerowicz ao Milénio Stadium.

A candidata, que representa a maior 
comunidade portuguesa do país, diz estar 
preocupada com o aumento das desigual-
dades sociais e reitera a sua confiança no 
sistema de imigração. “Um idoso portu-
guês disse-me agora que mesmo traba-
lhando sete dias por semana é difícil con-
seguir ter dinheiro para pagar a renda e 
colocar comida na mesa. É por isso que 
continuamos a lutar, ao nível federal, por 
habitação acessível. Continuamos também 
a lutar pela igualdade de rendimentos por-

que os ricos estão a ficar cada vez mais ricos 
e os pobres cada vez mais pobres, por isso 
estamos a tentar aumentar a classe média”, 
explicou.

Em setembro arranca um novo projeto 
piloto destinado a 500 trabalhadores não 
qualificados que trabalhem na construção 
civil na GTA. Dzerowicz reconhece que 
o número é pequeno, mas deixa críticas 
à oposição. “Não se deixem enganar pelo 
Partido Conservador porque eles iam aos 
cafés e aos locais de trabalho dos portugue-
ses e levavam agentes da imigração para os 
deportar. Nós não fazemos isso, dêem-nos 
uma oportunidade, temos um pequeno 
projeto piloto e se eu for eleita vou traba-
lhar para conseguir um projeto maior”, as-
segurou.

O MP da Spadina-Fort York esteve pre-
sente no lançamento da campanha no 
escritório da Bloor Street West a 7 de se-
tembro e elogiou as políticas de imigração 
liberais. “O Partido Liberal faz parte do 
propósito com que esta cidade e este país 
foram construídos. Nestas eleições a pala-
vra não está a alimentar o populismo: não 
aos refugiados, não à imigração, não aos 
cuidados de saúde, não à habitação. É fá-
cil dizer não em política, Doug Ford é um 
exemplo disso, mas nós dizemos sim”, 
alertou Adam Vaughan.

Dezenas de apoiantes cumprimentaram 
a candidata pessoalmente e aceitaram par-
tilhar com o nosso jornal o motivo pelo qual 
apoiam a sua candidatura. Linda Correia, 
presidente do Poveiros Community Cen-
tre, lamenta que não existam mais mulhe-
res na política. “Ao contrário dos homens, 
as mulheres conseguem concentrar-se em 
vários problemas ao mesmo tempo. Ela é 
muito dinâmica e está sempre presente em 
todos os eventos do nosso clube, mesmo 
não sendo portuguesa: Já sabe dizer algu-
mas palavras na nossa língua”, avançou. 

Fernando Costa, antigo advogado, recor-
da-se da altura em que muitos portugueses 
se legalizaram graças a uma amnistia, no 
entanto garante que hoje as circunstâncias 
são muito diferentes. “A Julie fez um ex-
celente trabalho nos últimos anos, sobre-
tudo em matérias como o apoio a idosos e 
jovens e em geral os programas do primei-
ro-ministro Justin Trudeau têm favorecido 
sempre os imigrantes. Os portugueses são 
apenas um dos muitos grupos étnicos do 
Canadá e as leis são criadas para todos. Nos 
anos 70 muitos portugueses beneficiaram 
de uma amnistia, mas hoje esse ambiente já 
não existe e por isso temos de encontrar ou-
tro tipo de soluções”, justificou.

Dorothy Graham tem três filhos e antes 
de se dedicar à família exerceu advocacia 

e trabalhou como editora. “Tenho três di-
plomas, mas acho que me podem chamar 
dona de casa (risos). Acho que a Julie é fo-
cada, muito trabalhadora e fiel ao partido. 
Ela tem trabalhado muito pela imigração, 
pelo meio-ambiente, pelos transportes e 
pela redução da pobreza. Muitas pessoas 
perguntam-se sobre o que ela tem feito por 
Davenport, mas existem outros níveis de 
governo, municipal e provincial. Ela tem 
que se concentrar em assuntos federais, 
que é que ela tem feito”, informou.

Sérgio Ruivo é contabilista e, apesar de 
não viver nesta área, o seu escritório está 
localizado em Davenport. “Neste bairro 
temos muitas pequenas e médias empresas 
e o governo federal tem tentado reduzir a 
carga fiscal para estes empresários. No en-
tanto, creio que ainda podem fazer mais 
para incentivar estágios qualificados, de 
forma a que estes recursos humanos per-
maneçam no quadro das empresas. Grande 
parte dos meus clientes trabalha na cons-
trução civil e queixam-se que não há mão-
-de-obra suficiente para esta área, por isso 
acredito que este projeto piloto vai ser bom 
para a nossa comunidade”, adiantou.

Julie Dzerowicz é filha de imigrantes e é 
formada em Commerce pela Universidade 
de McGill.

Joana Leal/MS

Dzerowicz prepara re-eleição
A candidata com Sérgio Ruivo e Fernando Costa - créditos: Joana Leal A boa disposição na equipa Julei Dzerowicz - créditos: Joana Leal

A candidata Liberal com Linda Correia, presidente do Poveiros Communi-
ty Centre - créditos: Joana Leal

Dorothy Graham com a filha que sonha em ser política
créditos: Joana Leal

Julie Dzerowicz com Adam Vaughan, MP de Spadina-Fort York
créditos: Joana Leal
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Sanjay Bhatia é o candidato do Partido 
Conservador a Davenport. Bhatia nas-
ceu na Índia e em 2007 escolheu o Ca-
nadá para viver com a esposa e o filho. 
Como imigrante, o candidato está preo-
cupado com o aumento do custo de vida 
no país e tem um plano para Davenport.

Milénio Stadium: Porque é que decidiu 
entrar na política?

Sanjay Bhatia: Nasci em Deli, na Índia, 
e emigrei para o Canadá em 2007 com a 
minha mulher e o meu filho. Desde jovem 
que os meus pais me ensinaram o valor do 
trabalho árduo e a importância de servir a 
minha comunidade. Hoje sou dono de uma 
empresa de transportes e tenho muito or-
gulho em empregar residentes locais. 

Como empreendedor sei o quão difícil é 
sobreviver sem o apoio do governo. Se tra-
balhamos muito arduamente devemos ter 
condições para comprar uma casa, poupar 
para a reforma e cuidar dos nossos filhos 
e dos nossos pais. O Partido Conservador 
vai colocar dinheiro nos nossos bolsos e 
vai fazer com que isso seja possível. Estou 
a concorrer para defender os moradores de 
Davenport e para que eles possam avançar 
e não apenas sobreviver.

MS: Quais são os seus planos concretos 
para Davenport?

SB: Davenport tem muitos grupos étnicos 
oriundos da Europa e não só. Cá moram 
muitos portugueses, italianos, etc.  O meu 
plano para Davenport é ser uma voz forte 
em Otava e falar de assuntos como rendi-
mentos baixos, acabar com os impostos 
sobre o aquecimento doméstico e tornar 
os benefícios parentais livres de impostos. 
Os canadianos trabalhadores merecem um 
governo que trabalhe tão duro quanto eles.

MS: O aumento do custo de vida tem do-
minado a opinião pública canadiana. Como 
é que o Partido Conservador vai aliviar a 
carga fiscal?

SB: Tenho batido às portas em Davenport 
e todos se queixam que o custo de vida está 
mais caro desde que o PM Justin Trudeau 
foi eleito. O Partido Conservador vai equi-

librar o orçamento federal e acabar com o 
terrível imposto sobre o carbono.

Quando as pessoas têm mais dinheiro no 
bolso têm mais condições para comprar 
uma casa, poupar para a reforma e cuidar 
das crianças e dos pais. As empresas vão ter 
um melhor desempenho e as comunidades 
ao longo do país, incluindo Davenport, vão 
criar empregos melhores e mais bem pagos. 

MS: O governo vai arrancar agora em se-
tembro com um projeto piloto que vai aju-

dar 500 trabalhadores da construção civil 
na GTA. Os trabalhadores indocumentados 
tornaram-se num dos grandes assuntos 
de Davenport, sobretudo na comunidade 
portuguesa.

SB: Os Conservadores vão trabalhar para 
trazer justiça, ordem e compaixão para o 
nosso sistema de imigração. Como imi-
grante no Canadá, sei que as políticas de 
imigração podem ser boas para a econo-
mia, criar bons trabalhos e muito favo-
ráveis para as pessoas que escolheram vir 
para cá. 

MS: Em Davenport temos muitas pequenas 
e médias empresas que criticam o eleva-
do valor das rendas. Como é que tenciona 
apoiar estes pequenos empresários?

SB: Como empreendedor, sei o que signi-
fica pagar salários e fazer crescer um ne-
gócio. Com um governo Liberal no poder, 
os pequenos empresários têm vindo a en-
frentar custos cada vez mais elevados. O 
imposto sobre o carbono tornou tudo mais 
caro e praticamente não contribui para a 
luta global contra as mudanças climáticas. 
Acredito firmemente no plano do líder do 
Partido Conservador, Andrew Scheer, que 
vai diminuir os custos para que os em-
preendedores possam investir mais dólares 
suados no crescimento das suas empresas e 
na criação de empregos.

MS: Em 2018 fundou a “My Indian In Cana-
da”: qual foi o objetivo que o levou à criação 
desta organização não-governamental?

SB: Esta organização não tem fins lucra-
tivos e ajuda novos imigrantes oriundos 
da Índia. É uma organização inclusiva que 
respeita todas as religiões e culturas. Como 
grupo, podemos alcançar muito mais do 
que seríamos capazes a nível individual. 
“My Indians In Canada” é um grupo fami-
liar que acredita no amor, na paz e numa 
vida saudável. 

MS: Trabalhou como voluntário em vários 
grupos de idosos. Que soluções é que o PC 
propõe para este grupo de pessoas?

SB: Muitos idosos vivem com rendimentos 
muito baixos e estão a asfixiar para conse-
guir aguentar o aumento do custo de vida.  
Os Conservadores reconhecem que este 
grupo tem necessidades e desafios únicos 
e estamos comprometidos a ajudá-los – o 
governo Conservador tem um plano para 
tornar a vida dos idosos mais económica. 
Vamos deixar mais dinheiro nos seus bol-
sos para que eles possam mais facilmente 
visitar os netos ou viajar.

Joana Leal/MS

“Custo de vida está mais caro desde
que o PM Justin Trudeau foi eleito”
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Andrew Cash foi MP de Davenport entre 2011 e 2015 
e quatro anos depois acha que está na altura de re-
gressar ao poder. Andrew concorre pelo NDP (New De-
mocratic Party) que nestas eleições promete a maior 
expansão de cuidados de saúde numa geração que 
inclui dentista, compra de óculos e acesso a serviços 
de saúde mental. 

Milénio Stadium: Já foi MP de Davenport durante um 
mandato. Hoje como é que vê esta área?
Andrew Cash: Davenport tem orgulho na sua herança 
cultural e na sua comunidade, mas as rendas tornaram-
-se muito caras para a maioria das pessoas. O custo da 
habitação, da alimentação e dos medicamentos continua 
a aumentar e as reformas dos idosos não são suficientes 
para pagar os impostos sobre a propriedade e as contas da 
eletricidade e do gás. 
As pessoas sentem que não têm ninguém do seu lado e 
veem que o Partido Liberal de Justin Trudeau está a ou-
vir as empresas mais poderosas e os mais ricos. Estou a 
concorrer porque quero lutar para que as nossas vozes 
sejam ouvidas em Otava e por políticas que ajudem real-
mente as pessoas.
O NDP quer implantar a maior expansão de cuidados de 
saúde numa geração. Estamos a propor uma rede nacio-
nal de pharmacare – um plano de prescrição de medica-
mentos que vai chegar a todos e que vai incluir dentista, 
compra de óculos e acesso a serviços de saúde mental. 
Outro exemplo:  O governo de Trudeau ficou parado e viu 
as contas de internet e telemóvel no Canadá tornarem-se as 
mais elevadas do mundo. Se eu tiver a honra de servir esta 
comunidade de novo, o NDP vai enfrentar as grandes em-
presas de telecomunicações e lutar para reduzir essas taxas.

MS: As pequenas e médias empresas precisam de mais 
apoios?
AC: Uma das coisas que podemos fazer para ajudar os pe-
quenos negócios é lutar contra as elevadas comissões ban-
cárias. Sei que a maioria dos empregados das pequenas e 
médias empresas trabalham sem acesso a benefícios de 
saúde e dentista e então têm que pagar do seu bolso. Isto 
gera stress e mais despesas no dia-a-dia, por isso defendo 
que os benefícios de saúde têm que incluir medicamentos, 
dentista e compra de óculos.
O NDP quer introduzir um imposto de 1% sobre os ricos e 
combater a evasão fiscal das grandes empresas. Se pedir-
mos aos ricos para pagarem um pouco mais e tornarmos 
o nosso sistema tributário mais justo vamos ter condições 
para investir em serviços que realmente importam. 

MS: Em 2016 fundou o Urban Worker Project. Hoje o pro-
jeto continua a fazer sentido?
AC: Comecei o Urban Worker Project para fazer ouvir os 
trabalhadores independentes, os freelancers, os trabalha-
dores a contrato e por contra própria, aqueles que traba-
lham de graça, como os estagiários. Esses trabalhadores 
não têm acesso a benefícios, a reforma ou segurança no 
trabalho. Eles não podem tirar um dia de doença, não têm 
seguro de invalidez ou licença de maternidade. 

Queremos dar voz aos trabalhadores precários e é por 
isso que apoio os trabalhadores da Foodora e da Uber que 
anunciaram recentemente que estavam sindicalizados.

MS: O Governo criou uma espécie de lotaria para trazer 
membros da família dos imigrantes para cá, mas o modelo 
foi fortemente criticado. 
AC:  O Canadá é mais forte quando mantemos as famílias 
juntas e ajudamos os recém-chegados que contribuem 
para a nossa comunidade. Isso é algo muito claro aqui 
em Davenport, onde gerações de imigrantes, incluindo 
os portugueses, fizeram deste um lugar incrível para se 
viver. 
Os Liberais de Trudeau discutiram muito sobre imi-
gração, mas as suas políticas estão a manter as fa-
mílias separadas. É tão difícil reunir famílias sob os 
Liberais de Trudeau como no Partido Conserva-
dor: para nós a reunificação das famílias é uma 
prioridade. 

Este ano milhares de famílias que esperavam candida-
tar-se para trazer um dos pais ou avós e ficaram desilu-
didas porque os lugares disponíveis foram preenchidos 
em apenas 11 minutos. Se for eleito vamos combater estes 
atrasos e esta burocracia.

MS: O governo vai arrancar agora em setembro com um 
projeto piloto que vai ajudar 500 trabalhadores da cons-
trução civil na GTA. Os trabalhadores indocumentados 
tornaram-se num dos grandes assuntos de Davenport, 
sobretudo na comunidade portuguesa.
AC:  Os trabalhadores sem estatuto legal estão a contri-
buirpara as nossas comunidades e para a economia em ge-

ral todos os dias, mas também são vulneráveis. O governo 
federal deve fazer mais para garantir que esses trabalha-
dores voltem a ter estatuto e tenham um caminho para a 
cidadania. Fico feliz em ver este piloto avançar finalmen-
te, mas é um passo muito pequeno para corrigir algo tão 
urgente.
Esse é um problema enorme em Davenport e também um 
problema enorme para a cidade de Toronto que enfrenta 
uma enorme escassez de trabalhadores no setor de cons-
trução. Os liberais de Trudeau prometeram este piloto 

logo após as eleições de 2015, mas não conseguiram fazê-lo 
até pouco antes das eleições. Porque é que demorou tanto 
tempo? Entretanto os indocumentados viveram no medo. 
Essa é uma grande preocupação, principalmente porque 
ouvimos relatos preocupantes sobre pessoas que são o alvo 
de agentes de imigração nas suas comunidades, mais re-
centemente em Weston. 

MS: Hoje as rendas em Davenport são muito elevadas. O 
que é que falhou e como é que se resolve este problema?
AC:  Os sucessivos governos Liberais e Conservadores ig-
noraram este problema e agora temos uma crise. Temos de 
tomar medidas concretas imediatas para combater a crise 
de habitação no Canadá, não quero ver famílias e jovens 
empurrados para fora do nosso bairro por causa das ren-
das e do preço das casas disparatado.  Preocupa-me que os 
nossos filhos, netos e idosos não consigam encontrar luga-
res acessíveis para morar na nossa comunidade.
O NDP tem um plano para aliviar as rendas e tornar a 
propriedade mais acessível. O nosso New Deal for People 
compromete-se a criar meio milhão de unidades acessí-
veis, além de duplicar o Home Buyer’s Tax Credit e rein-
troduzir 30-year mortgages para primeiros compradores 
de imóveis.

MS: Como MP lutou para que os comboios UP Express não 
utilizassem gasóleo, mas não conseguiu. 
AC:  Os Liberais e os Conservadores em Otava e no Queen’s 
Park decidiram construir um sistema baseado no gasóleo 
que é um combustível fóssil e cancerígeno. 
Este projeto é um bom exemplo de como as alterações cli-
máticas exigem grandes mudanças na maneira como vi-
vemos e trabalhamos.
Precisamos de nos comprometer com uma data para ele-
trificar esta linha, não podemos simplesmente dizer que 
vamos ser campeões do clima e depois gastar $4,5 mil mi-
lhões do nosso dinheiro num gasoduto. Vamos certificar-
mo-nos que os maiores poluidores pagam e criar 300,000 
novos postos de trabalho com a economia verde.

Joana Leal/MS

“Não podemos simplesmente dizer
que vamos ser campeões do clima e depois
gastar $4,5 mil milhões
do nosso dinheiro num gasoduto”
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“Diversity is our strength”, is one of Prime Minister Jus-
tin Trudeau’s catchphrases and one that gives many a 
great sense of pride.  In 2015, Trudeau formed the first 
gender-balanced cabinet, a step in the right direction. 
The members of our Canadian Parliament depict the 
diversity of our multi-cultural society.   However, Portu-
guese Canadians desire a parliament to better reflect 
their voice and experiences, an increased diversity, one 
that represents the Portuguese and its diaspora.

Now in 2019, as the federal party leaders form their 
teams, leaves us to wonder, how many candidates 
are of Portuguese descent.  It is not surprising to 

learn of the continued lack of representation of our com-
munity.  There are 429 850 Canadians who have identified 
as Portuguese background.  The majority of them reside 
in the urban centres of Toronto and Montreal, but there 
is also a significant number of Portuguese throughout the 
country. Despite that number, there are a small number of 
representatives at every level of government.  The reasons 
are endless, but what is heard time and time again at the 
door is that Portuguese-Canadians feel they are only en-
gaged and sought after during campaign time.

All parties will agree that door knocking is an essen-
tial strategy in getting out the vote and informing their 
constituents.  Yet, this practice is often abandoned im-
mediately after the people head to the polls. It is not sug-
gested that endless door knocking should continue, but 
more meaningful opportunities to build relationships 
and community. While newsletters, telephone calls and 
emails are also important tools in communicating with 
constituents, nothing can quite replace the face to face 
experience.  Constituents want to feel valued and heard 

at all times and not solely every four year cycle.  
Also, recognizing that certain groups, in this case Por-

tuguese Canadians, are often not at the table, should be a 
red flag for elected members and direct them to organize 
and set up tables, mobile constituency offices, through-
out the ridings where the Portuguese community gathers.  
This type of practice fosters an environment conducive to 
inclusion, where all can feel they bring something to the 
table. It is by cutting bread together that we learn about 
each other and from each other.

Now, who are the Portuguese candidates on the 2019 fed-
eral roster and what will they be bringing to the table?  The 
Liberal Party of Canada presents two incumbents MP Peter 
Fonseca and MP Alexandra Mendes.  The Progressive Con-
servative Party of Canada’s sole candidate of Portuguese 
ancestry is Bert Laranjo.  There is also Ken Pereira who 
signed up to run in Quebec for the People’s Party of Canada.  
Sadly, a family tragedy has led him to drop out of the race.

MP Fonseca is known to us both on the track and in 
the political realm, where he offers his experience as a 
politician with a start at the provincial level. He has spent 
the last four years representing the people of Mississauga 
East-Cooksville in Ottawa.   His background in education 
has afforded him the opportunities to work as a consult-
ant and run an import and distribution company.

 MP Mendes is also no stranger to the political scene. 
Prior to her political career, she has always been an ac-
tive member in her community, teaching Portuguese in 
a neighbourhood Portuguese language school.  She con-
tinued her community work as a constituency assistant 
and made her leap into the House of Commons as a  Mem-
ber of Parliament for the neighbouring riding of  Brossard- 

La Prairie in Quebec.  Today she represents the riding of 
Brossard- Saint-Lambert and is seeking to be reelected to 
continue to advocate for that same riding.

Lastly, there is Bert Laranjo, Conservative candidate 
running to represent the riding of Hamilton West-An-
caster-Dundas, also a Portuguese-born candidate with 
a background in nursing. He has dedicated his career to 
emergency care and has worked closely with his regu-
latory body and other nursing associations.  His nursing 
career has lead him to roles outside traditional medical 
settings.  He has taught at the  university level and is also a 
small medical consulting business owner.   

It is exciting to learn that these candidates all share a 
love for their community and are entrusted in the health 
and social well-being of their constituents. However, with 
Portuguese Canadians scattered all over Canada, a mere 
three candidates is dismal.  There are many great leaders 
in the Portuguese community.  You can begin by looking 
closely at the local ridings of Davenport and York Centre 
with a high Portuguese constituency.  There is an exten-
sive list of Portuguese Canadians who are doing amazing 
work building community in those ridings.  Yet, the ques-
tion is why are they not represented on the ballot?   For 
the candidates who have Portuguese ancestry and have 
not identified, it is important to let voters know of your 
background.  Those who have put their names forward,  
your responsibilities are greater than most as you are not 
only seeking to represent your riding but all Portuguese 
Canadians.  To all party leaders and candidates, because it 
is 2019, engage all constituents and remember those who 
often feel there is no place for them at the table.   

Madalena Lopes/MS

Where is the
Portuguese voice???

Quem tem passado pela Casa das Bei-
ras durante as últimas semanas tem 
percebido que algo está diferente. Na 
fachada da associação existe um pos-
ter que faz referência a uma fação do 
Partido Conservador, o que tem susci-
tado dúvidas e até algum desconforto 
em torno da comunidade portuguesa, 
especialmente os que acompanham de 
perto as atividades da Casa das Beiras. 
O jornal Milénio Stadium contactou esta 
semana o presidente deste clube portu-
guês, Bernardino Nascimento, a fim de 

ter esclarecimentos sobre o que muitos 
julgam ser um ato de apoio partidário a 
favor dos Conservadores.

Milénio Stadium: Como explica à comu-
nidade o facto de a Casa das Beiras ter um 
poster de promoção a um candidato do 
Partido Conservador à frente da sua sede?

Bernardino Nascimento: O que aconte-
ceu é que há um grupo de pessoas que nos 
pediram para alugar a nossa sala para uma 
reunião, que aconteceu no dia 25 de agosto. 

Eu estava em Portugal quando isto acon-
teceu, no entanto eu sabia o que se estava 
a passar e estava a acompanhar tudo. De-
pois, este grupo de pessoas, que vieram 
cá fazer a reunião, pediram-nos para lhes 
alugarmos a sala por algumas semanas. O 
nosso diretor estava em contacto com eles 
e mandou uma mensagem para Portugal a 
dizer que o dinheiro que eles iriam oferecer 
era favorável e podíamos aproveitar que al-
guém estava interessado em alugar a sala. 
Mas tudo isto sem sabermos que ia ser para 
uma campanha política. Depois eles vieram 
aqui e colocaram posters na Casa das Bei-
ras. Os nossos diretores aperceberam-se 
disso e foram falar com a pessoa responsá-
vel, dizendo que não poderíamos ter aque-
les materiais afixados. Então retirámos a 
maior parte dos posters e ficou só o poster 
que está atualmente ali na entrada. A Casa 
das Beiras não está de maneira nenhuma a 
apoiar o partido. Apenas alugámos aque-
la sala. Depois de eu voltar de Portugal, já 
era muito tarde para desfazer o que estava 
feito. Queremos deixar claro que não esta-
mos a fazer campanha a favor de partido 
nenhum. Estamos abertos a outros partidos 
que queiram vir pôr sinais à frente da Casa 
das Beiras. Isto foi realmente apenas uma 
maneira de fazermos algum dinheiro para 
cobrir as nossas despesas. E se houvesse 
outro partido, Liberal ou outro, que viesse 
ter connosco com essa proposta, nós iría-
mos aceitar na mesma.

MS: Até quando o partido vai estar a alugar 
o espaço?

BN: Eles vão estar a usar o espaço até o dia 6 
de outubro, é o contrato que eles têm. 

MS: Está a aproximar-se um evento anual 
que é a Semana Cultural da Casa das Beiras. 
Não tem receio que as pessoas que visitem 
a associação sintam que estão a entrar para 
um comício político?

BN: Durante a Semana Cultural, do dia 21 
ao dia 29 de Setembro, os posters vão es-
tar todos retirados. Foi uma promessa, eles 
não vão estar envolvidos com este evento e 
já sabem disso. Não estão convidados para 
participar na Semana Cultural, como ou-
tros políticos estão, nem vão fazer parte de 
nenhuma cerimónia da Casa das Beiras. 

MS: Quem são os políticos que vão partici-
par na Semana Cultural da Casa das Beiras?

BN: Temos outros políticos que vão par-
ticipar. Entre eles uma representante do 
Partido Conservador, mas ao nível provin-
cial, e a nível do governo canadiano tere-
mos a Julie Dzerowicz, em representação 
do partido liberal que é o partido que está 
em função de momento. Os que não estão 
em função não são convidados nem estão 
a fazer parte do nosso leque de convidados 
de honra.

 
MS: O estatuto da Casa das Beiras prevê 
algum tipo de vinculação a nível político?

BN: O estatuto da Casa das Beiras é claro. 
A Casa das Beiras está ausente de política e 
religiōes. Nós não tomamos partido de nin-
guém e não estamos a apoiar estas pessoas 
que estão a concorrer às eleiçōes. Alugámos 
apenas uma sala, principalmente numa al-
tura em que estávamos mais parados. A 
sala estava fechada para férias durante o 
mês de agosto e uma ajuda (financeira) é 
sempre boa.

Telma Pinguelo/MS

Bernardino Nascimento garante

“A Casa das Beiras não 
está a apoiar o partido”
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Aí estão elas, as eleições federais! À nossa porta, a pe-
dir o voto e a oferecer esperança num futuro melhor.

No momento em que escrevo este texto ainda não foi 
anunciada a data mas, quando este jornal for publi-
cado, já deve andar nas bocas do mundo. Vão ter 

que ter lugar até à terceira segunda-feira de outubro (21). 
O que está em causa neste período eleitoral? Qual será a 

composição do Parlamento canadiano em outubro? E quem 
ganhará a corrida para governar este nosso país adotivo?

Temos os suspeitos do costume, e ainda algumas novida-
des: os Liberais chefiados por Justin Trudeau que estão atual-
mente no poder, os Conservadores que vão tentar eleger o 
número suficiente de deputados para formar eles o governo, 
e o NDP que vai querer encurtar a distância dos outros do 
seu atual terceiro lugar. Na corrida vão ainda estar os Verdes 
e o Bloc Quebecois, na província de Quebec. Há também um 
novo partido a concorrer pela primeira vez, o People’s Party 
of Canada, chefiado pelo antigo deputado conservador Ma-
xime Bernier e alguns candidatos independentes, que não 
irão alterar o quadro político canadiano.

O momento crítico que as democracias enfrentam pelo 
mundo fora nesta era de populistas como Trump, Bolsonaro 
e, mais recentemente, Boris Johnson irá manifestar-se de 
alguma forma nestas legislativas? À primeira vista, parece 
que não terá grande impacto no cenário político nacional.

Até fevereiro passado, Justin Trudeau e os Liberais esta-
vam à frente na opinião pública e tudo indicava que iriam 
ter um segundo mandato. A controvérsia à volta do caso 
SNC-Lavalin - em que o governo tentou pressionar a mi-
nistra da Justiça Jody Wilson-Raymond para influenciar o 
processo criminal, que se arrastava pelos tribunais -  aba-
lou seriamente a opinião pública sobre o primeiro-minis-
tro. Deu a grande oportunidade à oposição, chefiada por 
Andrew Scheer, que desde então passou a liderar a vontade 
dos canadianos para governar o país.

Neste momento porém, a poucos dias de ser conhecida a 
data oficial das eleiçōes, os dois partidos estão lado a lado na 
corrida que já começou. Segundo os observadores e atores 
políticos, o facto deve-se a dois fatores principais: o povo 
esquece e o escândalo da SNC-Lavalin já vai longe, pelo me-
nos é o que desejam os Liberais; e a associação de Scheer ao 
novo Premier do Ontário Doug Ford, que tem implemen-
tado medidas desastrosas para o povo da província e que o 
tornaram muito impopular. 

Que podemos esperar nas próximas semanas de campa-
nha eleitoral que venha a alterar este cenário? 

Doug Ford vai encerrar a sessão parlamentar no Queens 

Park (coincidência das coincidências!) e Scheer vai fugir 
dele como o diabo da cruz. Justin Trudeau tem quatro anos 
de aprendizagem e vai ser menos sonhador. Jagmeet Singh, 
como estreante, pode ajudar Scheer e os Conservadores, se 
melhorar o seu terceiro lugar.

O país é imenso para percorrer, as suas regiões e eleito-
res têm problemas e necessidades distintas e variadas. O 
trabalho e custo de campanha é exorbitante e, claramen-
te, os Conservadores aqui estão em vantagem pois Andrew 
Scheer já a iniciou há dois anos quando foi eleito chefe do 
partido. Tem 100% dos candidatos nomeados (338) e um 
avião à porta. Aos Liberais resta-lhes ainda 20% para serem 
nomeados. Por sua vez, o chefe do partido NDP, Jagmeet 
Singh, é o que tem a tarefa mais dificultada tanto em finan-
ças como organização. Até à data, só nomeou pouco mais de 
50% dos candidatos. Tem muito trabalho pela frente.

Será que o partido Green Party (Os Verdes) de Elizabeth 
May vai ter desta vez algum sucesso? Os entendidos acham 
que vai ser uma grande batalha entre eles e o New Demo-
cratic Party porque irão tentar cativar os eleitores do NDP. 
Apesar de Jagmeet Singh se ter atrasado na corrida e dos 
Verdes terem surpreendido recentemente em algumas elei-
ções provinciais, não acredito que vá ser desta que Elizabeth 
May tenha capacidade para conseguir eleger os 12 deputa-
dos que lhe dariam estatuto oficial no Parlamento.

A ver vamos. 

Enquanto há vida na democracia, 
há eleições

“Nunca se dá tanto como quando se dão esperanças”
Anatole France

À medida que o verão chega ao fim, a 
eleição federal do outono aproxima-se 
no horizonte. Muitos de nós estão a 
preparar-se para avaliar as plataformas 
eleitorais e considerar se elas nos leva-
rão para a frente, rumo ao tipo de futuro 
que imaginamos.

Que prioridades devem conduzir as 
políticas públicas? Como chegamos 
ao equilíbrio certo de considerações 

sociais, económicas, fiscais e políticas? 
Estas não são perguntas novas para o elei-
torado, mas a eleição é uma oportunidade 
para repensar e rearticular os nossos prin-
cípios orientadores.

A pergunta desta semana: deve um líder 
de um partido político falar se formará ou 
não coligações com outros partidos antes 
da eleição?

Caso em questão. Há duas semanas o líder 
do NDP Jagmeet Singh, que mantém a sua 
candidatura a primeiro-ministro, na opinião 
de alguns veteranos do NDP (Novos Demo-
cratas) já concedeu a corrida. Numa declara-
ção no dia 22 de agosto, Singh disse que seu 
partido não “sustentará” um governo con-
servador se o NDP mantiver o equilíbrio de 
poder após as eleições no outono.

Alguns Novos Democratas dizem que 
o comentário envia a mensagem de que o 
NDP não espera vencer a eleição. Singh foi 
mais longe quando disse que nunca apoia-
ria um governo de Andrew Scheer porque 
o NDP não pode confiar nos Conservadores 
para “defender os direitos fundamentais 
dos canadianos”.

Numa subsequente entrevista ao Globe 
and Mail no dia seguinte, Singh especulou 
sobre uma eleição minoritária e disse que 
o possível resultado não significa que ele 
desistiu do principal cargo do Canadá - ser 
primeiro-ministro.

Realmente, é isso que significa? Ele con-
tinuou, dizendo que: “Estou a candidatar-
-me para me tornar primeiro-ministro”, 
acrescentando que ele está “absolutamente 
comprometido com isso”.

Escusado será dizer que é raro um líder 
partidário tirar opções da mesa tão cedo 
num ciclo eleitoral. Como alguém que foi 
candidato em várias eleições, eu sentir-me-
-ia um pouco dececionado como os futuros 
candidatos que investirão tempo e energia 
para serem eleitos. Mesmo que o partido 
pareça estar numa batalha difícil, acredito 
que ele enviou a mensagem errada.

Não se faz campanha para terminar em 

terceiro lugar, mas sim apresenta-se  como 
o futuro líder com a melhor plataforma.

Na realidade penso que tornará-se mais 
difícil motivar voluntários e funcionários 
da campanha a dar o melhor de si durante 
a eleição. Ouvir Singh a explicar que ele es-
tava simplesmente a assumir um princípio 
faz-me pensar se talvez fosse intencional? 
Se foi um lapso, poderia custar caro ao NDP 
no dia das eleições.

O que mais pode estar por trás da posição 
declarada de Singh? Em vez de um erro tá-
tico ou uma linha moral na areia, pode ser 
simplesmente uma tentativa de colocar o 
partido em vantagem no posicionamento 
pré-eleitoral para os eleitores estratégicos 
– voltado especificamente para os rivais do 
NDP à esquerda, os Verdes. Vou deixar isso 
para uma futura crónica.

A mensagem errada
Peter Ferreira
Opinião

Domingos Marques
Opinião

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

www.mileniostadium.com

O mesmo de sempre, mas melhor!
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A 11 de setembro de 2019, Justin Trudeau decidiu pro-
clamar eleições para as quais iremos votar a 21 de Ou-
tubro de 2019. Proclamar uma eleição a 11 de Setembro, 
desrespeita o dia solene que todos relembramos como 
um ataque à democracia há 18 anos atrás, mas isso não 
impediu Trudeau de seguir em frente. 

Este artigo é sobre o Partido Conservador do Canadá e 
sobre a eleição de 2019. O líder conservador Andrew 
Scheer tem vindo a organizar a sua campanha já há 

vários meses e a angariar fundos. Os conservadores foram 
os que angariaram mais dinheiro e os seus candidatos têm 
sido eleitos em todos os distritos eleitorais, o que os co-
loca à frente dos restantes partidos. A Junho de 2019, os 
conservadores estavam à frente nas sondagens, trazendo 
esperança de que os ventos da mudança se espalhassem 
pelo país. A 11 de setembro, com a proclamação da eleição, 
estão a mover-se lentamente nas sondagens. Porque é que 
os Conservadores perderam o seu brilho, roubando ao país 
a esperança de políticas diferentes que são tao desespera-

damente necessárias? Existem obviamente fatores que os 
levaram ao estado atual. As questões com que os Conser-
vadores se depararam e que precisam de ser clarificadas 
incluem: 

• O fator Doug Ford. O Sr. Scheer precisa de fazer o país 
entender que as políticas de Ontário não são os proble-
mas do Canadá. 

• A posição fracassada de Scheer no que diz respeito ao 
casamento com pessoas do mesmo sexo e à comunidade 
LGBTQ fará com que perca milhões de votos, a não ser 
que tome uma posição forte e clara para apoiar este seg-
mento da população. 

• A mensagem conservadora de “uma maneira melhor” e 
“acessibilidade” são palavras cativantes que requerem 
que exista substância. Para os Liberais, é Natal todos os 
dias, e num país que não se parece preocupar com os dé-
fices deveria a mensagem de Halloween dos Conserva-
dores ser sobre cortes e gestão do défice? Provavelmen-
te não nesta eleição. 

• Durante os últimos quatro anos, este país tem encarado 
escândalos, falta de integridade e de ética. Os Liberais 
irão isolar o seu líder e remover o foco das violações éti-
cas do seu governo. Scheer tem de comercializar inte-
gridade neste país ao focar-se fortemente registo atroz 

do governo anterior. 
• Scheer ao retratar-se como tendo crescido pobre trou-

xe-lhe atenção desnecessária, o que teve repercussões 
no partido. Conduziu sempre uma vida de classe média 
e é um dos políticos mais dispendiosos de todos os tem-
pos. Não há nada de errado com viver numa casa sepa-
rada, numa estrada de terra, e a maioria dos canadianos 
poderia identificar isso como sendo de origens humil-
des, sendo assim, que diga aos canadianos que todos nós 
temos oportunidade de ser bem-sucedidos neste grande 
país. Chega de tristezas e foque-se numa boa política. 

• Esta eleição evidencia um ataque a um segmento da po-
pulação que merece tanta proteção social e económica 
como qualquer outro cidadão. Os Liberais focam-se na 
proteção da classe média, ignorando todos os outros. 
O NDP quer implementar mais impostos para os ricos 
de forma a financiar as suas políticas inúteis. Os Con-
servadores deveriam passar a mensagem ao país de que 
apoiam todos, sem exceções. 
O Harper já saiu e agora está na hora do Scheer. Os 

Conservadores precisam de força na sua mensagem, um 
líder que se chegue à frente com uma alternativa clara de 
um governo ético. Nesta eleição irá ganhar uma convic-
ção clara e ética.

Partido Conservador do Canadá
Manuel DaCosta
Opinião

As eleições federais canadianas de 2019 
irão determinar se o governo liberal de 
Trudeau volta ao poder, com a maioria 
que recebeu em 2015 ou se os eleitores 
decidem que precisam de uma alternati-
va ao governo atual. Na eleição de 2015, 
Justin Trudeau e os Liberais conquista-
ram 184 lugares enquanto os Conser-
vadores conseguiram 99, o NDP apenas 
44, o Bloc Quebecois 10 e os Verdes so-
mente 1. 

Durante a eleição de 2015, Justin 
Trudeau apelou à reforma do siste-
ma eleitoral e foi constituído, pelos 

cinco partidos da Casa dos Comuns, um 
Comité Especial para a Reforma Eleitoral. 
O comité recomendou que fosse introduzi-
do um sistema eleitoral proporcional após 
um referêndum nacional. Infelizmente, 
o Primeiro-Ministro Trudeau cancelou o 
seu apoio à reforma eleitoral e ao fazê-lo 
quebrou uma das suas principais promes-
sas feita durante a eleição. Durante o meu 
mandato enquanto Membro do Parlamento 
para Davenport, sempre acreditei e apoiei 
a reforma eleitoral. O nosso sistema está 
ultrapassado e precisa de refletir melhor as 
diferentes vozes que temos neste país. 

Desde que foi eleito Primeiro-Ministro, 
Justin Trudeau tem movido o Partido Li-
beral para a esquerda em muitos assuntos 
fundamentais, desde as questões sociais ao 

ambiente. Contudo, a tradição do Partido 
Liberal foi sempre a de aceitar pessoas com 
diferentes visões, este não é o caso atual, 
por exemplo, os Liberais rejeitam qualquer 
candidato que não apoie as leis de apoio do 
aborto no Canadá. Independentemente da 
visão de cada um neste assunto, até penso 
que este seja um assunto decidido no Cana-
dá, e não tenho conhecimento de nenhum 
partido político que queira mudar as leis de 
aborto neste país – porque é que este deve-
ria ser um dos requerimentos para os indi-
víduos que queiram servir no Parlamento. 
Na minha opinião, parece pouco democrá-
tico recusar um individuo que não partilhe a 
mesma opinião do líder do partido político. 

Na expansão do gasoduto Trans Moun-
tain, toda a situação foi um completo fra-
casso, sem a construção dos gasodutos, 
enquanto as províncias marítimas recebem 
petróleo de um país perigoso e corrupto, 
a Arábia Saudita, em vez de vir de Alber-
ta e apesar do seu compromisso pela luta 
dos direitos humanos em casa e em todo o 
mundo, recusou-se a bloquear a venda de 
veículos blindados leves à Arábia Saudita, 
um país onde as mulheres estão sujeitas a 
uma opressão oficial.  

O escândalo do SNC-Lavalin, que ocor-
reu no início deste ano, conduziu à demis-
são de dois Ministros e à sua expulsão do 
Partido Liberal, o que certamente terá um 
impacto na credibilidade do Primeiro-Mi-
nistro durante a eleição deste ano. Segundo 
o Comissário de Ética Federal do Canadá, as 
ações tomadas pelo Primeiro-Ministro no 
arquivo do SNC-Lavalin foram considera-
das uma violação de conflitos de interesse. 
A alegação de que o antigo procurador-ge-

ral Jody Wilson-Raybould foi pressionado 
pelo Primeiro-Ministro a encontrar uma 
solução para as acusações criminais con-
tra a empresa, originou uma crise dentro 
do próprio governo. O SNC-Lavalin, que é 
uma grande empresa de engenharia e cons-
trução, em 2015 foi acusada pelo RCMP de 
que estaria a usar subornos para conseguir 
negócios do governo na Líbia. Quando os 
Liberais foram eleitos, aprovaram um pro-
jeto-lei em 2018, com o nome de “acordos 
de remediação”, que alteraram o código 
criminal do Canadá, essa mudança foi feita 
não como uma secção separada da legisla-
ção, mas sim como parte do Orçamento. 
Além disso, as mudanças iriam permitir 
que empresas com comportamentos pouco 
éticos ou criminosos pudessem pagar mul-
tas ao invés de terem tempo de prisão. Esta 
era uma lei que o SNC queria e que o Primei-
ro-ministro encorajou o Ministro da Justi-
ça a seguir. O facto de ter sido introduzido 
como parte do orçamento e não como uma 
lei autónoma significa que o governo estava 
a tentar esconder esta mudança no código 
criminal. Iremos ver se estes escândalos te-
rão um impacto no resultado da eleição. 

A eleição terá lugar em 338 distritos fede-
rais espalhados por todo o país e na demo-
cracia parlamentar do Canadá não votamos 
por um Primeiro-Ministro ou governo, ao 
invés, escolhemos um individuo que re-
presente um determinado partido político. 
Para formar um governo de maioria, um 
dos principais partidos precisa de garantir 
pelo menos 170 dos 338 lugares disponíveis 
na Casa dos Comuns. Isto, dará ao partido 
com maioria a possibilidade de passar leis 
sem precisar do apoio dos outros partidos. 

Historicamente, um partido que governe 
tem normalmente a hipótese de governar 
uma segunda vez, contudo, estes são tem-
pos diferentes e os eleitores estão muito 
dececionados com os partidos políticos. A 
ascensão do partido Verde não se deve ape-
nas às preocupações ambientais dos cana-
dianos, mas também devido ao desagrado 
com a forma como o sistema político está 
a ser governado. Esta falta de confiança 
nas nossas instituições políticas não está a 
acontecer apenas no Canadá, mas por todo 
o mundo. É importante existirem debates 
saudáveis sobre os problemas que nos afe-
tam enquanto país, no entanto, por vezes, 
a impaciência com o atual sistema conduz à 
eleição de líderes populistas mais radicais. 

Este é o sistema Westminster de demo-
cracia que o Canadá retirou dos britânicos. 
Em teoria, deveria ser dada mais autono-
mia aos membros individuais do Parla-
mento para representar as visões dos seus 
eleitores, mas isto raramente acontece ten-
do em conta que o Primeiro-Ministro cer-
tifica-se que controla o voto dos membros 
individuais. Contudo, muitos descreveram 
o debate no Parlamento do Reino Unido so-
bre o Brexit como sendo caótico, eu, como 
ex-membro do parlamento, vejo-o como 
algo refrescante. O equilíbrio de poder foi 
recuperado para o Parlamento e não ape-
nas para o gabinete do Primeiro-Ministro. 
Espero um dia testemunhar uma mudança 
semelhante no Canadá, onde os membros 
do parlamento voltam a ter controlo e não 
apenas alguns indivíduos que trabalham 
para o Primeiro-Ministro.

Eleições e escolhas para 2019
Mário Silva
Opinião
Distinguished Fellow, Law & Business 
(Ryerson University)

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
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2019 Elections EditorialVersão em inglês

On October 21st, 2019, Canadian voters 
will be asked to elect a new Prime Min-
ister who will guide the future affairs of 
Canada. 

The 2019 elections are possibly one 
of the oddest in modern history in 
Canada because of the group run-

ning for office. 

• Justin Trudeau – a self-centered pro-
moter whose best quality is to create 
and hide scandals for the benefit of Can-
ada. Has not kept many of the prom-
ises from the last elections, including 
balancing the budget. Gear mongering 
about Ontario politics appears to be his 
main platform. 

• Andrew Scheer – Has the personality of 
someone looking for a dose of charisma. 
Non-connectivity with the voters and 
association with Doug Ford will prevent 
him winning due to school strikes. 

• Jagmeet Singh – He suggested that he 
will only defend the interests of the 
poor and underprivileges people. I 
guess rich and privileged individuals 
are not part of this country. 

• Maxime Bernier – Doesn’t like im-
migration or immigrants. Perhaps 
he doesn’t understand who built this 
country. Should become Chief of Staff 
for Donald Trump. Fighting 16-year-
old Greta Thunberg about the environ-
ment doesn’t help. 

• Elizabeth May – Loves trees and with 
its green color, the party has as much 
chance of winning as a certain Portu-
guese soccer team. 

• Yves-François Blanchet – Still learn-
ing to smile and accept that Quebec 
thought the party no longer existed. 

The readers of Milénio Stadium may not 

recognize the names of some but under-
stand that these people exist and may be 
knocking on your door to get your vote. 

Currently the Liberals and Conserva-
tives are running neck to neck in approv-
al percentage, however, if an election 
was held today, the results would show a 
minority for the Liberals. 

The NDP campaign has been a disaster 
and some predict they will lose most of 
their seats to the Liberals with the Block 
Quebecois in 3rd and Green in fourth. 

The temperament of this election will 
become nasty when the marketing of the 
campaign begins. The viciousness is the 
result of none of the candidates being un-
able to separate from negativism that em-
bodies the party leaders and discerning 
voters are noticing these deficiencies but 
in the middle of commonness, the least 
mediocre usually wins. 

All parties will be throwing money 
they don’t have at the country and make 

promises they won’t keep. We will be 
fighting with our instincts to try and 
reach an ending where our vote may 
count. In the end because of the quality of 
the candidates we may feel that our vote 
was wasted. 

Trudeau has suggested that he will only 
participate in two debates, robbing Can-
adians of hearing from all political pos-
itions and views. Perhaps a boxing match 
would better settle things as Trudeau 
did in 2012 against Patrick Brazeau. In 
the end, all candidates will tell you what 
they want to hear as they understand 
that voters have short memories. None 
of the candidates are good enough to be 
your Prime Minister, but hopefully one 
will rise above the rest, so the bad taste 
doesn’t linger too long. 

Let’s listen to their truths and make an 
educated decision as the country deserves 
some respect and integrity.

Muitos de nós temos a tendência de dizer que  
os políticos são todos iguais, mas poucas pes-
soas procuram conhecer o poder que o voto 
tem e até o significado que a própria política 
tem nas nossas vidas. 

Em altura de eleições o voto do cidadão tem 
muito poder. Aquele que exerce o seu direi-
to de voto está a contribuir para a reeleição 

do seu representante ou para a mudança. Se todos 
votarem melhor fica a região - o eleito fica com 
mais voz porque passa a ser o representante de um 
número significativo de eleitores, o que automa-
ticamente lhe coloca mais responsabilidade em 
cima dos ombros. Logo após as eleições o vence-
dor terá que ter muito cuidado com o modo como 
vai representar quem o elegeu. Por outro lado, o 
próprio líder da nação passa a ter conhecimento 
que as pessoas que ali vivem são pessoas que se 
interessam pela sua área de residência. Com os 
dados que têm ao dispor - quantidade de votan-
tes; etnias – os partidos políticos sabem quem vai 
votar. É aí que se está a dar um aviso a quem ga-
nha e ao mesmo tempo estamos a dar força para 
que trabalhem mais. Tudo isto é o valor que o nos-
so voto tem. Dá-se importância e até uma forma 
de carinho para a pessoa que nos vai representar, 
mas também se fica com o direito de opinar/cri-
ticar. Se não formos votar não temos direito de 
criticar. A maioria da nossa comunidade fica em 
casa e depois ouve-se algo tipo, “ai a comunida-
de X tem mais ajudas/direitos do que a nossa…”. 
Claro que tem e é muito fácil saber porquê. 

Numa última reunião onde estive presente ouvi 
uma série de pessoas a criticarem os políticos locais 
porque não ajudavam a comunidade portuguesa da 
mesma forma que ajudam ou facilitam outras co-
munidades. Ouvi atentamente e sem querer apete-
cia-me rir. É muito fácil perceber a razão pela qual 
tal coisa acontece - se nós não somos ativos, partici-
pativos na vida política, ou até em atos que ajudem 
o desenvolvimento, obviamente que para eles não 

existimos. É como o velho ditado: quem não apare-
ce esquece. Os políticos sabem quantos portugueses 
foram votar: se todos forem exercer o seu direito de 
voto as coisas começam a mudar porque lhes es-
tamos a dizer, bem alto, que existimos e queremos 
mais. Estamos atentos.

Tudo é muito bonito, mas outra coisa que todos 
nós pouco fazemos é procurar votar consciente-
mente, isto é, na pessoa que realmente merece 
aquele lugar. Devíamos de votar em políticos com 
um passado limpo ou em novas caras desde que nos 
apresentem propostas voltadas para a melhoria 
de vida em áreas mais importantes como a saúde, 
a educação, a segurança. Para nós que vivemos 
neste país maravilhoso, que nos tem dado milha-
res de oportunidades e melhores condições no que 
toca a imigração temos que aceitar a ideia de que 
os políticos não são todos iguais: uns preocupam-
-se com o bem-estar dos que os elegeram, outros 
preocupam-se mais com a carreira política deles. É 
muito importante acompanhar os noticiários com 
atenção e ver/ouvir quais os critérios e o progra-
ma eleitoral que propõem para a próxima legisla-
tura, para o mandato do qual estão a concorrer. E, 
depois, verificar se nos interessa ou se é só mesmo 
fachada. Precisamos de saber se o nosso represen-
tante anda no nosso meio para o bem da nação, mas 
também para defender os interesses da região pela 
qual é eleito.

Até 21 de outubro vamos ter tempo de tomar co-
nhecimento de quem anda interessado em entrar e 
também vamos ter a oportunidade de ouvir o que 
nos têm para dizer os que procuram continuar. Te-
mos mesmo que o fazer para que o nosso voto seja 
eficaz e vá parar a quem merece a nossa confiança. 
Tenho a certeza que, se assim for, um dia os gover-
nantes passarão a ter mais respeito pela comunidade 
portuguesa e mais consideração. 

Nós não precisamos de políticos que só apareçam 
nas festas e andem a distribuir abraços e beijinhos, 
precisamos de políticos que saibam reconhecer o 
que somos, por isso mesmo temos que votar e  pro-
var que estamos interessados e que queremos mais. 
Que não somos um simples grupo que ajudou a 
crescer a cidade no setor da construção. Somos algo 
mais, mas para isso temos que sair de casa e votar. 

Estejam atentos que eles andam aí.

Estão mesmo ao virar da esquina

A correria para ganhar o poder
e a procura de não o perder
já anda na rua

Augusto Bandeira
Opinião
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We are where you are!
A poucos dias de ir para o ar, a nova 
programação da Camões TV foi apre-
sentada na Peach Gallery. O encontro 
reuniu toda a equipa e personalida-
des da comunidade que têm estado de 
mãos dadas com o projeto. Desde 9 de 
setembro, a Camões TV é um canal de 
televisão que transmite 24 horas por dia, 
7 dias por semana, fruto da visão do co-
mendador Manuel DaCosta, fundador do 
MDC Media Group.

“Eu penso que uma comunidade tem 
de estar sempre a evoluir. E eu acho 
que, neste momento, a nossa evolu-

ção está um pouco estagnada e precisamos 
de dar um passo em frente. E como é que o 
damos? Tomando certos riscos no que fa-
zemos no nosso dia a dia, incluindo os me-
dia. Nós sempre dissemos que queríamos 
fazer as coisas de uma forma diferente na 
comunidade lusófona e este é mais um pas-
so nesse sentido. Veremos se a comunidade 
passa a apreciar mais um pouco outras coi-
sas para além daquilo que “está no prato”, 
principalmente os mais jovens. O nosso 
principal foco é tentar trazê-los mais um 
pouco para a casa comunitária e cultural”.

  Por detrás da coordenação da equipa, 

Madalena Balça é também a responsável 
por gerir a programação que diariamente 
vai para o ar no canal. Já com uma longa e 
sólida carreira nos media, orgulha-se agora 
de fazer parte do nascimento da Camões TV.

“É um projeto que nasce muito de um so-
nho. Um sonho de um homem que tem feito 
muito por esta comunidade e que tem dedi-
cado muito de si próprio. E não tinha neces-
sidade nenhuma de o fazer! Manuel DaCosta 
não tinha, de facto, nenhuma necessidade de 
o fazer e fá-lo num espírito de grande gene-
rosidade e de entrega a uma comunidade, a 
um país e a uma cultura que ele quer que seja 
preservada no país que o acolheu há tantos 
anos, o Canadá. Nós todos, a equipa - eu faço 
parte da equipa - estamos aqui para o ajudar 
a concretizar esse sonho. A responsabilidade 
é muito grande, de facto. Nós temos que fazer 
com que ele não se desiluda, com que consi-
gamos corresponder e fazer com que a nos-
sa nova televisão, a Camões TV, venha a ser 
um canal de televisão diferente daqueles que 
existiram e existem até agora. Que tenha res-
posta para a comunidade atual - aquilo que é 
hoje a comunidade lusófona. Não estou a fa-
lar da comunidade portuguesa, estou a falar 
da comunidade que fala português!”.

 O novo canal de televisão é bem recebido 
e apoiado por toda a comunidade lusófona, 
sendo que o encontro contou com a presença 
de figuras relevantes a vários níveis.

“Eu acredito que é um projeto muito 
bom porque espelha e retrata o crescimen-
to da comunidade lusófona, o aumento do 
número de brasileiros, que é bastante sig-
nificativo e a ascensão da comunidade por-
tuguesa a um novo nível de decisão na so-
ciedade canadiana. Então, ele é o retrato do 
crescimento da lusofonia. É muito bom!”, 
afirmou a Cônsul-geral do Brasil em To-
ronto, Ana Lélia Beltrame.

  Também o Cônsul-geral de Portugal 
em Toronto, Rui Gomes, marcou presença 
e mostrou o seu agrado face a esta aposta 
do grupo MDC. “Apercebo-me que vai ter 
uma visibilidade maior em termos de gran-
des audiências porque vai estar disponível e 
ser comercializado através das duas princi-
pais distribuidores de sinal de televisão por 
cabo, portanto isto representa uma conso-
lidação e uma expansão deste projeto de 
comunicação social em língua portuguesa. 
Estou aqui apenas para desejar as maiores 
felicidades para esta nova etapa deste pro-
jeto que todos nós lusófonos, todos nós que 

falamos a língua portuguesa, ficamos com 
certeza muito satisfeitos por ter mais alter-
nativas nos nossos ecrãs de televisão”.

José M. Eustáquio, vice-presidente do 
MDC, exaltou também a visão diferencia-
dora do projeto. “Eu já há muitos anos que 
tenho tido grande fé na nossa comunidade, 
por isso é que o meu movimento comunitá-
rio se iniciou nos anos da Aliança, quando 
era muito jovem. Eu acho que finalmente a 
comunidade vai ter aquilo que merece: um 
canal que fala a sua língua 24 horas por dia 
e um canal que não só representa os bons 
valores e produtos que vêm de Portugal ao 
nível da programação mas também, mais 
especificamente, se dedica muito à progra-
mação local. Com este investimento, esta 
luta do MDC Media com a Camões TV, con-
firma-se a liderança deste projeto que tem 
uma visão única e uma determinação rara, 
que não existe”.

 Um projeto que marca pela diferença, a 
Camões TV está agora disponível para en-
trar em sua casa através do canal 659 da 
Bell Fibe TV ou 672 da Rogers Cable.

Telma Pinguelo/MS

CAMOESTV.com
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686 

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

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
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No passado sábado (7) aconteceu, no 
Salão Nobre da Casa do Alentejo de To-
ronto, mais uma Noite de Fado. Esta noi-
te marcou também a abertura da época 
2019-2020 desta Casa e, perante as cer-
ca de 150 pessoas presentes, Elizabeth 
Gouveia, fadista da comunidade, foi a 
primeira a pisar o palco e considerou a 
Casa do Alentejo como “A Casa de Fado 
de Toronto”.

“Quando me estava a vestir no cama-
rim passou-me pela cabeça as figuras 
do fado que já passaram por esta Casa 

e esta Casa, por tradição, é a Casa de Fado 
em Toronto. O Clube de Mississauga faz 
muitas Noites mas não é em Toronto! Lis-
boa à Noite fez muitas Noites de Fado com 
o Valdemar Mejdoubi mas eu levo muito a 
sério esta Casa quando canto fado, porque 
para mim é a Casa de Fado em Toronto!”, 
afirmou a fadista, de sorriso no rosto.

Para além de alguns temas da música por-
tuguesa bem conhecidos de todos os presen-
tes, Elizabeth cantou também, por exemplo, 
um poema de José Mário Coelho, algo que diz 
muito às pessoas residentes em Toronto. 

A artista confessou ao nosso jornal que a 
permanência desta a junção de Portugal e 
Canadá no seu repertório é de extrema im-
portância: “É super importante porque no 
Canadá temos muito talento. A Clara Santos 
gravou há pouco tempo alguns originais, 
alguns escritos pela mãe dela, um por ela, 
penso eu, e outros pelo Hernâni Raposo, ela 
que tem uma voz maravilhosa! Esta parte 
da originalidade e criatividade é muito im-
portante porque cá temos muito talento. O 
meu marido, Tony Gouveia, vai lançar um 
novo CD em breve onde seis temas são ori-
ginais e alguns tocam-me muito. Portanto 
quem tiver aquela habilidade de expressar 

e escrever o que sente cá dentro faça favor 
de o fazer! Seja cá ou seja lá!”, sugeriu.

Apesar de não ser para já, ficou a pro-
messa de um novo trabalho: “Não vem ain-
da porque trabalhámos no meu e depois o 
Tony começou a trabalhar no dele. Agora já 
recomeçamos o meu mas como trabalho a 
tempo inteiro não tenho todo o tempo do 
mundo para dedicar ao fado. Mas vai sair!”.

Elizabeth Gouveia partilhou o palco com 
Luís Capão, um jovem fadista alentejano, e 
não lhe poupou elogios: “Eu não o conhe-
cia! Quando me convidaram para fazer a 
primeira parte desta noite eu fui pesquisar 
e quis ouvir. Ele tem uma voz maravilho-
sa! O fado nunca vai acabar porque existem 
estas vozes maravilhosas que lhe vão dar 
continuidade!”.

Esta foi já a terceira vez que Luís Capão 
esteve presente na Casa do Alentejo. Depois 
de duas presenças bastante agradáveis, o 
artista não hesitou em aceitar quando lhe 
foi feito o convite para estar presente nesta 
noite. “Estou a contar que esta seja a tercei-
ra noite espetacular onde se escutará fado, 
onde vou pedir que estes alentejanos e to-
dos estes portugueses em Toronto cantem 
comigo, oiçam alguns temas bem conheci-
dos e fiquem também a conhecer um pouco 
do meu trabalho: canções e fados originais. 
No fundo espero que todos se divirtam e es-
pero que me tratem, pelo menos, como da 
última vez, que foi de uma forma fantásti-
ca! Foi por isso que, quando me fizeram o 
convite para esta terceira vez eu aceitei de 
imediato!”, confessou.

O artista alentejano, que tem discos de 
produção própria, confessou ao Milénio 
Stadium que este ano teve, talvez, a maior 
dádiva da sua carreira: venceu a Grande 

Noite de Fado, em Lisboa. “Isso talvez te-
nha sido, até hoje, o melhor marco na mi-
nha pequenina carreira (risos). E, como tal, 
estou ainda a usufruir um pouco disso… Por 
ter ganho essa competição vou fazer, por 
exemplo, um espetáculo no dia 27 de se-
tembro no Festival Santa Casa Alfama, que 
é um festival de fado na cidade de Lisboa. 
Para o ano sairá, talvez, um novo trabalho 
discográfico”.

Natural de Alter do chão, no Alentejo, 
o artista rumou a Lisboa com o intuito de 
estudar. “Consegui tirar o meu curso, no 
entanto, aquilo que me faz mais feliz é po-
der fazer a coisa que mais gosto e através 
disso levar a minha vida a fazer os outros 
também felizes - e no fado eu consigo fa-
zer isso. E, então, só em Lisboa é que eu 
consigo cantar todos os dias da semana ou 
cantar quando tenho mais vontade de o fa-
zer. Trocar o Alentejo por Lisboa fez todo 
o sentido. Não deixo de ir ao Alentejo, não 
deixo de visitar a minha família, não deixo 
de amar a minha terra que é Alter do Chão 
mas a vida hoje é em Lisboa e esta semana 
foi aqui, em Toronto! (risos)”.

Segundo Luís, o fado sente-se de manei-
ra diferente aqui, do outro lado do Atlân-
tico: “Sim, principalmente aqui, na Casa 
do Alentejo e no público que veio aqui das 
últimas duas vezes e que hoje também es-
tão presentes, juntamente com caras no-
vas, o que é bom sinal. O que eu sinto aqui, 
quando me ouvem cantar o fado é, de facto, 
uma ligação a Portugal, uma ligação direta 
ao ser português, àquela saudade que têm 
do país, dos familiares… O fado é saudade: 
vejo que eles aqui sentem muito isso e é por 
isso que gostam e acarinham tanto estas 
noites de fado!”.

O público adorou ambas as atuações, que 
foram acompanhadas por Hernâni Raposo à 
viola, Valdemar Mejdoubi na guitarra portu-
guesa e Pedro Joel no contrabaixo, e os aplau-
sos fizeram-se ouvir durante toda a noite. 

Uma sala cheia é sinónimo de uma noi-
te de sucesso. Que o diga Rosa de Sousa, 
Relações Públicas desta organização, que 
para além de se mostrar bastante satisfei-
ta também aproveitou para levantar o véu 
sobre a programação da Casa do Alentejo 
para a época que agora se iniciou. “No dia 
21 teremos o Baile das Vindimas, com o DJ 
que vem de Montreal, depois temos a or-
ganização da Semana Cultural Alentejana, 
que começa a 18 de outubro e que termi-
nará a 26 do mesmo mês. A seguir temos 
o São Martinho, temos a Festa de Natal das 
Crianças… Temos várias coisas! O mês de 
dezembro é sempre cheio e finaliza com a 
Passagem de Ano”.

Sobre a já habitual e popular Semana 
Cultural quisemos saber se a Casa do Alen-
tejo irá poder contar com a presença de 
personalidades desta região portuguesa. 
“Vamos trazer alguns grupos alentejanos, 
presidentes de câmara e vamos trazer um 
rapaz que já cá esteve a cantar fado e que foi 
uma das grandes atrações que passou pela 
Casa do Alentejo e que as pessoas todas nos 
estão sempre a pedir ao longo do ano: o Luís 
Caeiro!”, adiantou Rosa de Sousa.

Também Clara de Sousa marcará presen-
ça nesta Semana Cultural assim como ou-
tros artistas locais que Rosa de Sousa pre-
feriu não revelar os nomes, por ainda não 
estarem confirmados.

O melhor mesmo é estarem atentos e 
marcarem na agenda o dia 18 de outubro!

Inês Barbosa/MS

Na Casa do Alentejo,

fez-se silêncio para se cantar o fado
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A equipe do jornal Milénio Stadium 
acompanhou um evento que acontece 
todo 7 de setembro em Toronto, para 
celebrar a independência do Brasil. Um 
momento de confraternização com a in-
teração marcante de Brasil e Portugal.

A Independência do Brasil é o feria-
do em que se celebra a emancipa-
ção brasileira do reino de Portugal. 

Data que ficou conhecida pelo episódio 
do “Grito do Ipiranga”. Esse emblemáti-
co momento se deu às margens do riacho 
Ipiranga, hoje atual cidade de São Paulo. O 
Príncipe Regente Dom Pedro então gritou 
“independência ou morte” e a partir desse 
momento, simbolicamente, o Brasil já não 
era mais uma colônia de Portugal.

A celebração em Toronto contou com a 
presenças de personalidades ilustres dos 
dois países, além do próprio Canadá. 

Conversamos com a Cônsul-Geral do 
Brasil em Toronto, Ana Lélia Beltrame, 
sobre a importância da lembrança de uma 
data tão marcante para o Brasil. “É impor-
tante para reunir a comunidade, porque 
como ela é muito segmentada, fica difícil 
reunir todas as pessoas interessadas nessa 
data tão especial para o Brasil. Mas essas 
pessoas que não puderam vir terão acesso 
através de entrevistas como essa, vão fre-
quentar restaurantes e bares brasileiros, 
para entender a importância de juntar a 
comunidade. E eu, como cônsul, digo com 
muito orgulho: temos uma comunidade 
que produz e cresce com o Canadá. 

Ana Lélia comentou sobre a polaridade 

que assola o país por conta da crise política 
que se instala há anos. “A polaridade não 
é boa para ninguém, em nenhum campo. 
Não se pode ter só um time que fica no ata-
que, e também não pode ter um time que 
fica somente na defensiva. A regra do fu-

tebol, que todos gostamos, é que exista o 
meio-campo, ataque e defesa e que todos 
joguem nas suas posições. A polaridade 
não serve para jogar o jogo, e eu acho que 
o momento é de congraçamento onde os 
motivos que nos levam a polarizar as nossas 
opiniões podem ser manejadas e deixadas 
de lado, em prol da festa nacional”.

O Cônsul-Geral de Portugal, Rui Gomes, 
também esteve presente para a celebração 
e falou sobre a integração de países com 
fortes ligações culturais. “É uma celebra-

ção de uma data nacional de um dos even-
tos mais importantes para cada país, e Por-
tugal sendo naturalmente um país irmão 
do Brasil não poderia deixar de se associar à 
esta celebração”.

Quem promoveu com afinco esse even-

to e uma das pessoas que organizaram este 
momento tão especial para o Brasil este ano 
foi Dolores Gontijo, membro do conselho 
de cidadania. “É uma forma de unir a co-
munidade e também ouvi-la, juntamen-
te com o consulado. Então este momento 
é uma espécie de ponte que existe com o 
Itamaraty, porque é exatamente nesse mo-
mento que somos vistos”.

Ana Bailão, pessoa ilustre e grande in-
centivadora da realização deste evento tão 
importante, conversou connosco sobre o 

porquê se engajar para que esse momen-
to aconteça todos os anos. “Eu acredito 
que seja uma questão pessoal porque eu 
sou uma pessoa que acredita no Brasil e eu 
tenho verdadeira paixão pela cultura bra-
sileira. Logo depois de ser eleita, também 
representando uma área da cidade que tem 
uma comunidade significativa de brasilei-
ros, acho que é importante fazer com que 
esses novos imigrantes se sintam em casa e 
bem, e que esta cidade também reconheça 
o quanto os brasileiros contribuem para a 
harmonia e sucesso de Toronto”.

O hino nacional foi abrilhantado na voz 
“a capella” de Camila Damião Farah, e a 
emoção tomou conta de todos que estavam 
no local ao verem a bandeira hasteada por 
crianças que foram escolhidas através de 
um concurso. 

Conversamos com a cantora e pergunta-
mos sobre a emoção de ser escolhida para 
tal responsabilidade. “Foi uma felicidade 
muito grande, claro que estava muito ner-
vosa, mas foi uma honra poder representar 
o nosso país com um hino tão lindo”. 

Um momento muito importante para 
o Brasil,  um dia simbólico em Toronto, e 
apesar de tudo o que o país vive em termos 
políticos e de crise econômica, isso foi es-
quecido, e o que ficou mesmo na memória 
foi a data do nascimento de um novo país 
que luta até hoje para ser aquilo que tem 
capacidade uma grande potência mundial, 
por conta da sua grandiosidade, riqueza em 
recursos naturais e um povo extremamente 
batalhador.

Adriana Marques/MS

Brasil, Portugal e Canadá:
juntos celebrando o dia da independência do Brasil
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Deste jeito descrevemos o Famous Peo-
ple Players, fundado por Diane Dupuy 
em 1974. Está é uma organização de-
dicada às pessoas com necessidades 
especiais que ajuda a criar confiança, 
competência, autoestima e espírito cria-
tivo em todos os membros. 

O Milénio Stadium conversou com 
Diane Dupuy, fundadora e presi-
dente da aclamada companhia de 

teatro Famous People Players que, com 
muita satisfação e orgulho, nos contou 
mais acerca da história do projeto e da 
importância do mesmo na vida dos parti-
cipantes e convidados: “We are a nonpro-
fit organization that I founded in 1974. At 
that time people with disability were not 
allowed to integrate into the community, 
segregated schools and segregated buses. 
We did something that was impossible: 
we put a black light show together with 
puppets where they were hidden in the 
dark. People saw how great it was and 
they found out who we were. They said: 
“I can’t believe they were capable of this 
wonderful thing”. Our mandate is educa-
tion: we get all children coming from the 
school during the day and they get ins-
pired to go inside themselves to discover 
the entrepreneur that’s in their heart, and 
how to make their dreams come true”. 

No dia 8 de setembro, para além de uma 
angariação de fundos para o Programa de 
Educação da organização, a Famous Peo-
ple Players também quis distinguir alguns 
daqueles que a apoiam. Falámos com Else 
Buck que já pertence a esta organização há 
35 anos e que enfatizou a celebração que 
acontecia nesse dia e a relação que tem com 
um dos maiores apoiantes da organização: 
“This event that we are celebrating today 
is very special. It’s so nice to have all these 
beautiful kids coming to celebrate with us. 
Manuel DaCosta is a wonderful and lovely 
man; he has supported me with my star. 
My star is up on the ceiling by the theatre 
doors. I’m very blessed and grateful that 
Manuel DaCosta is here because I’m hono-
ring him today with an award dedicated to 
him and his company. I’m very glad and 
grateful to be able to be part of the celebra-
tion today”. 

Manuel DaCosta, um dos homenagea-
dos do dia, falou-nos sobre o motivo da 
ajuda que tem prestado e da importância 
de organizações como esta: “É muito fá-
cil, por vezes, nós decidirmos quem de-
vemos ajudar - há muitas instituições e 
nós podemos ajudar milhares delas. Em 
muitas, até podemos nem chegar a fazer 
a diferença porque são tão grandes que 
os resultados do nosso apoio nunca são 

vistos. No Famous People Players nós ve-
mos os resultados imediatamente e sabe-
mos a diferença que vai fazer e para onde 
o apoio vai. Nós podemos ver as pessoas 
que trabalham cá dentro, o progresso que 
elas fazem com o nosso apoio – e isso dá-
-me muita satisfação. Quando nós pensa-
mos que temos problemas na vida e de-
pois vimos para um sítio destes, olhamos 
para quem trabalha cá, olhamos para a 
insituição que os ajuda e ensina e perce-
bemos que os nossos problemas são mui-
to pequenos em relação aos que estão por 
cá. Num mundo em que os jovens de hoje 
em dia estão a passar por muitos proble-
mas é bom ver uma sala repleta de tan-
tas crianças que vêm de muitos lugares e 
que têm diferentes tipos de dificuldades. 
Eles vêm cá e vêm um show criado por 
pessoas que, como elas, têm dificuldades 
na vida – e eu acho que isso é um exem-
plo para o futuro deles. No futuro, se nós 
quisermos que a nossa sociedade comece 
a ficar mais alinhada, nós temos de fazer 
mais eventos destes e mostrar às crianças 
e jovens que realmente há um futuro para 
eles – os adultos interessam-se em estar 
ao lado deles e em fazer eventos destes”.  

O chefe, ator e empresário Paul Wahl-
berg foi homenageado com o Daring to 
Dream Award e mostrou entusiasmo por 

estar envolvido com a comunidade: “We 
grow up with very humble beginnings and 
for us, me and my family, it’s important to 
be able to give back because you can never 
forget where you came from and be able to 
shade light on all the different situations 
that people deal with. We are just very 
blessed”

Michaell Tibollo, Minister of Mental 
Health and Addictions, elogiou o evento e 
deixou a sua mensagem de apreço a Diane 
Dupuy e Manuel DaCosta: “It’s very im-
portant that we support organizations like 
Famous People Players. I want to congra-
tulate Diane Dupuy for another successful 
show, another opportunity for bringing 
the community together, especially you-
ng kids. It gives them a chance to see, to 
dream, to believe, and to know that they 
can make a difference in this world. It’s a 
true honour to be here. I also want to say 
thank you to people like Manuel DaCosta, 
the great contributions he makes to keep 
the lights on in places like Famous People 
Players. We need people like this becau-
se it helps with mental health and mental 
health is health”. 

O Famous People Players é um lugar má-
gico, cheio de emoções e leva você a reali-
zar os seus sonhos.

Francisco Pegado/MS

Lights, Camera, Action. 
Famous People Players, Where Special Happens.
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Carlos Teixeira
Managing Partner

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

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

Coming soon
Pickering/ Ajax 416-535-8846

Coming soon
Brampton/ Halton 416-535-8846

Coming soon
Richmond Hill/ Markham 416-535-8846

416-535-8846

Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes

Back Office

Bookkeeping
Accounting

Corporate Life Insurance
Private Pension Plans

Estate Planning

Retirement Options

Corporate Financing
Corporate Debt Solutions

Feds invest in
Toronto affordable
housing repairs
The federal government has announced 
a $116 million financial commitment 
through the National Housing Co-In-
vestment Fund (NHCF) for much-need-
ed affordable housing repairs in more 
than 11,332 units across Toronto. The 
investment will help support Toron-
to Community Housing Corporation’s 
2019 Capital Repair Plan to improve liv-
ing conditions, accessibility and com-
fort for tenants, while making the units 
more energy efficient.

This represents the first year of invest-
ments under the $1.3 billion partner-
ship with the City of Toronto – the 

largest federal housing investment with a 
municipal partner in Canadian history – to 
support the renovation of more than 58,000 
affordable housing units as announced by 
Prime Minister Trudeau in April, 2019.

The announcement took place at 
Griggs Manor (98 and 100 Cavell Ave. in 
Etobicoke), a recently completed cap-
ital renewal project that showcases the 
types of accessibility improvements and 
energy-efficiency upgrades that will now 
be extended throughout TCHC’s portfolio, 
thanks to the federal investments.

“Today’s announcement is a clear ex-
ample the federal government is back in 
housing,” said Adam Vaughan, Parlia-
mentary Secretary to the Minister of Fam-
ilies, Children and Social Development. 
“The City of Toronto has been working on 
a solution to the TCHC repair backlog for a 

decade. I am so proud to be part of a gov-
ernment that’s delivering real support for 
thousands of Toronto families.”  

“I want to thank the federal govern-
ment for their commitment towards 
much needed repairs in 1,500 Toronto 
Community Housing buildings across 
the city,” added John Tory, Mayor of To-
ronto. “Today’s announcement is a great 
example of when governments come 
together to get things done for residents 
and together invest in communities across 
the city. The close to $116 million com-
mitment made today will provide families 
access to good, quality homes and ensure 
that we are investing in people and com-
munities that need it the most.”

The announcement at Griggs Manor rep-
resents the first investments in support of 
TCHC’s 2019 Capital Repair plan. Residents 
at the property are now benefitting from 
improved accessibility in the common 
areas, upgraded kitchens, washrooms, 
activity rooms and offices, wider access 
doors and turn spaces, and improved 
energy efficiency as a result of new boilers.

“This federal funding is allowing TCHC 
to accelerate the City’s greening pro-
gram, continue expanding accessibility 
and improving living conditions for ten-
ants, and protect Toronto’s $10-billion 
social housing portfolio for present and fu-
ture generations,” said Deputy Mayor and 
TCHC board member Ana Bailão.

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

A Galeria dos Pioneiros Portugueses 
está em atividade desde 2000. Nasceu 
como um espaço para honrar e preser-
var a herança dos primeiros imigrantes 
portugueses a chegar ao Canadá. 

Localizada no 960 St Clair Ave West, o 
museu é muito mais do que um lugar 
para se visitar e observar. É antes um 

espaço onde a história ganha vida e as novas 
geraçōes podem viajar na linha do tempo, 
assim como acrescentar os seus próprios 
passos, dando continuidade ao que os seus 
antepassados começaram. Agora, a Galeria 
tem uma nova curadora. Chama-se Lenita 
Lopes e, apesar de nascer no Canadá, cres-
ceu com sangue cem por cento português.

Milénio Stadium: Como surgiu a oportuni-
dade e interesse de dar continuidade à Ga-
leria dos Pioneiros Portugueses?
Lenita Lopes: Eu sou de Toronto, nasci cá. 
Os meus pais são de origem portuguesa, 
não são pioneiros mas ja estão cá há quase 
50 anos. Eu gosto de mencionar que nasci 
na College Street e fui criada nesta comuni-
dade, neste bairro. Por isso conheço muito 
bem a área e a comunidade.

MS: Já conhecia bem a Galeria dos Pionei-
ros antes de se envolver com este projeto?

LL: Sim, eu já conhecia e já tinha estado lá 
num evento acerca do Baú da Avó. Eu tam-
bém tenho muito interesse em tudo o que 
tem a ver com crianças e já seguia o pro-
jeto através do Facebook e do Instagram. 
Tenho muitas amizades na comunidade 
portuguesa e também tenho participado 
em várias associações e clubes da comuni-
dade. Também fui aluna do First Portugue-
se e ainda acompanho os filhos das minhas 
colegas que frequentam a escola do First. 
Eu adoro a parte de fora aqui do prédio 
(722 da College St) com a imagem da Dona 
Branca. Eu fui aluna dela e ainda viajei com 
ela a Portugal. Fomos com uma turma para 
angariar fundos e o governo português aju-
dou-nos com estadia.

MS: Viu a comunidade portuguesa mudar 
muito desse tempo para cá?
LL: Eu acho que o orgulho é mais presente. 
Acho que as crianças sentem vontade, por 
exemplo, na escola de se identificar como 
portuguesas, então fizemos muito pela co-
munidade, com certeza.

MS: A Galeria dos Pioneiros também tem 
dado continuidade às nossas raízes. Já teve 
oportunidade de se inteirar do projeto?
LL: Eu tenho tido a sorte e a oportunidade 

de já a ter visitado. Mas também estive em 
Nova Scotia e então conheço os espaços. A 
Galeria teve também lá uma exposição. Eu 
tenho estado onde os portugueses chega-
ram primeiro.

MS: Vai retirar algumas das ideias do que 
viu e aplicá-las cá na Galeria?
LL: Sim, espero que sim. Há semelhanças 
entre a nossa cultura canadiana e portugue-
sa. Não só penso logo em futebol, mas penso 
em comida, camarão, mariscos, e Nova Sco-
tia é conhecida também por isso. É porque os 
portugueses deram o seu toque lá em Nova 
Scotia. Eu gostaria e espero também planear 
programas para crianças, porque eu sou 
professora e também fui professora de por-
tuguês com o Heritage Language Program. 
Fui aluna e professora desses programas e 
eu acho que aprender acerca da nossa his-
tória aqui no Canadá e em Portugal é muito 
importante. Em inglês diz-se “the old meets 
new” e para mim vai ser um espaço impor-
tante para todos, mas especialmente para 
crianças. Vejo oportunidade de fazer muitos 
programas para crianças, de aprender não 
só a história mas a nossa língua e cultura.  
Serão oportunidades de falar e aprender em 
conjunto com a família.

MS: Qual é a visão que tem do projeto?

LL: Em Guimarães há um lugar que diz 
“aqui nasceu Portugal”, e eu espero que 
esta Galeria seja também o lugar onde os 
portugueses se reúnem. Há oportunidades 
para ver artefactos, aprender mais sobre 
isso, mas também falar do dia a dia. Eu que-
ro que acolha a comunidade portuguesa e 
ao mesmo tempo fazer com que os avós tra-
gam os netos. Seria uma boa oportunidade 
de storytelling para falar dos pioneiros e da 
sua história: de como chegaram ao Canadá. 
É uma boa oportunidade para os filhos e os 
netos entenderem o porquê de eles terem 
vindo e porque fizeram vários sacrifícios.

MS: Quais os horários em que podemos vi-
sitar a Galeria atualmente?

LL: O horário pode mudar conforme even-
tos e o que está a acontecer na cidade. Mas 
estamos abertos ao domingo das 14h às 17h, 
à segunda-feira estamos fechados, terça 
abrimos das 15h às 19h, quarta-feira das 9h 
às 15h, quinta-feira das 12h às 19h, sexta-
-feira das 9h às 16h e ao sábado de manhã 
estamos abertos com programas para crian-
ças e seniores. No website podem consultar 
mais informações: pioneersgallery.ca.

Telma Pinguelo/MS

Galeria dos Pioneiros Portugueses com
Nova curadora da nossa memória coletiva
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NÃO PERCA!
DE SEGUNDA A SEXTA

ÀS 20H
CAMOESCAMOES

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

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

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.

Bloor-Yorkville
most expensive
retail corridor
in Canada
Toronto’s Bloor-Yorkville retail corridor 
is the most expensive in Canada and the 
fifth priciest in North America accord-
ing to JLL’s City Retail 2018 report. Van-
couver’s Robson street is the country’s 
second most expensive corridor and 
comes in at number 9 on the continent.

Five hundred retailers have estab-
lished stores along the corridor, 
many of them flagship locations. Re-

cent move-ins include Dior and Aritzia.

Who is driving the growth?

According to the report, household in-
comes are 171.0 per cent higher within 
Bloor-Yorkville than in the Toronto metro 
making the area a prime location for lux-
ury, high-end retailers and restaurants.

In addition celebrities, wealthy tourists 
and fashionistas drive more traffic to the 
area in search of the true luxury shopping 
experience found on Upper Fifth Avenue 
in New York, Beverly Hills Triangle in Los 
Angeles, Union Square in San Francisco or 
Michigan Avenue in Chicago.

What is driving the growth?

The competition for land by high-rise 
developers has driven property prices up 
in the region increasing valuations and 
consequently property taxes.

The average selling price of a new 
three-bedroom condo in the area hovers 

around C$6.5 million, or $2,200 per square 
foot. As of June 2019, 91 per cent of the 
units under construction have been pre-
sold. With a projected growth rate of 42 
percent over the next four years.

Construction and re-development

There are currently 12 large-scale con-
struction projects underway within the 
corridor – including the first Andaz hotel 
in Toronto located at One Bloor Street West 
– and 11 proposed projects in the pipeline 
waiting for city approval.

There will be approximately 270,000 
square feet of new retail space added to the 
existing 2.2 million square feet along the 
corridor including 33,000 square feet that 
Oxford Properties is redeveloping at the 
Park Hyatt hotel.

Another tenant set to drive more traffic 
is the Italian marketplace Eataly, expected 
to open its first Canadian location by late 
2019 at the Manulife Centre (55 Bloor 
Street West), occupying 50,000 square feet 
across three storeys.

For the full report, visit:

https://www.jll.ca/content/dam/jll-com/documents/
pdf/research/jll-can-Toronto-Bloor-yorkville-corri-
dor-report.pdf.

RemiNetwork/MS
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Em 12 meses, foram 471 mil vagas. País 
é o que mais cresce no G7 e procura 
profissionais qualificados no exterior. 

Embalado pelo maior crescimento 
económico entre os países do G7, que 
reúne as economias mais industriali-

zadas do planeta, o mercado de trabalho do 
Canadá bateu um recorde: nos últimos 12 
meses, foram criados 471.300 empregos, o 
maior patamar desde 2003.

O país tem uma política de atração de 
profissionais estrangeiros qualificados, 
com programas do governo federal e de 
diferentes províncias para procurar traba-
lhadores no exterior.

Só em agosto, a economia canadiana 
criou 81.100 novos postos de trabalho - 
mais de quatro vezes as 20 mil vagas que 
eram previstas pelos analistas do mercado 
financeiro - informou a agência de estatís-
ticas do Canadá. 

O número é impressionante: agosto de 
2019 foi o sétimo melhor mês para criação 
de empregos desde 1976. E reflete o cresci-
mento económico do país. 

No segundo trimestre, a economia ca-
nadiana cresceu a um ritmo anualizado de 

3,7% - o maior patamar entre o G7, grupo 
que reúne os sete países mais industrializa-
dos do planeta. A taxa de desemprego no 
país ficou em 5,7% em agosto. 

Outros números do emprego em Agosto

Ganhos salariais 
Os ganhos salariais diminuíram, mas 

permaneceram fortes. O salário por hora 
aumentou 3,7% em agosto em relação ao 
ano anterior. 

Horas trabalhadas 
O total de horas trabalhadas em agosto 

aumentou 1,2% em relação ao ano anterior. 

Emprego integral x meio período 
Foram criados 23.800 empregos em pe-

ríodo integral em agosto, enquanto o nú-
mero de vagas em meio período aumentou 
em 57.200. 

Setor de serviços 
O maior número de vagas de emprego no 

mês passado foi no segmento de serviços, 
que registou um aumento de 73.300.

OGlobo/MS

No Canadá a criação de emprego
tem o melhor resultado em 16 anos 

MILÉNIO |  CANADÁ
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O motor da aeronave ficou em chamas 
depois de ser atingido por pássaros, o que 
deixou diversos passageiros aterrorizados.

O incidente ocorreu durante um voo 
da companhia aérea Swoop, que 
havia levantado voo em Abbotsford 

com destino a Edmonton.
Momentos depois de levantar voo, o avião 

deparou-se com um bando de gansos e vá-
rios deles foram sugados por um dos moto-
res da aeronave, ocasionando as chamas.

“Comecei a ver chamas a sair do motor 
direito”. Passageiros descrevem os mo-
mentos aterrorizantes antes de o avião em 
que viajavam realizar uma aterragem de 

emergência em Abbotsford.
O piloto do Boeing 737 teve de declarar 

emergência e regressar para Abbotsford, 
enquanto os passageiros aterrorizados ob-
servavam bolas de fogo a sair do motor da 
aeronave.

Um porta-voz da companhia aérea 
Swoop afirmou que o avião está em manu-
tenção e que em breve estará pronto para 
operar novamente.

“A segurança é a nossa prioridade núme-
ro um e estará sempre na frente das nossas 
decisões. Pedimos desculpas aos nossos 
clientes pela inconveniência”, declarou a 
companhia aérea.

SputnikNews/MS

Avião faz aterragem de emergência no Canadá

após motor ficar em chamas 

A woman has died of her injuries after 
being attacked by a man wielding a ma-
chete near a home in eastern Toronto, 
police say. 

The shocking attack, witnessed by 
several people in the Scarborough 
neighbourhood of Morrish and Elles-

mere roads, happened around 6:15 p.m. on 
Wednesday (11) evening.

“The initial reports were there was some 
guy running around on the street wielding 
a machete and he struck a woman repea-
tedly, knocking her to the ground”, said 
Const. David Hopkinson, spokesperson for 

the Toronto Police Service. 
“Her injuries were very, very bad. She 

succumbed to her injuries on scene”.
Insp. Stacey Davis told reporters the 

male suspect involved in the attack drove 
to the nearby 42 Division police station and 
turned himself in after the attack. He and 
the victim had a “previous domestic rela-
tionship”, Davis said.

The homicide unit is now investigating, 
police say.

Investigators say both the suspect and 
victim, whose identity has not been relea-
sed at this time, are in their 30s.

CBC/MS

Woman killed after
Scarborough machete attack

A professor who studies the sociology of 
dying says a CBC News video of a body 
being dragged on the floor of a trailer 
shows the culture of respect for the dead 
he had witnessed at Alberta’s Office of 
the Chief Medical Examiner (OCME) may 
no longer exist.

“That is terrible”, Herb Northcott of 
the University of Alberta said as he 
watched the video Wednesday (11).

“There is no need for this and this is un-
conscionable. It suggests the office is under-
funded and understaffed. Because there is a 
long history of a culture of care, and there is 
no reason for that to be compromised.”

As CBC News revealed Wednesday (11), 
the OCME recently took the unusual step of 
renting a refrigerated trailer in response to 
a sudden influx of bodies that overwhelmed 
the Edmonton facility’s storage capacity.

On Monday (9), CBC News recorded vi-
deo of a funeral home employee dragging a 
dead person in a body bag from the trailer, 
parked in a lot behind the OCME building 
off Belgravia Road in south Edmonton. 

Seventeen bodies, sheathed in whi-
te bags, lined the floor of the refrigerated 
semi-trailer. The funeral home employee 
grabbed the foot end of one body bag with 
both hands and dragged the body on its 
back about half the trailer’s length before 

tugging it onto an elevated gurney.
The rear of the trailer, and the bodies in-

side, were in clear view from the street. A 
privacy screen has now been erected and a 
ramp has been installed.

Ministry apologizes to families

An Alberta Justice spokesperson told 
CBC News the ministry has launched an in-
vestigation into the incident, and in a sta-
tement, the ministry apologized. 

“First and foremost, we extend our apo-
logies to all families who entrust their loved 
ones to us”, the statement said. “The im-
portance of your loved one is why their dig-
nified and respectful treatment is so impor-
tant to us, and why multiple steps are being 
taken to ensure this treatment is provided to 
every deceased person in our care”.

Northcott teaches a course in the socio-
logy of death and bereavement. For years, 
as part of the course, he took students on 
tours of the OCME. He said the students’ 
tour guide, a medical examiner, “always 
portrayed the culture of that place as digni-
fied, caring, compassionate, and careful”.

“He was very careful not to put my class, 
my students, in a position where there might 
be a potential for disrespecting the dead”, 
Northcott continued. “The dead were trea-
ted with utmost dignity and respect”.

CBC/MS

Alberta medical examiner’s office may have lost
culture of respect for the dead, expert says
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Your #1 Choice to Portugal

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

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

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

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

Terá um rendimento de 5 a 8 mil euros ao ano

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

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

Apartamentos no Algarve para férias e investimento

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

The House of Commons will review all 
MP websites after an investigation by 
CBC News revealed that dozens of them 
have trackers that can be used to target 
advertising to people who have visited 
the sites.

Heather Bradley, spokeswoman for 
the House of Commons, said the-
re are no rules specifically about 

trackers, but MPs cannot use the websites 
linked to by the House of Commons to get 
themselves re-elected.

“The governing policy for MP websites 
does not cover the use of trackers”, Bra-
dley wrote in an e-mail. “MP websites 
linked from the House of Commons mem-
bers’ information page cannot be used for 
campaign purposes”.

“Following the dissolution of the of the 
42nd Parliament, the administration is 

reviewing all of these websites for policy 
compliance and will follow up with MPs 
directly as required”.

A review by CBC News last week found 
that 87 percent of the websites for NDP 
MPs  now automatically redirect to the 
NDP.ca campaign site or to MP re-election 
campaign sites with donation buttons.

The websites attached to the profiles of 
only three New Democrat  MPs - Charlie 
Angus, Don Davies and Scott Duvall - still 
link to a regular MP website. During the 
CBC News investigation, those three MPs 
also had fewer trackers attached to their 
websites than many of their colleagues.

Two websites - for MPs Pierre-Luc Dus-
seault and Gord Johns - would not load.

Many of the NDP MP websites are con-
trolled by the party, spokeswoman Mela-
nie Richer told CBC News earlier this week.

“Most MP pages are run by us, but a few 
are run by the MP’s team”.

The review by the House of Commons 
comes after the CBC News investigation 
revealed that dozens of MPs have adverti-
sing trackers embedded on their websites 
which could allow them to target visitors 
to their sites during the election campaign.

That means that people who visit the si-
tes to find out how to renew a passport or 
contact an MP could find re-election ads 
for that MP popping up in their Facebook 
feeds or on websites they later visit.

While most MPs had some sort of tra-
cker attached to their websites, including 
trackers that provide site analytics, at least 
99 had one or more trackers used to target 
advertising.

While there were exceptions in each par-
ty, in general NDP members had the highest 
number of trackers and Liberals had the 
lowest. Conservative MPs varied widely.

The use of trackers on MPs websites also 
raises privacy questions, particularly in the 
wake of the Cambridge Analytica scandal, 
which demonstrated how political adver-
tising can be microtargeted toward indi-
vidual voters using their online profiles. 
Experts say MPs also may not be aware of 
how much information the trackers allow 
tech companies to gather about visitors to 
their websites.

In the wake of the investigation by CBC 
News, privacy and democracy watchdo-
gs are calling for the next Parliament to 
change the law to subject federal political 
parties to privacy laws and to clear up grey 
zones like the use of advertising trackers 
on MP’s websites.

The Canadian Civil Liberties Association 
took aim at the practice in a tweet.

“The dirty little secret tracker on your 
MP’s website: misusing parliamentary te-
chnology to get re-elected; misusing the 
power of incumbency to unfair advanta-
ge”, the association wrote.

“It’s time for Canada to end political par-
ty immunity from privacy laws”.

Website trackers are not illegal and are 
used by many websites; cbc.ca and many 
other media websites use them for analyti-
cs and advertising.

Duff Conacher, co-founder of Democra-
cy Watch, said Canadians should have to 
consent to the use of trackers when they 
visit an MP’s website.

“The big problem is that voters are not 
consenting to their person information 
being collected and being shared not only 
with the MPs and likely their parties but also 
with social media companies that would be 
placing ads in their news feeds and when 
they’re searching on the internet”.

“It’s an invasion of privacy to be collec-
ting this information without voters con-
sent and it shouldn’t be allowed without 
voters’ explicit consent”.

Conacher said the problem is that po-
litical parties are currently exempt from 
federal privacy laws - something the next 
Parliament should change.

“The Liberals refused to make that chan-
ge, so it is now left to whoever forms the 
next government and all the parties to-
gether to finally close this gap that allows 
parties and MPs to invade the public’s pri-
vacy”.

CBC/MS

Political disinformation is rampant online.
How can voters cope?
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Conselho de Ministros

Portugal aprova medidas adicionais
para Brexit sem acordo
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O Conselho de Ministros aprovou me-
didas de contingência adicionais para 
o caso de o Reino Unido sair da União 
Europeia sem acordo.

As medidas constam de um decreto-lei 
que foi explicado aos jornalistas pelo 
ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Augusto Santos Silva, no final do Conselho 
de Ministros desta quinta-feira (12).

“O decreto-lei aprova novas medidas, 
medidas adicionais, no sentido de termos o 
nosso plano de contingência completamen-
te operacional, sendo que essas medidas 
correspondem também ao alinhamento do 
nosso plano nacional de contingência com o 
plano de contingência gizado pelos 27 Esta-
dos-membros ao nível da União Europeia”, 
afirmou Santos Silva.

Segundo o ministro dos Negócios Estran-
geiros, a lógica deste diploma “é muito sim-
ples”, ou seja, “estender até 31 dezembro de 
2020 a situação presente no que diz respeito 
aos operadores financeiros, de um lado, e 
no que diz respeito aos trabalhadores no que 
importa aos descontos e aos benefícios para a 
Segurança Social, por outro lado”.

“O decreto-lei estabelece que as institui-
ções de crédito, as empresas de investimento 
e as entidades gestoras com sede no Reino 
Unido continuarão a poder operar em Por-
tugal até 31 de dezembro de 2020 evitando o 
risco do Reino Unido passar a ser considera-
do para estes efeitos um país terceiro a par-
tir de 01 de novembro e também assegura a 
continuidade de todos os contratos financei-
ros”, detalhou.

A mesma lógica aplica-se “aos direitos dos 
trabalhadores de verem contado para efeito 
da reforma o período de tempo em que tra-
balharam no Reino Unido”.

O dia 31 de dezembro de 2020 é, segundo o 
governante, a data que se está a “tomar como 
referência na organização dos planos de con-
tingência para uma saída sem acordo”.

“Nos nossos serviços consulares reforça-
mos os meios e o que temos verificado desde 
janeiro até julho do corrente ano é um refor-
ço em cerca de 13% dos cartões do cidadão 
emitidos e em cerca de 28% dos passaportes 
emitidos”, enumerou, dando ainda con-
ta que a linha Brexit “entre abril e agosto já 
atendeu 30 mil chamadas e já processou 18 
mil mensagens de correio eletrónico”.

Já em relação às empresas, Santos Silva 
lembrou que “do ponto de vista legislativo e 
regulamentar o trabalho está feito”, deixan-
do o apelo às empresas portuguesas “que têm 
relações económicas com o Reino Unido para 
que atempadamente que verifiquem se todos 
os procedimentos, todos os requisitos que 
devem cumprir estão a ser cumpridos”.

“A nossa preocupação é mais da capacida-
de de resposta. Nós estamos em condições de 
aqui até ao fim de 2020 poder atender a todos 
os pedidos de todos os compatriotas relacio-
nados com a sua situação no Reino Unido? E 
eu respondo ‘sim’”, enfatizou.

JN/MS

O Agrupamento de Escolas de Cristelo, 
em Paredes, vai implementar, este ano 
letivo, quatro períodos escolares.

A cada oito semanas, os alunos vão ter 
uma semana de férias, pausa em que 
haverá uma avaliação e a preparação 

das semanas seguintes. Trata-se de mais 
um passo num agrupamento com cerca de 
mil alunos (desde o pré-escolar ao 9.º ano), 
que há três anos entrou num Projeto-Piloto 

de Inovação Pedagógica para combater o 
insucesso escolar.

O ministro da Educação esteve, na quar-
ta-feira (11), na EB 2,3 de Cristelo, a assinalar 
o arranque do ano letivo e a conhecer o que 
ali é feito. Além da alteração no calendário 
letivo, nesta escola há integração curricu-
lar, com os alunos a trabalharem ao mesmo 
tempo várias disciplinas através de referen-
ciais que ajudaram a escolher.

JN/MS

Inovação

Escola de Paredes vai ter férias a cada 
oito semanas

O presidente do PSD, Rui Rio, admitiu 
que a sua liderança estará em jogo nas 
legislativas de 6 de outubro, mas recu-
sou traçar uma fasquia do que seria um 
resultado inaceitável para o partido.

“Depende. Se quiser olhar para estas 
sondagens que vão saindo, quase que 
parece que se tivesse 20% era uma 

vitória fabulosa, dizem que isto vai tudo 
desaparecer... Obviamente que 20% era 
muito mau, mas o resultado que, antes de 
6 de outubro, o PSD e o PS têm de definir 
para si é a vitória”, defendeu Rui Rio, em 
entrevista à Antena 1.

Instado a dizer qual o resultado abaixo do 
qual o PSD não pode ficar, respondeu: “Sin-
ceramente, não pensei nisso, claro que há 
de haver uma fasquia abaixo do qual é muito 
mau, e acima do qual é muito bom”.

Na fase final da entrevista, conduzida pela 
jornalista Natália Carvalho, o líder do PSD 
foi questionado se a sua liderança estará em 
jogo nas próximas legislativas.

“Claro, isso joga-se sempre, se o PSD ti-
vesse um resultado baixíssimo, o que é que 
uma pessoa fica lá a fazer? Em cada resulta-
do eleitoral, seja qual for, joga-se sempre o 
futuro de cada líder partidário, em qualquer 
parte do mundo”, afirmou.

Sobre a oposição interna, Rui Rio defendeu 
que “não está assim tão calada como isso”, 
mas acredita ter a maioria do partido consigo.

“O partido comigo eu tenho, os militantes 
e o grosso das estruturas eu tenho. Agora, se 
me perguntar se tenho todos, todos, muito 
unidos, e ninguém me está a tentar fazer a 
cama? Eu era hipócrita se dissesse que não 
é verdade, agora a esmagadora maioria está 
empenhada em que o PSD tenha um bom 
resultado”, considerou.

O líder do PSD voltou a não se compro-
meter em cumprir o mandato de deputado 
até ao fim - dizendo que se candidatou à 
presidência do partido “para ser primei-
ro-ministro” - e explicou a que se referia 
quando falou da “corte”.

“A corte não é a cidade de Lisboa (...) A 
corte é aquilo que está ali em volta do po-
der e usufrui do poder, é uma coisa muito 
pequenina que por acaso está em Lisboa”, 
afirmou, considerando que nessa expressão 
pode incluir, em parte, o parlamento, jorna-
listas e “algum poder económico”.

À Antena 1, o líder do PSD procurou ex-
plicar alguns temas que têm sido alvo de 
críticas públicas do secretário-geral do PS, 
António Costa, em concreto na área das in-
fraestruturas.

Sobre a localização do futuro aeroporto, 
Rio admitiu que “tudo indica que deve ser 
no Montijo”, considerando que o PSD ape-
nas diz que “poderá ser avisado” reapreciar 
a solução de Alcochete se houver “proble-
mas inultrapassáveis” ou “muito caros” 
quanto ao local já escolhido pelo Governo.

“O que o Governo diz é: vai ser aqui. Mas 
se vai ser aqui, então pergunto para que é 
o estudo de impacto ambiental, para quê a 
discussão pública?”, questionou.

O líder do PSD recusou ainda que o par-
tido tenha defendido, no seu programa, 
a criação de um TGV entre Porto e Lisboa, 
mas sim “uma linha uniforme de alta velo-
cidade que reduzisse a distância” entre as 
duas cidades, até por razões ambientais.

Rio manifestou concordância com a de-
cisão do anterior Governo, liderado pelo 
social-democrata Pedro Passos Coelho, em 
suspender o projeto de TGV do seu anteces-
sor, o socialista José Sócrates. “O país com 
a situação em que estava podia lá fazer esse 
investimento (...) Então vai chamar a troika 
e quer fazer o TGV?”, disse.

O líder do PSD rejeitou ainda que preten-
da que os idosos trabalhem até mais tarde, 
salientando que tal é apresentado no pro-
grama do PSD apenas como “uma opção”, 
que implicaria também trabalhar menos an-
tes da idade oficial de reforma.

“O que eu digo é a pessoa pode optar - to-
mara eu que fosse possível comigo - a partir 
dos 61 ou 62 anos trabalhar em ‘part time’. 
E depois, em vez de se reformar aos 66, re-
formava-se, dois ou três anos mais tarde, 
seria uma opção. Olhe, seria a minha”, as-
segurou.

Na entrevista, Rio reiterou a sua defesa de 
compromissos alargados - “não olho para a 
política como se olha para os clubes de fute-
bol” - e a intenção de, se houver uma maio-
ria parlamentar à direita, construir uma so-
lução com o CDS-PP.

Com os restantes partidos na área do cen-
tro-direita, admite que teria de “pensar 
duas vezes”: “Depende dos partidos, do que 
defendem”.

JN/MS
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Rio admite que a sua liderança estará 
em jogo nas Legislativas
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A Assembleia da República aprovou na 
quarta-feira (11), por unanimidade, um voto 
de pesar apresentado pelo presidente da 
Assembleia da República pela morte do pi-
loto do helicóptero acidentado em Sobra-
do, Valongo.

“No passado dia 5 de setembro, ocorreu 
um trágico acidente com um helicóp-
tero envolvido no combate ao incên-

dio em Sobrado, no concelho de Valongo, 
distrito do Porto, do qual resultou a morte 
do seu piloto, Noel Ferreira, de 36 anos”, 
recorda o texto apresentado por Eduardo 
Ferro Rodrigues.

O texto destaca que o capitão-piloto da 
Força Aérea e comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Cete “quis colocar o seu 
conhecimento e experiência ao serviço 
do combate ao flagelo dos incêndios, num 

exemplo de dedicação e bravura”.
“A Assembleia da República, reunida em 

Comissão Permanente, lamenta a fatídica 
ocorrência e transmite as suas mais sentidas 
condolências aos familiares, amigos e colegas 
da vítima, expressando o seu mais profundo 
pesar pelo sucedido”, refere o voto de pesar.

Noel Ferreira morreu na semana passa-
da quando o helicóptero que pilotava se 
despenhou enquanto combatia um incên-
dio em Valongo. 

Segundo testemunhas oculares, a aero-
nave terá embatido em cabos de alta ten-
são, tendo-se incendiado.

Uma equipa do Gabinete de Prevenção e In-
vestigação de Acidentes com Aeronaves e de 
Acidentes Ferroviários deslocou-se a Valongo 
para a recolha de evidências necessárias para 
o apuramento das causas do acidente.

JN/MS
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Parlamento aprova voto de pesar pela 
morte de piloto do helicóptero em Valongo 
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O primeiro-ministro, António Costa, 
apontou como meta aumentar o finan-
ciamento da Cultura até aos 2% do Or-
çamento do Estado ao longo da próxima 
legislatura, argumentando que a “criati-
vidade é básica” para a inovação.

“Temos de ter como meta chegar aos 
2% do Orçamento de Estado ao lon-
go da próxima legislatura de forma a 

dar sustentabilidade ao financiamento da 
Cultura porque a criatividade é básica para 
termos uma sociedade assente, efetiva-
mente, na inovação”, disse.

O governante falava no almoço-debate 

“Portugal, que Futuro?” promovido pelo 
Clube Fenianos Portuenses, no Porto.

Na sua opinião, é necessário fazer um 
esforço para prosseguir um aumento do 
financiamento da atividade cultural.

António Costa acrescentou que, neste 
momento, se se juntar “o conjunto do fi-
nanciamento à Cultura dos diferentes mi-
nistérios, desde o Ministério da Educação 
com ensino artístico, desde o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros com a promo-
ção da língua, à atividade do próprio Mi-
nistério da Cultura, estamos ligeiramente 
acima de 1% do Orçamento de Estado”.
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Primeiro-ministro quer Cultura 
com 2% do Orçamento de Estado

A Comissão Permanente da Assembleia da 
República aprovou, por unanimidade, um 
conjunto de deslocações do Presidente da 
República em setembro e outubro, e ratificou 
uma já realizada no final de julho à Tunísia.

Marcelo Rebelo de Sousa representou 
o Estado português nas cerimónias 
fúnebres do Presidente da Repú-

blica da Tunísia Béji Caïd Essebsi, em 26 e 
27 de julho, depois de o parlamento já ter 
realizado a sua última reunião plenária.

Nesse caso, o assentimento foi dado pelo 
Presidente da Assembleia da República, 
Ferro Rodrigues, depois de consultados to-
dos os partidos com assento parlamentar, 
com a decisão a ser ratificada na quarta-fei-
ra (11) pela Comissão Permanente do parla-
mento português.

O chefe de Estado requereu também, 
como determina a Constituição sempre que 
sai de território nacional, autorização da 
Assembleia da República para se deslocar 
aos Estados Unidos da América, nos dias 22 

a 27 de setembro, a fim de participar na 74.ª 
Assembleia-Geral das Nações Unidas, que 
decorre em Nova Iorque.

A deslocação do Presidente da República 
a Roma para estar presente na cerimónia 
do cardinalato de José Tolentino de Men-
donça, em 05 de outubro, foi também au-
torizada pela Comissão Permanente.

Apesar de a autorização permitir a deslo-
cação do chefe de Estado a Roma entre 04 e 
06 de outubro, o Palácio de Belém já escla-
receu que o chefe de Estado irá comemorar 
em Portugal o Dia da Implantação da Repú-
blica “com a discrição” própria de um dia 
de reflexão eleitoral, e vota para as legisla-
tivas no dia seguinte em Celorico de Basto 
(Braga), independentemente da presença 
na cerimónia de investidura de Tolentino 
Mendonça como cardeal.

Finalmente, o Presidente da República foi 
também autorizado a deslocar-se à Grécia 
entre 10 e 11 de outubro para participar na 
15.ª Reunião de Chefes de Estado do “Grupo 
de Arraiolos”, que terá lugar em Atenas.

JN/MS

Diplomacia

Parlamento aprova deslocações de 
Marcelo a Nova Iorque, Roma e Atenas

O Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, afirmou esta quarta-feira  
(11) que até às eleições legislativas de 6 
de outubro manterá uma “agenda reduzi-
da ao mínimo”, mas acrescentou que está 
“atentíssimo” à campanha que, no seu 
entender, tem sido “exaustiva”.

“Tem sido, como é que eu hei de dizer, 
uma pré-campanha e uma campa-
nha em geral longa, exaustiva, com 

muitas entrevistas, com muitos debates, 
com muito esclarecimento dos cidadãos. 
E o Presidente da República também é ci-
dadão, também tem o seu direito de voto, 
portanto, também ganha com o esclareci-
mento”, declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos 
jornalistas à saída do lançamento do livro 
“Uma campanha americana: Humberto 
Delgado e as Presidenciais de 1958”, da 
jornalista da TVI Joana Reis, editado pela 
Tinta-da-China, no Museu da Presidência 
da República, em Lisboa, disse que está a 
acompanhar o período eleitoral “atentís-
simo, como qualquer cidadão”.

Quanto à sua atuação até ao dia das elei-
ções legislativas, o chefe de Estado referiu 
que, “para não haver sobreposições nem 
interferências, há de facto uma agenda re-
duzida ao mínimo”.

“São compromissos internacionais - as 
Nações Unidas, entre dia 22 e dia 25 ou 26 
-, uma ou outra cerimónia que já estava 
apalavrada, em termos militares, uma na 

Escola Naval e outra a ida às Operações 
Especiais em Lamego, e penso que muito 
pouco mais”, adiantou.

Durante a apresentação do livro sobre 
Humberto Delgado, Marcelo Rebelo de 
Sousa manifestou-se impressionado com 
a rapidez com que foi organizada aquela 
campanha às presidenciais de 1958: “Como 
é que foi possível, em menos de um mês?”.

À saída, a comunicação social pergun-
tou-lhe quanto tempo levará a preparar 
a sua eventual campanha a um segundo 
mandato, mas o Presidente da República 
não se alongou no tema, remetendo, uma 
vez mais, para o verão de 2020 a sua deci-
são sobre uma recandidatura.

“Como sabem, as eleições presidenciais 
são só em janeiro de 2021. Antes do final 
de setembro ou outubro do ano que vem 
haverá novidades”, respondeu.

Antes, numa breve intervenção, o Pre-
sidente da República elogiou a jornalista 
Joana Reis pelo livro “surpreendente” e 
também o historiador e antigo dirigente 
social-democrata Pacheco Pereira, “o me-
lhor apresentador possível para esta obra”.

Após ouvir a sua exposição, o chefe de 
Estado considerou que “faz falta ouvir 
historiadores” e anunciou a intenção de 
fazer um ciclo de conversas com alunos 
sobre história portuguesa contemporânea 
no Palácio de Belém, num modelo seme-
lhante ao dos “Escritores no Palácio” e dos 
“Cientistas no Palácio”.
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Marcelo com “agenda reduzida ao míni-
mo” mas atento a campanha “exaustiva”
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Estamos finalmente em pleno período 
oficial da campanha eleitoral para as 
eleições legislativas de 6 de outubro de 
2019, após um longo período de jorna-
das e ações partidárias não-oficiais com 
o mesmo objetivo.

As organizações políticas concorrentes 
perfilam-se nas “avenidas virtuais” 
da comunicação e redes sociais, mar-

chando ao ritmo dos seus hinos partidários 
e ao compasso da marcha militante da “es-
querda-direita-esquerda-direita”, ladeados 
por uma diminuta população expectante de 
umas esferográficas, uns porta-chaves ou 
umas sandes de leitão assado!

Na “grelha de partida” desta competição 
nacional estão todos os partidos (adversá-
rios e “amigos” do atual governo…) com 
assento no Parlamento e os que não o têm 
a eleger o Partido Socialista (PS) como seu 
principal inimigo. Não tanto porque pen-
sem vir a ganhar as eleições a este último, 
mas porque querem evitar que este vença 
por maioria absoluta, arriscando consegui-
rem apenas uma simples “vitória de Pirro”!

Tendo por base a evidente e ilustra-
da leitura da opinião pública que todos os 
partidos políticos portugueses fazem da 
esperada vitória do PS, descobrem-se as 

estratégias que agora utilizam para ganhar 
o eleitorado que, previsivelmente, rodeia 
aquele partido.

Ninguém se quer situar muito à “esquer-
da”, nem muito à “direita”. O objetivo é 
posicionarem-se num “centro-esquerda”, 
que permita uma aproximação àquilo que 
tem caracterizado a ação do atual Governo 
e que tem deixado os portugueses minima-
mente satisfeitos.

Para o Partido Comunista Português 
(PCP), um dos (até aqui…) amigos parla-
mentares do PS, a tarefa de “endireitar” 
um pouco o partido, para manter o apoio 
parlamentar ao PS, não foi fácil, nem isen-
ta de rupturas. Entre o legado histórico 
bolchevique da construção do socialismo, 
segundo Lenine, e a acomodação às ideias 
social-democratas dos mencheviques de 
Martov, sobram os conflitos de obediência 
aos princípios e ao líder dos seus militantes, 
que tem corroído a sua expansão eleitoral 
a favor do PS e do Bloco de Esquerda (BE), 
não parecendo que venha a ter algum im-
pacto significativo na decisão final do elei-
torado a seu favor e contra o PS.

O BE, também ele (até aqui…) “amigo” 
parlamentar do PS, quer disputar até ao li-
mite o voto dos eleitores, adaptando o seu 
manifesto eleitoral às por si consideradas 
insuficiências do projeto do PS, sem cruzar 
as linhas vermelhas de um futuro enten-
dimento com este, antes tentando captar 
mais força negocial para as suas propostas. 
Num partido constituído por uma associa-
ção de interesses intelectuais e ideológicos, 
entre vários tipos de leninismos “puros” 
(…) e trotsquismos de várias tendências, 
conjugados no princípio da “revolução 
permanente” e cuja continuidade exis-

tencial depende em muito do seu sucesso 
público e mediático, apenas algum ganho 
eleitoral pode permitir a sua continuida-
de na cena política nacional, no quadro da 
sua relação com o PS, embora um resulta-
do eleitoral superior possa conduzir-nos a 
uma possível aventura semelhante à dos 
nuestros hermanos ibéricos, em conse-
quência das aspirações políticas e ideológi-
cas dos bloquistas.

O Partido Social Democrático (PSD), há 
meses confrontado com uma crise de iden-
tidade ideológica e/ou de fracos resultados 
das sondagens de opinião, tenta desvincu-
lar-se da anterior direção liberal de Passos 
Coelho e afirmar-se como um partido so-
cial-democrata, ou seja, mais ao centro. 
No entanto, sendo a social-democracia um 
conceito historicamente situado no centro-
-esquerda (terreno político ocupado pelo 
PS), esta “viragem” do novo líder Rui Rio 
corre o perigo de, para além de não conse-
guir apagar a imagem anterior do partido, 
não conquistando votos ao PS, levar par-
te do seu eleitorado de direita a votar no 
Centro Democrático e Social (CDS), que ele 
próprio intitula como um partido de direita 
e assim hipotecar toda a sua estratégia.

O CDS, assumidamente uma organi-
zação política de direita, com desejos de 
aglutinar todo o setor conservador, dentro 
e “fora” do Parlamento, tem um histórico 
recente de asneiras táticas da sua liderança 
partidária que ainda não foram esquecidas 
(independentemente do “mea culpa” assu-
mida pela sua líder Assunção Cristas), para 
além de disputar as eleições num contexto 
político e social muito favorável ao PS e ao 
distinguir a simbologia do seu “centrismo” 
identitário como vantagem, não parece 

que, quaisquer que sejam os seus resulta-
dos, possam infletir a base eleitoral do atual 
partido no Governo.

O pequeno Partido dos Animais e da Na-
tureza (PAN), confessadamente um partido 
de causas e sem ideologia, apadrinhado por 
eleitores descontentes com todas as outras 
máquinas partidárias, tenderá a ganhar al-
guns pontos à esquerda, à direita e ao centro, 
mas continuará a ser “muleta” de qualquer 
partido que satisfaça as suas pretensões.

O PS encontra-se assim numa conjun-
tura interna que lhe antecipa um excelente 
resultado eleitoral, enquanto resultado da 
gestão desta legislatura, desde que e até lá 
não cometa nenhuma das habituais asnei-
ras “infantis” com que nos brinda ocasio-
nalmente e sem que a presunção o conduza 
à maioria absoluta, que diz não desejar (…) 
e que não precisou para granjear a simpatia 
da maioria dos cidadãos. Sendo Governo, 
por antecipação, num cenário internacio-
nal de grandes interrogações políticas e 
económicas, ao PS competirá, entre outras, 
gerir o país na estabilidade política, social 
e económica possíveis, reconhecendo: a 
prioridade da sua ação sobre as grandes de-
sigualdades; a dignidade da vida de todos 
os portugueses; não deixando que alguns 
dos seus correligionários exorbitem as res-
petivas funções e exercendo uma vigilância 
permanente sobre a competência e eficiên-
cia de quem chefia os nossos serviços pú-
blicos.

Se assim for, a eventual instabilidade 
internacional não nos provocará danos 
irreparáveis!

Luís Barreira
Opinião

Eleições portuguesas.

Quem é quem e o que quer!...

Realidade incontornável na sociedade 
portuguesa, o fenómeno da emigração 
tem merecido cada vez mais a aten-
ção de diversos campos de produção 
artística, como é o caso do Teatro, 
umas das principais manifestações 
artísticas, e um fenómeno cultural de 
enorme alcance na formação e desen-
volvimento da cidadania.

Em Portugal, ao longo da última 
década, é notório o interesse que 
várias companhias e estruturas 

teatrais têm dedicado a este elemento 
estruturante da identidade coletiva na-
cional, como comprovam as inúmeras 
peças que têm sido levadas à cena ins-
piradas nas experiências e vivências da 
emigração.

Os exemplos são variados e perpassam 
o território nacional, na esteira da trans-
versalidade do fenómeno migratório na 
sociedade portuguesa. No ocaso de 2011, 
por exemplo, o Teatro Municipal da Guar-
da (TMG), encetou um espetáculo sobre a 
odisseia da emigração lusa dos anos 60 
para França, justificando então o seu di-

retor artístico a aposta no mesmo, pela 
atualidade da temática e a ligação muito 
forte da mesma com a região.

Em 2014, ano em que a emigração por-
tuguesa se manteve num patamar eleva-
do, o Teatro Experimental do Porto levou 
à cena no Auditório Municipal de Gaia a 
peça “Nós somos os Rolling Stones”, que 
se assumiu como um manifesto geracio-
nal sobre a emigração de jovens lusos. 
Este novo paradigma da emigração por-
tuguesa foi retratado no ciclo Migrações, 
que decorreu em 2018 no Teatro Maria 
Matos, em Lisboa, onde foi abordada a 
experiência de emigrantes portugueses 
em Great Yarmouth, uma pequena vila 
na costa leste de Inglaterra, através do es-
petáculo “Provisional Figures Great Yar-
mouth”, que tinha sido já apresentado no 
Reino Unido e no Festival Internacional 
de Teatro de Expressão Ibérica, no Porto.

Presentemente, ainda no fim-de-se-
mana passado, a Casa da Cultura de Câ-
mara de Lobos, na Madeira, acolheu a 
produção teatral “Nas entrelinhas da 
emigração”, que retratou as vivências de 
um emigrante na África do Sul, um dos 
principais destinos da emigração madei-
rense nas décadas de 60 e 70, que no pró-
ximo ano, em conjunto com a pérola do 
Atlântico, será palco das comemorações 
oficiais do Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas.

Daniel Bastos
Opinião

As vivências
da emigração portuguesa
nos palcos do teatro 

No ano passado, 80 pessoas inscritas no 
registo nacional de dadores de medu-
la óssea recusaram doar quando foram 
chamadas a fazê-lo por serem compatí-
veis com um doente em risco de vida. Fo-
ram menos do que em 2017 (110), mas as 
desistências continuam a ser expressi-
vas. A este número acrescem as recusas 
dos familiares, que também acontecem 
e não são contabilizadas porque antece-
dem a ativação do registo nacional.

Os mitos em volta do processo de co-
lheita de medula óssea estarão na 
base de boa parte das desistências. 

Por isso, o IPO do Porto decidiu organizar 
um evento, no próximo dia 21, para sensi-
bilizar para a importância da dádiva e des-
mistificar conceitos errados. A iniciativa 
vai juntar dadores, transplantados e espe-
cialistas das principais unidades de trans-
plantação de medula do país.

Em 2018, o CEDACE (Centro Nacional de 
Dadores de Células de Medula Óssea, Es-
taminais ou de Sangue do Cordão) recebeu 
pedidos de ativações para 1424 dadores, dos 
quais 1102 para doentes estrangeiros e 322 
para doentes nacionais, informou ao JN o 
Instituto Português do Sangue e da Trans-
plantação (IPST).

Entre os 1424 dadores ativados, 432 ati-
vações foram interrompidas por motivos 
vários: 220 por questões de saúde, 81 porque 
os contactos estavam desatualizados, 80 
por desistência, 27 porque os dadores foram 
transferidos para outro registo e 24 porque 
emigraram, esclareceu o IPST.

Receio de contrair doenças

Ainda que as desistências representem 
apenas 6% do total de ativações de 2018, 
são 80 os doentes que terão ficado sem 
tratamento e até possibilidade de cura. Os 
transplantes de medula óssea são uma op-
ção terapêutica frequente em linfomas, leu-
cemias, anemias graves, entre outras. E, por 
vezes, as razões para a recusa são infunda-
das e baseadas em informação falsa sobre o 
processo da dádiva.

“As pessoas têm medo, por exemplo, de 
contrair sida durante a colheita, o que é to-
talmente errado”, refere Susana Roncon, 
diretora do Serviço de Terapia Celular do 
IPO do Porto, o único no Norte e Centro do 
país a realizar colheita de células para ex-
portação aos dadores do CEDACE. Em Lis-
boa, as colheitas são feitas no IPO e no Hos-
pital de Santa Maria.

Há ainda quem tenha receio da dor e do can-
saço e “quem receie ficar com cancro”. A dor 
é ligeira e resolve-se com analgésicos e a ques-
tão do cancro “não tem fundamento científi-
co”. Essa associação tem a ver com as injeções 
que os dadores fazem dias antes da colheita 
por citaférese para mobilização das células da 
medula, são as mesmas que os doentes onco-
lógicos tomam, explica a médica.

Por outro lado, a maior parte dos dadores 
inscreve-se para uma dádiva dirigida, para 
ajudar um bebé que aparece na Internet, 
num panfleto no supermercado, o filho de 
alguém e depois constata que não é assim 
que funciona. “Ajudar uma pessoa conheci-
da é mais fácil do que doar para um desco-
nhecido”, refere.

Susana Roncon lembra-se das recusas, 
sobretudo de familiares de doentes, mas 
prefere recordar os casos bons, dos dadores 
que “dão tudo”, mesmo em condições ad-
versas. E pelo meio recorda-se de um jovem 
dador a quem foi diagnosticada uma doença 
crónica grave, dias antes de fazer a colheita. 
Quis prosseguir, “era o seu sonho” e a dá-
diva foi concretizada, depois de avaliados os 
riscos para dador e recetor.

403.832 dadores inscritos
no CEDACE em agosto

O Centro Nacional de Dadores de Células 
de Medula Óssea, Estaminais ou de Sangue 
do Cordão (CEDACE) já tinha, em agosto 
último, ultrapassado os 400 mil inscritos. O 
registo português é o terceiro maior do Mun-
do, quando calculado o rácio por milhão de 
habitantes e considerando apenas países com 
mais de 10 milhões de pessoas, referiu o IPST. 
O maior é o dos Estados Unidos.
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Dadores recusam medula
a doentes em risco de vida
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by the creek

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

#LoveRenaissance                renaissancebythecreek

Fui à Sociedade de Geografia, há uns 
meses, assistir a um colóquio sobre Mi-
grações, tema que permite as mais diver-
sas abordagens, desde as de cariz eco-
nómico, político, bélico, religioso e, mais 
recentemente, as de natureza climática.

Após as comunicações, como é habi-
tual, segue-se um período de deba-
te em que o público pode intervir, 

comentando ou tirando dúvidas. Uma in-
vestigadora presente colocou a questão de 
ser diferente alguém tomar a decisão de 
emigrar - já que será sempre uma escolha 
pessoal, independentemente das motiva-
ções -, ou ser levado pela família, como fre-
quentemente acontece aos filhos menores 

raramente consultados.
Curiosamente, eu nunca havia pensado 

nesta dualidade de posições que opõem o 
obedecer ao querer. No entanto, de ime-
diato me vieram à mente nomes de conhe-
cidos e amigos, cujas narrativas pessoais 
se inseriam em cada um dos dois lados. 
Foquei-me, então, nas crianças e adoles-
centes (hoje adultos) arrancados ao chão 
onde viviam, à escola, aos amigos, aos fa-
miliares, e transplantados para um outro  
chão, onde tudo era novo e tão diferente. 
Muitas dessas histórias de vida mereciam 
ficar registadas, não fora a natural ten-
dência de os seus protagonistas invoca-
rem, quase sempre, não terem jeito para 
escrever ou não serem capazes de o fazer. 
Este argumento, quase sempre verdadeiro 
e devidamente fundamentado, devia fa-
zer-nos pensar que é urgente alguém, in-
teressado nestas matérias, começar a gra-
var histórias de vida para memória futura. 
Mais tarde, poderão dar origem a estudos 
que ganhem o formato de biografia, no-
vela, romance, ensaio, banda desenhada, 
vídeo, ou qualquer outro. O mais impor-
tante, neste momento, é que elas existam 
devidamente documentadas.

A primeira novela pastoril da Penínsu-
la Ibérica, escrita por Bernardim Ribeiro e 
publicada em 1554, teve o título de “Meni-
na e Moça”, por começar assim:

“Menina e Moça me levaram de casa de 
minha mãe para muito longe. Que causa 
fosse então a daquela minha levada, era 
ainda pequena, não a soube. Agora não lhe 
ponho outra, senão que parece que já então 
havia de ser o que depois foi. Vivi ali tanto 
tempo quanto foi necessário para não poder 
viver em outra parte. Muito contente fui 

eu em aquela terra, mas, coitada de mim, 
que em breve espaço se mudou tudo aquilo 
que em longo tempo se buscou e para longo 
tempo se buscava.” 

Nos meus tempos de liceu, convivi com 
este texto por fazer parte do programa de 
Literatura. Algumas vezes citei a primeira 
frase, mas quase sempre para brincar com a 
minha idade, porque os tempos de menina 
e moça já lá vão. Por uma qualquer asso-
ciação de ideias, ocorreu-me relembrá-lo 
hoje porque, lido à luz de todas as expe-
riências por que passei, admito que encaixa 
perfeitamente no modelo das histórias de 
emigração de quem foi levado, seja ele uma 
personagem feminina ou masculina. 

E os pontos de convergência começam 
logo na partida para longe, ainda criança, 
sem que se soubesse a causa, porque tinha 
de ser mesmo assim, como se o país estives-
se sujeito a um determinismo que empur-
rasse os portugueses para fora. Lembro-me 
de ter feito a pergunta a quem passou pela 
situação de ser levado, e receber como res-
posta: não saberem ou não se lembrarem.

Também as vivências num determinado 
tempo e espaço são de tal maneira fortes, 
que já não conseguem ver-se a viver noutro 
lugar, mesmo quando, aos momentos mais 
felizes, se sucedem outros de uma enorme 
deceção. A felicidade, como diria Virgínia 
Wolf, “é ter um pequeno fio, onde as coisas 
se prendem por si”. 

Tenha a vida a textura de um fio ou de 
uma corda, tudo nela penduramos ao sabor 
do tempo, baralhando a trama dos momen-
tos de que é feita. Só assim se compreende 
que comece por falar em Migrações e che-
gue à Menina e Moça de Bernardim.

Aida Batista
Opinião

A trama da vida
A vida faz-se como uma corda.

É preciso trançá-la até não distinguirmos os fios dos dedos.
Mia Couto

Acrílica s/Tela, 2016, de Zupo, Porto Alegre/RS/Brasil
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A Secretária Regional dos Transportes e 
Obras Públicas afirmou na Assembleia 
Legislativa, na Horta, que o governo dos 
Açores assumiu o compromisso de “dotar 
o Grupo SATA dos instrumentos necessá-
rios ao cumprimento do seu objeto social 
de servir cada vez mais e melhor os Aço-
rianos”, salientando este tem sido “um 
dos grandes desafios desta legislatura”.

Ana Cunha assegurou que o governo 
dos Açores e a SATA trabalham dia-
riamente para “conseguir um per-

curso de estabilização da empresa e da sua 
operação, perante adversidades de várias 
origens e natureza”.

Nesse trabalho, frisou Ana Cunha, “a 
SATA conta com a enorme mais valia que 
são os seus colaboradores, que, em terra 
e no ar, continuam, com empenho, dedi-
cação e, muitas vezes, com o seu volunta-
rismo, a dar o seu melhor a favor da nossa 
companhia aérea”, acrescentando que “o 
que é importante é que a SATA continua a 
voar para os Açorianos”.

Na sua intervenção em plenário, a titular 
da pasta dos Transportes revelou que, de 
janeiro a agosto deste ano, foram realizados 
pela SATA Air Açores mais 376 voos do que 
em período homólogo do ano passado, fo-
ram oferecidos pela SATA Air Açores mais 
132.340 lugares e utilizados mais de 28.900, 
adiantando ainda que, no que se refere à 
SATA Internacional, no mesmo período, 
foram efetuados mais 12 voos no total.

“Não menosprezemos a SATA. Não seja-
mos indiferentes ao seu serviço a favor da 
Região. Não desconsideremos, nem sejamos 
indiferentes, noutro nível, aos constrangi-
mentos que afetam a acessibilidade de todos 
os Açorianos”, apelou a Secretária Regional.

“Preocupam-nos, sobremaneira, as difi-
culdades sentidas pelos residentes açoria-
nos para sair das suas ilhas, quer seja nos 

voos interilhas, quer seja nos voos de liga-
ção ao continente, em que a oferta de cinco 
‘gateways’ e a operação de várias compa-
nhias aéreas em duas delas por vezes pare-
cem insuficientes. Preocupam-nos e ditam 
a nossa ação”, afirmou Ana Cunha.

A Secretária Regional recordou, a pro-
pósito, que o transporte aéreo “sofreu 
uma revolução nos últimos anos, em par-
ticular e com caraterísticas muito próprias 
nos Açores, com um crescimento sem pre-
cedentes da procura e uma nova realidade 
de fluxos de tráfego”.

“Para além da aposta na realização de in-
vestimentos estruturantes nas infraestru-
turas aeroportuárias por parte do governo 
dos Açores, a nossa transportadora é força-
da a adaptar-se e é esta a realidade, é este 
o desafio e é esta a visão que temos para o 
Grupo SATA, com todas as particularidades 
que tornam esta companhia única no mun-
do na atualidade: uma companhia peque-
na, regional, com frota reduzida, com uma 
dependência extrema de serviços externos, 
mas com os melhores clientes do mundo, 
os Açorianos”, afirmou.

Na adequação a esta nova realidade, Ana 
Cunha destacou, “pela importância que re-
veste, o início do processo de revisão das 
obrigações de serviço público interilhas, 
que sustentam o contrato de concessão dos 
serviços de transporte regular de passa-
geiros no interior da Região, em vigor até 
outubro do próximo ano, e que se pretende 
que traga mais capacidade, mais disponibi-
lidade aos Açorianos de todas as ilhas”.

Para Ana Cunha, é importante ter em 
conta o facto de que “a SATA Air Açores 
tem seis aeronaves e a Internacional (Azo-
res Airlines) tem outras seis”, salientando 
que “em agosto de cada ano há cerca de 
cinco vezes mais passageiros transporta-
dos do que em janeiro”.
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Governo dos Açores e SATA
trabalham diariamente para “conseguirem 
um percurso de estabilização da empresa”, 
garante Ana Cunha
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Numa análise à evolução do turista que 
visita os Açores desde 2010, verifica-se 
que o turista está, em termos globais, 
muito satisfeito com a oferta do destino, 
revela um estudo do Observatório de Tu-
rismo dos Açores.

A análise revela ainda que o turista 
apresenta níveis mais baixos de satis-
fação em relação ao transporte, no-

meadamente o público.
Para além disso, a partir de 2015, de-

monstra um grau de satisfação mais ele-
vado em relação ao transporte aéreo.

Manifesta, igualmente, um grau de sa-
tisfação elevado no que diz respeito ao 
alojamento, restauração, sinalização e in-
formação turística;

 Na globalidade, os turistas que visitam os 
Açores desde 2010 optam por hotel 4/5 estrelas 
e são acompanhados por uma ou duas pessoas.

Valoriza a paisagem/natureza, a qualidade 
ambiental, a limpeza, o fator “novidade”, a 
segurança e a qualidade da água do mar como 
sendo os principais atributos do destino.

Valoriza ainda as atividades de anima-
ção turística como a prática de atividades 
desportivas, os passeios pedestres, a ob-

servação de cetáceos e aves.
O turista considera que a Madeira é o prin-

cipal destino concorrente aos Açores, e reco-
mendaria o destino a amigos e familiares.

O Observatório de Turismo dos Açores 
realiza, todos os anos, um inquérito pre-
sencial junto dos turistas que os visitam, 
auscultando o grau de satisfação com a 
visita e os reparos que fazem aos diversos 
setores de atividade.

Neste momento está a decorrer a imple-
mentação do inquérito referente a 2019.

 O “Inquérito à Satisfação do Turista 
que Visita os Açores” tem por objetivo a 
identificação da opinião dos turistas que 
visitam os Açores e medir o seu grau de 
satisfação relativamente ao destino, tendo 
para o efeito sido inquiridos turistas na-
cionais e estrangeiros.

Também está a decorrer um inquérito 
à população local, visando obter infor-
mações, através de inquéritos separados 
a funcionários/gestores de operadores 
turísticos e à população local, incluindo 
um questionário geral, com perguntas es-
pecíficas sobre a avaliação da evolução do 
turismo nos Açores.

DA/MS

Turistas que visitam os Açores
insatisfeitos com o transporte público

O candidato a deputado pelo Partido 
Aliança Açores, Jorge Medeiros, escolheu 
o momento simbólico de estar a visitar a 
ilha das Flores, território mais ocidental da 
Europa e, ao mesmo tempo, aquele que 
se encontra mais próximo do continente 
americano para dedicar as suas declara-
ções públicas ao mar, esse enorme espa-
ço que tem os Açores no seu centro.

“No desempenho das minhas funções 
parlamentares, dedicarei uma atenção 
muito especial ao mar em geral, par-

ticularmente à problemática da sua gestão 
partilhada, na defesa dos interesses dos Aço-
res, os quais devem ser considerados ativa-
mente em todas as decisões sobre gestão, 
preservação e exploração do seu potencial.”

Para Jorge Medeiros, “a ligação dos aço-
rianos ao mar é real e particularmente ge-
nuína. Nele espelham e constroem a sua 
cultura, o seu saber e paixões e mais atual-
mente o seu contributo para o desenvolvi-
mento e o conhecimento científico. O am-
biente marinho submerso que circunda as 
nossas ilhas é de grande interesse biológico 
e geológico, com um considerável interesse 
científico, tecnológico e económico.”

O candidato do Partido Aliança, sublinha 
que “o mar é o maior ativo natural estra-
tégico açoriano e português que está su-
baproveitado”, acrescentando que o partido 
ALIANÇA Açores “defende e bater-se-á por 
uma nova abordagem política, económica 
e ambiental, que o encare como centro de 
produtividade, com aproveitamento estra-
tégico de todas as suas potencialidades.”.

Jorge Medeiros não tem dúvidas que, 
sendo eleito, estará “na primeira linha da 
defesa dos Açorianos como inequívocos 
beneficiários do valor gerado pela explora-
ção dos ricos recursos do nosso mar”.

Os desafios decorrentes da dimensão 
dos espaços marítimos, bem como do 
alargamento da soberania aos fundos ma-
rinhos da plataforma continental, levam à 
necessidade de se possuírem e emprega-
rem múltiplas capacidades que permitam 
afirmar a autoridade, exercer as respon-
sabilidades decorrentes de compromissos 
internacionais e garantir a utilização ra-
cional dos recursos marinhos.

O partido ALIANÇA Açores propõe, no 
contexto de uma política para o mar, que o 
preserve e proteja, mas também que o va-
lorize e o aproveite estrategicamente, que 
“a exploração dos recursos marinhos exis-
tentes na ZEE dos Açores seja feita, no pleno 
respeito pelo ambiente; uma aposta clara 
nas novas tecnologias e nas sinergias entre a 
Universidade dos Açores, Centros de Inves-
tigação e Observatórios de Ciência; investi-
mento nas infraestruturas necessárias para 
que a Força Aérea, Marinha e Guarda Na-
cional Republicana possam desempenhar as 
suas funções de vigilância e fiscalização des-
sa extensa plataforma continental; o respei-
to pelas tradições seculares dos Açorianos; 
a adopção de um modelo diverso, criativo e 
sem preconceitos da divulgação da cultura 
açoriana relativamente ao mar.”
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Jorge Medeiros defende que
“os açorianos devem ser inequívocos
beneficiários do valor da exploração do mar”

Um avião bombardeiro furtivo B2 Spirit 
da Força Aérea norte-americana parou 
para reabastecer na base das Lajes, nos 
Açores, esta segunda-feira (9), no âmbi-
to de uma missão de interoperabilidade 
entre aliados, avançou o major Ross Jo-
nes, que coordenou a operação.

A aeronave partiu da 509th Bomb 
Wing Whiteman, no Missouri, nos 
Estados Unidos da América, com 

destino à base aérea de Fairforth, no Rei-
no Unido, mas parou na ilha Terceira, nos 
Açores, onde os Estados Unidos também 
têm presença militar, para um abasteci-
mento “hot pit” (com os motores ligados), 

que demorou cerca de duas horas.
Segundo o major Ross Jones, que é tam-

bém piloto deste tipo de aeronaves, a mis-
são envolveu a deslocação de dois B2 para o 
espaço europeu para a realização de exer-
cícios de interoperabilidade com os aliados 
dos Estados Unidos.

“A nossa missão é assegurar aos nossos 
aliados que temos os meios e a vontade para 
protegê-los e para dissuadir os nossos adver-
sários de agressões a nível internacional”, 
avançou, em declarações aos jornalistas.

Esta não foi a primeira vez que um bom-
bardeiro B2 fez escala na base das Lajes, 
mas há vários anos que tal não acontecia.

JN/MS

As imagens do furtivo bombardeiro B2 
dos EUA a abastecer nos Açores
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O presidente do Governo Regional, que 
esteve esta terça-feira (10) no Porto 
Santo, agradeceu todo o empenho dos 
trabalhadores da Administração Pública 
naquela ilha, assim como aos produto-
res agrícolas.

Miguel Albuquerque, que falava na 
sede da Administração Pública, 
onde presidiu à cerimónia de en-

trega de certificados a formandos, desta-
cou, neste final de mandato, o contributo 
dos funcionários da Administração Públi-
ca para o cumprimento dos objetivos do 

serviço público.
“Acho que nunca é de mais realçar o em-

penho e dedicação de todos no serviço à 
causa pública”, referiu o chefe do Executivo 
madeirense. Agradecendo a disponibilida-
de dos agricultores daquela ilha, destacou o 
apoio aos fatores de produção e a melhoria 
na marca Porto Santo, um passo bastante 
importante para desenvolver “os belíssimos 
produtos da ilha”. Falou também da segunda 
edição do Vinho Caracol e até referiu que já 
serviu na Quinta Vigia aquele tipo de vinho 
que “é como o Porto Santo: bom em tudo”.

JM/MS

Albuquerque em fim de mandato 
agradece à Administração Pública

O Bloco de Esquerda, em campanha no 
Porto Santo, diz que é preciso “defender 
os pequenos negócios da ilha, a produ-
ção local, reabrir as águas do Porto San-
to, combater o modelo ‘tudo incluido’ 
- colocar os interesses dos porto-san-
tenses acima dos lobis”.

A candidatura liderada por Paulino As-
cenção considera que o “isolamento 
do Porto Santo vai de mal a pior”.

“Miguel Albuquerque quis ficar com os 
assuntos do Porto Santo, mas pouco mu-
dou no seu Governo: o isolamento, a sazo-
nalidade não melhoraram e quanto o do-
mínio dos grupos Sousa e Pestana na ilha 
só piorou”, afirmam.

Na opinião dos bloquistas, “o Porto Santo 
está refém dos interesses dos grupos Sousa 
e Pestana que viram o seu poder reforçado 
neste mandato, com a concessão do Penedo 

do Sono e o licenciamento de novos hotéis”.
“A abertura de um novo Pingo Doce, 

com área de restauração incluída, pode ser 
interessante para os visitantes, mas vai ar-
rasar as condições de subsistência de bares 
e restaurantes locais, fazer diminuir o em-
prego. Foi o PSD, por mero capricho dos 
governantes que destruíram as Águas do 
Porto Santo que criava empregos e riqueza 
na ilha. Não há matadouro nem lota na ilha, 
não há interesse em proteger a produção 
própria, para trazer tudo de fora e aumen-
tar os fretes marítimos”, sustentam.

O BE considera que “o Porto Santo está 
cada vez mais dependente de fatores exter-
nos e de agentes privados. A ilha empobre-
ce é as pessoas vão embora. Albuquerque 
chamou a si o pelouro Porto Santo para 
proteger os lobis, não os porto-santenses”.

JM/MS

BE defende “pequenos negócios” 
do Porto Santo

A ALBOA, Associação de Lesados do 
Banif, manifestou-se esta semana con-
fiante de que “os eventuais futuros 
donos da TVI saberão honrar os com-
promissos que venha a adquirir com a 
compra daquela estação de televisão”.

A ALBOA tem acompanhado, como 
parte interessada, as notícias vin-
das a público sobre as conversações 

para a compra da TVI pela Cofina, pro-

prietária, nomeadamente, do Correio da 
Manhã e da CMTV. 

Recorde-se que corre na Justiça uma 
ação contra a TVI, movido pela Comissão 
de Liquidação do Banif, sendo a ALBOA 
assistente. Acção essa que, entretanto, 
mereceu acusação pública por parte do 
Ministério Público com base na convicção 
de que a TVI teve um papel preponderante 
na falência do Banif.

JM/MS

Associação de lesados do Banif 
confiante na honra da Cofina

O Sindicato Independente do Médicos 
(SIM), representado por Roque da Cunha, 
e o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, 
através de Hugo Esteves, assinaram, 
na Secretaria da Saúde, uma revisão ao 
Acordo Coletivo de Trabalho e ao Acordo 
de Empresa do SESARAM.

Os representantes dos dois sindica-
tos, tais como o secretário da Saúde, 
Pedro Ramos, concordaram que as 

negociações foram difíceis, mas que houve 
vontade das partes em colaborar no sentido 
de melhorar as condições de trabalho dos 
médicos e, consequentemente, a qualidade 
dos serviços prestados aos utentes.

Hugo Esteves não hesitou em afirmar 
que, hoje, na Região, existem melhores 
condições de trabalho, tanto para os mé-
dicos de Medicina Geral e Familiar (Cen-
tros de Saúde) como para os de especiali-

dades hospitalares, do que no continente. 
Exemplificou com a definição de tempos 
mínimos para as consultas e com o limite 
de horas extra agora estabelecidos.

Pedro Ramos, além de destacar a postura 
de diálogo, acentuou a melhoria das condi-
ções de trabalho: suplemento mensal, a par-
tir de 2020; definição de 150 horas ‘extra’ 
anuais; pagamento como horário noturno 
da prestação entre as 7 e as 8 horas; defini-
ção das remunerações do trabalho em dia 
feriado e equiparação dos contratos priva-
dos ao de profissionais em funções públicas.

Pedro Ramos reafirmou que, na atual le-
gislatura, foram contratados 1.291 profis-
sionais para o setor da saúde (não referiu 
quantos saíram) e que, até ao final deste 
ano, outros 91 devem entrar.

DN/MS

Sindicatos dos médicos e Região
assinam revisão dos instrumentos 
reguladores de trabalho no SESARAM
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Cerca de 2500 pessoas continuam de-
saparecidas nas Bahamas, mais de uma 
semana após a passagem do furacão Do-
rian que matou, pelo menos, 50 pessoas, 
anunciaram esta quarta-feira (11) os ser-
viços de emergência locais.

“Atualmente, cerca de 2500 pessoas 
[constam] do registo de desapareci-
dos”, indicou o porta-voz da Agência 

de Gestão de Emergências das Bahamas 
(NEMA, na sigla inglesa), Carl Smith.

O responsável acrescentou que esta lista não 
foi comparada com os registos governamen-
tais das pessoas em abrigos ou deslocadas.

Na terça-feira (10), Carl Smith já tinha 
avançado que, sensivelmente, 4500 pessoas 
foram deslocadas das suas casas nas ilhas 
Abaco e Grande Bahama, as mais devastadas 
após a passagem do furacão pelas Bahamas.

Em conferência de imprensa, o porta-
-voz da NEMA referiu, na altura, que a 
maioria teve de se deslocar para Nassau, a 
capital deste arquipélago das Caraíbas.

O Dorian, que no último fim de semana 
deixou mais de 200 mil pessoas sem luz na 
costa atlântica do Canadá, devastou pri-
meiro o arquipélago das Bahamas, sobre o 
qual permaneceu por muito tempo, quase 
imóvel, com chuvas torrenciais.

Segundo o primeiro-ministro do ar-
quipélago, Hubert Minnis, 60% de Marsh 
Harbour, a principal cidade das Ábaco, fi-
cou destruída.

Os ventos fortes e as águas castanhas 
e lamacentas destruíram ou danificaram 
gravemente milhares de casas, incapaci-
tando a atividade de hospitais e deixando 
muitas pessoas presas em sótãos.

JN/MS

Dorian

Cerca de 2500 pessoas continuam 
desaparecidas nas Bahamas após furacão
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A celebração do Dia da Catalunha levou 
centenas de milhares de pessoas, in-
cluindo líderes de todos os movimentos 
independentistas, para as ruas de Barce-
lona esta quarta-feira (11), para participar 
numa manifestação convocada pela As-
sembleia Nacional de Catalunha.

Ao lado do presidente da Generalitat, 
Quim Torra, cerca de 600 mil pes-
soas (o número mais baixo desde 

2012 nas comemorações do Dia da Cata-
lunha) - muitas delas envergando camisas 
azul turquesa, cor da região, ou bandeiras 
com os símbolos da região - reuniram-se 
nas ruas de Barcelona desde o meio da tar-
de, a poucas semanas da leitura de uma 
sentença de um caso judicial contra 12 di-
rigentes do movimento separatista.

O feriado de 11 de setembro comemora a 
queda de Barcelona na Guerra da Sucessão 
Espanhola, em 1714, tendo-se tornado uma 
data privilegiada para os grandes comícios 
dos movimentos separatistas da Catalunha.

As sondagens indicam que os 7,5 mi-
lhões de habitantes da região estão divi-
didos de forma equitativa entre os favo-
ráveis à independência da Catalunha e os 
que preferem manter a atual relação com 
o poder central de Madrid.

O primeiro-ministro interino da Espa-
nha, Pedro Sánchez, que tem procurado 
atenuar as tensões do Governo de Madrid 
com a Catalunha, desde que assumiu o po-
der, no ano passado, escreveu esta quarta-
-feira (11) na sua conta na rede social Twi-
tter que este deve ser “um dia para todos 
os catalães”, referindo-se a esta clivagem 
política na região, pedindo “coexistência 
harmoniosa, respeito e compreensão”.

A manifestação deste ano aconteceu no 

momento em que uma dúzia de líderes da 
tentativa fracassada de secessão da Cata-
lunha, em 2017, aguardam um veredicto 
do Supremo Tribunal, sob várias acusa-
ções, que incluem a rebelião.

Por esse crime, se vierem a ser con-
denados, poderão passar vários anos na 
prisão, o que poderá provocar protestos 
públicos na Catalunha, apesar de o movi-
mento independentista estar a passar por 
um momento difícil de apoio popular.

Os partidos políticos pró independên-
cia ainda não conseguiram chegar a um 
acordo sobre qual deve ser a resposta a um 
veredicto de culpa do Supremo Tribunal.

O presidente regional da Catalunha, 
Quim Torra, diz que um veredicto de cul-
pa proporcionaria uma oportunidade para 
renovar os esforços pela independência.

“O objetivo da independência deve ser 
o horizonte deste país após o veredicto”, 
disse Torra, numa recente entrevista na 
televisão pública catalã.

Outros políticos separatistas acham que 
a melhor estratégia, nesse cenário de sen-
tença judicial, é convocar eleições regio-
nais, para procurar aumentar a sua repre-
sentação no parlamento regional.

Mas alguns ativistas acusam os líderes 
políticos de não tomarem medidas con-
cretas para alcançar o objetivo da inde-
pendência, considerando que o seu movi-
mento está a regredir nos seus propósitos.

“Não só não estamos a avançar, mas demos 
alguns passos para trás”, disse Elisenda Palu-
zie, líder do ANC, à multidão que esta quar-
ta-feira (11) se reuniu nas ruas de Barcelona.

“Exigimos que os nossos líderes não nos 
dececionem”, concluiu a líder, no Dia da 
Catalunha.

JN/MS
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Milhares na rua pela 
independência da Catalunha

Espanha

O fabricante britânico de cigarros Britsh 
American Tobacco (BAT) anunciou, esta 
quinta-feira (12), que vai despedir 2.300 
trabalhadores como consequência da 
mudança dos hábitos e ao aumento do 
número de consumidores de cigarros 
eletrónicos.

O grupo, que ocupa um posto de des-
taque no setor, confronta-se com a 
descida da compra de cigarros tra-

dicionais e anunciou que a reestruturação 
vai afetar os trabalhadores da BAT, a nível 
mundial, até 2020.

Os despedimentos representam cerca de 
5% dos funcionários da empresa que em-
prega atualmente - 55 mil pessoas em todo 
o mundo.

A BAT, que detém marcas como “Lucky 
Strike”, “Dunhill”, “Kent” e “Rothmans” 
refere no comunicado divulgado esta quin-
ta-feira (12) que pretende “simplificar” a 
estrutura da empresa pelo que a redução de 
postos de trabalho pode afetar sobretudo o 
setor administrativo e “os lugares de res-
ponsabilidade”.

No mesmo comunicado, a BAT indica que 
quer acompanhar os novos modos de con-

sumo, numa altura em que as populações 
“em muitos países desenvolvidos” mostram 
tendência para reduzir o tabagismo.

A empresa pretende também “fazer econo-
mias” para poder investir nos novos produtos 
nomeadamente nos cigarros eletrónicos.

A restruturação é uma das primeiras me-
didas de fundo adotadas pelo novo diretor 
geral da BAT, Jack Bowles, que assumiu fun-
ções no passado mês de abril.

“O meu objetivo é mudar as coisas para 
gerar confiança em relação aos novos pro-
dutos e simplificar significativamente a 
nossa maneira de trabalhar”, afirmou Jack 
Bowles.

Em agosto, os produtores norte-america-
nos de cigarros Philip Morris e Atria anun-
ciaram uma fusão para fazer face às mudan-
ças dos hábitos de consumo dos tabagistas.

O anúncio do grupo BAT foi publicado 
poucas horas depois de o presidente norte-
-americano, Donald Trump, ter anunciado 
a decisão de proibir a venda de cigarros ele-
trónicos aromatizados, nos próximos me-
ses, justificando que se verifica um aumento 
de consumo do produto entre os estudantes 
dos Estados Unidos.

JN/MS

Trabalho

Fabricante britânico de cigarros 
vai despedir 2300 trabalhadores
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A medida não é inédita, mas promete 
melhorar os números demográficos de 
Molise, uma das regiões italianas mais 
afetadas pelo declínio populacional. Os 
incentivos são de 700 por mês a quem 
abrir um negócio local.

São muitas as estratégias utilizadas pe-
las cidades mais pequenas para cativar 
novos residentes. Algumas primam 

pela originalidade das técnicas utilizadas. 
Molise é uma região do sul de Itália que a 
partir de 16 de setembro abre candidaturas a 
novos residentes para as suas vilas e aldeias.

Os pressupostos são claros: para ganhar 
700 por mês durante três anos, 24 mil euros 
no total, os forasteiros devem abrir um ne-
gócio no local e instalar-se em zonas com 
menos de dois mil habitantes.

De acordo com os dados divulgados, há 
muitos locais de escolha em Molise: exis-
tem 100 zonas com menos de dois mil resi-

dentes, enquanto seis áreas tem menos de 
200 pessoas.

Esta pequena região do sul de Itália é uma 
das mais afetadas pelo declínio demográfi-
co. No ano passado, mais de 2800 residen-
tes faleceram ou deslocaram-se para outra 
cidade. Em nove cidades de Molise, nos úl-
timos anos, não nasceu nenhuma criança.

Ao jornal “The Guardian”, Donato Toma, 
presidente de Molise, referiu “que não se 
trata só de aumentar a população”. Para 
Donato Toma, a criação de infraestruturas 
é uma das principais razões para os novos 
residentes se manterem na região, já depois 
do incentivo financeiro inicial.

Porém, a medida não é bem recebida por 
todos: o blog local Forche Caudine consi-
dera o incentivo superficial e pouco grato 
aos que decidiram permanecer na região 
antes da nova estratégia de Donato Toma.

JN/MS

Demografia

Região de Itália oferece 700 euros 
por mês a quem se mudar para lá

A irmã do príncipe herdeiro saudita 
Mohammed bin Salman foi condenada, 
em Paris, a 10 meses de prisão com 
pena suspensa e 10 mil euros de multa 
pela violência infligida pelo seu seguran-
ça a um trabalhador em 2016.

O advogado da princesa anunciou 
imediatamente a sua intenção de 
recorrer da sentença.

Com um mandado de prisão desde de-
zembro de 2017, Hassa bin Salman, de 42 
anos, não compareceu ao julgamento em 
julho e também não esteve presente esta 
quinta-feira (12) no tribunal francês.

A princesa foi julgada no início de julho 
no Tribunal Penal de Paris por pedir ao seu 
segurança privado para ameaçar, atacar e 
humilhar um trabalhador a quem a prince-

sa acusou de lhe ter tirado fotografias.
A sentença imposta à irmã do príncipe 

herdeiro saudita é mais pesada do que a 
exigida pela procuradoria.

O procurador pediu seis meses de prisão 
com pena suspensa e cinco mil euros de 
multa contra a princesa, considerando a 
filha do rei da Arábia Saudita como “a au-
toridade de facto no apartamento” da ave-
nida Foch no dia do incidente.

O segurança Rani Saïdi, o único presente 
na audiência, foi condenado a oito meses 
de prisão com pena suspensa e uma mul-
ta de cinco mil euros, de acordo com o que 
pedira a procuradoria.

A 26 de setembro de 2016, o trabalhador 
da construção civil Ashraf Eid estava no 
7.º andar de uma residência da família real 
saudita na avenida Foch, em Paris, a pintar 
umas mesas quando foi chamado de “ur-
gência” ao 5.º andar para reparar um lava-
tório danificado.

O trabalhador explicou aos investiga-
dores franceses que tirou fotos da casa de 
banho, onde tinha de intervir, com o tele-
móvel. A princesa apareceu no local e per-
cebeu que o trabalhador havia “apanhado 
o seu reflexo no espelho”, motivo pelo qual 
chamou de imediato o seu segurança.

O assistente pessoal da princesa, que 
atuava como segurança e é diretor da em-
presa “Attila Security”, negou firmemente 
qualquer violência contra o trabalhador, 
apesar das marcas nos pulsos e contusões 
no rosto do queixoso, que teve uma baixa 
médica de cinco dias.

JN/MS

Violência

Princesa saudita condenada a prisão por 
mandar agredir trabalhador em França
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Impedida de correr nos Mundias de Doah, 
por alegada ambiguidade morfológica, 
que lhe triplica os níveis de testosterona 
habituais numa mulher, a bicampeã olím-
pica dos 800 metros troca as pistas do 
atletismo pelos relvados do futebol.

Suspensa pela Federação Internacional 
de Atletismo, Caster Semenya, de 28 
anos, investe na carreira de futebolis-

ta. Ainda assim, a sul-africana não desiste 
do atletismo e tem nova batalha judicial 
pela frente: para poder competir, terá de 
ser submetida a um tratamento durante 
seis meses que reduza o nível de testos-
terona no sangue a um nível que não lhe 

permita ter “vantagem competitiva”, o 
que a corredora se recusou a fazer, recor-
rendo ao Tribunal Arbitral do Desporto.

Enquanto não chega a decisão do TAD, 
Semenya vai tentar a carreira como joga-
dora de futebol. Começou a treinar no JVW 
FC, da África do Sul, e espera estrear-se a 
nível competitivo na próxima temporada, 
uma vez que não pode ser inscrita para a 
época 2019, devido ao fecho do mercado.

“Estou grata por esta oportunidade e es-
pero poder retribuir a todos aqueles que 
tornaram possível a minha presença aqui”, 
disse Semenya, citada pelo site do clube.

JN/MS

Chester William, o único negro campeão 
mundial de râguebi pelos “Springboks”, em 
1995, morreu na passada sexta-feira (6), ví-
tima de ataque cardíaco. Tinha 49 anos.

O râguebi da África do Sul está outra 
vez de luto. Depois de James Small 
e de Joost van der Westhuizen, 

falecidos recentemente, partiu mais um 
campeão mundial.

Toda essa seleção sul-africana de râgue-
bi foi celebrada como um símbolo de liber-
tação e reconciliação nacionais, através de 

um desporto que foi, durante décadas, co-
notado com os supremacistas brancos.

A taça do torneio organizado na África 
do Sul foi entregue à equipa pelo presiden-
te Nelson Mandela, vestido com a camisola 
verde dos “Boks”. Toda uma encenação pela 
reconciliação da “nação arco-íris”, após vá-
rias décadas marcadas pelo Apartheid.

Chester Williams era então o único jo-
gador negro da seleção. Participou em 
27 jogos dos “Springboks”, entre 1993 e 
2000. Fez 14 ensaios. 

JN/MS

África do Sul chora a morte de
um herói nacional do râguebi

A costa da Cidade do Cabo, na África do 
Sul, já foi lar de muitos tubarões bran-
cos, mas o cenário mudou consideravel-
mente nos últimos tempos. De acordo 
com o governo da cidade, que está a 
trabalhar em conjunto com o programa 
local Shark Spotter, os grandes tubarões 
brancos desapareceram completamente 
de False Bay nos últimos 18 meses.

“Os Shark Spotters registaram um de-
clínio significativo na atividade dos 
tubarões brancos ao longo da costa e 

em Seal Island nos últimos dois anos”, disse 
a Shark Spotters, organização de pesquisa e 
segurança de tubarões da Cidade do Cabo, 
em comunicado no Facebook.

Os pesquisadores registaram, entre 2010 
e 2016, uma média de 205 avistamentos de 
grandes tubarões brancos por ano em torno 
de False Bay, uma bacia de 28 quilómetros 
de largura localizada no sudoeste da África 
do Sul, próxima à Cidade do Cabo. Em 2018, 
o número caiu para 50 e, este ano, ainda não 
houve nenhum avistamento confirmado.

Ecossistema em risco

O desaparecimento dos tubarões bran-
cos da região não é um problema só para 
esta espécie, mas para todo o ecossistema 
de False Bay. Como predadores, eles auxi-

liam no controlo da densidade das presas e 
restringem os predadores menores. Além 
disso, os animais são um grande atrativo 
para o turismo local. 

“Embora a razão exata para isto não seja 
clara, a chegada de um ecótipo específico 
de Orca que antecede os tubarões parece ter 
tido um efeito significativo na distribuição 
de tubarões brancos na nossa área”, expli-
caram os pesquisadores em comunicado.

Entretanto, no ano passado houve um 
grupo de pesquisadores locais de tubarões 
que deram outra explicação para o desapa-
recimento dos tubarões brancos: a sobre-
pesca. Em entrevista ao Yale Environment 
360, a revista ambiental da Universidade 
de Yale, eles afirmaram a suspeita de que os 
pescadores poderiam estar a fisgar e a matar 
ilegalmente jovens tubarões brancos. A mu-
dança climática e as mudanças ambientais 
também podem ter influenciado no desapa-
recimento destes predadores da região. 

“Pode haver alguma mudança no am-
biente”, disse Meaghen McCord, diretora 
fundadora da South African Shark Conser-
vancy, em agosto de 2018 ao Yale Environ-
ment 360. “Nós não temos a certeza e esta-
mos à beira de possíveis grandes mudanças 
climáticas, poucos cientistas estão prepa-
rados para dizer algo conclusivo para já”.

Mega Curioso/MS

Uma loja de peças de automóveis de um 
lusodescedente, em Joanesburgo, foi 
saqueada e destruída no domingo pas-
sado (8) à noite, num ataque que causou 
danos materiais estimados em mais de 
300 mil euros.

Em declarações à Lusa, na tarde de se-
gunda-feira (9), à frente do que resta 
do edifício que ainda estava a arder, 

na Jules Street, centro-leste da cidade, Fi-
lipe da Serra disse que o incidente ocorreu 
cerca das 20.00h locais (19.00h em Lisboa, 
2:00 pm no Canadá) de domingo (8).

“Telefonaram-me ontem à noite cerca das 
19.45h (18.45h de Lisboa, 1:45 pm no Cana-
dá) a alertar que estavam a roubar o negócio. 
Quando cheguei aqui já estava vazio e atea-
ram fogo ao prédio, queimaram tudo agora. 
Perdi tudo”, disse à Lusa o comerciante luso-
descendente, de lágrimas nos olhos.

Questionado se o ataque está relacionado 
com a manifestação de Zulus, no passado 
domingo (8) nesta avenida, Filipe da Serra 
respondeu: “Os Zulus dizem que não que-
rem estrangeiros mas eu não sou estrangei-
ro, sou sul-africano, nasci neste país”.

“A minha foi a única loja atacada (no dia 
8) aqui em redor”, salientou.

Segundo Filipe da Serra, os bombeiros, 
cujas instalações se localizam a cerca de 
50 metros do estabelecimento, não acor-
reram ao incêndio.

“Estavam uns 10 carros da polícia aqui 
na rua e disse-lhes para chamarem os 
bombeiros e responderam que os bombei-
ros não vinham para aqui porque tinham 
medo”, adiantou.

Segundo Filipe da Serra, a polícia terá 
disparado balas de borracha contra os 

perpetradores mas não fez detenções. O 
comerciante, instalado há trinta anos na 
Jules Street, comprou o prédio em 2014, 
onde abriu a loja Phil’s Auto Spares.

A loja dista cerca de 20 metros do An-
dy’s Supermarket, no mesmo lado da ave-
nida, o negócio do irmão Roberto Carlos 
da Serra, que foi alvo também de saques 
na passada segunda-feira (2).

“Nunca tive problemas com a comuni-
dade imigrante africana. Tenho feito ne-
gócio com eles, (...) já estou aqui há trinta 
anos e é a primeira vez que acontece esta 
catástrofe”, salientou.

Na opinião de Filipe da Serra, a xenofo-
bia acentuou-se após a nomeação do pre-
sidente do Congresso Nacional Africano, 
Cyril Ramaphosa, para chefe de Estado.

Ramaphosa substituiu Jacob Zuma (de 
etnia Zulu), que foi afastado da liderança 
do partido e do país por alegada corrupção.

A cerca de 50 metros da Jules Street si-
tuam-se três hostels de Zulus.

Filipe da Serra, que disse já ter sido as-
saltado “umas trinta vezes” em outros ne-
gócios, é o décimo comerciante português 
a ser alvo de saques, destruição e alegada 
violência xenófoba em Joanesburgo.

Segundo dados recolhidos pela Lusa, os 
prejuízos materiais ascendem agora a cerca 
de 1,1 milhões de euros, nos negócios afe-
tados em Malvern, Benrose, Jeppestown e 
Germiston South, leste de Joanesburgo.

Desde 1 de setembro, pelo menos 12 pes-
soas morreram, entre as quais um estran-
geiro cuja nacionalidade não foi revelada, 
anunciou esta segunda-feira (9) o ministro 
da polícia, Bheki Cele. Segundo o ministro, a 
polícia deteve 630 pessoas até ao momento.

JN/MS

Costa de África do Sul
já não é habitat do tubarão branco

Loja portuguesa em Joanesburgo
fica destruída em ataque

Impedida de correr,
Semenya vai jogar futebol
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Um grupo heterogêneo de cerca de 200 
pessoas aguardava ansioso na tarde 
desta terça-feira (10), o desenrolar de 
uma projeto que começou em 2014. Sob 
o sol tímido do outono escandinavo, os 
ministros da Defesa do Brasil e da Sué-
cia, representantes das Forças Aéreas 
dos dois países e convidados acompa-
nhavam as manobras do primeiro caça 
Gripen da FAB (Força Aérea Brasileira). 

O contrato, assinado há cinco anos, 
atravessou três governos e a reces-
são brasileira. No total, serão 36 ae-

ronaves, que devem começar a operar no 
país a partir de 2021. O primeiro modelo 
a ser fabricado no Brasil deve ficar pron-
to em 2023 e contará com um diferencial: 
dois lugares. 

Parte do acordo prevê a transferência de 
tecnologia da fabricante sueca Saab para 
o Brasil. Segundo o brigadeiro Valter Bor-

ges Malta, do Comando da Aeronáutica, o 
pacote inclui armamentos e dará ao Brasil 
a possibilidade de projetar seus próprios 
modelos de caças no futuro.

São 200 brasileiros trabalhando no pro-
jeto na sede da empresa sueca. A expectati-
va é que, quando a produção dos aviões de 
combate estiver operando no Brasil, o país 
se torne uma plataforma de venda dos ca-
ças aqui fabricados para outros governos.

Um dos possíveis interessados é o gover-
no da Colômbia. Além do Brasil, a Saab tam-
bém tem contratos com Indonésia, África do 
Sul e República Tcheca, entre outros.

Com a crise e o corte de gastos do gover-
no, no entanto, apenas cerca de metade do 
R$ 1,1 bilhão previsto para o programa este 
ano foi liberado. O ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo, reconheceu que as pers-
pectivas de recursos não são positivas, mas 
que o ministério tentará reverter a situação.

R7/MS

Força Aérea Brasileira recebe
o primeiro caça sueco Gripen

O Brasil registrou 1.439.471 casos de 
dengue até 24 de agosto deste ano, 
número que representa um aumento 
de sete vezes em relação ao verificado 
no mesmo período do ano passado, de 
acordo com dados do Ministério da Saú-
de. Em índices percentuais, a variação 
foi de 599,5%.

O total de mortes confirmadas devido 
à infecção chegou a 591.
Entre os estados, o maior número de 

casos foi registrado em MG, seguido por SP 
- os dois estados juntos concentram 63% 
de todos os registros da doença. GO, ES, BA 
e MS também se destacam na sequência do 
alto número de casos registrados.

Considerando a série histórica com o 
total de casos de dengue registrados desde 
1998, o ano atual já é o quarto com mais ca-
sos, atrás de 2015 (recorde com 1.688.688), 
2016 (1.500.535) e 2013 (1.452.489).

A incidência da doença varia de forma 
cíclica por conta da resistência criada con-
tra o vírus. Isso faz com que se diminua, em 
alguns anos, o número de casos registrados 
e se aumente nos seguintes com a inserção 
de um novo sorotipo da dengue. Ao todo 
são quatro tipos que podem ser transmiti-
dos pelo mosquito Aedes aegypti.

Antes do final do ano, 2019 já é o quar-
to ano com mais mortes por dengue desde 
1998. Com 591 óbitos confirmados, o ano 
fica atrás de 2015 (recorde com 986), 2016 
(701) e 2013 (674).

Explicação para o aumento

O Ministério da Saúde afirma que uma 
“associação de fatores” explica o aumento 
nos casos:
• “alto volume de chuvas e altas tempe-

raturas”;
• “grande número de pessoas suscetí-

veis”, uma vez que nos dois últimos 
anos houve baixa;

• “ocorrência de dengue em toda a região 
das Américas”;

• “mudança no sorotipo predominante”.

Casos de chikungunya

O governo informa que houve alta de 
44% nos casos de chikungunya. Foram 
110.627 casos, contra 76.742 no mesmo pe-
ríodo do ano passado, o que representa uma 
taxa de incidência de 53,1 casos por 100 mil 
habitantes. Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Norte são os estados com mais casos. Fo-
ram confirmadas 57 mortes no Brasil.

Casos de zika

A pasta afirma ainda que houve aumen-
to de 47,1% nos casos de zika neste ano, 
que teve até agora 9.813 casos, enquanto 
em 2018 foram 6.669. A taxa de incidên-
cia é de 4,7 casos por 100 mil habitantes. 
Entre os estados com mais casos, desta-
cam-se Tocantins, Rio Grande do Norte, 
Alagoas e Espírito Santo. Neste ano, foram 
confirmados duas mortes por zika.

G1/MS

Casos de dengue aumentam
sete vezes no Brasil em 2019

As vendas do comércio varejista ganha-
ram ritmo em julho e cresceram 1%, na 
comparação com o mês anterior, segundo 
dados divulgados nesta quarta-feira (11) 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Já na comparação com 
julho do ano passado, a alta foi de 4,3%.

Trata-se da terceira alta seguida, do me-
lhor resultado mensal desde novembro 
do ano passado (3,2%) e do melhor ju-

lho desde 2013, quando o avanço frente ao 
mês imediatamente anterior foi de 2,7%.

No acumulado em 2019, a alta chega a 
1,2%. Em 12 meses, o avanço nas vendas 
do varejo é de 1,6%, o que representa um 
ganho de ritmo ante junho (1,2%) e frente 
aos meses anteriores.

O IBGE revisou para cima os dois resul-
tados anteriores. Em junho, ao invés de 
0,1%, a alta foi de 0,5%, e em maio, foi de 
0,1%, ao contrário da estabilidade (0,0%) 
divulgada antes.

A leitura de julho ficou muito acima da 
mediana das projeções de 30 consultorias 
e instituições financeiras consultadas pelo 
Valor Data, de avanço 0,1%.

Sete das oito atividades cresceram em julho

Em julho, sete das oito atividades pes-
quisadas tiveram alta no volume de ven-
das, com destaque para “hipermercados” 
(1,3%), “outros artigos de uso pessoal e 
doméstico” (2,2%), que incluem as ven-
das online e as lojas de departamentos, e 
“móveis e eletrodomésticos” (1,6%).

Apenas o segmento de equipamentos e 
material para escritório, informática e co-
municação (-1,6%) teve queda em julho.

O volume de vendas do varejo ampliado, 
que inclui veículos e materiais de construção, 
cresceu 0,7% na comparação com junho. 
Veículos, motos, partes e peças recuaram 
0,9%, após avanço de 3,5% no mês anterior, 
enquanto materiais de construção pressiona-
ram positivamente, com avanço de 1,1%.

Veja o desempenho de cada segmento 
em julho:

• Combustíveis e lubrificantes: 0,5%
• Hipermercados, supermercados, produ-

tos alimentícios, bebidas e fumo: 1,3%
• Tecidos, vestuário e calçados: 1,3%
• Móveis e eletrodomésticos: 1,6%
• Artigos farmacêuticos, médicos, orto-

pédicos e de perfumaria: 0,7%

• Livros, jornais, revistas e papelaria: 1,8%
• Equipamentos e material para escritó-

rio, informática e comunicação: -1,6%
• Outros artigos de uso pessoal e domés-

tico: 2,2%
• Veículos, motos, partes e peças: -0,9% 

(varejo ampliado)
• Material de construção: 1,1% (varejo 

ampliado)

O que explica a melhora

Segundo a gerente da pesquisa, Isabella 
Nunes, o bom resultado de julho é expli-
cado pelo aumento na população ocupada 
e melhora nas condições de crédito paras 
as famílias.

Vendas avançam em 19 estados

De junho para julho, as vendas do co-
mércio varejista cresceram em 19 das 27 
unidades da federação, com destaque para 
Mato Grosso (5,4%), Rio de Janeiro (2,7%) 
e Bahia (2,4%). Por outro lado, hou-
ve queda e Amazonas (-1,9%), Roraima 
(-1,6%), Ceará (-1,5%), enquanto Goiás e 
Pará mostraram estabilidade.

Recuperação lenta e perspectivas

Outros indicadores já divulgados mos-
tram sinais mistos da economia no 2º se-
mestre, em meio ao desemprego ainda 
elevado e piora no cenário externo com a 
crise da Argentina, guerra comercial e te-
mores de uma nova recessão global.

A produção industrial, por exemplo, re-
gistrou queda de 0,3% em julho – o tercei-
ro recuo mensal seguido. No acumulado no 
ano, o recuo chega a 1,7%, o que mantém a 
indústria no nível de janeiro de 2009.

O comércio aposta que a liberação dos 
saques das contas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo PIS-
-Pasep ajudará a acelerar o consumo nes-
tes últimos meses do ano. A Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) estima que R$ 13,1 bilhões 
(44% do total previsto a ser injetado na 
economia) será destinado para gastos no 
comércio e consumo de serviços.

A projeção do mercado financeiro para 
estimativa de alta do PIB deste ano perma-
nece em 0,87%, segundo a última pesqui-
sa Focus do Banco Central. Já o governo 
prevê crescimento de 0,85% em 2019.

G1/MS

Vendas do comércio 
crescem 1% em julho, diz IBGE
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

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

domingo das 09h30 às 10h30

EspaçoEspaço

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 19h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

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

domingo das 08h00 às 09h30



Suplemento 
Desportivo

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

416.459.2007 
candido@candidofaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

NO Gimmicks!  
For information on my exclusive 

Guarantee Sale Program,  
order a Free Report by calling

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

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

Free Report reveals what 
you need to know  

before you list your  
Toronto Home for sale.

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

Exciting new condos  
at Galleria Mall 
now available!
Priority access  
to prices and floor plan

Call me at 416.459.2007 
for more details

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage

ULTIMATE AGENTS, ULTIMATE RESULTS
Independently Owned and Operated

Your Home SOLD  
in Under 30 Days  
or I’ll Pay You
$5,000* CASH

*for a limited time

11 COSTLY
HOME

INSPECTION
PITFALLS

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

A mortgage in which you make payments every two weeks as opposed to once per month.  
As a result, you end up making 26 payments, the equivalent of 13 monthly payments over 
the course of a year. The extra payment reduces the principal amount of your mortgage, 
significantly reducing the amount of time it will take to pay it off.

Information courtesy of Candido Faria Realty Report

BIWEEKLY MORTGAGE

A qualificação para o Campeonato Euro-
peu, a realizar em 2020, sofreu pequenas 
alterações: para começar, arrancou mais 
tarde do que o habitual. Por regra, inicia-
-se em setembro e, este ano, apenas co-
meçou em março do ano seguinte. Para 
além disso nenhuma equipa beneficiará 
de apuramento automático para a fase 
final por ser anfitriã - desta vez existem 
12 países anfitriões.

Na fase em que nos encontramos (fase 
de grupos de qualificação) 55 seleções 
europeias foram distribuídas por 10 

grupos de cinco ou seis seleções cada. Con-
forme podemos ler no website da UEFA, 
“quatro dos cinco grupos de cinco seleções 
contam com uma seleção apurada para a 
fase final da UEFA Nations League. Os dois 
primeiros de cada grupo qualificam-se 
para a fase final, ditando assim a atribuição 
das primeiras 20 vagas”.

Durante esta semana, mais propriamente 
de domingo (8) a terça-feira (10), jogou-se a 
sexta de dez jornadas de apuramento. O que 
aconteceu foi isto:
Grupo A

A Inglaterra goleou o Kosovo (5-3), apesar 
de ter sido o país da península dos Balcãs a 
inaugurar o marcador, logo no primeiro mi-
nuto. Para além disso, o Montenegro venceu 
a República Checa por 3-0.  A Inglaterra sen-
ta-se assim confortável no primeiro lugar, 
com 12 pontos e menos um jogo. Em segundo 
está a República Checa, com nove.

Grupo B

Depois de dois empates (0-0 frente à 
Ucrânia e 1-1 no Portugal-Sérvia) a nossa se-
leção parece ter encontrado o caminho das 
vitórias. Depois da vitória na Sérvia (4-2), 
as quinas estudaram e aplicaram a lição de 
Fernando Santos de forma quase exímia, ba-
tendo a Lituânia por 5-1. Sim, quase. É que 
apesar do resultado poder indiciar que Por-
tugal se movimentou num mar de rosas, não 
se esqueçam que mesmo essas têm espinhos. 
E olhem que eles bem picaram, aqui e ali. 
Tomemos como exemplo o golo dos lituanos, 
21 minutos após Ronaldo ter convertido uma 
penalidade e aberto o marcador (7’), que pôs 
mais uma vez em evidência o Calcanhar de 
Aquiles da seleção lusa: a defesa das bolas 
paradas. Juntamos a isto alguma desorgani-
zação e debilidades defensivas.

Não foi, decerto, uma exibição perfeita, 
mas foi (mais do que) suficiente para nos co-
locar no caminho certo - o da qualificação. E 
a quem temos de “agradecer”? Ao suspeito 
do costume.

Valha-nos São Ronaldo! Convém realçar a 
fantástica exibição do guarda-redes lituano 
Ernestas Setkus que não merecia a infelici-
dade do segundo golo das quinas: depois do 
remate de Ronaldo à entrada da área, Setkus 
deixou escapar a bola que ressaltou em si e 
seguiu caminho para dentro da baliza. Vi-
ram-se penas pelo ar.

O terceiro e quarto golos de Ronaldo che-
garam após cruzamentos (que foram meios 
golos) de Bernardo Silva. William, já nos 
descontos, fechou as contas depois de apro-
veitar um ressalto na área. 

A seleção campeã europeia em título pas-
sou a somar oito pontos, e está em segundo 
lugar, com menos um jogo disputado em re-
lação a todos as outras seleções do grupo.

Também neste grupo, a Sérvia venceu o 
Luxemburgo por 3-1 - é terceira, com sete 
pontos. A Ucrânia é líder, com 13.
Grupo C

Depois da Alemanha ter vencido a Irlanda 
do Norte por 2-0, estas duas seleções ocu-
pam os lugares cimeiros do grupo, ambas 
com 12 pontos - a seleção alemã é primeira 
por diferença de golos.

Já a Holanda, terceira com nove pontos, 
venceu tranquilamente a Estónia (que em 
cinco partidas só soma derrotas) por 4-0.
Grupo D

A Suíça, após golear Gibraltar por 4-0, en-
costou-se à Dinamarca e relançou a discus-
são pela qualificação direta. Com um jogo a 
menos, está apenas a um ponto do país es-
candinavo, que se encontra na segunda po-
sição, com 9 pontos, após não ter consegui-
do ir além do nulo frente à Geórgia.

A Irlanda lidera este grupo, com 11 pontos.
Grupo E

Uma surpresa neste grupo: a Croácia - lí-
der do grupo com 10 pontos - escorregou e 
empatou 1-1 com o Azerbaijão. Depois de já 
ter perdido com a Hungria, a vice-campeã 
mundial viu agora a Eslováquia a aproximar-
-se, após ter vencido a Hungria por 2-1. 

Por seu lado, a Hungria não soube apro-
veitar e é agora terceira, também com nove 
pontos.
Grupo F

Ainda não foi desta que Malta conseguiu 
vencer: 0-1, frente à Roménia.

A líder Espanha goleou (4-0) as Ilhas Faroé 
e a Suécia (segunda classificada) empatou 
1-1 frente à Noruega (quarta classificada).

Grupo G

A Letónia somou mais uma derrota frente 
à Macedónia do Norte (0-2). 

A Polónia, primeira classificada com 13 
pontos, não foi além do nulo frente à Áus-
tria. A Eslovénia aproveitou este resultado e 
ultrapassou a seleção austríaca, sendo agora 
segunda com 11 pontos, após vitória sobre 
Israel (3-2).
Grupo H

França venceu Andorra (3-0), mesmo 
com Griezmann a falhar uma grande pena-
lidade.

A Turquia viajou até à Moldávia e veio de 
lá com quatro golos e sem troco. O outro jogo 
do grupo aconteceu entre a Albânia e a Is-
lândia, que acabou com a vitória da primeira 
(4-2).

Turquia e França têm ambas 15 pontos, 
mas a primeira ganha na diferença de golos.
Grupo I

A Bélgica isolou-se no primeiro lugar do 
grupo após golear a Escócia por 4-0.

Rússia, segunda classificada, venceu por 
1-0 o Cazaquistão, terceiro. O Chipre venceu 
por 4-0 o “patinho feio” do grupo, San Mari-
no, que não soma qualquer ponto.
Grupo J

A Itália aproveitou a oportunidade para se 
distanciar da Finlândia, vencendo-a por 2-1. 
É agora líder isolada, com 18 pontos.

Nos outros jogos do grupo a Arménia ven-
ceu a Bósnia por 4-2 e a Grécia empatou 
frente ao Liechtenstein 1-1.

A próxima ronda de qualificação regressa 
em outubro, com as partidas a decorrerem 
entre os dias 10 e 12 desse mês.

Inês Barbosa
Opinião

Qualificação UEFA Euro 2020
Da manga do mágico Ronaldo saiu um triunfante póquer
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O Rio Ave e o Vitória de Guimarães em-
pataram no passado domingo (8) 1-1, em 
Vila do Conde, em encontro em atraso 
da primeira jornada da I Liga portuguesa 
de futebol.

A formação da casa, que jogou reduzi-
da a 10 unidades desde os 57 minu-
tos, por expulsão do croata Borevko-

vic, adiantou-se aos 41, por Bruno Moreira. 
O Vitória restabeleceu a igualdade aos 44, 
por André Almeida.

Na classificação, e concluídas quatro jor-
nadas, o Rio Ave segue no quinto lugar, com 
sete pontos, enquanto o Vitória de Guima-
rães, que ainda não ganhou (três empates e 
uma derrota), é 14.º, com três pontos.

JN/MS

I Liga
Rio Ave e V. Guimarães neutralizam-se

Desde a China, o ex-jogador do Braga 
diz que entra com um euro para ajudar 
a pagar a multa aplicada ao jogador do 
V. Guimarães.

Suspenso por dois jogos e multado em 
1785 euros, na sequência da expulsão 
na derrota frente ao F. C. Porto (3-0), 

no Estádio do Dragão, Davidson foi ime-
diatamente apoiado pelos adeptos do Vi-
tória de Guimarães, que se juntaram para 

pagar o castigo do atacante brasileiro.
À campanha juntou-se, agora, mais um 

contributo, a de um jogador que deixou o 
campeonato no último defeso e que, mani-
festamente, não apreciava o árbitro da Co-
vilhã. Dyego Sousa, que trocou o Braga pelo 
Shenzhen, anuncia que vai dar um euro 
para ajudar a pagar a multa. Motivo? “Por-
que não gosto de Carlos Xistra”, escreveu o 
internacional português nas redes sociais.

JN/MS
Os axadrezados fundaram o Bessa Fute-
bol Clube para os escalões de sub-15 e 
de sub-17. Objetivo passa por não deixar 
fugir direitos de formação dos jogadores.

Nasce o Bessa Futebol Clube. O Boa-
vista anunciou na segunda-feira (9) 
a criação de um novo clube, para 

já unicamente virado para a formação. O 
Bessa FC começa a competir já esta época, 
nos escalões de sub-15 e de sub-17.

“No passado, vários protocolos foram 
estabelecidos com diversas coletividades 

o que fez com que os direitos de formação 
se fossem dispersando por essas entidades 
externas ao clube. Desta forma, teremos 
essas futuras verbas asseguradas no uni-
verso do Boavista e, simultaneamente, 
os nossos atletas terão a oportunidade de 
competir ao mais alto nível”, explica o 
clube, em comunicado.

Recorde-se que no início da presen-
te temporada, os axadrezados decidiram 
terminar com a equipa B.

JN/MS

Jogador do Sporting é o mais votado 
pelos treinadores da Liga e supera Pizzi 
(Benfica).

Bruno Fernandes foi eleito o melhor 
médio do Campeonato no mês de 
agosto. O jogador do Sporting re-

colheu 31,85 por cento da preferência dos 
treinadores da Liga, à frente de Pizzi (Ben-

fica), o segundo mais votado (24,44%).
O líbio Al Musrati, do Vitória de Guima-

rães, fechou o pódio, com 5,93% dos votos.
Na terça-feira (10), Marchesín e Alex 

Telles, ambos do F. C. Porto, foram anun-
ciados como vencedores dos prémios de 
melhor guarda-redes e melhor defesa, res-
petivamente.

JN/MS

A Sporting SAD enviou na noite de segun-
da-feira (9), o Relatório e Contas Anual, 
respeitante à temporada 2018/19, à Co-
missão de Mercado de Valores Mobiliá-
rios, e salta logo à vista a redução acen-
tuada de prejuízo. A sociedade continua 
no vermelho, porém apresentou menos 
12 milhões de prejuízo, no que respeita 
ao resultado líquido do exercício.

Em relação ao relatório do período ho-
mólogo anterior, a SAD leonina apre-
sentava 19,902 milhões de prejuízo. 

E, desta vez, nos primeiros resultados de-
monstrados pela administração liderada por 
Frederico Varandas, os números reduziram 
para 7,877 milhões.

A administração verde e branca referiu 
ainda, no mesmo documento, que se forem 

excluídas “as imparidades registadas com os 
jogadores Alan Ruiz, Luc Castaignos, Josip 
Misic, André Pinto, Fredy Montero e Bru-
no Gaspar o resultado líquido do exercício é 
positivo em 0,7 milhões”. E revelou que se 
trata de valores na ordem de 8,6 milhões.

A ajudar à diferença do resultado líquido 
do exercício estará o crescimento no volume 
de negócios, que aumentou cerca de 20%, 
de 126,109 milhões para 151,630 milhões, 
numa conjuntura mais difícil, sem as recei-
tas da Liga dos Campeões. Pois em 2017/18, 
o Sporting participou na fase de grupos da 
prova milionária e ainda disputou a Liga Eu-
ropa em fases mais adiantadas. Já na época 
passada, os leões só disputaram a competi-
ção secundária organizada pela UEFA.

JN/MS

Dyego Souza também ajuda a pagar
a multa de Davidson: “Não gosto de Xistra”

Boavista anuncia criação de novo clube

Bruno Fernandes eleito
melhor médio do mês de agosto

Sporting anuncia redução
do prejuízo em 12 milhões de euros
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Depois de fazer um “póquer” frente à Li-
tuânia, Cristiano Ronaldo salientou que 
pretende manter o bom momento que 
está a atravessar e que o mais importante 
foi ajudar a equipa.

“Sinto-me bem. É um orgulho repre-
sentar a seleção. Estou a passar por 
um bom momento, a equipa esteve 

muito bem hoje como fez com a Sérvia. 
Estou muito feliz não só pelos golos mar-
cados, mas por ver o nível da seleção nos 
últimos anos. Apuramento? O mais difícil 
foi feito. Ganhar na Sérvia e hoje também. 

Estamos mais perto. Se ganharmos um dos 
próximos dois jogos acho que já é suficien-
te”, começou por dizer o capitão da sele-
ção nacional, garantindo não pensar na 
Bola de Ouro.

“Como digo sempre, não vivo o futebol a 
pensar nos prémios individuais. Isso é con-
sequência do que ganhamos coletivamente. 
Mas é bom, não vou mentir. O importante 
era ajudar a seleção. Fiz um golo contra a 
Sérvia e quatro aqui e fico muito feliz. Há 
que desfrutar deste momento e o que mais 
quero é continuar assim”, concluiu.

JN/MS

Com os quatro golos assinados na goleada 
de Portugal à Lituânia (5-1), CR7 tornou-se 
no maior marcador da histórias das quali-
ficações para os campeonatos da Europa. 
“Ele é o maior de todos dos tempos”.

O “capitão” de Portugal diz que não 
vive o futebol a pensar em prémios 
individuais, mas o certo é que acu-

mula registos pessoais que o colocam no 
topo de todas as estatísticas. Ronaldo fez 
o 25.º golo pela seleção nas fases de quali-
ficação para o torneio da UEFA e ultrapas-
sou o irlandês Robbie Keane (23).

De passagem, Cristiano Ronaldo aproxi-
ma-se de outro recorde: com um total de 
93 golos por Portugal, o craque madeiren-
se aproxima-se do máximo histórico do 
iraniano Ali Daei (109).

Piers Morgan, destacado jornalista in-
glês, apresentador de televisão e jurado do 
Britains’s Got Talent e do America’s Got 
Talent rendeu-se aos méritos do portu-
guês. “Quando se trata de futebol interna-
cional, ele é o GOAT [ndr: Greatest of All 
Time, o maior de todos os tempos”].

JN/MS

No rescaldo da goleada de Portugal 
frente à Lituânia, Fernando Santos elo-
giou a exibição da equipa e a de Cristia-
no Ronaldo, autor de quatro dos cinco 
golos da equipa das quinas.

“Fomos melhores, somos melhores, e 
ganhámos por isso. Demos sequên-
cia à vitória na Sérvia, caso contrário 

não fazia sentido esse triunfo, e estamos 
mais perto. Temos quatro vitórias para 
conquistar e assegurar o primeiro lugar. 
Em termos de organização não estivemos 
bem. Responsabilidade minha, segura-
mente. Deixámos o jogo partir, como a 
Lituânia preferia. Devíamos ter controla-

do bem o jogo, como fizemos na segunda 
parte”, começou por dizer o selecionador, 
acreditando que Portugal poderá chegar à 
liderança do grupo B.

“Sabíamos que tínhamos seis finais. Já 
foi assim para o Europeu e para o Cam-
peonato do Mundo. Nesse último caso não 
começámos bem, e agora estou convenci-
do que os jogadores têm capacidade para 
fazer o mesmo e acabarmos em primeiro 
lugar”, acrescentou.

Sobre a exibição do capitão, Fernan-
do Santos foi categórico: “É o melhor do 
mundo. É mais uma a prova inequívoca 
disso mesmo”, concluiu.

JN/MS

Cristiano Ronaldo: “Não vivo o futebol 
a pensar nos prémios individuais”

Póquer e recorde na UEFA 
para Cristiano Ronaldo

Fernando Santos: “Fomos melhores, 
somos melhores e vencemos por isso”

Portugal venceu (5-1), esta terça-feira 
(10), a Lituânia em Vilnius em jogo de 
qualificação para o Euro 2020. Cristiano 
Ronaldo marcou quatro golos da equipa 
portuguesa, com William Carvalho a fe-
char a contagem já nos descontos.

Com três alterações no onze - João 
Félix, Rúben Neves e João Cance-
lo alinharam de início -, a equipa 

portuguesa entrou melhor no jogo e inau-
gurou o marcador logo aos sete minutos. 
Depois de uma mão na bola Palionis, o ár-
bitro assinalou uma grande penalidade a 
favor de Portugal. Na conversão do castigo 
máximo, Cristiano Ronaldo não perdoou e 
fez o 1-0 para Portugal.

Pouco depois, Andriuskevicius, na se-
quência de um pontapé de canto, ganhou 
a João Félix nas alturas e fez o empate.

Na segunda parte, outra vez Ronaldo... 
vezes três. O capitão da seleção marcou 

o golo que deu nova vantagem a Portugal 
num lance bastante caricato, com o guar-
da-redes da Lituânia a ficar muito mal 
na fotografia. O camisola sete rematou à 
entrada da área, o guarda-redes Setkus 
tocou na bola, mas esta saltou, bateu no 
corpo do guardião e encaminhou-se len-
tamente para o fundo das redes. Um golo a 
meias, que a UEFA atribuiu a CR7.

Aos minutos 65 e 76, Cristiano Ronaldo 
aproveitou duas assistências de Bernardo Sil-
va, fazendo o póquer pela equipa das quinas. 
O capitão da seleção nacional soma 93 golos 
em 160 internacionalizações e, a nível de to-
das as seleções mundiais, só fica atrás do ira-
niano Ali Daei, recordista com 109 golos.

Perto do fim, William Carvalho selou o 
resultado. Na sequência de um pontapé de 
canto, o médio aproveitou um ressalto na 
área e rematou para o 5-1.

JN/MS

Euro 2020
Portugal vence Lituânia com
“póquer” de Cristiano Ronaldo
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A seleção de sub-21 venceu esta terça-
-feira (10) a congénere da Bielorrússia 
por 2-0, na segunda jornada da qualifica-
ção para o Euro2021 da categoria, num 
jogo fechado em que Rafael Leão e Dany 
Mota fizeram a diferença.

Depois de um jogo em que os bielor-
russos se preocuparam mais com 
fechar os caminhos da baliza do que 

em ameaçar o golo, a equipa portuguesa 
acabou por somar um triunfo difícil, graças 
a golos de Leão, aos 68 minutos, e Mota, no 
quarto minuto dos descontos. 

Dany Mota, que chegou aos três golos na 
fase de qualificação, depois de ter marcado 
dois na vitória por 4-0 frente a Gibraltar, na 
abertura do Grupo 7, acabou por dar alguma 
expressão a um resultado que parecia curto 

para o domínio português, que ainda assim 
não redundou em muitas oportunidades.

Em forma esteve o guarda-redes da 
Bielorrússia, Pavlyuchenko, que negou 
por várias vezes o caminho da baliza, mas 
não impediu novo triunfo da equipa das 
quinas, que se isolou na frente da poule 7, 
com seis pontos, contra três dos bielorrus-
sos, que disputaram dois jogos, e os mes-

mos pontos de Holanda e Noruega, ambas 
com um jogo, e Chipre, já com três.

Em Zhodino, Portugal entrou como era 
esperado, por cima no jogo, com mais 
posse de bola, mas com dificuldades em 
chegar à baliza contrária, e o primeiro 
momento de real perigo surgiu numa jo-
gada de insistência de Domingos Quina, 
que, aos 13 minutos, rematou ao poste, de-
pois de fintar um defesa à entrada da área.

Perto do intervalo, Pavlyushenko ne-
gou um cabeceamento de Diogo Leite, já 
depois de Jota ter ficado perto de marcar, 
na cobrança de um livre direto, uma das 
armas tentadas para quebrar a organiza-
ção defensiva da equipa da casa.

No segundo tempo, Rui Jorge fez entrar 
Rúben Vinagre para o lugar de Nuno Tava-
res, uma das novidades no onze em rela-
ção ao jogo com Gibraltar, e o regresso dos 
balneários trouxe um jogo mais acutilan-
te de parte a parte, com os bielorrussos a 
ameaçarem.

Ainda assim, rapidamente o ‘modelo’ 
dos primeiros 45 minutos voltou a surgir, 
com interceções dos defesas, concentra-
dos na grande área, ou defesas do guarda-
-redes a adiarem o progressivo avanço das 
linhas portuguesas.

Rafael Leão quebrou o nulo aos 68 mi-
nutos, depois de iniciar uma jogada e 
aproveitar, mais tarde, um erro da defen-
siva adversária para se isolar na frente de 
Pavlyuchenko, a quem não deu hipóteses, 
fazendo o primeiro.

Até final, Portugal tentou várias vezes 
fazer o segundo golo, com vários remates 
de Miguel Luís e Jota, e com Trincão, en-
trado aos 60 minutos, em bom plano.

Nos descontos, uma jogada entre dois 
suplentes acabou por fechar as contas do 
encontro, com Romário Baró a encontrar 
Dany Mota para o seu terceiro golo na fase 
de qualificação.

JN/MS

Portugal vence na Bielorrússia
no apuramento para o Europeu
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Alex Morgan, futebolista campeã do 
Mundo pelos Estados Unidos, voltou a 
deixar duras críticas a Cristiano Ronaldo 
relativamente ao caso Mayorga. A joga-
dora sugere que o português recorre à 
fortuna para ocultar as acusações de 
abuso sexual.

“As mulheres, hoje em dia, falam e é 
importante escutá-las. Muita gente me 
pergunta quem tem razão nestes casos, 

mas quando olhas para a história de Ronal-
do penso que há demasiadas evidências para 
encobrir e é o dinheiro que esconde tudo”, 
disse em entrevista à “Sports Illustrated”.

Alex Morgan deverá cruzar-se com Cris-
tiano Ronaldo já a 23 de setembro, na Gala 
da FIFA em Milão, mas garante que não vai 
“aproximar-se de forma diferente com que 
faria com qualquer pessoa”.

Esta, aliás, já não é a primeira vez que a 
norte-americana faz acusações ao inter-
nacional português. Em julho, quando CR7 
foi ilibado das acusações de agressão sexual 

contra Katheryn Mayorga, Morgan associou 
a decisão à corrupção desportiva.

“É importante continuar a apoiar as mu-
lheres que estão em situações vulneráveis. 
Não digo que ele não seja um dos melhores 
futebolistas do mundo, isso não tem nada a 
ver com esta questão. Uma coisa é ele como 
desportista e tudo o que conquistou, outra 
é ele como pessoa e tudo o que fez. Eu vou 
continuar fiel ao que sinto e penso sobre coi-
sas que são importantes”, acrescentou.

Em 2018, a norte-americana Kathryn 
Mayorga denunciou Cristiano Ronaldo 
por violação. O caso remonta a 2009, num 
quarto de hotel em Las Vegas. Segundo uma 
investigação da revista alemã “Der Spiegel”, 
a mulher disse que Cristiano Ronaldo obri-
gou-a a praticar sexo anal.

O português desmentiu as acusações, ga-
rantindo que relação entre ambos foi con-
sensual. O caso acabou por ser arquivado no 
final de julho por falta de provas.

JN/MS

Campeã do Mundo sugere que fortuna de
Cristiano Ronaldo encobre acusações de abusos

O livro “Football Leaks 2- Novas Revela-
ções do Mundo do Futebol Profissional” 
revela pormenores do contrato milionário 
assinado entre Cristiano Ronaldo e a Nike. 
O internacional português tem um contra-
to com a marca norte-americana até 2026.

O “Der Spiegel”voltou a publicar do-
cumentos revelados pelo “Football 
Leaks”, noticiando os valores do 

contrato de Cristiano Ronaldo com a Nike. 
Segundo a publicação alemã, o craque por-
tuguês é o atleta que mais dinheiro recebe 
da marca norte-americana, da qual é em-
baixador: cerca de 126 milhões de euros 
por um contrato válido até 2026.

Assim sendo,segundo os documentos di-
vulgados pelo Football Leaks e partilhados 

pelo “Der Spiegel”, a Nike paga, por ano, 
um mínimo de 16,2 milhões de euros ao 
craque português. E em caso de conquista 
da Bola de Ouro ou do Prémio The Best, Ro-
naldo arrecadará ainda um bónus de quatro 
milhões de euros. A confirmarem-se os va-
lores deste contrato, pode concluir-se que 
o avançado da Juventus recebeu da Nike 
20,2 milhões de euros em 2016 e 2017, anos 
em que venceu os prémios referidos.

O “Der Speigel” escreve que contactou 
a Polaris Sports, detentora dos direitos de 
imagem de Ronaldo, e a Gestifute, em-
presa que representa o jogador, mas sem 
sucesso. A Nike, também questionada, 
respondeu da seguinte forma: “Não co-
mentamos contratos de atletas”.

JN/MS

“Der Spiegel” revela contrato milionário 
de Cristiano Ronaldo com a Nike
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O Santos empatou no passado domingo 
(8) a um golo na receção ao Athletico Pa-
ranaense e deixou o Flamengo, do trei-
nador português Jorge Jesus, isolado na 
liderança do campeonato brasileiro de fu-
tebol, após 18 jornadas.

A formação de S. Paulo esteve a per-
der (golo do argentino Braian Ro-
mero, aos 42 minutos) e só conse-

guiu salvar um ponto nos descontos, aos 
90+1, graças a uma grande penalidade 
convertida pelo uruguaio Carlos Sánchez.

No sábado (7), o Flamengo somou o 
quinto triunfo consecutivo, ao vencer fora 
o lanterna-vermelha Avaí por 3-0, com 

tentos de Gabriel Barbosa, o 15.º na prova, 
aos 11 minutos, do espanhol Pablo Mari, aos 
32, e de Reinier, aos 53.

Depois do desaire no reduto do Bahia, 
por 3-0, a 4 de agosto, o “onze” de Jesus 
bateu consecutivamente Grêmio (3-1 em 
casa), Vasco da Gama (4-1 fora), Ceará (3-0 
fora), Palmeiras (3-0 em casa) e agora Avaí.

O Flamengo lidera, com 39 pontos, con-
tra 37 do Santos e 33 do Palmeiras, que 
soma menos um jogo e que, na estreia de 
Mano Menezes, sucessor de Luiz Felipe 
Scolari, ganhou no sábado (7) por 2-1 no 
reduto do Goiás.

JN/MS

A Colômbia, treinada pelo português Car-
los Queiroz, empatou sem golos frente à 
Venezuela, numa ronda de jogos particula-
res de futebol no continente americano. O 
Brasil perdeu com o Peru.

Em Tampa, nos Estados Unidos, os co-
lombianos contaram com o portista 
Luís Diaz a titular, enquanto Uribe, 

igualmente reforço dos dragões esta época, 
entrou aos 75 minutos. Pela Venezuela, Jhon 
Murilo, do Tondela, também jogou de início.

Igualmente em jogo disputado nos Esta-
dos Unidos, mas em Los Angeles, o Brasil 
perdeu por 1-0 com o Peru, seleção que o 
Escrete tinha vencido, em julho, na final 
da Copa América (3-1).

O central Luís Abram marcou o único 
golo do encontro, aos 85 minutos, num 
jogo em que o Brasil teve Neymar apenas a 
partir dos 63 minutos, tendo entrado para 
o lugar de Roberto Firmino.

Com Lionel Messi ainda lesionado, quem 
esteve em grande plano na Argentina foi o 
avançado Lautaro Martínez, que apontou um 
‘hat-trick’ na vitória por 4-0 frente ao Méxi-
co, em San Antonio, nos Estados Unidos.

Leandro Paredes também marcou pe-
los argentinos, que tiveram Marcos Acuña 
(Sporting) a titular e Marchesin (FC Porto) 
no banco de suplentes. Os mexicanos con-
taram com Jesus Corona (FC Porto) na equi-
pa inicial: o extremo saiu aos 63 minutos.

No triunfo do Equador sobre a Bolívia, 
em Cuenca, Gonzalo Plata, do Sporting, fe-
chou o resultado em 3-0, aos 86 minutos.

Outro leão em campo foi Coates, titular 
no empate 1-1 do Uruguai frente aos Esta-
dos Unidos, com os sul-americanos ainda 
sem Cavani e Luís Suárez.

A ronda de jogos particulares nas amé-
ricas completou-se com um triunfo das 
Honduras sobre o Chile, por 2-1.

JN/MS

Duas pessoas, entre as quais um repre-
sentante de jogadores, foram detidas no 
âmbito de uma investigação sobre cor-
rupção no futebol conduzida pela polícia 
de Bruxelas.

A detenção do agente de futebolistas, 
cuja empresa estava sediada no Mó-
naco, e de um assistente, que ope-

rava na região de Liège, foram efetuadas 
em consequência de sete buscas realizadas 
no principado, em várias localidades da 
Bélgica e em Londres.

A investigação, que visava inicialmente 

a transferência do avançado internacional 
sérvio Aleksandar Mitrovic dos belgas do 
Anderlecht para o Newcastle, da liga in-
glesa, já tinha estado na origem de buscas 
realizadas em 24 de abril, nas quais não se 
registou qualquer detenção.

Fonte próxima do processo disse à agên-
cia AFP que a nova etapa da investigação 
está direcionada para o representante de 
jogadores Christophe Henrotay, suspeito 
de ter agido de forma fraudulenta no de-
curso da transferência de vários jogadores.

JN/MS

Jorge Jesus isolado na liderança 
do “brasileirão”

Queiroz, Diaz e Uribe empatados 
com a Venezuela

Investigação belga sobre corrupção 
no futebol origina duas detenções

O médio ofensivo do F. C. Porto Shoya 
Nakajima abriu esta terça-feira (10) ca-
minho para a vitória da seleção japonesa 
em Mianmar, por 2-0, em jogo do grupo 
F da fase de qualificação asiática para o 
Mundial 2022.

O jogador dos dragões foi titular na 
formação nipónica, tendo inaugu-
rado o marcador aos 16 minutos, 

com um golo de fora da área, depois de 
partir da esquerda para o centro e apontar 

à baliza adversária.
Pouco depois, aos 26 minutos, Takumi 

Minamino dilatou a vantagem e selou a 
estreia vitoriosa do Japão na fase de apu-
ramento para o Campeonato do Mundo, 
num grupo F que é liderado pelo Tajiquis-
tão, com seis pontos, mas com mais um 
jogo do que os japoneses.

Nakajima não terminou o jogo, tendo 
sido substituído por Takefusa Kubo, aos 81 
minutos.

JN/MS

Mundial 2022
Nakajima faz golo
fora da grande área pelo Japão
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Portugal tornou-se no passado domingo 
(8) a primeira seleção a conquistar por 
seis vezes a Liga europeia de futebol de 
praia, ao vencer na final a Rússia por 4-2, 
na Figueira da Foz.

Os russos estiveram a vencer por 2-0, 
com tentos de Zemskov, aos seis 
minutos, e Makarov, aos 11, mas 

Léo Martins, aos 24, Rui Coimbra, aos 29, 
Belchior, aos 32, e Be Martins, aos 34, se-
laram a reviravolta.

A formação das quinas, que já tinha con-
quistado a competição em 2002, 2007, 2008, 
2010 e 2015, passou a somar mais um título 
do que Rússia e Espanha, ambas com cinco.

JN/MS

Portugal é hexacampeão 
da Liga Europeia Os leões bateram o Benfica (28-30) no 

jogo grande da terceira jornada do cam-
peonato nacional.

O primeiro clássico do campeonato de 
andebol 2019/20 sorriu ao Sporting, 
vitorioso no Pavilhão da Luz, por 

dois golos de diferença (28-30).
Frente ao Benfica, os leões estiveram 

quase sempre na frente do marcador (ao 

intervalo venciam por 11-15), mas consen-
tiram a recuperação das águias nos últimos 
minutos, ainda assim insuficiente para dei-
xarem fugir a vitória. 

No último minuto, o Sporting recolo-
cou-se na frente do marcador e acabou 
por garantir o triunfo e impor a primeira 
derrota ao rival no campeonato.

JN/MS

Andebol
Sporting ganha o dérbi na Luz

Basquetebol
França vence e elimina Estados 
Unidos no Mundial de Basquetebol
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A seleção francesa bateu a americana 
(89-79) e apurou-se para as meias-finais 
do campeonato do Mundo de basquete-
bol, que decorre na China.

Na partida disputada esta quarta-feira 
(11), a França afastou os Estados Uni-
dos das meias-finais do 18.º Mundial, 

ao vencer os bicampeões em título, no ter-
ceiro encontro dos quartos-de-final. 

Evan Fournier, o “gigante” Rudy Gobert 
e Nando De Colo lideram a formação co-

mandada por Vincent Collet, que tem 
como melhor registo em Mundiais o ter-
ceiro lugar de 2014.

Os gauleses, que vão encontrar a Argen-
tina nas ‘meias’, acabaram com uma série 
de 58 triunfos consecutivos dos Estados 
Unidos, contando com Jogos Olímpicos e 
Mundiais. O desaire da equipa norte-ame-
ricana começou com a Grécia nas meias-
-finais do Mundial 2006.

JN/MS

416.516.6816  MAIN OFFICE
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BOYS REP TEAMS:
U9, U10, U12, U13, U14, U15, U16 & U18

TRY OUTS DATES SEPT 9, 10, 11 & 13
AT BROCKTON STADIUM  (WEATHER PERMITTING)
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O Benfica, detentor da Taça de Portugal, 
conquistou no passado domingo (8) a Su-
pertaça feminina de futebol, ao bater o 
campeão nacional Sporting de Braga, por 
1-0, em encontro realizado em Tondela.

Um golo de Pauleta, aos 49 minutos, 
valeu o triunfo ao ‘onze’ do es-
treante Luís Andrade, que na pri-

meira parte desperdiçou um penálti, aos 

29, pela brasileira Darlene, num jogo em 
que as ‘arsenalistas’ acabaram com 10, por 
expulsão de Rayanne, aos 63.

A formação encarnada, que sucedeu na 
lista de vencedores ao Sporting de Bra-
ga, manteve o pleno de títulos, já que em 
2018/19, na sua primeira época no futebol 
feminino, arrebatou o nacional da II divisão 
e a Taça de Portugal.

JN/MS

Benfica vence supertaça 
e mantém pleno
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Automobilismo
José Pedro Fontes e Inês Ponte 
vencem Rali Terras D’Aboboreira

Atletismo
Rosa Mota campeã do corta-mato
no Europeu de Masters

José Pedro Fontes e Inês Ponte venceram 
o Rali Terras D”Aboboreira, sétima eta-
pa do Campeonato de Portugal de Ralis, 
com uma vantagem de 14,9 segundos so-
bre Bruno Magalhães e Hugo Magalhães, 
após terem sido percorridas as nove pro-
vas especiais de classificação do rali.

A 10.ª classificativa prevista para a zona 
do Marão foi cancelada por causa do 
risco elevado de incêndio. 

A dupla de Paredes, João Barros/Antó-
nio Costa em Skoda Fabia R5 terminou em 
terceiro lugar.

Os manos Magalhães que lideraram du-
rante muito tempo o rali caíram para o 
segundo lugar da geral, cedendo à pressão 
de Pedro Fontes que tal como há um ano 
voltou a ganhar o rali organizado pelo Au-
tomóvel Clube de Amarante (ACA).

Apesar do segundo lugar final, Bruno 

Magalhães soma pontos valiosos nas con-
tas do campeonato, passando para segun-
do na frente de Armindo Araújo, e ficando 
muito perto de Ricardo Teodósio que está 
assim mais pressionado quando faltam 
dois ralis até final da época.

Armindo Araújo, Pedro Meireles e Mi-
guel Barbosa, pilotos “R5” não chegaram 
ao fim do rali o que atesta a exigência do 
traçado d´Aboboreira.

O espanhol Daniel Lorenzo que faz equi-
pa com David Suarez em Peugeot 208R2, 
9º da geral, foi o mais rápido entre as 2 ro-
das motrizes acumulando ainda a vitória 
na Peugeot Rally Cup Ibérica.

O Rali Terras D’Aboboreira foi todo dis-
putado em pisos de asfalto em Amarante, 
Baião e Marco de Canaveses, concelhos 
que se unem pela serra da Aboboreira.

JN/MS

Aos 61 anos, a menina da Foz volta a ga-
nhar. Rosa Mota sagrou-se no passado 
domingo (8) campeã da Europa de corta-
-mato nos Europeus Masters de atletismo, 
que decorrem em Veneza, Itália.

A campeoníssima portuguesa, campeã 
olímpica da maratona em 1988, foi a 
melhor do escalão mais de 60 anos e 

cumpriu os quatro quilómetros da prova em 
15.14 minutos, à frente de Pauline Moran, 
da Irlanda (15.26), e de Maria Lorenzini, de 
Itália (16.24). 

No total de todos os escalões, foi quarta, só 
superada por atletas veteranas mais novas.

Rosa Mota também está inscrita em Ve-

neza nas corridas dos 10 quilómetros em 
estrada e também nos 10.000 metros.

Em Veneza, Portugal já assegurou, em 
quatro dias, um total de 20 medalhas, das 
quais 10 de ouro, ocupando o sexto lugar 
no quadro de medalhas.

Nesse dia, também foram campeões 
Bernardino Pereira (M80, 10.000 metros), 
Joaquim Figueiredo (M50, corta-mato) e a 
seleção de corta-mato de M50, com Joa-
quim Figueiredo, Domingos Barros e An-
tónio Costa.

Os Masters europeus de atletismo de-
correm até este domingo (15).

JN/MS

REGISTER FOR SOCCER NOW

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

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

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

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

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

NOVAS 
INSTALAÇÕES
1751 Keele St., Toronto

416-651-1548

NOVAS 
INSTALAÇÕES
1751 Keele St., Toronto

416-651-1548

RESTAURANTE
O BENFICA

3 PRATOS DIFERENTES
TODOS OS DIAS

3713 a 19 de setembro de 2019www.mileniostadium.com MILÉNIO | DESPORTO



Ténis
Andreescu vence Serena
e conquista US Open

A tenista canadiana Bianca Andreescu 
conquistou no passado sábado (7) o 
seu primeiro título do “Grand Slam”, ao 
bater a norte-americana e hexacampeã 
Serena Williams na final do US Open, 
quarto “major” da temporada que está a 
decorrer em Flushing Meadows.

Num Arthur Ashe Stadium repleto, e 
com o público a apoiar a norte-amer-
icana e número oito mundial, que 

venceu o seu primeiro “major” em 1999, a 
jovem canadiana, de 19 anos, sentenciou a 
final em dois sets, com os parciais de 6-3 e 
7-5, ao cabo de uma hora e 39 minutos.

Bianca Andreescu (15.ª WTA), que ainda 
não era nascida quando a adversária se es-

treou a vencer em Nova Iorque há 20 anos, 
entrou destemida e determinada a lutar 
pelo primeiro título em torneios do “Grand 
Slam” na sua estreia no quadro principal em 
Flushing Meadows, impondo de entrada um 
“break” a Serena Williams, de 37 anos.

A norte-americana, apesar de ter evita-
do cinco pontos de “break” no sétimo jogo, 
tentou reagir, mas desperdiçou uma opor-
tunidade para restabelecer a igualdade no 
oitavo jogo e cometeu uma dupla falta e 
sofreu um segundo ‘break’, permitindo a 
Andreescu fechar o set inicial por 6-3.

Depois de cometer 14 erros não forçados 
face aos 16 “winners” no primeiro parcial, a 
hexacampeã e 10 vezes finalista do US Open 

voltou a não entrar bem na segunda par-
tida e enfrentou três pontos de “break” no 
seu jogo de serviço, antes de cometer nova 
dupla falta e ficar novamente em desvan-
tagem (2-0).

Ao quarto “break point”, no terceiro jogo, 
Serena Williams conseguiu quebrar pela 
primeira vez a campeã de Indian Wells e To-
ronto (1-2), mas não foi capaz de evitar a re-
cuperação de Bianca Andreescu no seu jogo 
de serviço (1-3). Após evitar um “match 
point” no sétimo jogo, quando perdia por 
1-5, empreendeu uma consistente e notável 
recuperação, para colocar a igualdade no 
marcador (5-5).

Na hora de todas as decisões, Serena Wil-

liams voltou, contudo, a enfrentar mais dois 
“championship points” e, ao segundo, não 
resistiu, cedendo o triunfo no último “ma-
jor” da temporada, pelo segundo ano con-
secutivo, neste caso a Bianca Andreescu, a 
primeira canadiana a ganhar um torneio do 
“Grand Slam”.

Graças ao triunfo, alicerçado em cinco 
ases, 19 “winners” e 17 erros não forçados, 
face aos nove ases, oito duplas faltas, 33 
“winners” e outros tantos erros não forçados, 
a nova campeã do US Open e sucessora de 
Naomi Osaka embolsou um cheque no valor 
de 3,469 milhões de euros e vai ascender à 
quinta posição do ‘ranking’ WTA.

JN/MS

Nenhuma canadiana ganhava o Open do Canadá desde 1969 e instalou-se o 
‘Bianca Effect’.

Será Bianca Andreescu the real deal como os norte-americanos gostam de colocar as 
coisas? Andreescu está a maravilhar o Mundo do ténis em 2019, quer pelo seu jogo 
completo aos 19 anos, quer pela sua personalidade extrovertida. O apelido não en-

gana, os pais são romenos, mas nasceu no Canadá e à exceção de quase três anos em que 
a família voltou à terra natal, foi quase sempre no Canadá que viveu.

A passagem pela Roménia foi, contudo, determinante porque foi aí que aprendeu a jo-
gar ténis aos sete anos e quem sabe se a cultura tenística romena, ancorada no talento 
desmesurado de Ilie Nastase, não terá criado a semente do estilo variado que ela hoje 
em dia exibe? É certo que o seu desenvolvimento fez-se sobretudo quando a Federação 
Canadiana de Ténis decidiu incluí-la no centro nacional de treino com apenas 11 anos.

Pouco tempo depois estava a ganhar um torneio francês que é considerado um cam-
peonato do Mundo de sub-14, repetindo o feito no oficioso Mundial de sub-16 (Orange 
Bowl) nos Estados Unidos, para ser n.º3 mundial de sub-18.

No entanto, Andreescu não joga só em potência como, por exemplo, os seus compa-
triotas Génie Bouchard e Milos Raonic, antigos finalistas de Wimbledon.

‘Bibi’ tem potência, sim, e o jornal L’Équipe contou esta semana que, quando adoles-
cente, batia tão forte como os rapazes da sua idade, mas possui também muita subtileza, 
é uma especialista em amorties, slices e até sabe volear. Faz tanta coisa no court que às 
vezes até se confunde.

Mas se a campeoníssima Martina Navratilova considera-a uma Martina Hingis com po-
tência… é preciso olharmos para ela. Estava fora do top-200 do ranking em outubro e esta 
semana ascendeu ao 14.º lugar depois da vitória em Toronto.

Nenhuma canadiana ganhava o Open do Canadá desde 1969 e instalou-se o ‘Bianca 

Effect’, ao qual nem escapou 
Serena Williams, que viu-se for-
çada a desistir por lesão quando 
perdia a final por 3-1.

Bianca ganhou os dois últimos torneios 
em que não desistiu por lesão: Indian 
Wells em março e Toronto em agosto. 
Nunca perdeu com uma top-10 mundial e 
este ano já derrotou sete!

O corpo é o seu calcanhar de Aquiles e já 
teve algumas lesões graves, ela que até trabalha 
duramente o físico e aguenta maratonas se for 
mesmo necessário. 

Mas é a alegria que exala dentro e fora do 
court que trouxe uma lufada de ar fresco ao 
sisudo circuito feminino.

A ex-númeo um mundial Angie Kerber 
foi uma das suas vítimas e, despeitada, 
acusou-a de ser uma «rainha do drama». 
Mas as estrelas da WTA que se “ponham a 
pau”, porque por detrás daquele sorriso 
está uma feroz competidora, quiçá uma 
campeã.

Hugo Ribeiro/Sol/MS

Bianca Andreescu
é uma lufada de ar fresco
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Jogos na TV
HORA CANAL

I LIGA VITÓRIA DE SETÚBAL BRAGA 3:30 PM SPORT TV 1

LILLE ANGERS 1:00 PM beIN SPORTS

AMIENS OLYMP. 
LYONNAIS 2:45 PM beIN SPORTS

ATLANTA UNITED COLUMBUS 
CREW 7:00 PM MLS LIVE

MONTREAL IMPACT CINCINNATI 7:30 PM MLS LIVE, 
TVA SPORTS

ORLANDO CITY SC NEW ENGLAND 7:30 PM MLS LIVE

PHILADELPHIA UNION LOS ANGELES FC 7:30 PM MLS LIVE

VANCOUVER 
WHITECAPS

HOUSTON 
DYNAMO 10:30 PM MLS LIVE, 

TSN GO / 1

HORA CANAL

FAMALICÃO PAÇOS DE 
FERREIRA 11:30 AM SPORT TV 1

BENFICA GIL VICENTE 2:00 PM BENFICA TV

VITÓRIA SC DESPORTIVO 
AVES 4:30 PM SPORT TV 1

MANCHESTER UNITED LEICESTER 10:00 AM DAZN

SHEFFIELD UNITED SOUTHAMPTON 10:00 AM DAZN

WOLVERHAMPTON CHELSEA 10:00 AM DAZN

NORWICH MANCHESTER 
CITY 12:30 PM DAZN

REAL MADRID LEVANTE 7:00 AM beIN SPORTS

REAL SOCIEDAD ATLÉTICO 
MADRID 12:30 PM beIN SPORTS

BARCELONA VALÊNCIA 3:00 PM beIN SPORTS

FIORENTINA JUVENTUS 9:00 AM DAZN

NAPOLI SAMPDORIA 12:00 PM DAZN

INTER UDINESE 2:45 PM DAZN

BORUSSIA 
DORTMUND

BAYER 
LEVERKUSEN 9:30 AM SPORTS NET

AUGSBURG EINTRACHT 
FRANKFURT 9:30 AM SPORTS NET

RB LEIPZIG BAYERN 
MUNIQUE 12:30 PM SPORTS NET

MONTPELLIER NICE 2:00 PM beIN SPORTS

BORDEAUX METZ 2:00 PM beIN SPORTS

NEW YORK CITY SJ 
EARTHQUAKES 12:30 PM MLS LIVE

CHICAGO FIRE DALLAS 3:30 PM MLS LIVE

LA GALAXY SPORTING KC 10:00 PM MLS LIVE, 
TSN GO / 2

HORA CANAL

SANTA CLARA MOREIRENSE 11:00 AM SPORT TV 2

RIO AVE TONDELA 11:00 AM SPORT TV 1

MARÍTIMO BELENENSES 11:00 AM SPORT TV 5

PORTIMONENSE PORTO 1:00 PM SPORT TV 2

BOAVISTA SPORTING 3:00 PM SPORT TV 1

BOURNEMOUTH EVERTON 9:00 AM DAZN

WATFORD ARSENAL 11:30 AM DAZN

EIBAR ESPANYOL 6:00 AM beIN SPORTS

ALAVÉS SEVILLA 8:00 AM beIN SPORTS

CELTA DE VIGO GRANADA 10:00 AM beIN SPORTS

REAL BETIS GETAFE 3:00 PM beIN SPORTS

PARMA CAGLIARI 9:00 AM SPORT TV 3

SPAL LAZIO 9:00 AM DAZN
ROMA SASSUOLO 12:00 PM DAZN

HELLAS VERONA MILAN 2:45 PM DAZN
PORTLAND TIMBERS DC UNITED 3:30 PM MLS LIVE

TORONTO FC COLORADO RAPIDS 5:00 PM MLS LIVE, 
TSN GO

MINNESOTA UNITED REAL SALT LAKE 5:30 PM MLS LIVE

SEATTLE SOUNDERS FC NEW YORK RB 6:00 PM MLS LIVE, 
DAZN

HORA CANAL
16 

SETEMBRO INGLATERRA ASTON VILLA WEST HAM 3:00 PM DAZN

HORA CANAL
INTER SLAVIA PRAHA 12:55 PM DAZN

OLYMP. LYONN ZENIT 12:55 PM DAZN
AJAX LILLE 3:00 PM DAZN

BENFICA RB LEIPZIG 3:00 PM DAZN, TVI
DORTMUND BARCELONA 3:00 PM DAZN

CHELSEA VALENCIA 3:00 PM DAZN
NAPOLI LIVERPOOL 3:00 PM DAZN

HORA CANAL
OLYMPIACOS TOTTENHAM 12:55 PM DAZN

BAYERN MUNIQUE CRVENA ZVEZDA 3:00 PM DAZN

SHAKHTAR DONETSK MANCHESTER 
CITY 3:00 PM DAZN

DINAMO ZAGREB ATALANTA 3:00 PM DAZN, TVI
ATLÉTICO MADRID JUVENTUS 3:00 PM DAZN

LEVERKUSEN LOKOMOTIV 
MOSCOVO 3:00 PM DAZN

MLS

15 
SETEMBRO

ESPANHA

14 
SETEMBRO

MLS

I LIGA

INGLATERRA

ITÁLIA

ESPANHA

ITÁLIA

ALEMANHA

FRANÇA

18 
SETEMBRO

LIGA DOS 
CAMPEÕES

17 
SETEMBRO

LIGA DOS 
CAMPEÕES

13 
SETEMBRO

FRANÇA

MLS

I LIGA

INGLATERRA

New York City FC and Toronto FC split the points 
Wednesday (11) night at Yankee Stadium in a 1-1 
draw, as the Eastern Conference sides both ex-
tended their undefeated streaks to six games.

The scoring opened in the 6th minute via NYC-
FC Designated Player Alexandru Mitrita, who 
rocketed a free kick into the top corner from 20 

yards out. The Romanian forward beat the wall and 
TFC goalkeeper Quentin Westberg with pace.

The 1-0 NYCFC lead went away in the 40th minute, 
as Toronto dispatched their first penalty kick of the 
evening. Center back Sebastien Ibeagha dragged 
down Jozy Altidore in the box, and then Alejandro 
Pozuelo coolly dispatched his spot kick into the right-
side netting.

Toronto missed a golden opportunity to take a 2-1 
lead, as Pozuelo’s second penalty kick of the evening 
was denied in the 78th minute by Sean Johnson. This 
chance arose after Video Review judged that NYCFC 
defender Ben Sweat handled the ball in his 18-yard box.

While Toronto carried much of the second half, 
NYCFC nearly found a go-ahead goal in the 70th 
minute. However, Costa Rican left back Ronald Ma-
tarrita rang the post with a long-range volley.

Then deep into second-half stoppage time, NYCFC 
forward Taty Castellanos was badly bloodied with a 
wayward swing from TFC center back Chris Mav-
inga in the box. But Video Review did not produce a 
card or penalty kick, avoiding the chance for a late 
game-winner.

Three Things

THE BIG PICTURE: Decisions from head referee 
Chris Penso shaped much of this match, but there 
was also the human element at play. The proceedings 
took place on the 18th anniversary of 9/11, all within 
New York City proper. The emotion of the night sure 
wasn’t lost on those in the Bronx.

MOMENT OF THE MATCH: We almost had three 
penalty kicks, though very late shouts from NYCFC 
forward Castellanos went unanswered. It was a messy 
play – not just for the bloody nose – that’s bound to 
be a conversation point heading into the weekend. 
Get a PK there and NYCFC could have made it six 
straight wins.

MAN OF THE MATCH: The Sean Johnson penal-
ty-kick save stands out, but the leading man was TFC 
midfielder Michael Bradley. The 32-year-old put in a 
vintage, two-way performance. He’ll need to more 
nights like these as TFC seeks to solidify their spot in 
the Audi 2019 MLS Cup Playoffs.

Next Up

NYC: Saturday, Sept. 14 vs. San Jose Earthquakes (7 
pm ET | MLS LIVE on ESPN+ in US, on DAZN in Can-
ada)

TOR: Sunday, Sept. 15 vs. Colorado Rapids (5 pm ET 
| TSN4, MLS LIVE on ESPN+ in US)

MLSsoccer/MS

MLS
New York City FC 1, Toronto FC 1
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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. 

OPEN HOUSE 201 PELLATT AVE, TORONTO

“LIST” 
POR APENAS 1% AVALIAÇÃO

GRATIS

Sónia Ávila

647.274.4809
Sales Representative

Flower City Realty
�����������������������������������������

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga 
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com

SÁBADO (14) das 13h às 16h | DOMINGO (15) das 13h às 16h



Construction is mostly a relationship-ba-
sed industry, as opposed to a transactio-
nal one. Many general contractors have 
multiple projects with the same owners 
and have worked with specific trade con-
tractors numerous times over the years. 
When considering how prompt payment 
and adjudication will affect the relation-
ships in the construction payment chain, 
there is no easy answer.

So, how might the new framework, 
which covers payment terms and access 
to timely adjudication, impact those re-

lationships? Well, if everyone in the payment 
chain is doing what they should have been 
doing in the first place — paying promptly — 
this legislation should not impact them at all.

During the consultation process for Bill 
142, The Construction Act, some stakehold-
ers said they did not want this legislation 
because they had no payment issues. These 
stakeholders need not have worried because 
they will be able to proceed as they have al-
ways done (with no payment issues) and not 
be affected at all. On the other hand, those 
whose payment terms (or non-payment, 
as the case may be) are creating an issue for 
their payees due to lateness, are likely in for 
some uncomfortable moments when they 
have to defend their payment practices to an 
objective third-party — an adjudicator.

Late payment in the construction industry 
has evolved, over decades, to become the cul-
tural norm. Payment terms have been slowly 
dragged out averaging over 70 days, with a 

good percentage hitting 90-plus days. This 
includes both regular work-in-progress pay-
ments, as well as delays in paying the statu-
tory holdbacks, change orders and consider-
ations. It would stand to reason that accounts 
payable processes, internal to the payers in 
the construction payment chain, evolved in 
line with slow and late payments. Prompt 
payment legislation will have a considerable 
impact on those companies who pay outside 
of the prescribed timelines as a norm.

Let’s say an owner pays its contractor every 
45 to 60 days. They now have 28 days from 
receipt of the proper invoice, which means 
their certifier must check the work in less 
than 14 days so that the owner has the option 
of delivering a notice of non-payment if there 
are deficiencies or other reasons for non-, or 
partial-payment. Those reasons must also be 
specified in that notice, otherwise, the owner 
must pay the invoice as presented.

If there is a notice of non- or partial-pay-
ment issued by the owner, the general con-
tractor then has seven days after receipt of 
that notice to notify the trade contractors, 
who then have seven days to notify their 
subs. There is a 21-day period for the gen-
eral contractor and owner to sort out the 
non-payment issues and then the GC must 
start an adjudication to preserve their “paid 
when” rights. If the GC does not trigger an 
adjudication, any one of the trades impact-
ed by this particular invoice, who has not 
been paid, can trigger an adjudication with 
the general contractor.

If the owner pays on time and the issue 

of payment arises between the general 
contractor and the trade contractor, the 
owner may end up being surprised about 
why there is a notice of adjudication on 
their project. One thing to keep in mind is 
that there are a number of items that may 
be adjudicated during a project, including 
change orders, set-offs, payment of hold-
back and others. Change orders for one 
have been the cause of many late (or very 
late) payment issues. The delay is often in 
getting them approved after they have been 
completed. Now, even without approval, 
those change orders can be adjudicated.

This will not only impact relationships, 

but it will re-engineer the process of mak-
ing payments for all the stakeholders. No 
one really wants to stop the progress of a 
construction project, but in order to miti-
gate damages, the payment and notifica-
tion timelines must be adhered to.

In the short-term, there will be some 
pain, both from having to change internal 
processes for tracking payment and noti-
fication timelines. It’s also an opportunity, 
as all parts of the payment chain come to 
the realization that this is a catalyst for a 
cultural shift for the construction industry.

Sandra Skivsky, 
On-Site

Canada’s post-war multi-unit residential build-
ings (MURBs) have a big heating problem.

In many of the rental residences, units 
are heated by hot-water radiators with, 
in many cases, no functioning control 

mechanisms because on-off valves long 
ago seized up.

There were usually no thermostats in-
stalled in that era so if tenants are too cold 
or hot they call the landlord who in winter 
invariably ends up heating all units to meet 
the needs of the chilliest person.

That’s why, on a visit to a Toronto Com-
munity Housing building last January with 
temperatures of possibly -25o C, University 
of Toronto post-doctoral researcher Jamie 
Fine took note that many units had windows 
wide open as tenants tried to beat the heat.

The costs to the landlord of paying for 
the wasted natural gas or electricity that 
powers the heating system, the discom-
fort of the tenants and the environmental 
costs are all lamentable, Fine says — but 
he’s working on a solution.

His current project, titled A Crowd-
Sourced Control Strategy for the Retrofit of 
Post-War Multi-Unit Residential Building 
Heating Systems, was recently awarded 

$45,000 in funding by Canada Mortgage 
and Housing Corporation (CMHC) and the 
Natural Sciences and Engineering Research 
Council of Canada.

“We have done a case study and shown 
it is a viable and potentially practical strat-
egy,” Fine said in an interview. “I have faith 
in the energy model that we built. It had 
surprisingly good results.”

One proposed solution to the lack of tem-
perature controls in each unit is to retrofit 
each one with a thermostatic valve.

But Fine determined that at a quoted cost 
of $825 to $1,400 per valve, that strategy is 
cost-prohibitive for mass adoption.

Searching for a less expensive solution, 
a crowd-sourced control strategy that al-
lows occupants to use smartphones or 
other methods to register their level of 
temperature comfort was devised. The ap-
proach allows for temperature control to 
be grouped, thus reducing the number of 
valves required for the retrofit.

“If we group units together, we reduce 
the capital cost and combine all of those 
votes and using these combined votes you 
can control one value. Now it is not the 
chilliest person in a building but it is the 

chilliest person in a group that determines 
the level of heat,” Fine explained.

Fine embarked on his research at the U 
of T last September after receiving a PhD in 
August from Ryerson.

Field data was collected from a case 
study building in Toronto and a 320-suite 
simulation model was developed. Using 
the crowd-sourcing tool, Fine was able 
to assemble grouping options that include 
exposure direction, suite floorplan and 
combinations of floors.

He determined the optimal grouping 
was when five floors were combined in 
each group and a north-south exposure 
split implemented.

The number of control valves required 
was eight — a significant drop from 320.

Payback analysis was also conducted, 
comparing the crow-sourced-derived 
groupings with the one-valve-per-unit 
model. Fine’s model delivered a 17 per 
cent reduction in space heating energy 
consumption, an 82 per cent reduction in 
overheating and a payback period that has 
been calculated at 10 years.

Installing one valve per suite resulted in a 
26 per cent reduction in space heating energy 
consumption, a 93 per cent reduction in over-
heating, and a payback period of 27 years.

The findings, Fine said, demonstrate 
that the crowd-sourced method can be an 
effective strategy in improving the per-
formance of post-war MURBs.

“When we did our analysis of the pay-
back, we were targeting 10 years, that is 
an acceptable number from what we have 
heard from building owners,” he said. 
“And the typical lifespan of equipment is 
20 years. So you are well within the typ-
ical equipment lifespan, which is good.”

Fine has already considered installing a 
wireless temperature sensor in each unit 
instead of relying on humans. But each 
sensor costs $50 which adds up to a major 
expense, he said.

Benefits accrue at many levels, he said, 
with the important gain being reduced 
overheating.

The building owners reap cost savings 
through reduced heating bills and capital 
savings by only paying for a handful of 
new control valves.

And from an environmental standpoint, 
Fine said, “When you use less energy to 
heat a building you save CO2.”

Fine’s research is focused on the 1,200 
post-war towers in southern Ontario built 
between 1960 and 1970. His strategy re-
quires buildings with a riser layout, with 
boilers on the roof or in the basement and 
pipes delivering heat.

Fine’s postdoctoral fellowship grant 
was one of eight bestowed in July by 
the CMHC as part of the federal Nation-
al Housing Strategy Housing Research 
Scholarship Program.

Daily Commercial News

U of T researching retrofit 
heating strategy

How prompt payment and adjudication rules will impact 
relationships throughout the construction payment chain
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Luso Insurance Brokers Ltd.
 A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

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

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

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

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

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

Falamos Português

ESTATE LAW

CORPORATE TAX PLANNING

TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

A primeira vez que visitei Hong Kong foi 
pela mão duma querida amiga portuguesa 
que vivia em Macau. Tive muita sorte pois 
ela conhecia bem a cidade, aonde ia fre-
quentemente em trabalho ou lazer.

Depois de me ir buscar ao aeroporto, 
e me levar a um belíssimo hotel no 
centro, fomos jantar ao “Hard Rock 

Café”. Eu acabava de passar uma semana no 

Japão e ela achou que um hambúrguer com 
batatas fritas era o ideal para desenjoar de 
comida oriental. Muito nos rimos! 

A primeira impressão de Hong Kong foi, 
por isso, a de uma China ocidentalizada, 
devido à influência colonial britânica. Ha-
via multidões no “Hard Rock Café”, músi-
ca americana e sabores de comida que me 
eram familiares.

Nos dias que se seguiram, a cidade e seus 
arredores espantaram-me pela beleza na-
tural nunca mencionada nos guias turís-
ticos que consultei. Conhecia, de filmes e 
fotografias, a Baixa de Hong Kong com os 
modernos arranha-céus, os assombrosos 
centros comerciais com lojas de marcas 

internacionais, o primor das estátuas que 
ornamentam as praças e a beira-mar.

O cenário de beleza natural que circun-
da a cidade surpreendeu-me: montanhas 
verdejantes de um lado e mar do outro. É 
obrigatório subir de elevador até ao cimo 
do Victoria Peak para chegar ao um mira-
douro turístico que nos permite ter uma 
visão bastante completa da Baixa da ci-
dade. A imagem que se guarda será ines-
quecível se ali passarmos algum tempo 
na hora do pôr do sol. Quando a cidade se 
ilumina ao crepúsculo, as luzes transfor-
mam-na num lugar mágico.

Fomos de autocarro de dois andares, à 
inglesa, ao “Stanley Market”, um mercado 
de rua ao ar livre, a cerca de meia-hora do 
centro. Fica numa vila à beira-mar, e o que 
me agradou sobremaneira foram a paisagem 
que se podia apreciar no caminho, a praia 
de areia clara e os barcos dos pescadores. A 
tranquilidade do lugar contrastava com o 
burburinho do mercado, onde tudo se ven-
dia: do jade à seda, todo o tipo de aparelho 
eletrónico, antiguidades e plásticos numa 
mistura caótica de mercadorias negociadas 
por vendedores barulhentos e agressivos. 
Não gosto de regatear, e das outras vezes 
que voltei a Hong Kong, nunca mais lá fui.

Os Novos Territórios na Península de 
Kowloon merecem ser conhecidos. Numa 
outra visita, em que fui a um congresso na 
Universidade de Hong Kong, decidi alo-
jar-me nessa área. Tinha curiosidade de 
conhecer o Templo dos Dez Mil Budas e a 
Ilha de Lantau. 

Valeu a pena subir escadaria atrás de es-
cadaria (são 400 degraus!) a encontrar, a 
cada passo, estátuas de Buda, de diferentes 
tamanhos e posições, esculpidos e pintados 
com cores vivas. Chega-se finalmente aos 
quatro pavilhões, cinco templos e um terra-
ço ao ar livre com Budas por todo o lado. Ti-
nha ido sozinha, e custou-me bastante che-
gar ao cimo, mas o local é único e a paisagem 
que de lá se avista recompensa plenamente. 

Na Ilha de Lantau, fica localizado o 
moderno e funcional aeroporto de Hong 
Kong. Sendo maior que a ilha de Hong 
Kong, nela se encontra uma atração tu-
rística imperdível – o “Big Buda”, a maior 

estátua do mundo de um Buda sentado.
Passei outras vezes em Hong Kong, onde 

fiquei uma ou duas noites, e tive oportu-
nidade de caminhar pelas ruas, sempre 
no meio de multidões animadas, mesmo 
durante a noite. O excesso de iluminação 
artificial incomoda os mais sensíveis.

Hong Kong é uma Região Administrati-
va Especial desde 1997, quando os britâni-
cos a entregaram à China, depois de longas 
negociações e promessas de se aí manter a 
democracia. “Um país, dois sistemas” foi 
a decisão chinesa, e que deveria durar 50 
anos, isto é, até 2047. 

O que está a acontecer em Hong Kong não 
convida a visitar esse lugar do mundo nes-
te momento, mas se tiver oportunidade, vá 
um dia conhecer essa ilha surpreendente.  

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

Hong Kong surpreendente

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Hong Kong - Jardim

Hong Kong - Vista do mar
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Celebramos a independência do Brasil
olhando a bandeira içada em Toronto

Esta semana:

Ouvimos o melhor do fado
na rentrée da Casa do Alentejo

 Festejamos o nascimento
da nova Camões TV

Voamos nas asas da história da
Força Aérea Portuguesa

Sentimos a beleza e a magia do projeto 
Famous People Players

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

Domingo, entre as 10h e o meio-dia

Todas as noites, milhões de insetos no-
turnos e outros animais veem as suas 
vidas dificultadas pela luz artificial im-
plementada pelo Homem.

O domínio da luz é dos feitos mais im-
portantes da história da humani-
dade: passámos a poder viver com 

maior segurança e desenvolver atividade 
durante a noite. No entanto “não há bela 
sem senão”. As nossas luzes artificiais pro-
vocam um gigantesco impacto ambiental.

Muitos dos insetos noturnos, nomea-
damente as mariposas, têm fluxos mi-
gratórios: para o fazerem, guiam-se pela 
luz da Lua e, eventualmente, pelas estre-
las, duma forma muito básica, dando o 
mesmo lado à luz para seguirem para os 
seus destinos. Ao encontrarem luzes ar-
tificiais ficam eternamente presas numa 

louca rotação em volta desses pontos lu-
minosos nunca chegando ao seu destino. 
Com isto muitos não chegam aos locais 
de procriação. Ao percebermos que te-
mos milhares de milhões de luzes ligadas 
durante a noite no planeta compreende-
mos que milhares de espécies ficam com 
a sua continuidade ameaçada.

Mas o impacto não é só na migração de 
mariposas. As luzes das nossas habita-
ções, cidades e estradas, interferem tam-
bém com insetos que usam a biolumines-
cência nos seus rituais de acasalamento, 
como por exemplo os pirilampos ou va-
ga-lumes, e aquelas mariposas que não 
são migratórias, mas que ao se sentirem 
atraídas por determinadas frequências 
de luz mergulham para a morte, sendo 
queimadas pelos holofotes mais quentes. 
Também mamíferos, aves, répteis, pei-
xes e plantas sofrem com a luminosidade 
artificial. Aves migratórias desorientam-
-se, rapinas noturnas como os mochos 
e as corujas sofrem problemas de visão 
com a excessiva luminosidade artificial, 
além de terem mais dificuldade de ca-
muflagem para caçar. A morte de aves, 

por desorientação provocada pelas luzes 
nas cidades que chocam contra edifí-
cios e outras estruturas é de uma enor-
me quantidade anualmente. Tartarugas 
deixam de pôr ovos em praias com muita 
iluminação e aves migratórias não che-
gam aos seus destinos por serem atraídas 
pela iluminação de plataformas petrolí-
feras em alto mar - nesses locais onde a 
escuridão é absoluta, essas fontes de luz 
tornam-se ainda mais atrativas, afetan-
do também os peixes.

O comportamento animal varia da atra-
ção à repulsa da luz, dependendo das suas 
formas de adaptação e relação com os ecos-
sistemas. No funcionamento normal da 
natureza, durante milhões de anos, muitas 
espécies de animais e plantas regularam os 
seus comportamentos pela existência ou 
ausência da luz, sendo a escuridão necessá-
ria à existência e atividade de muitos seres. 
Desde a necessidade de repouso durante a 
ausência de luz até à necessidade da escu-
ridão para caçar ou se esconderem. Tam-
bém a luz que surge em noites de Lua cheia 
regula muitas das atividades: por exemplo 
o Krill ou Camarões afloram a águas mais 

superficiais para se reproduzirem. Ao ilu-
minarmos artificialmente a Terra estamos 
a introduzir uma alteração aos habitats e 
ecossistemas, e ainda pouco sabemos sobre 
a dimensão das consequências para a vida 
na Terra. A iluminação artificial implan-
tada pelo Homem tem crescido à razão de 
cerca de 2% ao ano. 

O excesso de luz artificial ameaça gra-
vemente o equilíbrio ambiental da Terra, 
provocando alterações de comportamento 
de animais e plantas, alterando os seus ci-
clos de vida e os seus biorritmos.

É atualmente difícil para quem vive 
numa cidade ver as estrelas ou o Ca-
minho de Santiago. Além do impacto 
ambiental, temos também um impacto 
social e de conhecimento do mundo à 
nossa volta: as nossas crianças dificil-
mente conseguem ver a mancha do bra-
ço da Via Látea, estrelas cadentes ou até 
mesmo os nosso planetas vizinhos.

Se queremos continuar a desfrutar da 
natureza, só existe um caminho, que é o 
de admirá-la e respeitá-la.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Poluição 
Luminosa
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Over the last couple of years, the Toron-
to International Film Festival has aimed 
to shine a brighter spotlight on women.

When the initiative Share Her Journey 
launched in 2017, the festival made 
a five-year commitment to increase 

participation, skills, and opportunities for 
women behind and in front of the camera.

According to TIFF, opportunities for 
women are improving and 36 per cent of 
the festival’s films this year are directed, 
co-directed or created by women.

But women in the industry say they are 
still facing challenges.

Five years ago, Katie Bird Nolan and Lind-
say Tapscott launched the female-driven 
production company Babe Nation. This 
year, they have two titles screening at TIFF, 
including White Lie and The Rest of Us.

Nolan is grateful for Share Her Journey, 
and was part of an accelerator program 
sponsored by the initiative.

She says her company not only aims to 
get more women in the forefront in the in-
dustry, but also to shift story narratives.

“We’ve seen a lot more female creators 
coming into themselves, and being more 
forward and bold, and saying, ‘These are 
the stories we want to tell, these are the 
stories we want to see told’”, Nolan said.

The producer describes The Rest of Us, 
directed by Aisling Chin-Yee, as a film 
that avoids leaning into the tropes of  “the 
other woman” or the ex wife. It’s about a 
woman who invites her ex-partner’s wife 
and daughter into her life.

Overall, she says, she sees the landscape 
shifting.

“Just in TIFF this year alone, we’ve no-
ticed our cohort of producers, writers, 
directors and talent, everyone we’ve been 
coming up with, are having these break-
out moments”.

Tapscott, her business partner, says she 
would like to see the industry take more 

risks on unknown voices.
“Historically, the industry is unable to 

take a chance on you unless you’ve already 
proven yourself.” She says despite their suc-
cess so far, she and Nolan still face challenges 
being young women in the industry.

“Because we’re younger and we’re fe-
male, we have definitely experienced some 
people who think they can take advantage 
of our youth or our inexperience”, she said.

“We’ve learned a lot of lessons”.
Women of colour in film

Frances-Anne Solomon, the CEO of Car-
ibeanTales Media Group, was invited this 
year to join the Academy of Motion Pic-
ture Arts and Sciences, and will have a say 
in who is recognized at next year’s Oscars 
ceremony. But despite her success, the 
filmmaker says she’s still facing barriers as 
a woman of colour in the film industry.

“There’s one thing, which is women, then 
there’s the ratio of women of colour who get 
into the industry, it’s even tougher”.

Solomon says the responsibility is at 
“every point in the pipeline” including those 
making hires, distributors and directors. 
She would also like to see more films made 
by women of colour being shown at TIFF.

“Quite often we are invisible in the in-
dustry even though we’ve been working 
for years and years and years”, she said.

“I’m not sure why then there’s still so 
much discrimination, I feel it as a film-
maker of colour. I feel like my films don’t 
get the kind of attention that films by white 
men get. I think that comes from the top”.

She attributes part of women’s growth in 
the industry to changing times and women 
refusing to be silenced anymore, but also 
credits TIFF for addressing equality.

“I think it’s getting better, I also think it 
has a very long way to go”, she said.
Promises made and kept

Last year, TIFF committed to a pledge 
titled 50/50 by 2020, which aimed to 
make their programming team 50 per 
cent women.

“We’re at it already”, Cameron Bailey, 
the artistic director of TIFF, told CBC To-
ronto back in August.

However, Bailey acknowledges as prog-
ress is being made, it’s still not equal, 

noting that the same number of women 
graduate from film school as men but have 
a hard time attaining financing.

“Making movies is expensive,” he said.
“You find that the higher the budgets 

go, the harder it is for women to get equal 
access. And so that’s the thing that really 
needs to change the most.”

According to TIFF, 9 out of 20 films in 
the 2019 Gala category are directed, co-
directed or created by women.

Not all categories are equal, 
retired professor says

When it comes to how many women’s 
films are showing at TIFF, Kay Armatage 
crunches her own numbers. 

“I just go through the book and count. 
I’ve done so year after year after year”, the 
retired University of Toronto professor said.

Armatage taught cinema studies and 
women’s studies and was also a program-
mer with TIFF for years. She commends 
TIFF for the improvements made so far.

“The number of films directed by women 
in the festival is higher than it’s ever been”, 
she said.

But there are still categories where she 
wants to see more women’s names, such as 
Special Presentations and Masters.

According to her numbers and the TIFF 
website, two out of 11 films in the Masters 
category appear to be directed by women 
and nine out of 55 films name female direc-
tors in the Special Presentations category.

CBC Toronto reached out to TIFF to 
confirm those numbers but did not re-
ceive a response. The festival did say that 
their filmmakers confidentially identify 
their gender.

Still, as a former programmer herself, 
Armatage wants to see people in that role 
take the lead.

“I think they should have a semin-
ar, some kind of training session for their 
programmers and say, ‘Go after films by 
women and that’s your job’”.

Armatage adds that perhaps the goal 
shouldn’t just be to get to the halfway 
point, but potentially exceed it.

“If one day, they step over the 50 per 
cent, what would be terrible about that?”.

CBC/MS
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50 Caledonia Park Road  416-652-0416 

30 Ossington ave 1381 Dufferin St
416-537-0416 416-535-0416

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

ABRIMOS BREVEMENTE
NOVA ADEGA

MACEDO WINERY &
FERMENT ON PREMISE

MACEDO
WINE GRAPE JUICE LTD.

As uvas Já Chegaram

‘There’s a long way to go’:
Women filmmakers weigh in
on equality at TIFF

Lindsay Tapscott, left, and Katie Bird Nolan founded female-driven production company Babe Nation five years ago. 
(Talia Ricci/CBC)
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Ellen DeGeneres contou durante o seu pro-
grama de televisão, que visitou pessoalmente 
os duques de Sussex e o pequeno Archie, de 
quatro meses, e não poderia estar mais en-
cantada com este encontro. “Foi uma honra 
para eles terem-me conhecido”, brincou.
O rosto de “The Ellen Show” sentiu-se fe-
liz por partilhar algumas novidades sobre o 
bebé que, garante, “é igual ao príncipe Har-
ry. Tem mais cabelo do que eu”. Em jeito de 
brincadeira, a apresentadora tentou dese-
nhar o rosto do menino para mostrar à pla-
teia presente em estúdio e aos telespetado-
res, explicando que não se sentiu confortável 
em pedir a Meghan e a Harry para tirar uma 
fotografia ao filho do par.
Disse ainda ter tido oportunidade de pegar 
em Archie ao colo e alimentá-lo e que os du-
ques de Sussex eram “o casal mais querido 
do planeta, muito terra a terra”.

Benedita Pereira está grávida. A atriz vai 
ser mãe pela primeira vez. A notícia está 
a ser avançada pela revista TvMais. À pu-
blicação, Benedita garante estar feliz com 
a chegada da maternidade.
“Ter filhos é um sonho”, destacou. Casada 
com Francisco Roldão Cruz, a atriz e o desig-
ner gráfico e ilustrador trocaram alianças no 
dia 25 de julho de 2018 na Conservatória do 
Registo Civil de Lagos, no Algarve.

Morreu esta segunda-feira (9) o fotógrafo 
Robert Frank, um dos mais prestiagiados 
profissionais da imagem do século XX. 
Tinha 94 anos e morreu no Canadá, onde 
vivia há vários anos com a mulher, June 
Leaf. A notícia da sua morte foi difundida 
pelo seu representante, Peter MacGill.
É autor de uma obra-prima da fotografia - 
The Americans - e uma referência para ge-
rações e gerações. De origem suíça, nasceu 
em 1924 no seio de uma família judia. Tudo 
o que sabia sobre a sua arte apreendeu, 
precisamente, no seu país de origem, entre 
Basileia, Genebra e Zurique.
Menos conhecida ficou a sua presença nas 
áreas do cinema e do vídeo, mais tarde ce-
lebrizadas graças a Cocksucker Blues, o fil-
me que gravou durante uma digressão dos 
Rolling Stones.

Kika

O advogado de Julio Iglesias apresentou um recurso 
contra a sentença que foi tornada pública no passado 
dia 10 de julho, na qual o tribunal de Valência atribuiu 
a paternidade do cantor a Javier Sánchez, de 43 anos, 
filho da antiga bailarina Maria Edite Santos.
Para atribuir a paternidade, o juíz considerou que os 
indícios que existiam eram suficientes, entre os quais 
citou a “impossibilidade da prática da prova biológica” 
por vontade do cantor, que nunca aceitou submeter-se 
a um teste de ADN, assim como o facto de se ter provado 
que houve um contacto entre a mãe de Javier e o artista 
na altura em que esta engravidou, o que aconteceu no 
verão de 1975, numa festa em Girona.
Outros indícios foram o testemunho da mãe de Javier, que 
conseguiu definir, durante o julgamento, “traços muito es-
pecíficos sobre o localização e disposição [do mobiliário] do 
chalet” onde Julio Iglesias se alojou durante aqueles dias, e 
as “evidentes semelhanças físicas” entre o cantor e o filho.
De recordar que este é um processo que começou há 
mais de trinta anos, quando a mãe de Javier exigiu pela 
primeira vez que o cantor reconhecesse a paternidade 
do filho. Naquela altura, tal como agora, o tribunal de 
primeira instância deu-lhe razão, mas a decisão foi re-
vogada em recurso devido a um erro processual.
De salientar que, na altura em que os factos ocorreram, 
Julio Iglesias era casado com Isabel Preysler.
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JULIO IGLESIAS

Muitas têm sido as dúvidas em torno da morte de 
Eduardo Beauté, que foi encontrado sem vida este 
sábado, 7 de setembro, aos 52 anos. Na quarta-
-feira, 10 de setembro, foram divulgados os re-
sultados da autópsia realizada, que apontavam 
para uma morte de causa natural: uma embolia 
cerebral. 
No entanto, menos de 24 horas após estes dados, 
a estação televisiva TVI afirmou que, afinal, os 
“resultados da autópsia foram inconclusivos”. Foi 
ainda mais longe, garantindo que, mesmo depois 
dos exames realizados após a morte do hair sty-
list, as razões da sua morte continuam por apurar.
“A TVI sabe que os resultados da autópsia foram 
inconclusivos e que a hipótese de suicídio, que a 
morte por causas naturais continuam em cima da 
mesa Só a toxicologia poderá adiantar mais de-
talhes, mas os resultados poderão demorar cerca 
de um mês a serem apurados. A única certeza é 
que não houve intervenção de terceiros, ou seja, 
está completamente posta de parte a hipótese de 
crime”, “, afirma a estação de Queluz de Baixo.
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A Naomi Campbell esteve no passado fim de semana no Ruanda, 
onde participou em vários projetos de solidariedade e se reu-
niu com o presidente do país, Paul Kagame. A modelo britânica 
aterrou pela primeira vez na país no passada sexta-feira (6). Ali, 
pôde conhecer estilistas locais, que irá ajudar a que se tornem 
conhecidos no mercado internacional, através de uma platafor-
ma que conecta profissionais do setor ao redor do mundo.
Campbell aproveitou ainda a ocasião para falar sobre as alte-
rações climáticas. Numa entrevista ao The New Times, jornal 
local, destacou que o país “está a fazer o correto a abrir um pre-
cedente para que as pessoas o sigam”. Houve ainda tempo para 
falar dos incêndios na Amazónia, que qualificou como uma 
“tragédia” e salientou o “trabalho fantástico” que o presidente 
do Ruanda está a fazer no país.
A reunião com o chefe de Estado aconteceu no passado sábado, 
dia 7. No final, a modelo deixou uma mensagem nas suas redes 
sociais: “Um homem que se dedica à proteção, preservação, con-
servação e prosperidade do seu país e das suas comunidades”.
Nesse mesmo dia participou numa cerimónia que o país celebra 
anualmente e no qual atribui um nome a 25 gorilas. A institui-
ção organizadora, Rwanda Development Board, quis celebrar 
os 25 anos deste evento convidando várias estrelas internacio-
nais, entre as quais a modelo, o cantor americano Ne-Yo e o 
antigo treinador Louis van Gaal, entre outros.
Naomi Campbell batizou um gorila bebé com o nome de In-
taritwa, que significa “excelência”. “Obrigada a todos os que 
tornaram esta viagem tão especial”, escreveu nas suas redes 
sociais, no final da viagem.
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Haotian Wang é um engenheiro químico e biomolecular da Universidade Rice que faz 
parte de uma equipa de cientistas dedicados à missão de transformar gases do efeito 
estufa em produtos úteis para a humanidade. Recentemente, Wang e o seu grupo cria-
ram um reator capaz de converter o CO2 da atmosfera em combustível líquido puro.

Na verdade, o que se produz são altas quantidades purificadas do chamado ácido fórmi-
co. Essa substância normalmente é derivada do dióxido de carbono por meio de caríssimos 
processos de purificação e refinamento que consomem, além dos cifrões das empresas e do 
consumidor no produto final, muita energia. O reator da equipa de Wang representa uma 
evolução nesse sentido, porque produz a mesma substância de modo direto e puro, dispen-
sando a gama de processos comumente utilizados, além de consumir menos energia.

Nos testes em laboratório, nos quais a máquina alcançou 100 horas ininterruptas de tra-
balho, foi constatado que a invenção alcançou uma eficiência de 42% no que diz respeito 
à conversão de energia. Isso significa que quase metade da energia elétrica pode ser ar-
mazenada em ácido fórmico como combustível líquido.

“O ácido fórmico é um transportador de energia”, explica Wang. “É um combustível 
que pode gerar eletricidade e emitir dióxido de carbono — novamente reciclável.”. Essa 
substância também é de extrema importância na indústria da engenharia química, ser-
vindo como matéria-prima para a criação de diversos materiais”.

O que tornou tudo possível

O reator só é realidade por conta de dois avanços da ciência, conforme declara Chaun 
Xia, principal autor do artigo científico sobre a invenção. 

O primeiro avanço foi a criação de um catalisador robusto e bidimensional feito de um ele-
mento químico especial chamado bismuto. “O bismuto é um átomo muito pesado, compa-
rado a metais de transição como cobre, ferro ou cobalto.”, afirma Wang. “A sua mobilidade 
é muito menor, principalmente em condições de reação, o que estabiliza o catalisador.”. 

O segundo avanço, por sua vez, trata-se da introdução de um eletrólito sólido na reação 
que elimina a necessidade da utilização do sal. Segundo os investigadores, os processos 
mais comuns de transformação geram um produto final repleto de sais. No entanto, a 
maioria das aplicações requerem que esses sais sejam retirados, procedimento extrema-
mente trabalhoso e caro.

Expectativas para o futuro

Não satisfeitos, os investigadores querem ir além. Planeiam adaptar o reator para pro-
duzir substâncias mais caras e que são mais conhecidas pelo consumidor, como o com-
bustível etanol, o ácido acético e o propanol. “A redução de dióxido de carbono é muito 
importante por conta do seu efeito no aquecimento global.”, afirma Wang. “Se a ele-
tricidade vier de fontes renováveis, como o sol ou o vento, podemos criar um loop que 
transforma o CO2 em algo útil sem poluir mais”.

-Kika
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FYI
-Kika

DE DIÓXIDO DE CARBONO A COMBUSTÍVEL
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dom às 18h dom às 21h30sab às 14h30

seg - qui às 18h seg - sex às 7hdom às 16h

dom às 18h30

sab às 21h

here's 
the thing...

sab às 18h

seg - sex às 11h

seg - sex às 14h30 sab às 15h30 

dom às 21h

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

24 horas por dia, 
7 dias por semana.

Subscreva hoje!
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É seguro dizer que todos nós já passámos ou passaremos por um episódio de dor 
de cabeça ao longo da nossa vida - o que de agradável não tem nada.

Mas, antes de avançarmos, convém distinguirmos os diferentes tipos de dores de ca-
beça que existem, normalmente divididos por causa. Assim, existem as cefaleias pri-
márias que são o grupo que constitui a maioria das dores de cabeça. Podemos salientar 
as “dores” mais comuns: as cefaleias em salvas, as enxaquecas e as cefaleias tensionais. 
De uma forma menos comum são também apresentadas queixas de cefaleias diárias e 
crónicas, dores de cabeça associadas à tosse, ao exercício e ao sexo.

Dentro das cefaleias secundárias (as que se são provocadas por uma doença ou problema 
de saúde) temos como “causadores”, entre muitos outros, a sinusite aguda, aneurismas 
cerebrais, otites, desidratação, gripe, traumatismos cranianos, meningite e glaucoma.

Agora sim, vamos ao que interessa: afinal, o que poderá estar a causar essa dor de 
cabeça que, de vez em quando, teima em aparecer e que, segundo dados divulgados na 
última década, afeta cerca de um milhão de portugueses?

Estes são apenas alguns exemplos que poderão ou não coincidir com cada pessoa. Se, 
por acaso, sentirem uma dor de cabeça mais forte do que o normal ou que se prolongue 
por demasiado tempo consultem um médico, de preferência um neurologista.

Ansiedade e/ou depressão

Já não é novidade para ninguém: quando não estamos equilibrados mentalmente o 
nosso corpo também não consegue estar. Quando sofremos de depressão ou ansiedade, 
existem certos mecanismos no nosso cérebro que “anulam” a dor que são afetados e 
não conseguem desempenhar o seu papel corretamente. 

Medicação

Quando fazemos um uso abusivo ou inadequado de medicação podemos aumentar 
até 19 vezes o risco de uma dor de cabeça esporádica se tornar crónica. Não vamos exa-
gerar e dizer que, numa situação de “desespero”, não possamos tomar um comprimi-
do/aspirina - não devemos é fazer disso hábito! Se a dor for recorrente, a consulta com 
um profissional capacitado irá determinar qual o tipo de cefaleia e adequar a medicação 
e até mesmo ajudar a prevenir futuras crises. 

Stress

O stress promove a libertação de adrenalina e cortisol, hormonas responsáveis pelo 
aumento da frequência cardíaca - ao existir uma contração dos vasos que irrigam a 
nossa cabeça, as dores de cabeça podem surgir.

Inspira, expira e… não “pira”!

Problemas em dormir

Por falar em stress, quem dorme mal tem tendência a sofrer mais desse mal. Para 
além disso, não dormir as horas necessárias ou com qualidade faz com que os níveis de 
melatonina (hormona que auxilia no combate à dor) diminuam.

Também a apneia, caracterizada por “roncos” e episódios de paragem de respiração 

temporária, é até duas vezes mais comum entre quem sofre de dores de cabeça.
Não abram mão das vossas oito horas de sono! Por estas e muitas outras razões!

Calor

Segundo um estudo realizado nos Estados Unidos, a incidência de dores na cabeça 
causadas por enxaqueca, tensão ou outras causas aumentam cerca de 7,5% a cada 5°C 
a mais na temperatura. Também a pressão, a humidade e a poluição do ar podem in-
fluenciar o aparecimento deste mal. E porquê? Tendo em conta que o calor facilita a 
desidratação do nosso organismo, o processo de entrada e saída de sódio e potássio das 
células fica desequilibrado, o que causa um distúrbio metabólico propício às cefaleias.

Determinados alimentos

Durante uma enxaqueca ou uma crise de dores de cabeça devemos evitar alimentos 
como o chocolate, café, chá preto, queijos amarelos, álcool, frutas cítricas, iogurtes, 
vinagre, cebola, alho, gelados e alimentos industrializados, já que estes possuem subs-
tâncias, como por exemplo a tiramina, capazes de fazer disparar o gatilho da dor.

No caso do café, se tinham por hábito bebê-lo regularmente e diminuíram a frequên-
cia ou até deixaram de o fazer, essa abstinência de cafeína também poderá ser a causa 
da vossas dores de cabeça. 

Saltar refeições

Se ficarmos muito tempo sem comer pode dar-se uma quebra nos níveis de açúcar no 
sangue (hipoglicemia), o que, indiretamente, pode estimular a libertação de adrenali-
na, que provoca a contração dos vasos e, assim, causa dor.

Má postura

Esta é uma das causas mais comuns para a chamada cefaleia tensional. Quando es-
tamos numa posição incorreta, os nervos da coluna são comprimidos e a dor irradia 
para a cabeça. No caso de dores crónicas, poderá haver alguma relação com uma hérnia 
discal ou cervical, osteoporose ou osteófitos, mais conhecidos como bicos de papagaio.

Cheiros fortes

Existem odores fortes - como perfume, gasolina, dissolventes e o cheiro a tabaco -  
que, em casos de exposição prolongada, facilitam e/ou promovem o aparecimento da 
dor de cabeça.

Problemas oculares

Depois de fazermos um grande esforço visual (como, por exemplo, estarmos várias horas 
a utilizar o computador), pode surgir uma dor bastante incomodativa acima e/ou ao lado 
dos olhos - quando sofremos de ametropias (como a hipermetropia e o astigmatismo) e não 
usamos óculos ou lentes de contato, o caso torna-se ainda mais grave, obviamente.

Inês Barbosa/MS

Maldita 
dor 
de 
cabeça!

Schyler’s 
Journey
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The process that I’m going through in life right now is finding myself. Finding out what 
I love to do and the things that make me who I am. It’s important to know who you are 
because if you don’t you can get yourself into situations and places that you will be 
very uncomfortable. Feeling uncomfortable in your own skin is not a place where you 
want to be. My advice is to love you, the natural you! And life will be a prize.

Schyler London
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LD
EÃO

OURO,
RESTAURANTE BAR

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

AMIGO

SERENO

PREGUIÇOSO

ESFORÇADO

FÚTIL

SENSUAL

VERDADEIRO

MALUCO

PERSPICAZ

ASTUTO

EMOTIVO

CONFUSO

CHORÃO

BONITO

CHATO
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 O U O E O F P I R O T U T S A
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 O T T H L U A M D P N C R J E 
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 C C O I U S S V R O G G C O N
 O S M C E P E C O M R B B T S
 O G O R I V E M O T I V O I U
 R L E C U O C Z F J O B K N A
 K N A F C O N F U S O V I O L
 O Z O D A C R O F S E R H B B
 I S N F S X T G I W G E A T N

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

• 1 pão alentejano 
• 1 alheira de Mirandela 
• 300g de queijo mozarela ralado
• 5 colheres de sopa bem cheias de 

maionese 
• 50g de azeitonas às rodelas
• 1 dente de alho 
• 1 colher de sopa de orégãos secos
• Pimenta q.b.
• Tostinhas 

Modo de preparação:
Com uma faca, cortar a alheira sem pele em 
pedacinhos e colocar numa tigela. Adicionar 
o alho picadinho, os queijos e a maionese. 
Temperar com pimenta preta. Misturar tudo 
muito bem com uma colher até que fique 
uma pasta homogénea. Por fim, juntar dois 
terços dos orégãos e as rodelas de azeitonas 
pretas. Misturar tudo.
Cortar o topo do pão alentejano e, com cui-
dado retirar o miolo. Rechear o pão com a 
pasta de alheira. Polvilhar o recheio com os 
restantes orégãos.
Levar ao forno pré-aquecido a 180º e deixar 
assar entre 20 a 25 minutos. Quando o re-
cheio estiver dourado, retirar.
Servir acompanhado de tostinhas.
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira

Pão recheado 
com alheira
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Caça palavras

SudokuPalavras cruzadas

Horizontais

1. Aquele que tem o desejo de ver, expe-
rimentar, aprender; bisbilhoteiro;

3. Que ou o que tem ambição;
4. Que é próprio e particular de cada pes-

soa;
6. De altura superior à média; de grande 

dimensão vertical;
7. Arrojado, inovador; que ousa;
12. De pouca idade; moço;
14. Que vive segundo as regras de uma reli-

gião;
15. Que se aqueceu, que sofreu a ação de 

um tipo de calor;

Verticais

2. Que é irracionalmente inflexível; obs-
tinado, teimoso;

5. Aquele que tem dignidade; honrado, 
digno;

8. Muito desejoso de algo; que revela in-
quietação;

9. Que tem bons modos; civilizado, poli-
do;

10. Belo, bonito; prazeroso de se contem-
plar, de se apreciar;

11. Que ou o que tem ciúme;
13. Que cede à pressão, suave ao tato; 

brando, mole, tenro.

Jogo das 10 diferenças
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Joe & Andrew Amorim
3737 Rutherford Road

(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
Phone: 905.264.4017

590 Keele Street
(Keele & St. Clair)

Toronto, ON M6N 3E2
Phone: 416.760.7893

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Trata-se de uma boa altura para 
colher os lucros das suas relações 

sociais. Certifique-se se o que pretende é 
o que necessita ou se está simplesmente a 
reagir ao impulso de um desejo. Lute pelo 
que realmente vale a pena! Procure quei-
mar as suas energias em excesso praticando 
desporto em conjunto com os seus amigos.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Poderá sentir, neste período, que 
está a começar algo de novo e que 

está mais no centro da sua própria vida. É 
um momento favorável para testar as suas 
capacidades de trabalho ou para cuidar de 
um negócio. Contudo, procure não ignorar 
as pessoas que trabalham consigo ou a usá-
-las apenas para atingir os seus objetivos.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Encontra-se num período de gran-
de criatividade intelectual, benéfi-

co para apresentar uma ideia ou um projeto 
inovador. Lembre-se, no entanto, que mais 
vale tentar persuadir os outros através de 
um bom argumento do que impor-lhes um 
ponto de vista. Evitará conflitos e conse-
guirá levar a sua avante mais facilmente.

PEIXES 20/02 A 20/03
Deverá prestar mais atenção, neste 
momento, aos bens ou valores que 

partilhe com outras pessoas. Poderá surgir 
um desacordo com um membro da família 
ou com um sócio em relação a um inves-
timento. Não é uma altura favorável para 
pedir um empréstimo, mas sim para fazer 
uma análise da sua situação financeira.

LEÃO 22/07 A 22/08
Esta é uma fase da sua vida em que 
sentirá uma enorme vontade de co-

municar, de expor as suas ideias e de apren-
der com a experiência dos outros. Aproveite 
para telefonar ou escrever para aqueles pa-
rentes que estão mais longe. Contacte os seus 
amigos. A troca de informação e a aquisição 
de conhecimentos será enriquecedora.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Após ter amadurecido as ideias re-
lativamente a um plano financeiro, 

chega a altura de o pôr em prática. É um pe-
ríodo caracterizado por uma grande lucidez 
em termos financeiros. Aproveite para fazer 
uma análise profunda nesta área de vida ou 
para negociar uma situação que lhe pode 
trazer resultados lucrativos. 

BALANÇA 23/09 A 22/10
Ao longo deste período aproveite 
para exercer a sua opinião em re-

lação aos outros. Estará também vulnerável 
para dar mais de si mesmo ao próximo. Em 
torno de si, todos sentirão a sua autenticida-
de. Aproveite também para se autoanalisar 
com honestidade e sentirá que a sua mente 
estará mais aberta para trabalhos mais úteis.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Durante esta semana a sua imagi-
nação e sensibilidade estarão mais 

acentuadas. Assumirá atitudes desinteres-
sadas e idealistas envolvendo-se e apoiando 
obras de caridade e sociais. Preste atenção 
aos seus relacionamentos para que as pes-
soas não abusem da sua boa vontade e espí-
rito de sacrifício. Cuide da sua saúde física.

CARNEIRO 21/03 A 20/04 
O desejo de intimidade e empatia, 
em conjunto com a sua sensibilidade 

que neste momento se encontra bastante re-
cetiva e abrangente, poderão contribuir para 
um envolvimento amoroso. Aproveite e deixe 
fluir o seu poder de sedução. O diálogo, o de-
bate e a troca de impressões a dois está muito 
estimulado nesta semana.

TOURO 21/04 A 20/05
Neste período a sua atenção estará 
voltada para tudo o que se relacione 

com o mundo do trabalho. Procurará tor-
nar-se mais eficiente e estar mais atento aos 
detalhes. A sua saúde também poderá estar 
em foco. É uma excelente altura para fazer 
uma dieta e eliminar hábitos que sejam no-
civos para o seu organismo. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06
É uma fase excelente para transmi-
tir as suas ideias aos outros e propí-

cia ao enriquecimento mental. A sua faceta 
apaixonada e romântica poderá estar mais 
ativa, pelo que terá dificuldade em ocultar 
aos demais os seus sentimentos. As ativida-
des de lazer poderão proporcionar-lhe um 
excecional bem-estar.

CARANGUEJO 1/06 A 20/07
Poderá sentir maior necessidade de 
se dedicar a assuntos familiares ou 

do lar, possivelmente como atitude defen-
siva em relação ao mundo exterior. Também 
se poderá sentir com maior propensão para 
a introversão em relação a algo que o preo-
cupa. Se necessário desabafe com alguém. 
Aproveite para descansar e dormir mais.
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO
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HAMILTON

ON IOTAR

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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920-A Dundas Street (East of Cawthra) 
Is looking for kitchen help and serving staff. 
Please call Julio Santos at 905-566-5326

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

Wanted: concrete drivers with DZ licence to 
start immediately. Good salary and benefits. 
Contact: Rene @ ML Group, 29 Judson St 
Toronto - 416.603.7878 - rene@mlgroup.ca

Localização: Terroni - Função: Trabalhador de 
Manutenção Geral
A empresa de restauração, Terroni, procura um 
trabalhador a tempo inteiro na Manutenção Ge-
ral para lidar com uma manutenção de emer-
gência e corretiva nas suas sete localizações no 
centro de Toronto. 
• Desenvolver trabalho geral de carpintaria:  

reparação de paredes e chão, instalar fecha-
duras, reparar portas e ferramentas, limpeza, 
pintura e outras pequenas reparações em to-
das as localizações; 

• Conduzir tarefas de manutenção geral como a 
mudança de lâmpadas, pequenas reparações 
na mobília e equipamentos; 

• Observar e monitorizar os requerimentos 
contínuos de manutenção, identificar repara-
ções necessárias e conduzi-las de acordo com 
as instruções dadas;

• Mínimo de três anos de experiência em manu-
tenção de instalações de restauração ou comer-
ciais;

• Fortes habilidades e experiência em carpinta-
ria e manutenção geral;

• Conhecimento básico do funcionamento de 
equipamento elétrico e mecânico;

• Capacidade para levantar até 40-60lbs.
• Boas capacidades de comunicação e escrita 

em inglês;
• Obrigatório ter veículo próprio, com um re-

gisto de condução limpo;
• Deverá estar disponível para chamadas de 

emergência, inclusive fim-de-semana; 
Salário à hora competitivo e baseado na expe-
riência. 
Envie o seu currículo ou interesse e qualificações 
para o: employment@terroni.com

Igreja Santa Inês 
Salão da igreja
Domingo, 6 de outubro, às 11h30
Inscrições para a catequese, receção de sa-
cramentos da primeira comunhão e crisma

Luso-Can Tuna
Angariação de fundos   
Pearson Convention Centre
Sábado, 14 de setembro, às 18h30
Com o nosso jantar, esperamos angariar fun-
dos para comprar instrumentos musicais.

PCCM 
Baile de Abertura/ Sócio   
Casa do Alentejo
Sábado, 14 de setembro, às 19h30

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

A. M. Barcelos 
21.º Aniversário – Jantar
1263 Wilson Ave, LiUNA Local 183
Sábado, 12 de outubro, às 18h

Casa das Beiras 
Semana Cultural Beirã
Casa das Beiras
21 a 28 de setembro
Abertura oficial sábado (21) às 18h30

416-900-6692
info@mileniostadium.com

PROCURA:

Representantes de vendas 
fluentes em português e inglês.

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

Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

M E D I A  G R O U P  I N C

Agenda comunitária Classificados

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

V M
Cleaning Services Company

Limpeza de casas,
condomínios
e escritórios

437-214-9217
v_m1235@hotmail.com

13 a 19 de setembro de 201950 www.mileniostadium.com



2019 CHEVROLET BLAZER

15% of MSRP
CASH PURCHASE CREDITS ON SELECT 2019 MODELS

UP
TO

ELIGIBLE COSTCO MEMBERS RECEIVE

PREFERRED
PRICING

$500 COSTCO
CASH CARD*+

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

Tony Carvalho  |  cell: 416-275-1417   |  tcarvalho@applewoodauto.com

*Costco Member Exclusive Offer consists of Preferred Pricing and $500 Costco Cash Card. To qualify for the Preferred Pricing, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since 
July 2, 2019 or earlier and must: (1) Register with Costco to receive your non-transferable Authorization Number; (2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible 
new or demonstrator in-stock 2019 Chevrolet: All-New Silverado 1500, Silverado 1500 Limited, Blazer (excl. 2.5L), Camaro (excl. ZL1), Corvette (excl. ZR1), Colorado, Equinox (excludes LS), Tahoe, Traverse and Suburban; 

delivered from July 3, 2019 to July 31, 2019. In addition, to receive a $500 Costco Cash Card by e-mail, submit a redemption form to Costco within thirty (30) days of vehicle delivery and complete a Costco member satisfaction 
survey. Costco will validate your membership at the time of registration and survey completion to determine eligibility.  Please allow three weeks for Costco Cash Card delivery, pending completion of all eligibility requirements; 

including redemption form submission, purchase verification and survey completion. Costco Cash Cards will be emailed to the email address provided to Costco at the time of registration. The purchase or lease of a vehicle does 
not qualify for the calculation of the Costco Executive Membership 2% reward.  Offer may not be redeemed for cash and may not be combined with some other GM Canada incentives. Limited time offer. Conditions and 

limitations apply. Tax, title, registration and license fees, personal property registration fees, and additional products and services are not included in the Preferred Pricing.



FOR SALE 
Jane & Lawrence

GILBERT LOPES
www.soldbygil.com

416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas

416-731-4280

RUI RAMOS
Rep. Vendas

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca 

416-528-4724

Leaside: 1739 Bayview Avenue  
Tel: 416.487.5131

Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W  
Tel: 416.530.1080

Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W  
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com 

Asking $699,000. Open house sat/sun 2-4 pm. 
Great opportunity for a starting family, down-
sizing or investor, main fl oor 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

Fabulous all brick 4 br executive home; nearly 
2000 sq. Ft; 9’ ceilings; located in alliston’s desir-
able west end. Features main fl oor family room 
with gas fi replace, large eat-in kitchen with break-
fast area and w/walk-out to rear fully fenced yard; 
features hardwood, ceramic and high end laminate 
fl ooring; spiral staircase; main fl oor laundry room

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 fl oor, lower level has a 
kitchen with a separate entrance, can be used for 
additional income. Private yard at rear with block ga-
rage. Pleasure to show.

Detach Bungalow on a 28 by 140 lot with a 
detach garage in the back. Fully renovated with 
3 bedrooms and a side entrance. Perfect for 
entertaining. Close to future Eglinton LRT.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Be the fi rst to live in a fully renovated 3 bedroom 
house. Open concept living and dining with a 
huge eat in kitchen, 3 big bedrooms, Laundry 
and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms 
and a built-in garage, basement apartment 
for extra income. Very well maintained home.
Call Daniela to Book an appointment 
416-731-4280

Just Listed
98 Brewster Cres – Jane / Sheppard

Just Sold
73 Smith St 

Just Listed
346 Mcroberts Ave – Caledonia / Rogers

FOR SALE 
Keele/Rogers

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

REDUCED 
Bungalow Keele & Lawrence

 FOR RENT 
$2,500

3 bedroom, 4 bathroom, engineered fl oors, heat-
ed fl oors in all bath rooms and basement, private 
drive, separate entrance to basement, fl oor to 
ceiling windows and much more...
Contact Fernando Ferreira 416-528-4724

FOR SALE 
Investment property

SOLD

4 quartos

Black Creek e 401

4 quartos – 5 casas de banho

Mississauga

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

Bungalow
North of Hwy 9

4 quartos – 5 casas de banho

Casa Nova

Casa de 2 Pisos
Glen Shields

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

SOLD
SOLD

SOLD

SOLD SOLD


