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Iran – United States Crisis
Mario Silva
Opinião

Distinguished Fellow, Ryerson University

Tensions between United States and Iran
began shortly after the taking of American hostages by a group of students
who took over the United States Embassy in Tehran in 1979. The revolution
was originally intended to overthrow the
monarch of Shah Mohammad Reza Pahlavi and replace it with a democratically
elected government. The Shah was a
strong ally of the United States and an
important ally in the region. The Shah’s
regime was seen as an oppressive, corrupt and brutal.

T

he revolution that was unleashed
by many pro democratic forces and
students quickly turned into a religious movement that was well organized
by the clerics of Iran. As well the leader
of the Shia faith in Iran Grand Ayatollah
Ruhollah Khomeini returned from exile
in France to Iran and used the crisis of the
American hostage to solidify his power
and turn the country to an Islamic republic where the clerical class, especially
the role of the Ayatollah as both a spiritual leader and also as the de facto head of

state and the ultimate authority – hence
the title of Supreme Leader.
The revolution replaced a pro-Western authoritarian monarchy with an anti-Western theocracy regime governed by
clerics. Iran today is one of the few countries in the world that is government by a
clerical class – hence why it is a theocracy
and not a democracy.
For several decades now the United
States has had an embargo on trade with
Iran. In 2015 President Barak Obama
signed a nuclear deal intended to dismantle Iran’s nuclear weapons capabilities, a
deal that his successor President Donald
Trump would withdraw from. Since this
time, relations between the United States
and Iran have worsened.
Iran is a major regional power in the
Middle East and play a major role in the
ongoing sectarian conflict between Sunni and Shi Muslims. Most of the over one
billion Muslims are Sunni with only about
20 percent being of Shi’ite faith. Iran has
been involved in several conflicts from
Iraq, Yemen and Lebanon. In Lebanon the
terrorist group Hezbollah, a Shi’ite Islamist organization has been responsible for
the death of many Americans.
On 3 January 2020, the Iranian General
Qasem Soleimani, the head of the Iranian

Revolutionary Guards’ Quds Force, and
was considered the second most powerful person of Iran behind Iran’s Supreme
Leader ayatollah Khamenei was killed
by a United States drone. Soleimani was
considered by most Western countries
as a terrorist and in Iran as a hero. Iran’s
Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
vowed revenge against the United States.
The targeted killing of Soleimani has
strengthen the hands of the hardliners in
Iran who oppose the Iran nuclear deal and
oppose United States involvement in the
Middle East. However, on January 8th, an
Ukrainian flight took off from Imam Khomeini International Airport and was Iranian
officials have admitted was “unintentionally” shooting down a Ukrainian passenger
jet, killing all 176 people on board.
According to President Hassan Rouhani, an investigation found that “missiles
fired due to human error.” There were 57
Canadian nationals on board the downed
flight and Prime Minister Justin Trudeau
described the crash as “a national tragedy”. Trudeau has demanded “transparency and justice for the families and loved
ones of the victims”. All 176 passengers
and crew were killed; it was the first fatal
air accident for Ukraine International Airlines in its existence.

Canada has a large and fast-growing
Iranian diaspora, with more than 210,000
residents and more than 11,000 visa-bearing students. Canada closed its embassy in
Iran in 2012, citing security reasons, and
the countries have had no official diplomatic ties since.
The downing of Ukraine International Airlines flight PS752 on Wednesday came just
hours after Iran carried out missile strikes
on two airbases housing US forces in Iraq.
The admission by the Iranian government
was partly due to deescalate the tensions between the United States and Iran and for fear
of any other American air strikes.
A missile strike on a passenger plane
is not unprecedented. In 1988, an Iranian
aircraft was shot down in error by a US
navy warship and 290 people were killed.
Also, in 2014, a Russian-made missile hit
a Malaysian civilian airliner over Ukraine,
killing 298 people.
In response to the government’s admission, thousands of protesters poured into
the streets of Tehran and other Iranian
cities. The situation is very fluid and any
wrong move by either the United States or
Iran can lead to war. For now the world
is waiting to see what will be the follow
up to the shooting of the airline and the
killing of Soleimani.
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Afinal a quem interessa esta guerra?
Laurentino Esteves
Opinião

Ainda pouco acostumados ao novo ano
de 2020 e de repente o mundo acorda
com um inesperado ataque dos Estados
Unidos da América ao Irão! Ou melhor,
um ataque do presidente Trump, contra
um general do Exército iraniano, alegadamente um terrorista e pouco falado
até entäo…

É

claro que não existem inocentes neste conflito entre os dois países, o diferendo é antigo e nos últimos anos
agravou-se desde a guerra com o Iraque.
Houve sempre muita tensão com o regime iraniano, desde logo com o presidente Obama, que conseguiu um acordo com
Teerão, para travar o acesso deste a armas
nucleares. Sabemos do perigo deste armamento e ainda mais perigoso é nas mãos
de regimes pouco democráticos e pouco
transparentes!
Então porquê agora? E qual a urgência
deste ataque? Não ficou provado que o ge-

neral Qasem Soleimani estaria a preparar
algum ataque terrorista, o que não quer
dizer que não hajam provas do seu envolvimento em atividades terroristas e outras
ainda pouco claras…
Mas claramente este ato do senhor
Trump foi bem calculado e, na minha
modesta opinião, muito mal pensado.
Nesta altura o presidente Trump tem
tudo a ganhar com este ataque, que desde logo desvia a atenção dos media do
impeachment, mas muito francamente
o Trump está muito mais interessado em
ganhar as próximas eleiçōes, e nada que
uma guerra não resolva!
Já foi assim com os presidentes Bush,
com o conflito no Golfo… Os americanos
em geral gostam de guerra e a indústria do
armamento também!
Quando afirmo que esta decisão do
Trump foi mal pensada, acho que atirar
gasolina para a fogueira torna a fogueira
maior e até mesmo explosiva. Um ataque
ainda que cirúrgico tem sempre efeitos
colaterais. Aqueles que apoiam o regime
de Teerão e acreditam na sua elaborada
propaganda têm agora mais argumentos
para continuar a odiar o mundo ocidental,
em particular os EUA.

O maior problema de qualquer guerra,
é que morrem sempre pessoas inocentes!
O avião ucraniano abatido, um Boeing
737-800, voo 752, tinha 176 pessoas a
bordo, das quais 138 teriam ligação para
o Canadá via Kiev, na Ucrânia. 63 canadianospereceram e fica claro que a guerra
tem consequências e que pessoas inocentes morrem. Cada vez mais o mundo é
uma aldeia global e o que acontece no outro lado do globo pode ter efeitos trágicos
nas nossas vidas. O Irão demorou algum
tempo até finalmente admitir que foi por
“engano” que abateu com míssil terra-ar
o dito avião (...). Várias teorias têm sido
divulgadas, umas mais mirabolantes que
outras, mas elas servem todos os envolvidos. A primeira, que o tipo de avião - o
Boeing 737-800 - tem tido vários problemas técnicos e seria fácil culpar o fabricante do avião americano!
O problema é que à noite é muito difícil
esconder o trajeto de um míssil e a explosão deste no ar. Acresce que há imagens
de telemóvel que registaram o momento. Hoje, em qualquer parte do mundo,
há um telefone com câmara para captar o
que quer que seja… A outra teoria - a mais
estranha e a menos falada, talvez por isso

também a mais ousada - é que os EUA abateram deliberadamenteOs EUA deliberadamente abateram o avião ucraniano sabendo que a bordo viajavam um grande
número de cidadãos canadianos e assim
conseguiriam arrastar o Canadá para
este conflito. Como é sabido, o Canadá,
e particularmente o primeiro-ministro
Trudeau, tem sido cauteloso em apoiar
o presidente Trump nesta e em outras
áreas!
Penso ainda que uma escalada de tensão
nesta região, de si já tão perigosa, é uma
tragédia com consequências graves para
o mundo. Vivemos num mundo cheio de
incertezas e fragilidades. As grandes referências até aqui estão com problemas - a
ONU tem perdido a sua influência e está
falida, a NATO está na mesma situação. A
Europa está que nem uma manta de retalhos: entre o Brexit e uma grande indefinição da sua política externa, também não
augura boa coisa!
Caros leitores, depois disto sou obrigado a concluir que esta guerra interessa
somente aos EUA e em particular ao presidente TRUMP!
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Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires

Créditos: DR

“Não há dois lados,
há muitos lados
e muitos interesses
em jogo”

Nacional 2014, atribuído à obra “Wellington, Spínola e Petraeus: O Comando Holístico da Guerra” e o Prémio “Barretina
Mundo”, atribuído pela Associação de Antigos Alunos do Colégio Militar.
Por todas estas e muitas outras razões o
jornal Milénio Stadium quis ouvir a opinião do Brigadeiro-General Nuno Lemos
Pires acerca deste tema. O que está por
a passada terça-feira (7), em cerca
detrás de toda esta situação? O que imde meia hora, o Irão lançou 22 mísplica este confronto? Podemos esperar alseis contra duas bases iraquianas,
gum tipo de consequências no futuro?
utilizadas pelo exército norte-americano,
numa operação vista como uma vingança Milénio Stadium: Brigadeiro-General
pela morte do general iraniano Qasem So- Nuno Lemos Pires, antes de mais gostaria
leimani, após um ataque aéreo dos Estados de lhe pedir que nos fizesse um pequeno
Unidos ao aeroporto de Bagdade.
enquadramento de toda esta situação que
A União Europeia já se mostrou disponí- está a ter lugar no Médio Oriente. Sem
vel para mediar o conflito - o objetivo pas- recuarmos muito na história e sabendo
sa não só por salvaguardar o acordo nu- nós a causa próxima - a morte do General
clear como também por evitar o aumento Soleimani - o que está realmente a causar
e propagação da violência.
tamanha tensão? A proximidade de eleiNuno Lemos Pires é Brigadeiro-General ções nos Estados Unidos da América pode
do Exército e atualmente é também subdi- ter ajudado Trump a decidir autorizar o
retor-geral de Política de Defesa Nacional ataque que teve como resultado a morte
do Ministério da Defesa Nacional e Pro- de Soleimani? Para que aos olhos do povo
fessor na Academia Militar Portuguesa em americano América seja “great again”?
Lisboa, Portugal.
Para além de ser Doutor em História, Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires: A
Defesa e Relações Internacionais pelo ISC- resposta não é simples porque há inúmeros
TE-IUL, é também Mestre em Ciências fatores a ter em conta. E, tal como pede,
Militares, possui uma pós-graduação em sem recuar muito na história, esta última
História Militar, bacharelato em Gestão de crise que opõe EUA e Turquia tem-se aguRecursos Humanos e ainda dois diplomas dizado desde 2003. A expansão da influêndo War College (curso de Promoção de cia xiita dentro do Iraque, na Síria, no Líbano até ao Iémene a sul (para não falar de
Oficiais de Bandeira e curso de Pessoal).
Com 10 livros publicados, colaborações outras regiões menos significativas onde se
em mais de 100 livros, artigos e projetos inclui o Afeganistão), levou a um crescendo
escritos em português, espanhol e inglês, de hostilidade. Nos últimos dois anos os inespecialmente dedicados à história mili- cidentes somaram-se e, ainda mais recentar, estratégia e relações internacionais, o temente, a destruição de um drone ameriseu percurso já lhe valeu 17 louvores na- cano, o ataque à refinaria na Arábia Saudita
cionais e oito internacionais e um sem nú- e, nas últimas semanas o ataque a uma base
mero de distinções, entre elas uma meda- no Iraque e o assalto à Embaixada dos EUA
lha D. Afonso Henriques (1ª Classe) e uma (com as respetivas respostas da outra parte)
“Meritorious Service Medal”, concedida fazia antever um determinado ponto de rupelo presidente dos Estados Unidos da tura. Foi este. Assim, para além das razões
América. Recebeu ainda o Prémio Defesa de política interna, o que não comento, este

O jornal Milénio Stadium desta semana
aborda um dos temas que tem dominado a atualidade mundial - a crescente
tensão no Médio Oriente que envolve,
de forma direta, o Irão e os Estados
Unidos, mas acaba também por abalar
as relações com outros países, como é
o caso do Iraque, Arábia Saudita, Líbia,
entre outros.

N

foi um momento para criar uma situação de
dissuasão futura - dos EUA sobre o Irão dissuadir (deterrence) de mais ações sobre
os americanos, os e os seus interesses (ou os
dos seus aliados).

consequências se podem esperar? Não
apenas para a região, mas também para
o mundo? Isto tendo também em conta
que o Irão já anunciou a sua retirada do
Acordo Nuclear…

MS: O Irão, após a morte de Soleimani,
retaliou de imediato atacando bases norte-americanas no Iraque. No seu entender o
que travou Trump e os Estados Unidos da
América de atacar em força o Irão (como
aliás, o próprio Trump tinha anunciado que
aconteceria caso o Irão atacasse ou pusesse
em causa a vida de norte-americanos)?
BGNLP: Pragmatismo. O que se ganha em
escalar mais o conflito? Em causar mais
mortes? O ataque do Irão não provocou
baixas entre os americanos e, assim, os
EUA sem atacarem militarmente o Irão
(que poderia de facto ser um ato com um
significado muito mais relevante) consegue levar o “conflito” para onde lhe interessa - o acordo nuclear e o aviso ao Irão
para parar com a expansão da sua ação
fora das suas fronteiras.

BGNLP: Ameaça sair do acordo... não foi
bem a mesma coisa. Porque diz que abandona (só no que concerne ao enriquecimento do urânio, ou seja, deixando de
cumprir com o número máximo de centrifugadoras, mas isso não quer dizer que vai
produzir armas nucleares) e, simultaneamente, dá a entender que está disposto a
voltar à mesa das negociações - esperemos
que volte até porque, no mesmo comunicado, o Irão diz que vai continuar a cooperar com a Agência Internacional de Energia
Atómica. Além disso vemos um país (Irão)
que está dividido, com enormes problemas
essencialmente económicos e que parece
não estar mobilizado para uma guerra.

MS: Mais concretamente na Europa, será
que vamos assistir, por exemplo, à entrada de um maior número de migrantes ou
MS: Para além do “confronto” Irão/Esta- refugiados de guerra?
dos Unidos, que se agudizou com a morte BGNLP: Por causa disto, penso que não.
do General Soleimani, esta é uma zona do
MS: Existe um “lado certo” num conflito
mundo onde recorrentemente existem
deste tipo?
diversos conflitos. Há, neste momento,
BGNLP: Claro que não - os conflitos são
países a aclamarem a iniciativa dos Estasempre “matriciais” - não há dois lados,
dos Unidos, como é o caso de Israel (que
há muitos lados e muitos interesses em
entretanto está em estado de alerta) e o
jogo - a única certeza que temos é que o
velho rival do Irão, a Arábia Saudita. Que
agravamento e o uso de violência de forimpacto esta situação terá na região?
ma crescente é mau para todas as partes e,
BGNLP: Provavelmente ... muito menos
felizmente, o “acalmar” dos últimos dias
do que se pensa. Esta situação demonsindicia que esse não parece ser o caminho
trou o que se passa. De forma clara. Todos
futuro - para bem dos que mais sofrem que
os atores regionais e globais aproveitaram
são aqueles que estão no terreno. É muito
para clarificar posições (desde a Turquia
importante, acima de tudo, garantir que o
à Rússia, desde a Arábia Saudita a Israel).
Iraque (palco onde tudo se desenrola) não
A tensão pré-existente continua e tudo
volta à extrema instabilidade de há seis
está em aberto, desde o agravamento até
anos quando surgiu o terrível Estado Islâà possibilidade de um acordo mais amplo
mico (Daesh) - isso é que todos, mas mesentre as partes em conflito - assunto a ver
mo todos, devemos juntar esforços para
- difícil de prever.
não permitir.
MS: No caso de eclodir uma guerra, que
Inês Barbosa/MS
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89 victims from Ukrainian plane
crash had ties with Canada

In total, 176 passengers had died on
board the Kyiv-bound Ukraine International Airlines Flight PS752. 82 were
Iranians and 63 Canadians, however,
many students, faculty and researchers
from more than a dozen Canadian universities were among those who died on
that plane that was shot down. The Canadian Press, the national news agency,
confirmed that 89 victims from Flight
PS752 had ties with Canada.

C

anadians are devasted, as the rest of
the world, and they expect answers
in the next weeks. The plane crashed
in Tehran, where Canada doesn’t have an
Embassy since 2012. Under global aviation
rules, Iran has the right to lead the investigation and according with officials from
the Transportation Safety Board of Canada,
the country is giving Canadian investigators access to the “black box” flight data.
Canadian PM, Justin Trudeau, was the
first international leader to inform that airplane was shot down on 8 January by Iranian missiles. Later the country admitted the
attack and explained that was a mistake.
This is one of the biggest, single death
tolls involving Canadian citizens in the
last 30 years. The worst one was in 1985
when a bomb exploded on board of an Air
India flight over the Atlantic Ocean and
the plane had been en route from Montreal to London. 268 Canadians lost their
lives in that accident.
Milénio Stadium spoked this week with
three experts about it: Miriam M. Muller-Rensh who as a PHD from University
of Victoria in Political Science and International Relations; Anna M. Agathangelou,
an Associate Professor in the Department
of Political Science at York University and
Mohammad H. Fadel, Professor at University of Toronto Faculty of Law.
Miriam M. Müller-Rensch
Milénio Stadium: Why did the Flight 752
crashed and who are the responsibles for
this tragic event?
Miriam M. Müller-Rensch: Without doubt
these two questions are clearly linked
and their answer is just as complex and
open-ended as the still ongoing conflict
between the U.S. and Iran itself which lies
at the heart of the reasons for the shootdown of 752: all of the 176 passengers
killed aboard the Ukrainian jet were civilians, but their deaths occurred on stage
of the theatre of an escalating military
conflict. The overall circumstances of this
tragedy, reasons and effects, lie beyond
personal grief of the victims’ families – a
fact which may even intensify feelings of
loss and injustice.
Right now, one of the few things that

we know for sure, is that flight 752 was
shot down by an Iranian missile. Iranian
President Hassan Rouhani himself called
it a “disastrous mistake” on his Twitter
account. However, it is not fully clear,
whether the casualties were indeed “unintentional” or not – especially as the
Iranian leadership until recently had repeatedly denied their involvement, while
blaming technical failure for the plane
crash. Investigations of the voice and flight
data recorders from the 752 aircraft by UN
aviation agency ICAO who will be supported by Canada’s Transportation Safety
Board (TSB) might give us new evidence
for a better judgement of Iran’s affirmations of innocence. What we also know
something about is the political situation in
Iran at the time when the plane was shot
down. Conflict between Iran and the U.S.
had been escalating tit-for-tat since the official withdrawal of Washington from the
joint nuclear deal to restrict Iran’s nuclear
program in spring 2018.
In the first days of January the conflict
reached a boiling point. Among other,
less radical options to deal with Iran, the
United States decided to target and kill
Qasem Soleimani, a General of the state of
Iran, but also the commander of the “Quds
Force” which the United States recently
declared a terrorist group. Iran’s reaction
to Soleimani’s death had been surprisingly restrained when missiles hit U.S. military bases on Iraq with no fatalities. The
Iranian government had given sufficient
warning before their attack of a military
target and their statements made it clear
that no further military action would follow.
In this climate close to the brink of war,
civilian flight 752 was shot – mistaken for
a hostile missile, as Iranian officials have
claimed. The biggest question which remains is why the Iranian government had
not closed down Iranian airspace to civilian
traffic in this aggressive political climate.

MS: Most of the victims were Iranians.
Iran missed the target?
M.M.Müller-Rensch: As we still cannot say
whether the plane was taken down on purpose or not, we should ask ourselves, what
the death of so many innocent people,
most of them from Iran and Canada, means
for the Iranian government. When General
Soleimani was killed, the conflicting parties inside Iran apparently rallied round
the Iranian flag – a positive development
for the dictatorial regime in Teheran which
has been battling with opposition and discontent for decades, but even more so since
U.S. sanctions hit the Iranian economy. So
the situation for the religious regime had
changed for the better after Soleimani’s
death, delivering a justification for the regime’s anti-Western stance and rigorous

policies towards their own population. The
death of so many civilians, and especially
Iranian and Iranian-Canadian citizens endangered this new won solidarity among
Iranians towards their regime. So the tragedy of 752 clearly did the regime more
harm than good, which speaks for an accident. Interestingly, the regime’s attempt
to downplay the shoot-down as technical
failure further deteriorated the regimes
position. Now, the Iranian people are not
only grieving, but are pretty angry with
their leaders: more and more protesters
are rallying on the streets, calling for justice and a change of the regime’s policies.

MS: After this tragical accident, what
kind of consequences can we expect on
the international level?
M.M.Müller-Rensch: Iran has signaled
full cooperation and support for the investigations of the crash and admitted
being responsible for the shoot-down.
Tragedies like this have happened in similar situations, for example when the U.S.
shot down civilian Iran Air flight 655 in
1988 by mistake. The major question we
should think about now is firstly whether
the tit-for-tat-escalation between Washington and Teheran could have been prevented and secondly what we can do to
prevent similar incidents in the future from
happening. The story between the countries goes way back, when Washington
ended diplomatic relations with the new
revolutionary regime in Teheran in 1979.
Since then, the enmities between the two
countries have turned out to be extremely long-lived. The nuclear deal between
Iran, the U.S. and the European Union
had been a first silver lining on the horizon. And then Washington decided not to
trust Teheran and withdrew from the deal:
One of the major reasons given was Iran’s
de-facto expansionist foreign policy and
the potential threat the increase Tehran’s
influence in the Middle East would pose.
But when Washington withdrew from the
deal, it opened the door for Teheran to get
out of the agreement as well. Without a nuclear deal there is not much else the international community can do to prevent Iran
from arming their nuclear arsenal - except
for military action.
In the prologue to their to a fro, both
parties had step by step moved away
from diplomacy and tended to ignore the
rules of international law. We may never
know for sure, but is very likely that by
avoiding this tug-of-war with military
violence, a war-like situation unnecessarily endangering civilians could have
been avoided, too. Secondly, we have to
be aware that the conflict between the
U.S. and Iran is far from over – a conflict
which still can damage both countries and
their closest allies severely, if it expanded

into a full-fledged war. Without doubt,
another war would harm the warn-torn
region of the Middle East beyond repair
and endanger Europe as its neighbor. The
week of flexing military muscles while ignoring possible consequences has ended
with an outrageous tragedy and all parties
involved better return to the negotiation
table to lend their statements of sympathy
at least a thin coat of credibility.

Mohammad Fadel
Milénio Stadium: Some of the victims
were living in Canada, however not all had
Canadian citizenship. Is this a problem?
Mohammad Fadel: Iranian citizens might
have particular legal issues in making a
claim for compensation against their own
government. US sanctions against Iran
might also make it difficult for Iran to pay
compensation to non-Iranians, although
I can’t imagine that the US would be unwilling to provide an exception to its sanctions regime for purposes of making compensation payments. There might also be
issues involved in who should receive the
bodies of the dead passengers, particularly if the deceased has living relatives in
both Iran and Canada, for example.
MS: Family victims should ask for compensation to Iran or Ukrainian Airlines?
MF: From both Iran and Ukrainian Airlines. Well, there are lots of tricky questions involved in suing another country,
but I am acting under the assumption that
Iran will want to offer meaningful compensation to non-Iranian citizens. They
could, however, assert sovereign immunity if victims attempted to sue them in
foreign courts (I suspect that they would
in fact not agree to be sued in a foreign
court, but that doesn’t meant Iran won’t
offer substantial competition.) At this
stage, however, it would be important to
preserve all possible claims, so it would
also make sense also to seek whatever
compensation is available from Ukraine
Airlines, although there are complicated
questions of international law involved.
Milénio Stadium: Canada has the right to
have access to black boxes of the flight 752?
MF: I don’t know. Presumably Ukraine
would have a greater claim given that it
was their plane that was destroyed.
Anna M. Agathangelou
Milénio Stadium: Why were so many
Canadians on this flight?
Anna M. Agathangelou: There were so
many Canadians on flight 752 as a result of
the existence of a large Iranian community in Canada. There are about 210,000

MILÉNIO | CAPA

17 a 23 de janeiro de 2020

7

Créditos: DR

www.mileniostadium.com

citizens of Iranian descent in Canada per
the latest federal census. Canada is also a
popular country for Iranian graduate and
postdoctoral work. Most of those students
were on winter break and were returning
back to school or to research centers to
continue with their research work. As
there is no direct flight from Tehran to Toronto, the Ukraine International Airlines
flight was the most affordable one and its
route was from Tehran to Kiev to Toronto.
Milénio Stadium: Canadian PM was the
first international leader to advance that
the airplane was hit by Iranian missiles,
which was later confirmed. Do you believe this was a retaliation because of Gen.
Qasem Soleimani death?
A.M.A.: Trudeau’s speculation on who hit
the plane ended up being accurate. Iranian missiles, two of which hit the passenger jet in around 30 seconds, ended up
killing all 176 people on board. The Iranians decided to attack in retaliation for the
American strike that killed Gen. Qasem
Soleimani last week.
MS: How was diplomatic relationship between Canada and Iran before this accident and how will it be from now on?
A.M.A.: The diplomatic relations between
the two countries have been ridden with

tensions. In 2012 diplomatic relations
ceased. The Canadian embassy closed,
and Canada expelled the Iranian diplomats from Canada on the grounds that
Iran was not in compliance with a UN Security Council resolution about its nuclear
program. The Harper Conservatives went
so far to list Iran as a state terrorist sponsor and list the Revolutionary Guard and
the Quds Force, led by Gen. Qasem Soleimani, as terrorist operations. In 2016 Mr.
Trudeau and the liberals announced their
interest in re-establishing diplomatic ties
with Iran with the possibility of restoring
diplomatic ties. Since the “accident” Mr.
Trudeau has spoken to President Hassan
Rouhani of Iran and demanded that the
Iranian cooperate with Canadian investigators. In the last few days, Mr. Trudeau
has called for the victims to be identified
and repatriated for burial as well as for Iran
to compensate the families. In his words,
“I am hurt like all Canadians. I am angry
like all Canadians. But unlike many people
I have a job to do that will be able to help
these families directly. Getting answers for
them is my entire focus right now.”

A.M.A.: Indeed, this is a huge geopolitical
structural loss not only for Canada but also
for Iran and the rest of the world. The majority of the Iranians whose destination
was Canada were the best minds in the
world carrying out substantive and innovative research programs as well as contributing immensely in the enhancement
of the Canada. Caught in the fire between
the “compulsive” decision by the US to kill
Gen. Qasem Soleimani and Iran to avenge
his death these innocent Canadians were
killed along with the rest of the passengers.
The rhetoric of Donald Trump about Soleimani being a killer and a terrorist as well
as his threats that the US has the biggest
“weapons” in the world to the immediate denials of the Iranian government that
they shot the plane and killed all passengers evade the fact that these are killings
and those who lost their lives cannot be
just understood as “collateral damage”
or the unintended result of military operations. Such rhetoric’s are technologies of
violence. They contribute to reducing the
culpability of the military leadership in not
tending to the non-combatant lives.

A.M. A.: In some ways, I think it is not
only about having the “weapons” or
what Trump says the “missiles…[the] big
[ones]” but also how the military leaders
and others decide to use them. However,
this case as many others have proven to
us is that when the weapons are available
leaders and even civilians rush to them to
redress their concerns, problems, or issues
that they face. The existence of technologies of force and violence such as weapons
of any kind is not enough to “kill” people.
What kills people are political choices.
However, if the whole of society or the
whole of our planet is militarized, that
is it involves itself in investing resources
and peoples with processes and practices
ready for military conflict and violence, it
makes it very difficult to use diplomacy,
for instance, when wanting to redress
problems and engage with conflict. Living
in a planet that most societies are deeply
inscribed with a garrison state mentality
and hypermasculine rhetoric and language (i.e., President Trump stating that
he “will never allow Iran to have a nuclear
weapon” as if he is God) it is impossible to
MS: Iran plane crash killed 63 Canadians - MS: This proves that it’s not only about see our way and our power beyond guns
it’s already considered one of the biggest dis- having weapons, but knowing how to and weapons.
asters involving Canadians in recent times.
use them…
Joana Leal/MS
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Perda de vida desnecessária
Peter Ferreira
Opinião

Transparência, responsabilidade e justiça da parte do Irão na queda do voo 752.

O

Canadá, mais uma vez, encontra-se numa situação sobre a
qual tem pouco controlo. O
Canadá pode ter um alto nível moral ao exigir respostas, transparência,
responsabilidade e justiça do Irão na
queda do avião ucraniano, mas isso é
o limite da sua influência mesmo que
os investigadores canadianos tenham
agora acesso ao local do acidente e à
análise das caixas pretas.
No final do dia, não houve baixas
americanas pela decisão do presidente
Donald Trump de matar o General Qasem Soleimani, do Irão, mas 176 outras
pessoas morreram, incluindo 57 cidadãos canadianos e muitos mais cida-

dãos iranianos que estavam a caminho
do Canadá. O Irão retaliou o assassinato disparando uma enxurrada de armas
contra bases no Iraque. Esses mísseis
causaram poucos danos, mas cerca de
duas horas depois o exército iraniano
chegou à conclusão de que um grande
objeto em movimento sobre seu espaço
aéreo era hostil e disparou mísseis antiaéreos, derrubando um avião civil e
matando todos a bordo.
O Canadá não tem acesso às autoridades iranianas no Canadá porque
Otava expulsou diplomatas iranianos
em 2012 e fechou a embaixada. Esse ato
foi assumido pelo Governo anterior (de
Harper), mas embora Trudeau tenha
condenado a medida e prometido restabelecer relações, isso nunca foi feito.
Os interesses canadianos com o Irão foram tratados por diplomatas italianos.
As negociações com o Irão são mais
uma questão de relações internacionais sobre a qual o Canadá luta para se
fazer ouvir. Para complicar ainda mais

as coisas, o Irão não reconhece a dupla
cidadania; portanto, no que diz respeito a esses passageiros, o que possuem o
segundo passaporte do Canadá, podem
não ser reconhecidos pelo Irão.
No entanto, os Estados Unidos não podem culpar somente o Irão pelo desastre
humano. Eu quero acreditar que ninguém pretendia que civis morressem.
É assim que ocorre com consequências
não intencionais - e porque os governos
devem pesar cuidadosamente a decisão
de usar força mortal. O Governo dos
EUA está a contar uma história questionável e possivelmente falsa sobre a
decisão de matar Soleimani. Em vez de
reconhecer que Soleimani foi morto em
represália, os fiéis a Trump argumentam
que a morte era necessária para evitar
ataques iminentes e que apenas o assassínio do mesmo poderia impedi-los.
Entretanto o Canadá espera que alguém seja responsabilizado, apesar das
aparentes detenções dos considerados
culpados de causar esta tragédia. Por-

tanto, o Canadá espera nervosamente,
observando de fora enquanto outros
determinam o destino de questões que
são de grande preocupação para nós.
É uma consequência dos tempos, mas
também da relutância de Otava em se
envolver de maneira profunda ou direta demais como força independente
nos assuntos internacionais.
Como em muitas outras áreas, o Canadá argumenta diante do seu povo e
da comunidade internacional e propõe
uma ação conjunta com outros como
forma de obter resultados, mas no fim
só pode confiar na boa vontade do
Irão. Os 57 canadianos que morreram
no avião, e os outros 80 com ligações
a este país, ainda estariam vivos se os
iranianos não tivessem derrubado o
avião. Essa é a realidade.
Algum dia, Otava pode aprender que
países não ganham respeito apenas
com palavras. É preciso agir para além
do mínimo apesar de, às vezes, poder
ser inconveniente, caro e até doloroso.
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Donald Trump will be
re-elected and here’s why…
Vincent Black
Opinion

Whatever you think of President Donald
Trump - hate, admire, despise, loath, respect -, you have to admit that under so
much constant pressure and criticism he
has held up pretty good. Almost from day
one the word impeachment seems to have
followed Trump every day in his first administration. He speaks from the heart and
has authenticity but is so hated from the
left / democrats.

I

n the corrosive and dangerous Trump
presidency, the outrages fly so fast and
the chaos mounts so thoroughly that it’s
easy to pass off the entire unsettling phenomenon as one more made-for-TV-and—
Twitter unreality show. New outrages drive
the previous ones from our minds.
In recent days, two questions have dominated the discussion…Did he abuse his presidential power to boost his own political fortunes by pressuring Ukraine to investigate
former Vice President Joe Biden and his son
Hunter? And is he obstructing justice by not
cooperating with an impeachment inquiry?
These two questions have such enormous
consequences for the nation that they over-

shadow other alarming actions and traits.
But we must not disregard the many other
actions that have led to the hollowing out
of our institutions, the cheapening of our
spirit, the undermining of our values. Faced
with the challenge to unseat, indeed, to repudiate, Trump and his pernicious program
for America, it’s essential not to forget the
true changes he has done, continues to do
and threatens to continue make changes to
make America Great Again.
Aside from all the name sawyers, Trump
has delivered a stable economy and one that
continues to grow each and every day with
a strong backing that this president will
continue to keep his foot on the gas.
Middle-class Americans incomes have
risen quite sharply under Trump than during Barack Obama’s final years. Workers
should finally be getting big raises with the
unemployment rate down to 3.5%. Unemployment under Trump with all the sectors has gone down, the blacks and Hispanics have had record low unemployment,
setting up record breaking statistics under
the Trump administration. The economy’s
overall performance has changed overwhelmingly since Trump took office, with
GDP numbers moving up.
Creating a wall on the southern boarder
has made America safer from many illegal
residents and has brought the true conversation about immigration to the forefront
and has helped stop illegals from entering
the US and eventually up to Canada. Despite

Trump’s insistence on a wall, the number of
illegal border crossings have already been
going down.
According to the Centre for Migration
Studies, people who enter the country
legally and overstay their visas account for
about two-thirds of new undocumented
immigrants. Trump has put the focus on
illegal immigration, and it has also stopped
guns and drugs from entering the US and
again ultimately these things make there
way up to Canada.
China and North Korea both very important issues that previous presidents were
being played, but Donald Trump has stood
up to these countries and clearer diplomatic conversations have taken place. In my
opinion, these two countries and in particular China are the long-term threats and
major competition to the US and to a lesser extent Canada. Donald Trump under his
watch, has managed to keep these countries
in check and pay their fair share.
This past week, the issues with Iran and
the global attention with the killing of Soleimani was something that needed to be done.
No other previous US president had the balls
to take this guy out, one of the biggest killers this world has seen. This move may have
saved thousands of lives worldwide and
even though he has taken criticism, this was
something that needed to get done.
Trump’s primary achievement has been
upending the US drive for world domination. He has tried to establish contacts with

so-called rogue states like North Korea. The
Democrats have also attempted to connect
Trump to Russian at every opportunity in
order to discredit or impeach him.
Donald Trump strong pro-Israeli position
will be another major reason why he will
be re-elected. Trump recognized Jerusalem
and the Golan Heights as part of Israel, his
strong anti-Semitism has gained him much
respect and support globally.
Healthcare under Trump is another
positive on the road to re-election. The
Obamacare program proved inconsistent
and needed to be fixed or replaced. Trump
is trying to resolve the issue in his own way
– by offering to import drugs from Canada
and selling at the best prices.
New medical procedures and an open
system would work better for many Americans and will put much less strain on their
economy.
A big plus for the Trump re-election bid
is weak opponents. Democrats Joe Biden is
likely to be Trump’s opponent in the upcoming presidential election, with Bernie
Sanders making a very strong push to overtake Biden. Both candidates will not get
close to Trump’s re-election bid.
Regardless of what you may think of
Donald Trump…his crazy twitters, his off
the cuff remarks and yes some of them may
be to far off, but his heart is in the right place
and he does and says what most folks are
thinking.
He will not be FIRED…. he will be REHIRED.

Americanos que adoram Trump

e Americanos que odeiam Trump
José M. Eustáquio
Opinião

É importante desafiar o complexo ‘estilo militar’ dos EUA, especialmente nesta
época de Trumpismo...

A

té agora, 2020 tem sido um inferno para a paz e estabilidade global.
A morte do chefe das forças Quds
do Irão, o general Soleimani, num ataque
aéreo dos EUA, foi imprudente estrategicamente e legalmente questionável. A resposta militar do Irão, que resultou no abate
de um avião comercial no seu espaço aéreo,
matando 176 civis a bordo, foi um episódio
trágico e potencialmente criminoso. E ain-

da, as ameaças de bomba a locais culturais,
as disputas de violação da soberania do Iraque e a detenção (e depois libertação) de um
diplomata. Tem sido a punição de várias semanas de violações da lei internacional.
Então o que se faz quando tanto as autoridades iranianas como as autoridades
americanas têm demonstrado pouco cuidado com os civis que são apanhados no
fogo cruzado? Podemos começar por não
nos esquecermos que a vida das pessoas
está dependente deste equilíbrio e que o
mundo tem o dever de os apoiar e não os
abandonar.
Nos EUA é tentador permanecer na linha ideológica habitual: criticar a administração Trump pela sua precipitação ou
pelas suas comunicações, e hesitar mostrar
solidariedade com os protestos iranianos
por medo à intromissão ao estilo de Trump
– ou, se fores um apoiante do Trump, ime-

960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
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diatamente pedir uma guerra com o Irão
com a suposta intenção de “libertar” a
população. Os americanos são propícios
a envolverem-se em questões no Médio
Oriente nesses termos reduzidos. Contudo, escolher ver o Irão através das lentes da
política doméstica americana significa escolher não ver a verdade. Os apoiantes de
Trump são culpados disto.
É um americano furioso com a Administração Trump e com a sua agressão para
com o Irão? Foque então alguma dessa
energia a questionar se a saída dos EUA do
Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas foi a decisão estratégica certa quando o país poderia ter usado essa filiação para
convocar uma sessão especial para verificar o regime iraniano sobre a sua violenta
repressão, na onda de protestos do passado mês de novembro onde aparentemente
morreram mais de 1500 pessoas. Lembre-

-se que sem o envolvimento do Canadá, da
Ucrânia e da comunidade global na exigência de respostas referentes à queda do avião
752, provavelmente o Irão não iria admitir
responsabilidade pela tragédia das suas
próprias pessoas. O combate pode não ser
intervenção, mas também não é apaziguamento. O envolvimento através de um processo coletivo e multilateral funciona, desde
que a comunidade internacional continue a
fortalecer as organizações multilaterais que
os apoia e não as destrua por dentro.
Por isso, por favor, responsabilize o
Trump e os membros do seu gabinete governamental. Apoie esforços para limitar
os poderes do presidente dos EUA para que
não entrem noutra guerra sem necessidade, longe do seu país, mas matando inúmeras pessoas noutro continente. Desafie
de frente o veneno do complexo industrial
militar dos EUA.
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“Um dia eu vou dizer-lhe que
ela foi a Personalidade do Ano…”
#ForEvaStrong dispensa apresentação na
comunidade portuguesa. De tal forma que
no passado dia 11 de janeiro o salão da Local 183 voltou a encher com cerca de 1000
pessoas que queriam, através dos seus
donativos, ajudar a bebé Eva a ter uma vida
próspera, longa e com muita saúde. Mas
para isso Eva necessita do medicamento
mais caro do mundo – Zolgensma - que
custa cerca de três milhões de dólares.

Créditos: Carmo Monteiro

Local 506 cobriria os custos.
José Picão, empresário, também fez questão de se juntar com a sua família a esta causa, antevendo uma noite de grande sucesso.
José Picão confidenciou ao Milénio Stadium
que a união que se tem criado à volta da bebé
Eva foi algo que não estava à espera e que
“foi uma surpresa. Quando me disseram que
eram precisos três milhões de dólares nunca
pensei que a comunidade fosse ajudar como
tem ajudado”. Amiga pessoal de Jéssica e Ricardo, Krystle Ferreira, que ficou devastada
quando soube do diagnóstico da Eva, não tem
dúvidas: “Quero fazer parte, dar assistência à
Jéssica e ao Ricardo e continuar a apoiar a família durante esta fase difícil das suas vidas”.
Quem também tem acompanhado a Jéssica e o Ricardo nesta luta desde do início é a
família Mare. David e Cynthia, familiares da
Eva, contaram ao Milénio Stadium como o
diagnóstico da Eva os afetou: “Somos pais de
duas meninas pequeninas e mudei a minha
maneira de pensar (…) se nós estivéssemos
nesta situação o que é que nós íamos fazer?
Por isso, estamos aqui… para salvar uma
vida!” , disse David Mare.

Créditos: Carmo Monteiro

O

s pais de Eva Batista lançaram uma
campanha de angariação de fundos
em outubro e desde então já conseguiram juntar, aproximadamente, um milhão e 600 mil dólares entre jantares, almoços, leilões, etc.
De forma não intencional, a condição clínica da bebé Eva apelou à união e à solidariedade e o empenho da comunidade portuguesa na Grande Área de Toronto tem sido
notável e incomparável.
Pai e cidadão ativo na comunidade, Fernando Ferreira não ficou indiferente à situação da família Batista e tem acompanhado
o caso e apoiado a causa desde o primeiro
momento. Ao Milénio Stadium manifestou
a sua admiração e satisfação em ver a comunidade tão empenhada em ajudar a bebé
Eva a conseguir o indispensável medicamento. Agente Imobiliário, Fernando Ferreira aproveitou a oportunidade para lançar
um desafio a todos os colegas de profissão:
“Queria fazer um apelo a todos os agentes
imobiliários. Sugiro que tirem um bocadinho da percentagem da sua comissão, não
é preciso tirar muito (…), mas se todos se
todos nós começarmos a fazer isso, vamos
chegar ao montante mais depressa”.
Tony do Vale, em representação da Local 506, apresentou a solidariedade dos seus
membros que também não ficaram indiferentes e trouxe um donativo em cheque
no valor de cinco mil dólares. Tony do Vale
chamou a atenção para o facto de já existirem
mais duas bebés na comunidade portuguesa
na mesma situação da bebé Eva e que a Local
506 também está a ajudá-las. Destacou ainda
que se o medicamento estivesse disponível
no Canadá, o plano de benefícios de saúde da

Ricardo Batista, pai da bebé, muito emocionado, confidenciou ao Milénio Stadium
como foi importante para a família ter a
Eva a passar o primeiro Natal em casa, com
alegria e amor. Sobre os mais recentes desenvolvimentos no quadro clínico da Eva, o
tratamento com a Spinraza ainda não trouxe os resultados que Jéssica Batista esperava
ter, mas não perde a esperança que estejam
para breve. Eva, agora com cinco meses,
apesar de todas as adversidades “continua
a crescer, rir muito, gosta de ver e ri-se a
ver os bonequinhos dela e nós brincamos
muito com ela à noite”, disse Ricardo Batista, claramente emocionado.
A história da pequena Eva originou um
movimento de união e uma onda de solidariedade nunca vista na comunidade portuguesa, factos que levaram o Milénio Stadium
a distinguir esta bebé como a Personalidade
do Ano (2019). Quando questionados sobre
a escolha do nosso jornal, Jéssica Batista respondeu com orgulho: “Fiquei tão contente…
não estava à espera! (…) Eu sei que um dia eu
vou dizer-lhe que ela foi a Personalidade do
Ano. Gostei muito!” e Ricardo Batista não

hesitou em guardar “uns poucos jornais. Um
para ela, um para mim, um de reserva caso
algum se estrague. Guardei para que ela um
dia possa ver o que a comunidade fez por ela e
o que ela significou para a comunidade. Mostrar-lhe o apoio que tivemos para a ajudar…
um dia ela vai saber e vai agradecer!” concluiu emocionado.
Numa noite que tinha como objetivo angariar fundos através de leilões e sorteios,
destacaram-se dois pontos altos: o sorteio de
um vale no valor de 50.000 dólares em renovações e o leilão da camisola de Cristiano
Ronaldo, referente ao Campeonato da Europa de 2016, que resultou numa disputa acesa
entre Fernando Ferreira e José Picão, tendo
este último arrematado por 30.000 dólares.
Depois de um fim de semana que podia ser
de alguma alegria, o estado de saúde de Eva
agravou-se e encontra-se neste momento na
Unidade de Cuidados Intensivos Pediátrica
do SickKids com uma pneumonia e com um
quadro clínico reservado. À bebé Eva desejamos as rápidas melhoras e aos pais, Jéssica e
Ricardo, muita força.
Carmo Monteiro / MS
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Há várias formas de ajudar

Créditos: Carmo Monteiro

Há acontecimentos que provam
a força da união na comunidade

Sábado (11) foi a cor rosa a favor da Eva que mais uma vez movimentou uma multidão

autorizado! Faz ou não faz confusão? Eu
percebo que há regras mas ao ponto de…
sem comentários.
ão compreendo a razão de neste
Dizia o pai da Eva que lutavam para que
país, que faz parte do G8 e várias
um
dia seja suportado pelo Governo não só
vezes fica nos primeiros lugares
como o país com melhor qualidade de para a filha mas também para os que previda, não ser autorizado o medicamento. cisam e outros que possam vir a precisar.
Não percebo a razão mas também não me Boas e bonitas palavras. Será que a classe
governativa ouve coisas como estas com
dei ao cuidado de me informar sobre o asatenção? O futuro o dirá. Vamos continuar
sunto, mas faz-me confusão como a muia ajudar e a incentivar os nossos amigos
tos de vocês faz de certeza. É inaceitável e
para que seja possível salvar esta criança e
uma falta de respeito e tudo não passa de outras. Como o pai da Eva disse, ela (a Eva),
negócio. Eu agora pergunto: onde está a um dia vai agradecer. Eu tenho a certeza
classe política nestas alturas que tanto de- que todas as crianças o vão fazer, por isso
fendem o bem estar do cidadão em geral? vale a pena continuar a lutar.
Enviam resultados como que seja um país
A comunidade aderiu em grande como já
com um sistema de saúde dos melhores do o tinha feito no passado recente, com muita
mundo e, no entanto, um medicamento força e provou que é em causas como esta
que está a fazer falta a mais que uma crian- que se deve fazer um esforço acrescido - toça na nossa (comunidade e outras que não dos participavam e incentivavam em grutemos não tem conhecimento), não está pos para angariar o mais possível. Foi boni-

o valor necessário para o tratamento
seja conseguido.
Augusto Bandeira
Opinião

Sábado, dia 11 de janeiro, organizou-se mais um evento para angariação
de fundos a reverter para a Eva. Depois de já ter estado presente em alguns eventos de angariação para este
fim, fiz questão de mais uma vez estar
presente. Ouvi e verifiquei o sofrimento
dos pais da Eva que ainda não os tinha
ouvido. Não é fácil para eles, na situação que se encontram - nota-se aflição
para salvar a vida da filha, uma criança que tem tudo pela frente. Ao ouvir
as palavras da mãe qualquer pessoa
fica emocionada e sem ter resposta
ou qualquer capacidade para apresentar alternativa para se resolver o caso,
nem para onde se virar. Eu espero que

N

to e é de louvar a atitude de certas pessoas
a desafiarem outros a puxar pela carteira,
são coisas assim que demonstram que afinal a comunidade está atenta e sabe como
e para o que se deve ajudar. Parabéns a todos pelo esforço que se tem feito em prol da
Eva e de outras crianças que se encontram
na mesma situação. Fala-se na Eva porque
têm sido mais agressivos com o problema e
daí o nome da Eva ser mais badalado. Não
podemos esquecer que é através das ações
positivas e da ajuda ao próximo que podemos reparar erros do passado - a boa fé
do saber escutar e depois ser ouvido, o ato
de se doar significa ajudar o próximo, fazer outros felizes de alguma forma. O mais
simples que seja sua ação pode tornar-se
num alívio para muitos, por isso não deixe
para amanhã. Faça o seu donativo e ajude
na luta para se conseguir que o medicamento seja autorizado neste país.

PLEASE HELP US! We are looking for
donations to receive Zolgesnma the
most expensive drug in the world. We
are begging our community and
anyone willing to help donate. Any
donation makes a difference and will
get our daughter Eva that much closer
to this life-saving medication.
Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type
One. SMA is a nightmare. It is a disease that robs babies of physical strength by affecting the motor
nerve cells in the spinal cord, taking away the ability to walk, eat or breathe. SMA Type One specially, is
the most severe, diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy and healthy life,
and we are ready to do whatever it takes to ensure she receives the best medical care available.

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong
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FADOalado
esgotam
em Toronto
Os FADOalado vieram em digressão ao
Canadá e esgotaram a Casa dos Açores
de Ontário. A banda terceirense foi criada em 2016 e já atuou na Tasca do Chico,
uma das casas de fado mais conhecidas
de Lisboa.

Créditos: Joana Leal

A

organização do evento foi fruto de
uma parceria entre o clube açoriano e uma jovem terceirense, natural
da Praia da Vitória. “Emigrei há seis anos
e antes organizava eventos na Praia com
o meu marido - ele há cerca de 20 anos e
eu comecei apenas nos últimos cinco com
ele. Já conhecíamos os FADOalado e a
nossa intenção foi trazer cá projetos de valor das ilhas e divulgar os jovens que têm
muito talento. Mas não vivemos disto, temos apenas este bichinho cá dentro”, disse Sara Costa ao Milénio Stadium.
Sara avançou que algumas mesas estavam vazias porque devido ao mau tempo
“algumas pessoas que vinham de longe,
de Cambridge e de Montreal acabaram por
cancelar” e informou que o próximo evento será um almoço de convívio praiense.
“No ano passado já tínhamos feito este tipo
de evento e este ano o convite surgiu através do presidente da Câmara Municipal da
Praia. Depois teremos, talvez, uma surpresa antes do final do ano, mas ainda é cedo
para confirmações”, contou.
No dia 19 de abril o almoço de convívio
praiense vai ser seguido do espetáculo Cinco Padres Meia Missa com os comediantes
Cláudio Oliveira, Flávio Rocha, Hernâni
Rocha, John Borges e Ricardo Martins.
A presidente da Casa dos Açores de
Ontário sublinhou que a casa está sempre

Sara Costa com Suzanne da Cunha, a presidente da Casa dos Açores de Ontário

aberta para iniciativas desta natureza. “A
Sara é minha amiga e esta é a segunda vez
que trabalhamos juntas. Esta é a nossa
primeira festa do ano e penso que estamos a começar muito bem. O jantar foi
feito aqui no nosso clube, mas a Sara foi a
grande impulsionadora, digamos que foi
uma colaboração”, explicou Suzanne da
Cunha ao nosso jornal.
A banda tem 10 elementos, quatro mú-

sicos e seis vozes femininas. A fundadora,
Sara Mota, aproveitou para rever o irmão
que vive no Canadá há quase cinco anos.
“Na ilha Terceira somos uma ilha de artistas e costumamos dizer que em casa sim
casa não tem alguém que canta ou que
toca. O projeto surgiu porque todos gostamos de fado, somos amigos e gostamos de
cantar juntos. FADOalado porque queria
que fosse um nome sonante. Fado é des-

tino e alado é liberdade para voar, e é isso
que fazemos, procurando sempre respeitar o fado purista”, informou.
A banda tem seis originais e em abril
vai lançar um álbum. “A inspiração para
criar os originais às vezes vem da pressão,
ou seja, quando vamos atuar à Praia ou a
Angra queremos dedicar-lhes uma música e então elas acabam por nos inspirar
para criar as letras e as músicas. Temos
seis originais- Abraça-me; Terceira Meu
Fado; Terra Mãe; Dou Por Mim; Portugal;
FADOalado e se tudo correr bem vamos
lançar o CD em abril, mas ainda não temos
a certeza porque às vezes é difícil arranjar
tempo”, acrescentou.
O espetáculo, que decorreu no passado
sábado (11), foi pautado pelo sentido de
humor característico da ilha Terceira e por
uma grande ovação da plateia. Fazem parte do grupo os músicos Bernardo Oliveira
(percussão); Diogo Brasil (guitarra clássica); Gonçalo Fonte (acordeão); Ricardo
Martins (bandolim) e Tânia Gaspar (piano).
Nas vozes Filipa Lima; Ivânia Pires, Leandra Mota; Lizélia Toste e Sara Mota
O grupo já atuou em quase todas as ilhas
e na tour ao Canadá atuaram na Igreja de
São José em Oakville, na Casa dos Açores
de Ontário e na Casa do Alentejo de Toronto. “Foi um ano muito bom, fizemos 28
concertos. Estivemos em Boston, nos EUA,
em maio; já fomos a Portugal Continental
duas vezes e corremos as ilhas quase todas,
faltam só Santa Maria, Flores e Corvo.
O fado regressa à Casa dos Açores a 21 de
março com a fadista Vera Brasil, também
ela vinda da ilha Terceira, nos Açores.
Joana Leal/MS

643 Chrislea Rd. Unit 6,
Vaughan, Ontario L4L 8A3

(905) 856-5599
Info@olympictrophies.com
www.olympictrophies.com
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Bailão e Stiles debatem
crise imobiliária em Toronto

Ana Bailão – Créditos: Joana Leal

Arrendar casa em Toronto ficou mais caro
em janeiro de 2020: o aumento é de 2,2%
e alguns dos inquilinos que têm contratos de arrendamento antigos estão a ser
pressionados a sair pelos senhorios. A
vereadora e a MPP de Davenport, Ana
Bailão e Marit Stiles, discutiram terça-feira (14), na St. Helens Catholic School, a
crise imobiliária de Toronto numa sessão
aberta à comunidade.

N

o encontro falou-se do novo plano de habitação de Toronto para
os próximos 10 anos, abordou-se
o programa municipal RentSafe Toronto
e falou-se dos direitos dos inquilinos. A
sessão contou com a presença de três associações ligadas a este ramo – a Federation Metro Tenants’ Association (FMTA),
o Neighbourhood Information Group e
o Advocacy Centre for Tenants Ontario.
Estiveram também presentes vários responsáveis do departamento de habitação
da Câmara Municipal de Toronto e dois
representantes do movimento “394 Dovercourt Rd”, um grupo de inquilinos que
se recusa a abandonar o prédio desde que
este foi adquirido por um grupo imobiliário internacional que quer aumentar o
preço das rendas.
Benjamin Puglia é um desses inquilinos e
aceitou falar ao Milénio Stadium. “Eles podem facilmente duplicar o preço da renda
onde vivo. Primeiro começaram por me
oferecer dinheiro para sair e entretanto
já se passaram dois anos. Neste prédio temos 10 inquilinos nesta situação e é muito

Marit Stiles – Créditos: Joana Leal

stressante porque sentimo-nos inseguros
e sabemos que se sairmos muito provavelmente não vamos poder voltar a morar em
Toronto. Eu pessoalmente não consigo pagar uma renda de $2,000”, lamentou.
Para quem enfrenta algo semelhante,
Benjamin recomenda que partilhem a história com os vizinhos e que procurem apoio
jurídico. “Nem todos podemos pagar os
honorários de um advogado, mas existem
associações que prestam apoio pro bono.
Acreditem que não estão sozinhos e que
têm mais hipóteses de vencerem se lutarem em conjunto”, aconselhou.
O novo plano municipal quer criar,
numa década, mais de 400,000 novas
unidades destinadas a famílias com baixos
rendimentos e estas associações sublinharam a importância dos inquilinos conhecerem os seus direitos e documentarem
todo o seu caso.
Na cidade, onde existem mais de 2 milhões de quartos vazios e onde a procura é
maior do que a oferta, os preços continuam
a aumentar. “Na última década temos a assistido em alguns casos a aumentos de 30%
e a nível municipal o que estamos a tentar
fazer é incentivar a construção de novas
unidades e de novas casas para conseguirmos fixar as pessoas em Toronto”, disse
Ana Bailão ao Milénio Stadium.
A realidade das famílias mudou e parte
do problema parece também ser cultural.
“Esta é uma cidade de imigrantes e o sonho americano traduz-se numa casa com
garagem separada e dois carros à frente,

era assim sobretudo nos anos 60 e 70. Entretanto esses proprietários tiveram filhos
que casaram e saíram da área e hoje essas
pessoas moram sozinhas. O nosso grande
desafio é criar um mercado flexível que vai
de encontro às necessidades dos inquilinos
que hoje têm famílias muito mais pequenas”, disse Ana Bailão ao Milénio Stadium.
Bailão recordou o sucesso do programa
que a autarquia desenvolveu em 2016 com
a Universidade de Toronto e que junta seniores e jovens estudantes na mesma casa
e sublinhou que uma das soluções passa por
permitir que os proprietários criem apartamentos dentro das suas próprias casas. “Se
tinham uma casa muito grande e hoje há
muitos quartos vazios será que não podem
criar um apartamento na sua casa? Estamos a trabalhar em conjunto para encontrar uma forma fácil de transitar para este
modelo porque acreditamos que é benéfico
para todos. Os idosos têm uma fonte extra
de rendimento que pode ser um complemento à reforma e as novas gerações mantêm-se em Toronto”, adiantou.
O custo da habitação em Davenport é um
dos principais assuntos nos escritórios da
vereadora e da MPP. “Alguns dos arrendatários de Davenport estão a viver momentos difíceis porque as rendas estão cada vez
mais caras e esta sessão serve sobretudo
para eles conhecerem alguns dos seus direitos. Há muito pouca proteção para os
inquilinos e infelizmente um dos casos
mais comuns é quando o senhorio decide
fazer obras de melhoramento no prédio

para depois alugar os apartamentos a preços mais elevados. Muitos dos inquilinos
de Davenport são vítimas deste processo a
acabam sem terem um teto para morarem e
infelizmente também temos muitos artistas
nesta situação”, referiu Stiles.
A MPP eleita pelo NDP tece críticas ao
Premier de Toronto, Doug Ford, e lamenta
que os Conservadores tenham contribuído
para o problema atual. “Para a classe média
é muito difícil encontrar em Toronto uma
casa que consigam pagar. Sou mãe de adolescentes e preocupa-me que eles tenham
de ir morar para longe porque não conseguem pagar uma casa em Toronto. Sempre
defendemos que era importante fiscalizar o
mercado de arrendamento, mas o Governo
Conservador arranjou forma de eliminar
essas medidas. Acredito também que os
nossos vereadores deveriam ter mais poder para negociar com os construtores de
forma a termos mais casas acessíveis para
todos. É lamentável que o Doug Ford lhes
tenha retirado tanto poder neste último
ano e meio”, informou.
Stiles sustenta ainda que o Governo Federal também tem de estar mais envolvido
de forma a controlar o aumento dos preços,
até porque “Toronto não deve ser uma cidade onde só os mais ricos podem viver”.
A nível de conselhos, os entendidos recomendam que nunca abandone a habitação,
que guarde provas e que esteja atento às licenças até porque estas obrigatoriamente devem
ter duas datas - o início e o fim da obra.
Joana Leal/MS

Temos coscurões todos os dias. Bolos para todas as ocasiões por encomenda.
Bakery & Pastries

Aberto todos os dias do ano. Domingo a quinta 7am - 10pm. Sexta e sábado 7am - 12am.

905-296-6064 230 James St North, Hamilton
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Canadian economy added 35,200 jobs
in December, unemployment rate falls

T

he increase in the number of jobs
came as the unemployment rate also
fell to 5.6 per cent compared with
5.9 per cent in November when the country lost 71,200 jobs.
Statistics Canada said Jan. 10 the gain in
jobs came as the number of private sector
employees rose by 56,900, offset by a loss
of 21,500 public sector jobs. The number of
self-employed fell by 200. Full-time employment rose by 38,400 jobs, while the
number of part-time jobs fell by 3,200.
Robert Kavcic, senior economist at BMO
Capital Markets, said the jobs report will
allow the Bank of Canada to breathe easier,
as the job market finished 2019 on a solid
note following some weakness in October
and November.
“This should help ease the Bank of Can-

ada’s concern at least that the labour market wasn’t really breaking down at the end
of 2019,” he said. Kavcic said the job losses
in November were a “recession-like” figure, but the other economic data didn’t
corroborate the report.
The jobs report is notoriously volatile,
but the trend in the second half of last year
was softer than the start of the year.
Kavcic said he doesn’t expect to see a return to the job gains seen in the first half of
last year after the weakness in the fourth
quarter of 2019.
“We’re not going to be getting 30,000
or 40,000 jobs per month like we saw
through the first half of 2019, we’re probably going to be looking at more something
like 15,000, maybe high teens in terms of
monthly job growth,” he said.
The Canadian economy added 320,300
jobs for all of 2019, including 282,800 fulltime positions and 37,500 part-time jobs.
Sherry Cooper, chief economist at Dominion Lending Centres, said the Decem-

A vida de Meghan Markle no Canadá:
“Conduz o seu próprio Range Rover
e só saí de casa ao meio-dia”
Enquanto Harry está no Reino Unido
a negociar com a sua família o afastamento do casal da realeza, Meghan
está no Canadá com o seu filho Archie.

wages, have been performing well, while
others, such as hours, have not been.
“It seems we’ll have to wait for this
month’s monetary policy report to see
where the governor and his team land in
interpreting these and other recent trends.”
The overall gain in jobs in December
came as goods-producing sector added
15,700 jobs, helped by an increase of 17,000
jobs in the construction industry.
Meanwhile, the services-producing sector added 19,400 jobs as the accommodation and food services industry gained
24,900 jobs. Regionally, Ontario and Quebec led the job gains.
Ontario added 25,100 jobs in December,
boosted by gains in construction and public administration. Quebec added 21,100
jobs in the month, helped by gains in the
accommodation and food services sector as
well as manufacturing.
Newfoundland and Labrador lost 5,000
jobs in December.
DCN/MS

Canadá vive onda de frio extremo,
e sensação térmica chega a -50ºC
Meteorologistas dizem que a onda de
frio foi provocada por uma massa de ar
polar vinda da Sibéria e frio deve continuar na região até ao fim de semana.

O
Créditos: DR
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epois de terem anunciado que
pretendem deixar de ser membros sénior da família real britânica, o príncipe Harry e Meghan Markle têm feito vidas diferentes. Enquanto
Harry está no Reino Unido a negociar
com a sua família o afastamento do casal
da realeza, Meghan está no Canadá com
o seu filho Archie.
Segundo uma fonte, citada pelo site E!News, a duquesa de Sussex está a viver na
mansão onde passou a passagem de ano
com Harry e com o filho. “Ela fica boa
parte do tempo em casa e só sai por volta
do meio-dia”, afirma.
A mesma fonte adianta ainda que
Meghan conduz o seu próprio carro,
um Range Rover, no entanto é acompanhada por seguranças. “Ela deu uma
volta de carro pela cidade e foi buscar
alguém ao aeroporto, que parecia ser a
sua mãe”, adiantou.

ber employment report confirms the Bank
of Canada’s current policy stance that despite headwinds, the economy remains
relatively resilient and that further interest
rate cuts are unnecessary.
“This assessment can change on a dime
in today’s uncertain world, but for now,
the central bank is likely to remain on
hold,” she said.
The Bank of Canada is set to make its
next interest rate decision and release its
updated monetary policy report on Jan. 22.
The central bank has kept its key interest
rate on hold at 1.75 per cent for more than
a year even as many of its international
peers, including the U.S. Federal Reserve,
have moved to cut rates and loosen monetary policy in response to weakness in the
global economy.
TD Bank senior economist Brian DePratto said the jobs report Jan. 10 was consistent with recent comments by Bank of
Canada governor Stephen Poloz.
“Some aspects of the jobs data, such as

A primeira aparição pública de Meghan
depois do anúncio foi feita esta quarta-feira (15). A duquesa viajou num hidroavião
para visitar o Charity Downtown Eastside
Women’s Centerem, um centro de acolhimento para mulheres em risco.
Nas redes sociais, o centro partilhou
uma fotografia do momento. “Vejam
com quem tomamos chá hoje! A duquesa
de Sussex, Meghan Markle, visitou-nos
hoje para debater questões que afetam as
mulheres no mundo”, lê-se na descrição
da imagem, onde Meghan surge simples
e com um ar sorridente.
Sapo/MS

oeste do Canadá enfrentou nesta
quarta-feira (15) uma intensa onda
de frio, com sensação térmica que
chegou aos -50 graus Celsius, o que fez as
companhias de energia divulgarem alertas
sobre o consumo elevado na região.
Nas três províncias do oeste do país - Columbia Britânica, Alberta e Saskatchewan
-, os termómetros registaram temperaturas de 30 graus Celsius abaixo de zero. A
situação piora devido aos fortes ventos que
acompanham o frio, atingindo a sensação
termica de -50ºC.
Os meteorologistas dizem que a onda
de frio foi provocada por uma massa de ar
polar vinda da Sibéria. Deve continuar na
região até ao fim de semana, quando os termómetros voltarão a registar temperaturas
mais próximas a 0ºC nas três províncias.
O Serviço Meteorológico do Canadá alertou esta semana que quase um terço do país
está sob alerta de condições adversas pelas
baixas temperaturas.
Em Alberta, a empresa que opera o sistema elétrico informou que o alto consumo
para amenizar o frio congelante a obrigou a
usar as reservas energéticas para manter o

Créditos: DR

The Canadian job market bounced back
in December to post a gain of 35,200 jobs
and reverse some of the losses in November which saw the biggest monthly
loss since the financial crisis.

abastecimento.
Para não provocar interrupções no serviço, a empresa pediu aos clientes corporativos que reduzissem o consumo de eletricidade na noite de terça-feira (14).
Em Edmonton, o frio provocou problemas no sistema de comboios da cidade,
causando atrasos no transporte público nas
primeiras horas do dia. À noite, os termómetros na cidade marcaram -34ºC, um recorde para esta época do ano.
Nos últimos dias, 11 pessoas foram hospitalizadas em Edmonton por congelamentos
das extremidades.
R7/MS
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Ford slams teachers’ union leaders,

says province will not back off wage cap
All of Ontario’s major teachers’ unions are
now engaged in job action of some kind

comments were an attempt to drive a wedge
between union members and their leaders.
“This is a tired old tactic from this premier to try to pretend there’s a division
between the membership and the leadership,” Harvey Bischof said. “I challenge
him again, if he believes I’m not properly
representing the wishes of the members, to
exercise his right to have my members vote
on their contract proposals.”
Shortly after Ford’s comments, the EleUnions push back, say Ford trying to sow
mentary Teachers’ Federation of Ontario
divisions
(ETFO) reiterated its position that memThe president of the Ontario Secondary bers are taking a stand for students.
In a video posted to Twitter, the union
School Teachers’ Federation said Ford’s
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ntario Premier Doug Ford says
poor leadership among teachers’
unions is to blame for the protracted labour dispute gripping the province’s
education system.
During a news conference Thursday(16) at
Queen’s Park, Ford said union leaders have
been stubbornly unwilling to negotiate.
“I think they don’t have good leadership
at the head of the unions,” he told reporters, adding that he differentiates between
teachers and their union leaders.
All of Ontario’s major teachers’ unions
are now in various states of escalated job
action, ranging from rotating strikes to
work-to-rule campaigns. They are all in
legal strike positions.
Unions say the government isn’t negotiating in good faith, nor has it done enough
to address their concerns about a wide
range of issues including class size, mandatory e-learning and compensation.
Unions have also launched legal challenges over the Ford government’s plan to
cap public sector wage increases to one per
cent annually, below the rate of inflation.
Ford said the unions are primarily concerned about wages, not the proposed
changes that would affect learning inside
the classroom. “Make no mistake about it,
this is about compensation,” he said.
When asked if the province would consider salary increases above one per cent,
Ford flatly responded: “No.”

pointed to uncertainties over the future
of full-day kindergarten and supports
for students with special needs as critical
issues not being addressed by the province.
Elementary teachers are set to begin rotating strike on Monday (20).

“We’re confident we’ll get a deal and
things will be back to normal, hopefully
sooner than later,” Ford said. On Wednesday (15), the government announced
it would financially compensate parents
with children affected by rotating strikes.
The Ministry of Education says that as
E-learning ‘the way of the future’
of Thursday morning, more than 33,000
Ontario has partially walked back its people have applied for compensation. If
planned increase to class sizes, but Ford all the teachers’ unions were to strike at
said proposals to introduce mandatory the same time, more than one million chile-learning will remain because “that’s the dren would be eligible for a subsidy.
Sam Hammond, president of ETFO,
way of the future.”
Ford said teachers rely on e-learning for called the move an “insane bribe” meant
to win the battle of public opinion.
their own career development.

W E D D I N G FA I R
OPEN HOUSE
Saturday, February 1, 2020 | 11am-3pm

WE’LL SAVE
YOU A SEAT
Register now at
MississaugaConvention.com

EVENTSOURCE.ca
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Governo confirma aumento extraor- Falta de professores obriga Ministério a
aceitar docentes de outras áreas
dinário nas pensões até 658,2 euros
O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares anunciou, esta quinta-feira
(16), que vai haver um aumento extraordinário das pensões até 658,2 euros. Falta
definir o momento em que a medida entrará em vigor.

E

m entrevista ao jornal ECO, Duarte
Cordeiro adiantou que, na fase de especialidade do debate do Orçamento
do Estado para 2020, serão acertados os detalhes dessa medida.
“Sinalizámos que iria haver um aumento extraordinário de pensões em termos
semelhantes ao que ocorreu no passado.
Ficámos de fechar os detalhes, nomeadamente a partir de que momento esse aumento irá acontecer”, disse o membro do
executivo que, no parlamento, faz a ligação entre o Governo e os partidos. Segundo Duarte Cordeiro, a medida será tomada
“nos mesmos termos dos anos anteriores”.
“São os 10 euros, mas ainda a fechar o pe-

ríodo a partir do qual ocorria. Não foi igual
todos os anos, houve variações. Ficámos de
concretizar a forma como ela poderia ser efetuada neste Orçamento”, disse o governante.
Tanto o PCP como o Bloco de Esquerda
já entregaram propostas de alteração ao
Orçamento do Estado para 2020 que contemplam aumentos extraordinários de 10
euros nas pensões.
O PCP quer um aumento mínimo para
todas as pensões em 10 euros desde janeiro, tendo em vista “mitigar os insuficientes aumentos que resultam da aplicação do
mecanismo de atualização anual”.
Em 2017 e 2018, as pensões tiveram um
aumento extra pago a partir de agosto. Em
2017, o acréscimo de despesa foi de 79 milhões de euros e de 154 milhões de euros
em 2018. No ano passado, o aumento extraordinário das pensões entrou em vigor
logo em janeiro e teve um custo de cerca de
137 milhões de euros.
JN/MS

O Ministério da Educação já admite a
dificuldade de substituir professores em
algumas disciplinas e regiões. As escolas receberam novas orientações sobre
o processo de contratação: professores de Alemão ou Espanhol podem dar
Português ou docentes de qualquer área
que tenham feito formação em Tecnologias de Informação e Comunicação podem dar TIC.

A

s novas orientações sobre os requisitos exigidos aos docentes foram enviadas esta terça-feira (14) às escolas
pela Direção-Geral da Administração Escolar
(DGAE). Têm caráter “temporário” e só vigoram até ao final deste ano letivo, sublinha,
no final da nota, a diretora-geral da DGAE,
Susana Castanheira Lopes.
Assim, no caso das TIC (uma das disciplinas com maior falta de professores), de
acordo com os “reajustamentos” agora admitidos, quando os agrupamentos não conseguirem preencher um horário nas duas
reservas nacionais ou por contratação de

escola, podem contratar ou atribuir o horário a outros docentes do quadro de qualquer
outra área disciplinar, desde que tenham
feito uma ação de formação em Informática.
“É a primeira vez que o Ministério admite que professores não qualificados podem
dar aulas. É um precedente muito negativo”, frisa o líder da Federação Nacional de
Professores (Fenprof). As restantes medidas, assegura Mário Nogueira, a atribuição
de horas extraordinárias, a possibilidade
de professores do 2.º ciclo darem aulas a
turmas do 3.º ciclo ou aditamentos aos
contratos para completar os horários, já
estão previstas nos regulamentos. O maior
problema, insiste, é que “orientações excecionais são anunciadas sem que o ME
nada avance sobre como irá resolver o
problema para que não se repita no próximo ano. É que a falta de professores já se
começa a sentir de forma generalizada e
vai agravar-se. Há muito que alertamos”.
JN/MS

Saúde pública

Na rede pública de abastecimento de
água, foram detetados picos da presença de um produto químico que aumenta
o risco de cancro da bexiga e que poderá estar associado a 183 casos de doença em Portugal.

A

média anual detetada de trihalometanos (THM) é de 23,8 microgramas
por litro, mas foram encontrados
picos superiores a 300 microgramas por
litro - três vezes acima do limite da União
Europeia. A taxa de incumprimento, todavia, é de 0,6%.
Os dados foram compilados por uma
equipa do Instituto para a Saúde Global
de Barcelona, que comparou a presença
de THM nos sistemas públicos de abastecimento de água de 26 países europeus.

Em todos, as análises à qualidade da água
concluíram que os valores médios estão
bem abaixo do máximo permitido, mas
nove países registaram picos superiores.
Portugal é um deles.
O Ministério do Ambiente assegura,
através de fonte oficial, que “a taxa de
cumprimento relativamente ao trihalometano é de 99,4%”. Ou seja, houve um
incumprimento de 0,6%. E acrescenta que
“os incumprimentos, muito marginais, são
comunicados à autoridade da saúde, num
prazo de um dia útil”.
Este dado, a somar aos resultados globais
das análises feitas à água da torneira, leva o
Governo a garantir que “Portugal mantém o
nível de excelência” na água da rede pública,
que pode ser consumida “com confiança”.
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Água da torneira
tem picos de químico
e faz aumentar risco
de cancro na bexiga
Tabaco é principal causa

estudo encontrou um total de 6561 casos
de cancro da bexiga atribuíveis à exposição
a níveis elevados THM. Em Portugal, o trabalho contabilizou 2021 pessoas com este
tipo de cancro que estima que 183 tenham
adoecido devido ao consumo de água com
elevados níveis de THM.
Recomenda, por isso, aos países que
cumpram os limites máximos de concentração deste produto químico na rede pública de distribuição de água.

O consumo de água com THM causará
5% dos cancros da bexiga, indica o trabalho
da equipa espanhola. Mas está longe de ser o
principal fator de risco deste tipo de tumores malignos. O urologista Arnaldo Lhamas
admite que haja produtos cancerígenos na
água, mas salienta que a principal causa de
risco deste cancro é, de longe, o tabaco. Em
segundo lugar, surgem químicos volatilizados
como os usados nas tinturarias, e a ocorrência
1056 mortes em 2017
de infeções urinárias graves e frequentes.
Em todo o caso, Arnaldo Lhamas salienO cancro causou a morte a 27 503 pestou que a incidência de cancro da bexiga em soas em Portugal, em 2017. Dessas, 1056
perderam a vida devido a um tumor maPortugal é semelhante ao resto da Europa.
ligno da bexiga. Eram sobretudo homens
Mortes evitáveis
com mais de 65 anos.
JN/MS
No conjunto dos 26 países analisados, o
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Sinistralidade

Governo quer prevenir acidentes em
locais críticos
O Governo garante que a sinistralidade
rodoviária é uma preocupação e tem delineadas três estratégias para baixar estes
números. Uma delas passa por analisar
os dados de acidentes e antecipar os locais mais críticos, de modo a tomar medidas preventivas para os evitar.

E

sta foi uma das revelações feitas esta
quarta-feira (15) no Parlamento pela
secretária de Estado da Proteção Civil,
Patrícia Gaspar, no âmbito da audição a propósito do Orçamento de Estado para 2020.
Maior fiscalização das infraestruturas,
reforço das campanhas de sensibilização
direcionadas a alvos específicos, como
a que está a decorrer relativamente aos
atropelamentos, e análise de dados que
permitem prevenir e antecipar com alguma segurança locais críticos onde a sinistralidade é elevada, são os três eixos prioritários para o próximo plano estratégico
nacional de segurança. A governante reafirmou a intenção de fazer uma revisitação
pontual do código da estrada para eventuais alterações, que já está em curso, sem

precisar quais as áreas que vão ser revistas.
“Embora os números que tenhamos este
ano apresentem tendências favoráveis,
ninguém pode ficar satisfeito quando o balanço anual aponta para 472 vidas que se
perderam. Isto é algo que todos temos de
encarar como absolutamente prioritário”,
disse Patrícia Gaspar, no Parlamento.
Além da redução do número de mortes
na estrada em 7,1% face a 2018, a governante enumerou outros aspetos com alterações positivas em 2019: um acréscimo
de 38% nos autos efetivamente decididos;
uma redução de 54% das prescrições e um
aumento dos autos cobrados. A digitalização e desmaterialização dos processos
ajudou no aumento da eficácia e aceleração dos mesmos, um dos aspetos realçados
pela secretária de Estado da Proteção Civil.
Relativamente à carta por pontos, precisou
o título de condução foi retirado a quase
1000 condutores e cerca de 1500 processos
estão neste momento em fase de instrução
ou audição do interessado.
JN/MS

Polémica

Carlos Teixeira
Managing Partner
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Arquitetos pedem convocação de
eleições na Ordem
O Conselho Diretivo Nacional recebeu
uma carta aberta que solicita esclarecimentos. Os seus proponentes e subscritores pediram ao presidente da Mesa da
Assembleia a imediata convocação do
escrutínio, algo que já deveria ter ocorrido em novembro de 2019.

A

carta aberta é assinada por 10 proponentes e dezenas de subscritores,
entre os quais personalidades como
Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, Helena e Filipa Rosa, entre outros arquitetos. Segundo o Estatuto da Ordem dos Arquitetos
(OA), que foi publicado em 2015, o mandato
para os órgãos respetivos tem a duração de
três anos e prevê que as eleições sejam convocadas pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral até 90 dias antes do ato eleitoral.
A tomada de posse dos atuais órgãos sociais
ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2017. Ou
seja, a convocação das eleições deveria ter
ocorrido em novembro de 2019.

São mais de 20 mil membros que aguardam pelo direito de eleger os seus órgãos
sociais. A OA denuncia que estas incertezas
são geradoras de um profundo mal-estar e
exigem uma clarificação urgente. Quando
poderão votar ainda é uma incógnita. Soma-se a isto a indefinição relativa à futura
estrutura orgânica da Ordem no território
nacional, atualmente em fase de reestruturação. Alexandre Burmester, presidente da
mesa da Assembleia Geral informou, num
comunicado aos membros da OA, que não
poderia convocar eleições com as estruturas regionais e locais, tendo em conta estes
processos de alteração dentro da Ordem.
O adiamento “sine die” (sem designar
um dia) do ato eleitoral cria um precedente
para uma associação pública que tem como
principal fim a defesa pelo direito à Arquitetura. As secções do Norte e do Sul ainda
não tomaram posição.
JN/MS

Corporate Financing
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Meco

O Governo admitiu esta terça-feira (14)
recorrer da condenação do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) no
caso de um dos estudantes da Universidade Lusófona que morreu na praia do
Meco em dezembro de 2013.

N

uma declaração enviada à Lusa, o
Ministério da Justiça admite avançar com um recurso, apontando
fragilidades à condenação.
“Embora o Estado não tenha sido condenado na vertente substantiva da queixa, mas
apenas na vertente processual e com referência à fase inicial da investigação, afigura-se
contudo que as deficiências apontadas não
foram devidamente enquadradas no conjunto geral de toda a investigação realizada,
bem como no contexto do momento em que
ocorreram, nem quanto às suas implicações
no resultado do processo e na descoberta da
verdade”, refere a nota do Governo.
“Deste modo, a possibilidade de requerer o reenvio do caso à ‘Grande Chambre’
[instância superior do TEDH], para reapreciação destes aspetos, não está excluída”,
acrescenta a mesma nota.
O Estado português foi condenado a pagar 13.000 euros de indemnização à família
de um dos estudantes da Universidade Lusófona que morreram no Meco há seis anos,
decidiu o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que apontou falhas à investigação.
Segundo a decisão publicada no ‘site’ do
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
(TEDH), além dos 13.000 euros de indemnização, o Estado português terá que assegurar os mais de 7.000 euros de custas e
taxas judiciais.
O tribunal considerou que a investigação
não satisfez os requisitos referentes à pro-

QUARTER
CHICKEN
DINNER

teção do direito à vida, sobretudo porque
uma série de medidas urgentes podiam ter
sido tomadas logo após a tragédia do Meco
(dezembro de 2013), na qual morreram seis
estudantes que participavam numa cerimónia de praxe na praia.
Contudo, considerou que não havia vazio legal no que se refere às praxes uma vez
que a legislação nacional continha já uma
série de “disposições penais, civis e disciplinares destinadas a prevenir, suprimir e
punir circunstâncias que ponham em risco
a vida das pessoas ou a sua integridade física ou psicológica”.
“Embora reconheça a natureza indubitavelmente trágica do presente caso, a
Corte não considerou que o Estado [português] tenha fracassado nas suas obrigações
relativas ao artigo 2.º e [que pudesse] por
isso ser responsabilizado pela morte do filho de Soares Campos [pai de Tiago André
Campos]”, refere o TEDH.
O tribunal explica que o pai de Tiago
André Campos, que morreu quando foi
arrastado por uma onda quando participava numa cerimónia incluída nas praxes
académicas na praia do Meco, alegou que a
morte do seu filho havia sido causada pela
falta de uma estrutura legal regulamentar
nas atividades de praxe das universidades
portuguesas e queixou-se de que a investigação às circunstâncias da morte do estudante tinha sido ineficaz.
Na decisão, o TEDH aponta várias falhas
à investigação, começando por dizer que a
casa onde as vítimas estavam hospedadas
poderia ter sido isolada e o acesso proibido todas as pessoas não relacionadas com
a investigação, a fim de impedir qualquer
contaminação ou mesmo perda de provas.
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Governo admite recorrer da
condenação no caso da Praia do Meco

A tragédia no Meco ocorreu a 15 de dezembro de 2013 e, após a descoberta do
corpo de Tiago Campos, um dia depois, foi
aberto um inquérito às circunstâncias da
morte dos jovens, que viria a ser arquivado
em julho de 2014 e reaberto em outubro do
mesmo ano, quando o “dux” João Gouveia
foi constituído arguido.
Em março de 2015 o tribunal decidiu não
enviar o caso para julgamento e a Relação de
Évora concordou: as vítimas eram adultas e
não haviam sido privadas da sua liberdade
durante a praxe, pelo que não havia res-

JOE & ANDREW AMORIM
590 Keele Street
(Keele & St. Clair)
Toronto, ON M6N 3E2
416.760.7893

3737 Rutherford Road
(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
905.264.4017

ponsabilidade criminal sobre João Gouveia.
Os pais das vítimas avançaram em 2016
com ações cíveis contra o único sobrevivente e a Universidade Lusófona no valor
de 150 mil euros por cada vítima e o pai de
Tiago Campos apresentou uma queixa ao
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
A queixa foi apresentada a 27 de maio de
2016 com a alegação de que Portugal tinha
violado o Artigo 2 da Convenção Europeia
dos Direitos do Homem - o artigo que prevê o direito à vida.
JN/MS
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A poligamia do chão

Quando temos um passado, esse passado é aquilo que fica e que nos dá a liberdade de criar o futuro.
Fernando Lemos

Aida Batista
Opinião

Acontece a todos nós, estarmos a ler um
texto e sentirmo-nos completamente irmanados no sentimento expresso pelo
autor, ao ponto de soltarmos a frase “Era
mesmo isto que eu gostaria de ter escrito!”. Ou seja, nem sempre o que sentimos é simples de verbalizar, até que
alguém o faça por nós.

F

oi o que se passou comigo na passada
semana, ao ler no “Expresso Curto”
o artigo do jornalista Germano Oliveira, sobre a sua relação de pertença a
duas cidades, determinantes na formação
de uma dualidade identitária com a qual é
possível viver sem conflito.
Sendo ele natural do Porto, em Lisboa
se fixou por força das suas opções laborais. Depois de uma década de convivência

moura, o seu aparelho fonador nunca deixou de denunciar a sua pronúncia do norte
que lhe fixa as fronteiras do chão de nascimento. Por isso escreve:
“(...) saí da cidade há dez anos, (...) tempo suficiente para pronúncias novas, mas o
Porto continua a prosperar nas consoantes e
vogais que tenho para me dirigir ao mundo,
cada palavra que digo lembra-me de onde
venho (...) por isso veja bem o tamanho das
minhas bonitas cicatrizes fonéticas. Escrevo sobre o sotaque (...) porque quem é do
Porto e o deixou mas pratica a saudade pela
sua cidade em cada letra que diz sabe que
há sempre alguém que nos vai parodiar a
entoação das palavras quando chegamos a
um sítio novo (...) Quis clarificar o fervor
pela minha cidade porque me vou declarar
apaixonado por outra, quero provar que é
possível defender com a mesma euforia o
sítio de onde viemos como o lugar onde estamos, sou do Porto e sinto-me de Lisboa
(...) e isto é um minimanifesto sobre a minha poligamia distrital: Porto e Lisboa não
são dois amores equivalentes nem comple-

mentares nem compartimentados e muito menos comparáveis ou rivais, são tão
somente amores plenos e simultâneos que
partilham pessoas e momentos distintos da
minha biografia (...) Mais do que um portuense lisboeta ou um lisboeta portuense,
já não sei a ordem apropriada, sou um português com o privilégio de ter um coração
que dilatou 300 quilómetros.”
Também as minhas vivências me atiram para uma poligamia de espaços, mas
penso, sobretudo, na controvérsia há
tempos gerada pelo fecho de maternidades que obrigavam as parturientes a terem os filhos fora do chão da gestação. A
resistência chegou ao ponto de algumas se
sentirem tentadas a regressar às práticas
ancestrais de parir filhos em casa, por o
não quererem fazer em terra alheia.
Por isso me ocorreu uma história recentemente ouvida da boca de um amigo. Filho de pais algarvios residentes em Lisboa,
sua mãe decidiu que ele não nasceria na
capital, para que pudesse ter averbada na
certidão de nascimento o mesmo chão dos

antepassados - um pequeno lugar nas cercanias de Lagos.
Aproximando-se dezembro, mês previsto para a natividade, a mãe tudo planeou
para que o seu rebento desse o grito de alforria na modesta casa de família. Assim,
sujeitou a gravidez em fim de tempo a uma
viagem de comboio, na primeira metade do
século passado - com paragem em todas as
estações e apeadeiros – seguida de transporte em carro de besta até à casa que lhe
serviria de berço.
Comoveu-me conhecer os detalhes, e
saber o quão longe pode ir a determinação
de uma mãe para que o filho carregue para
sempre a pertença a uma terra e a transmita aos seus descendentes.
O recém-nascido regressou pouco
tempo depois a Lisboa. Cresceu sem cicatrizes fonéticas, apesar de um gerúndio
aqui e outro acolá lhe ditar a origem, mas
conserva tatuados na alma o odor a maresia e os sabores da amêndoa e do figo da
serra algarvia.
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Luís Barreira
Opinião

Numa semana em que os acontecimentos mundiais não a marcaram por algo
excecional, além dos resquícios consequentes de problemas anteriores, salvo
alguns casos que nos afetam a moral e
os sentimentos quotidianos, resta-me fazer um périplo pelo desenvolvimento de
algumas informações de Portugal e do
mundo que, pelo interesse geral que ocasionam, justificam umas linhas críticas.

N

o nosso “cantinho” português foi notícia a aprovação do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 que,
após muitas “ameaças” de chumbo na generalidade, passou à discussão na especialidade, com a abstenção previsível do Bloco
de Esquerda e do PCP e com os votos contra
do CDS (que ninguém sabe agora o que é…) e
a estrondosa oposição do PSD (que ninguém
sabe ainda o que vai ser…).
Na disputa pela liderança do PSD, os
militantes deste partido não conseguiram
dar a vitória absoluta a Rui Rio na primeira votação interna de sábado passado (11),
pelo que vai realizar-se uma segunda volta
eleitoral entre os dois candidatos mais votados, ou seja, Rui Rio e Luís Montenegro.
O primeiro, Rui Rio, que encabeça uma
ideologia de raiz social-democrata, apostada no centro político, que se aproxima
da mesma linha da social-democracia do
PS e cujo OGE poderia ter sido o seu próprio Orçamento, apenas votou contra por
razões internas do seu partido, ficando em
primeiro lugar. O segundo, Luís Montenegro, mais liberal e à direita de Rio que,

numa clara demonstração de oposição
ao PS, afirmou claramente estar contra o
OGE mesmo sem o conhecer, para marcar
a diferença com o seu opositor em período
eleitoral, ficou em segundo.
No próximo sábado (18) - segunda volta
eleitoral -, saber-se-á quem vai ser o próximo líder do PSD e dar descanso a esta crise
interna do maior partido da oposição que,
se os resultados forem muito aproximados
entre os dois candidatos e reconhecendo
a proximidade do Congresso deste partido
(Fevereiro de 2020) e o seu histórico,… a
“guerra” entre as personalidades em disputa poderá não ficar agora concluída!...
Por cá, ainda uma notícia de última hora.
O Tribunal Constitucional não deu razão a
um dos muitos recursos de Ricardo Salgado, antigo presidente do BES (o ex-DDT,
Dono Disto Tudo, lembram-se?) e obrigou-o definitivamente a pagar uma coima
de 3,7 milhões de euros, relativos à falsificação das contas da ESI (Espírito Santo
Internacional), empresa financeira sediada
no Luxemburgo, mas cujas contas eram viciadas na Suíça. Falta o julgamento de outros processos pendentes que tanto prejudicaram os seus depositantes e continuam
a prejudicar todos os portugueses.
Por falar em prejuízos, dá-me ocasião de
referir que o Brexit do Reino Unido já lhe
causou 151 mil milhões de euros de perdas
e, segundo a Bloomberg, ainda lhe vai causar mais cerca de 82 mil milhões até ao fim
do ano, diminuindo a economia britânica
a valores que não teriam acontecido se se
mantivesse na União Europeia.
Mas nem só a economia e os futuros e imprevisíveis resultados do Brexit preocupam
os britânicos, também os “dramas” da Coroa, com o afastamento principesco de Harry e Meghan da família real, a que já foi dado
um título (o Megxit) e o histórico de escân-

dalos, de divórcios e traições palacianas da
corte, começam a levantar muitas interrogações aos seus cidadãos sobre as “rendas”
pagas a esta elite que desafia as regras do seu
esperado comportamento público!
A propósito de escândalos e em mais
um episódio de “a guerra segue dentro
de momentos”, o secretário de Defesa
dos EUA veio agora declarar que não viu
nenhuma prova concreta de que o general iraniano Qasem Soleimani, morto por
ordem do presidente norte-americano,
estivesse a planear ataques contra embaixadas americanas!...
De facto, Donald Trump, para justificar
o seu ato, começou por dizer que o general
iraniano planeava ataques indefinidos contra alvos americanos. Mais tarde afirmou
que o alvo era a embaixada dos EUA em
Bagdad. Depois afirmou que, além da sua
embaixada, o agora defunto general pretendia atacar outras missões diplomáticas.
Mais recentemente e após as últimas declarações do chefe do Pentágono, “embrulhou-se” em justificações afirmando que a
especificação dos alvos não era importante,
que era tudo uma manobra mediática dos
democratas americanos. De Trump espera-se tudo, até que um dia faça uma inadvertida declaração de guerra e o mundo acarrete as consequências!
Em guerra pensavam que estavam os
“guardas da revolução” do exército iraniano quando, por engano, lançaram um míssil
contra um avião comercial da Ukraine International Airlines, matando 176 pessoas,
entre uma maioria de iranianos e canadianos. E em guerra de palavras e atos estão
todos os países e parte do povo iraniano,
contra os responsáveis do regime iraniano
que tentaram esconder a responsabilidade
do seu exército neste massacre de civis.
Se bem que os responsáveis máximos do
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Notas soltas em revista

Irão já tenham assumido o pesar por esse
desastre e a inculpação dos seus responsáveis diretos, este acontecimento fez-me
recordar o avião da Malaysia Airlines que,
em 2014, em pleno conflito da anexação da
Crimeia pela Rússia, foi abatido na Ucrânia
causando a morte a 298 pessoas sem que,
neste caso, a Rússia ou os rebeldes pró-russos assumissem a responsabilidade do ato.
Enfim, uns e outros, em diferentes circunstâncias, mas por razões políticas semelhantes, dão veracidade a uma afirmação de George Orwell, inserta no seu livro
“Politics and the English Language”, de
1954, quando afirmava: “A linguagem política, destina-se a fazer com que a mentira
soe como verdade e o crime se torne respeitável, bem como a imprimir ao vento
uma aparência de solidez“
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CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa)
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência
permanente, ofertas de trabalho podem resultar
em permits de trabalho temporários ou permanentes
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC

416-653-8938

immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Toronto

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores
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Retratos da emigração portuguesa

Opinião

Nas últimas décadas a literatura infanto-juvenil, um ramo da literatura dedicado
especialmente às crianças e jovens adolescentes, tem-se assumido concomitantemente como um dos géneros mais
apreciados no panorama editorial português e uma relevante ferramenta para a
criação de hábitos leitura.

I

mpulsionados por programas públicos,
como o Plano Nacional de Leitura (PNL) e
a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) que
têm contribuído decisivamente em Portugal
para o desenvolvimento de uma estratégia
de promoção da literacia no público mais jovem, cada vez mais escritores, ilustradores
e projetos editoriais têm apostado na conceção de livros destinados a crianças e jovens
adolescentes.
Entre as várias temáticas abordadas, o
fenómeno da emigração, uma realidade
socio-histórica incontornável na sociedade portuguesa, tem sido alvo de múltiplas
abordagens por parte de autores de literatura para crianças e jovens. É o caso, por
exemplo, de António Mota, um dos mais
conhecidos autores de literatura portuguesa juvenil que em 2012 lançou a obra O
Agosto que Nunca Esqueci, um livro recomendado pelo PNL para leitores fluentes
dos 12 aos 14 anos, que constitui um retrato
da emigração portuguesa dos anos 60.
Recentemente, no passado mês de dezembro, foi apresentado na cidade costeira
da Póvoa de Varzim o livro infantil Emigração. Que palavra esquisita!, uma obra
assinada por Marta Pinto e ilustrada por
Natacha Lourosa, cuja narrativa percorre a

Daniel Bastos distinguido pelo segundo
ano consecutivo “Português de Valor”
na comunidade lusa em França
No âmbito da 10.ª edição do prémio
“Portugueses de Valor”, uma iniciativa organizada pela revista da diáspora
Lusopress, um relevante meio de comunicação social da comunidade lusa
em França, o escritor e historiador
Daniel Bastos, colaborador do Milénio
Stadium que tem realizado um relevante conjunto de trabalhos no campo
da Emigração e História, foi nomeado
pelo segundo ano consecutivo como
um dos “Portugueses de Valor 2020”.
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Daniel Bastos

história de Clara, uma menina como tantas
outras que vê o pai ter de viajar para longe, para outro país, para trabalhar, e que
aguarda ansiosa pelo seu regresso.
Ainda nesse mês, a Associação dos Emigrantes Açorianos (AEA), cuja sede funciona nas instalações do Museu da Emigração Açoriana, na Ribeira Grande, ilha de
São Miguel, lançou o livro infanto-juvenil
Açores, uma caça ao sonho americano,
que narra a história dos primeiros açorianos que chegaram aos Estados Unidos da
América, por via da caça à baleia, no século XVIII. Com textos de Patrícia Carreira e
ilustrações de Romeu Cruz, o livro bilingue
que se encontra traduzido para inglês, estará disponível na costa Leste dos Estados
Unidos a partir de fevereiro, sendo que as
receitas das suas vendas reverterão para a
edição de um novo livro, em maio, sobre a
história da emigração açoriana para o Canadá, outro dos principais destinos da diáspora açoriana.

Créditos: DR

na literatura infanto-juvenil

100 portugueses que se encontram espalhados pelo mundo, e cujo percurso profissional, pessoal ou associativo se tem
destacado em prol das comunidades portuguesas.
Refira-se ainda, que de 28 a 31 de
maio, será realizada na cidade de Bragança uma gala que vai premiar seis
portugueses de França, dois do resto do
mundo e dois de Portugal, a partir da seleção de 100 pessoas, que levam o nome
de Portugal mais longe, no campo cultuiniciativa, que tem o Alto Patro- ral, empresarial, associativo e solidário,
cínio do Presidente da República, e cujas histórias vão ser reunidas no livro
demanda valorizar anualmente “Portugueses de Valor 2020”.
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Número de utentes operados e de propostas
para cirurgia aumentou em 2019 nos Açores
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O número de cirurgias realizadas no
ano passado nos três hospitais açorianos aumentou 8,5% comparativamente
a 2018, revelou o Boletim Informativo
do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para a Cirurgia dos Açores.

Governo dos Açores diz ter feito o possível
no abastecimento às Flores e Corvo
O Governo dos Açores garantiu esta
terça-feira (14) que “fez tudo o que estava ao seu alcance” para restabelecer
o transporte de mercadorias às Flores e
Corvo, interrompido desde o início de dezembro, mas a oposição criticou a demora na operação.

“

Fizemos tudo o que estava ao nosso
alcance, dentro dos constrangimentos por todos conhecidos, para que
tudo corresse da melhor forma possível”,
realçou a secretária regional dos Transportes, Ana Cunha.
A governante falava na Assembleia Legislativa dos Açores a propósito da rutura no
abastecimento às duas ilhas do grupo ocidental do arquipélago dos Açores, após os
estragos provocados pelo furacão Lorenzo.
Ana Cunha recordou que o mau tempo no
mês de dezembro “tornou praticamente impossível o abastecimento por via marítima,
quer às Flores, quer ao Corvo”, o que obrigou
o executivo socialista a recorrer à companhia
aérea SATA para o transporte de “toneladas
de carga” para aquelas duas ilhas.
“Vivemos uma situação extraordinária,
que exigiu de nós soluções extraordinárias”, destacou a secretária regional, recordando que os Açores estão situados no
meio do Atlântico norte, “sujeitos a fenómenos meteorológicos e geológicos” como
“sismos e tempestades”.
A comunicação do Governo Regional ao
parlamento coincidiu com a chegada às
Flores do navio “Malena”, fretado propositadamente pelo executivo para abastecer
aquela ilha, que ficou impedida de receber
os habituais navios porta-contentores devido aos estragos provocados no porto comercial pelo furacão.
A secretária regional dos Transportes
admitiu, no entanto, que nem tudo correu
como planeado, referindo-se aos estabelecimentos comerciais das Flores e do Corvo,
que, por falta de abastecimento regular de
mercadorias nas últimas semanas, se queixam da rutura de produtos, situação que
tem gerado constrangimentos em algumas
atividades económicas.
“Consciente da responsabilidade que é
atribuída aos comerciantes e de que estes
diariamente se confrontaram com reduzidos movimentos comerciais e com as
dificuldades de transporte, o Governo dos
Açores comprometeu-se já a ressarcir os

prejuízos comprovadamente sofridos na
sua atividade económica, em termos de
impacto nos seus resultados líquidos”, sublinhou a governante.
Ana Cunha anunciou também que o Governo vai criar um regime de incentivos
financeiros, destinado aos armadores de
tráfego local, para a renovação ou aquisição
de embarcações para o transporte de mercadorias entre as ilhas.
Os partidos da oposição não ficaram satisfeitos com as explicações do executivo e
não pouparam críticas à demora na ajuda às
populações daquelas duas ilhas, que terão
estado privadas de alguns bens essenciais
nas últimas semanas.
“Estamos a falar de uma situação que se
arrasta há demasiado tempo e que tem colocado em causa a economia e a vida dos
florentinos e dos corvinos” lamentou Paulo
Mendes, deputado do Bloco de Esquerda,
que apresentou um voto de protesto para
contestar a forma como o executivo geriu o
processo de abastecimento de mercadorias
às Flores e ao Corvo.
Pelo PSD, a deputada Mónica Seidi acusou o Governo Regional de ter falhado em
todo o processo.
“O Governo Regional falhou. Falhou em
arranjar uma solução célere. Falhou nos
anúncios e demorou demasiado tempo a
arranjar a solução mais acertada”, disse.
O líder parlamentar do CDS, Artur Lima,
lamentou a “falha grave” do Governo Regional na resolução do problema, atribuindo igualmente culpas à República, por não
ter acudido às ilhas do grupo ocidental que,
recordou, também fazem parte de Portugal.
“Tem sido uma perfeita trapalhada o
abastecimento feito à ilha das Flores”, frisou
João Paulo Corvelo, do PCP, enquanto Paulo
Estêvão, do PPM, defendeu que “tudo isto
mostra o caos e a desorganização profunda
do Governo Regional nesta matéria”.
O PS, através do deputado Manuel Pereira, foi o único a reconhecer as dificuldades
e os constrangimentos da operação marítima de mercadorias para as Flores e para o
Corvo, agravadas pelo mau tempo das últimas semanas.
“Sabemos que não foi o ideal, mas foi
aquilo que foi possível fazer-se face aos condicionalismos que todos nós conhecemos”,
disse o parlamentar eleito pelas Flores.
JN/MS

Trabalhadores dos matadouros
dos Açores preparam greve
A partir de dia 20 de janeiro, os trabalhadores dos matadouros dos Açores
iniciam um período de greve ao trabalho suplementar, por tempo indeterminado, como forma de reivindicar a reposição da carreira específica que existia
na Região até 2008.

O
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do Sul e Regiões Autónomas que adiantou
também que, na semana de 17 a 21 de fevereiro, serão realizadas greves de 3h30 nos
matadouros das ilhas de Santa Maria, São Miguel, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores
e Corvo e que, ainda em fevereiro, em data a
anúncio foi feito terça-feira (14) anunciar, o matadouro da Terceira irá paralipelo Sindicato dos Trabalhado- sar durante três dias seguidos.
res em Funções Públicas e Sociais
AO/MS

O

documento,
elaborado
pela
Unidade Central de Gestão de
Inscritos para Cirurgia dos Açores (criada pelo Governo Regional), foi
divulgado esta semana e assinala que
foram operados 8.679 utentes no Serviço Regional de Saúde (SRS) em 2019, o
que representa um acréscimo de 8,5%,
(mais 735 utentes) face a 2018.
Segundo o mesmo boletim, o número
de utentes inscritos para cirurgias programadas também aumentou o ano passado (2,5%) em comparação com 2018,
fixando-se em 12.269.
Quanto ao tempo médio de espera em
lista de inscritos para cirurgia, o relatório
aponta uma redução em 2,5% (14 dias)
quando comparado a dezembro de 2018.
O boletim é publicado mensalmente e
também estabelece a comparação entre os
últimos dois meses. Na comparação entre
novembro e dezembro de 2019, o tempo
médio de espera na lista de inscritos para
cirurgia aumentou quatro dias em dezembro quando comparado com o mês anterior, passando de 462 para 466 dias. “No
que concerne ao tempo médio de espera
em lista de inscritos para cirurgia, verificou-se um ligeiro aumento de quatro dias
para a globalidade do SRS, em dezembro
de 2019, e simultaneamente uma diminuição desta métrica ao nível do HSEIT,
EPER [Hospital Santo Espírito, na Terceira] comparativamente ao mês de novem-

bro de 2019”, lê-se no relatório.
Neste indicador, o Hospital Santo Espírito reduziu de 369 dias para 355 dias,
o Hospital Divino Espírito Santo, em
Ponta Delgada, aumentou de 505 para
511 dias e o Hospital da Horta passou de
314 para 327 dias.
Em dezembro do ano passado, o número de propostas cirúrgicas subiu na totalidade do SRS, passando de 12.245 para
12.269, em comparação com o mês anterior, devido aos aumentos nos hospitais
da ilha Terceira (de 1.900 para 1.928) e
da Horta (de 1.400 para 1.412), enquanto
o hospital de Ponta Delgada apresentou
uma diminuição no número de propostas
cirúrgicas (de 8.938 para 8.929).
Ao nível de novas entradas para a lista
de inscritos para cirurgia, as três unidades hospitalares dos Açores apresentaram reduções, sendo que, no total, em
dezembro foram registadas 794 novas
entradas no SRS, enquanto em novembro
tinha sido registadas 1.142.
O tempo médio de espera desde que
os utentes foram inscritos na lista para
cirurgia até ao dia da intervenção foi reduzido em dezembro (passou de 327 dias
em novembro para 289 dias), sendo que
apenas o Hospital Santo Espírito aumentou de 201 para 239 dias.
Já o Hospital Divino Espírito Santo passou de 423 para 346 dias, enquanto o Hospital da Horta reduziu de 235 para 231 dias.
Quanto à percentagem de utentes operados dentro do tempo máximo de resposta
garantido, o mês de dezembro registou uma
melhoria, passando de 53,5% para 60,5%
de cirurgias dentro do tempo em causa.
AO/MS

Antigo comandante da PSP nos Açores
julgado por alegado abuso de poder
O Tribunal Judicial de Ponta Delgada
iniciou ontem (16) o julgamento do antigo comandante regional da PSP dos
Açores José Poças Correia, que está
indiciado pelo crime de abuso de poder
numa transferência de uma agente delegada sindical.

E

m causa está a alegada ilegalidade da
transferência de uma agente da SINAPOL - Sindicato Nacional de Polícia, do Núcleo de Apoio Geral do Comando
Regional dos Açores para a esquadra sede,
sediada no mesmo edifício.
De acordo com o processo, a que a agência Lusa teve acesso, o denunciante SINAPOL sublinha “a ilegalidade da transferência” da agente e “a falta de fundamentação
da decisão”, justificando ainda que a decisão alegadamente prejudicava o sindicato,
que “assim deixaria de ter um qualquer
delegado no Núcleo de Apoio Geral do Comando Regional dos Açores”.
A agente em causa foi em junho de 2015
eleita para as funções de delegada sindical
pelo SINAPOL, para o Núcleo de Apoio Geral do Comando Regional dos Açores para
o período 2015-2018. Já em maio de 2016, o
antigo comandante da PSP “determinou a
transferência, com efeitos a partir de 01 de
junho de 2016”, da agente “para a esquadra
de Ponta Delgada”, lê-se ainda.
O SINAPOL aponta para um alegado
abuso de poder praticado apelo antigo comandante da PSP por ter colocado a agente
“em serviços diferentes daqueles para onde
foi eleita” e argumenta que “não foi ouvido
previamente à decisão de transferência”,
acusações rejeitadas pelo antigo comandante da PSP que garante não ter destituído
a agente das suas funções sindicais.
Antes de o processo seguir para julga-
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mento, tinha sido determinado o arquivamento dos autos por “não ter sido possível
ao Ministério Público obter indícios suficientes da verificação de qualquer dos tipos
legais de crime mencionados na queixa”.
Posteriormente, o juiz de instrução criminal de Ponta Delgada determinou que
o processo seguiria para julgamento, não
pronunciando José Poças Correia pelo crime de violação da autonomia ou independência sindical, mas pronunciando o antigo comandante regional por um crime de
abuso de poder.
Este processo vai ser julgado por um tribunal singular.
NM/MS
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Menina de oito anos morre na sala
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Serviço de Saúde da Madeira com 214 milhões

de triagem do Hospital do Funchal

em 2020, mais 4 do que no ano passado
O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) vai receber este ano 214 milhões de euros
para o seu funcionamento, mais quatro milhões de euros do que em 2019,
segundo uma resolução publicada em
Jornal Oficial.

ros.
Em comparação com o ano de 2019, há
um acréscimo de quatro milhões de euros.
A verba advém do contrato-programa
que anualmente é outorgado entre o Governo Regional da Madeira e o SESARAM e que
serve para o funcionamento das unidades
ste contrato “constitui o instru- hospitalares e centros de saúde regionais.
“O objetivo deste contrato-programa
mento de definição e de quantificação das atividades a realizar pelo é assegurar a prestação de cuidados de
SESARAM e das contrapartidas financei- saúde à população, em cumprimento do
ras a auferir, em função dos resultados imperativo constitucional de proteção da
obtidos, e ainda o documento de fixação saúde dos cidadãos, direito que caracteridos objetivos de convergência económi- za e condiciona a missão do Serviço Reco financeira”, refere a resolução, sendo gional de Saúde”, lê-se na resolução.
que este ano o valor é de 214 milhões euDN/MS
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Um menina de oito anos faleceu ao fiO serviço regional adiantou que está disnal da tarde do passado domingo (12) ponibilizado apoio psicológico para acomna sala de triagem do Hospital Dr. Nélio panhar a família e os profissionais de saúde.
Mendonça, no Funchal, escreve o Diário
“O SESARAM e os seus profissionais lade Notícias da Madeira.
mentam profundamente o falecimento e
solidarizam-se com os familiares”, conclui.
jornal regional madeirense adian“Não estamos a pensar nem em erro nem
ta que a criança foi atendida nas
urgências do Hospital Central do em negligência. Está fora de questão”.
Por seu lado, o diretor do Serviço de
Funchal no passado sábado (11), onde deu
entrada com febre alta e desmaios. O mé- Urgência Pediátrica do Hospital Dr. Nélio
dico que a atendeu receitou-lhe um medi- Mendonça, Manuel Pedro Freitas, referiu à
Lusa que a criança foi observada como hacamento e mandou-a para casa.
Porém, a menina não melhorou e os pais bitualmente, com um quadro clínico comlevaram-na no domingo (12) para o Ser- patível com um quadro viral.
“A criança foi corretamente observada,
viço de Urgência de Machico, que a encaa
medicação
foi feita de acordo com a obminhou para o Hospital do Funchal, onde
servação. Agora estamos à espera que haja
viria a falecer na sala de triagem.
Entretanto, o secretário regional da Saú- uma autópsia para ver se esclarece alguma
de, Pedro Ramos, confirmou ao Diário de coisa [...]. Das análises que nós temos parece
Notícias da Madeira que foi aberto um in- mesmo ser uma situação viral, mas é difícil
quérito interno pelo Serviço de Saúde da dizer o que terá acontecido”, reconheceu.
O médico salientou ainda que no dia da
Região Autónoma da Madeira (SESARAM)
observação “a Urgência estava muito calpara averiguar o caso.
O diretor da Urgência Pediátrica do Hos- ma, sem atrasos nas observações ou na
pital Dr. Nélio Mendonça afastou as hipóte- prestação de cuidados médicos”.
“Não estamos a pensar nem em erro
ses de erro ou negligência.
“A criança deu entrada no Serviço de Ur- nem em negligência. Está fora de quesgência Pediátrica no sábado, 11 de janeiro, tão”, declarou.
Já antes, questionado pelos jornalistas, o
com um quadro compatível com uma infeção viral respiratória superior. Perante diretor do serviço de Urgência Pediátrica
o quadro que a criança apresentava, foram do Hospital Dr. Nélio Mendonça, excluiu
cumpridos os protocolos de atuação pre- a tese de meningite na morte da criança
conizados e prescrita a medicação adequa- de oito anos e admitiu como provável um
da”, referiu o SESARAM em comunicado, quadro viral, enquanto aguarda pelos resultados da autópsia. “Neste momento está
indicando que a criança tinha oito anos.
Disponibilizado apoio psicológico à fa- em curso um processo interno para averiguação da situação, temos de fazer esses
mília e profissionais de saúde
No dia seguinte, domingo (12), “por agra- inquéritos para no fundo perceber o que é
vamento do seu estado clínico”, a criança que aconteceu”, referiu, citado pelo Diário
foi assistida no atendimento urgente do de Notícias da Madeira. “Isto é uma época
Centro de Saúde de Machico, a unidade da em que existem muitas gripes, muitas viroses, portanto a patologia predominante
sua área de residência.
“Devido à sua situação inspirar cuidados é a viral”, acrescentou, sublinhando que a
mais diferenciados, [foi] transferida em avaliação feita à criança no sábado (11) deambulância, acompanhada por um profis- correu num “dia calmo” e adianta que “não
sional de saúde para o Serviço de Urgência houve stress na observação”.
Este caso surge dias depois de uma meniHospitalar no Funchal, onde, lamentavelna de 12 anos ter morrido no Hospital Garmente, viria a falecer”, acrescenta a nota.
Segundo o SESARAM, “aguarda-se decisão cia de Orta, em Almada, depois de ter alta
do magistrado do Ministério Público quanto à da urgência no hospital privado CUF após
realização ou não de autópsia, a qual será co- ter sido atendida duas vezes.
municada diretamente à Medicina Legal”.
DN/MS

Orçamento Regional para 2020 privilegia apoio
social e políticas de desagravamento fiscal
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O

O vice-presidente do Governo Regional esteve reunido esta semana com
os Grupos Parlamentares do PSD e do
CDS para abordar as prioridades do Orçamento Regional (OR) que será discutido na próxima semana.

E

m traços gerais, Pedro Calado frisou
as áreas prioritárias deste OR que se
traduz numa “política de desagravamento fiscal e de consolidação de apoio
social” às famílias madeirenses, assim
como o “grande apoio que se tem feito na
área da saúde” com vista à melhoria da
qualidade de vida da população.
Predo Calado frisou ainda a preocupação
pela não revisão da lei das Finanças Regionais que tem prejudicado a Madeira, na
medida em que perde verbas do Fundo de
Coesão, comparativamente aos Açores. “A
Madeira tem sido prejudicada pelo crescimento económico que tem evidenciado e
não é justo mantermos esta desigualdade
de tratamento face aos Açores”, frisou o governante, explicando que a Região receberá
este ano menos 25 milhões do que os Açores,
passando de 70 ME para 45 ME. Facto que
tem levado aos sucessivos pedidos de revisão da Lei das Finanças Regionais.
O governante destacou o facto de o seu
governo estar “em condições” de “apre-

sentar um Orçamento preparado para as
famílias, para as pessoas, para o apoio social, que tem em conta todas as promessas
feitas pelo GR” nas diversas áreas.
Calado destacou que “não é real falar
numa redução do Orçamento Regional”
a não ser na “redução de encargos e dos
valores a pagar de juros”, salientando que
todas as Secretarias Regionais têm os seus
programas de funcionamento e investimento reforçados para 2020.
Deu como exemplo a Saúde que “terá um
reforço de mais 18,6 milhões de euros do
que teve em 2019”.
Para 2020 o Governo prevê baixar a taxa
de desemprego de 6,9 para 6,7% e crescer
em termos económicos cerca de 1,9%.
Com um Orçamento Regional estimado
em 1,7 mil milhões de euros, Calado fala
numa redução de 183 milhões de euros do
que em 2019, que a ver com os encargos
do Governo. “Como em 2019 o Governo
pagou de encargos assumidos cerca de 111
milhões, este ano, temos apenas 8 milhões.
Há uma redução de 108 milhões. O que temos estado a transmitir é que a redução do
OR é pela via de redução de encargos que o
GR terá no próximo ano”, explicou, dando
como exemplo o pagamento de menos 20
milhões de juros em 2020.
DN/MS

ESPECIAIS DE SEXTA-FEIRA A DOMINGO

Bife à Casa /Marisco
SEXTA-FEIRA

Karaoke
FAZEMOS POR EMCOMENDA

Cavacas

(905) 972-8854
362 Barton St E, Hamilton

terça a quinta 9am -12am | sexta e sábado 9am-2am | domingo 9am-11pm
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Filhos dos combatentes do Estado Islâmico alvo de violações e tortura na Síria

Rússia

Mishustin confirmado como novo
primeiro-ministro russo
O parlamento russo confirmou Mikhail
Mishustin como novo primeiro-ministro da Rússia, um dia depois de ter sido
designado pelo presidente, Vladimir Putin,
para promover “mudanças reais” no país.

“

A decisão está tomada”, declarou o
presidente da câmara baixa do parlamento russo (Duma), Viatcheslav Volodine, após a votação que atribuiu 383 votos favoráveis à designação de Mishustin.
Na mesma votação na Duma, dominada
por forças políticas favoráveis a Putin, nenhum voto contra foi registado e existiram
41 abstenções.
Antes da votação no hemiciclo, Mikhail
Mishustin, que era até à data diretor da
Autoridade Tributária Federal russa, discursou diante dos deputados e assumiu o
compromisso que os russos irão beneficiar
de “mudanças reais para melhor”.
Na intervenção, Mishustin destacou a sua
missão como primeiro-ministro, “a justiça
social”, garantindo que irá concentrar-se
nas questões sociais e na melhoria dos pa-

drões de vida dos russos. “Temos todos os
recursos necessários para cumprir as metas
estabelecidas pelo presidente”, afirmou.
“O presidente quer que o executivo lidere o crescimento económico e ajude a criar
postos de trabalho. O aumento dos rendimentos reais é uma prioridade para o governo”, prosseguiu Mishustin, acrescentando
ainda estar aberto “a críticas construtivas”.
Após uma intervenção de cerca de 10
minutos, Mikhail Mishustin foi submetido
a um período de perguntas por parte dos
deputados da Duma.
A designação de Mikhail Mishustin surgiu
na quarta-feira (15) à tarde após a demissão
de Dmitri Medvedev, que há oito anos assumia o cargo de primeiro-ministro russo.
Medvedev apresentou a sua demissão
poucas horas depois de Vladimir Putin ter
anunciado, durante um discurso sobre o
Estado da Nação, reformas constitucionais.
No parlamento, Mikhail Mishustin não
deu qualquer indicação sobre a futura
composição do novo executivo russo.
JN/MS

Investigadores da ONU apelaram ao repatriamento dos filhos dos extremistas
estrangeiros que se encontram retidos
na Síria, num relatório em que alertam
para violações das meninas, tortura e
recrutamento forçado de rapazes, entre
outros crimes.
relatório da Comissão de Inquérito
Independente Internacional (COI)
sobre a Síria, organismo criado em
2011 pelo Conselho dos Direitos do Homem
das Nações Unidas, foca-se pela primeira vez
apenas nas crianças afetadas pelo conflito.
Segundo os investigadores, meninas de
nove anos foram violadas e forçadas à escravatura sexual, rapazes foram torturados e forçados ao treino militar e obrigados a realizar execuções em público.
Sem avançar com estimativas do número de crianças mortas no conflito - a
comissão deixou de contar há vários anos
por não conseguir confirmar os números por estar impedida de entrar no país
- a comissão estima que cinco milhões de
crianças tenham sido deslocadas internamente e para o estrangeiro devido ao conflito, sendo “privadas da sua infância” por
violações de todas as partes.
O relatório refere que a maior parte das
crianças encontra-se em situação “precária” e sem documentos de identidade.
Nascidas nas zonas que eram controladas pela oposição síria, as crianças precisam de obter um novo registo “porque
os documentos fornecidos pelos grupos
armados não são reconhecidos pelas autoridades locais”.
Os investigadores, no relatório divulgado esta quinta-feira (16), pedem aos países
de origem dos progenitores para tomarem
“medidas imediatas capazes de simplificar
o registo das crianças nascidas na Síria, no
sentido de as repatriarem”.
Após a derrota do autoproclamado “cali-

fado” do grupo radical Estado Islâmico, em
março de 2019, a comunidade internacional
foi confrontada com os pedidos de repatriamento dos familiares dos combatentes
extremistas capturados na Síria e no Iraque.
O regresso dos familiares dos extremistas, mulheres e crianças, a países como a
Alemanha, França ou Áustria tem ocorrido a conta-gotas.
A comissão das Nações Unidas alerta em
particular para a necessidade de repatriamento das crianças não acompanhadas e que
têm familiares nos países de origem dos pais.
“Os Estados têm obrigações bem definidas
sobre a proteção das crianças que não devem ser apátridas. Não respeitar este princípio fundamental constitui uma falta a essas
obrigações”, disse Hanny Megally, membro
do COI, através de um comunicado.
No passado mês de novembro, uma responsável do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Direitos do Homem, Marie-Dominique Parent, afirmou que entre 700
e 750 crianças, filhos de ex-combatentes
do Estado Islâmico, encontravam-se retidas em condições precárias nos campos de
deslocados no nordeste da Síria.
No total, cerca de 12 mil estrangeiros,
entre os quais quatro mil mulheres e oito
mil crianças, estão instalados em três
campos no nordeste do país, de acordo
com as estatísticas das autoridades curdas.
“Os Estados que têm cidadãos nacionais
nestes campos sabem o que se passa no
interior”, disse o presidente da COI, Paulo Pinheiro, considerando “escandaloso”
que os países não repatriem mais depressa
as crianças destas “prisões”.
O conflito na Síria, desencadeado em
março de 2011 com a repressão de manifestações pro-democracia por Damasco,
fez mais de 380.000 mortos, incluindo
mais de 115.000 civis, e milhões de deslocados e refugiados.
JN/MS

A apresentadora postou uma mensagem
no Instagram pedindo perdão por mentir
durante 13 anos, e dizendo que a televisão
estatal “não era honesta”, numa mensagem
que acabou por remover pouco tempo depois
para evitar problemas com as autoridades.
Por outro lado, a apresentadora Zahra
Khatami enfatizou, ao anunciar a sua demissão, que “nunca” voltará à televisão e
Saba Rad disse que não poderia continuar
nessa situação de trabalho, depois de 21
anos como jornalista.
Além dos jornalistas, um grupo de cineastas cancelou a sua participação no importante festival Fajr, também como sinal
de dissidência.
Este festival oficial, com vários seto-

res artísticos, começa no próximo mês, e
comemora todos os anos o aniversário do
triunfo da Revolução Islâmica de 1979.
O descontentamento da população resultou em vários dias de protestos, principalmente nas universidades.
Nas redes sociais, muitos iranianos também publicaram mensagens de luto e protesto ou as imagens dos mortos no desastre
aéreo, muitos deles iranianos.
Além disso, circulam imagens com o número 174 mais dois anéis de casamento, aludindo a um casal recém-casado que morreu
no acidente, ou 175 mais um sapato de criança, em referência a um dos menores falecidos.
JN/MS

O

Irão

Vários jornalistas e artistas renunciaram
às posições que ocupavam em instituições estatais em sinal de protesto
contra o derrube, por engano, do avião
ucraniano que provocou a morte de 176
pessoas e uma onda de descontentamento popular no Irão.

S

egundo a agência de notícias EFE, o
fluxo de demissões começou no passado sábado (11), dia em que as Forças
Armadas iranianas reconheceram que dispararam um míssil sobre o Boeing 737 da
companhia aérea Ukranian Internacional
Airlines (UIA), causando a morte de todos
os seus ocupantes.
Entre os jornalistas, pelo menos três apre-

sentadoras da televisão estatal iraniana IRIB
apresentaram a demissão nos últimos dias:
Gelare Jabbari, Zahra Khatami e Saba Rad.
Gelare Jabbari, de 31 anos e com mais de
uma década como colaboradora, repórter
e apresentadora dos canais 1 e 2 com programas sociais como “Bom dia Irão”, explicou à agência de notícias EFE que perceberam que “trabalhar na televisão (estatal)
vai contra os interesses do povo”.
“É como se não estivéssemos ao lado da
população e estivéssemos a mentir, já que
no assunto do ataque ao avião mentiu-se”,
disse a jornalista, acrescentando que já antes estavam conscientes de que as informações iam “contra” às suas opiniões pessoais,
mas a catástrofe aérea foi a gota final.

Créditos: DR

Vários
jornalistas
e artistas
renunciam em
protesto contra
abate de avião
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Venezuela

Parlamento Europeu renova apoio
a Guaidó

Créditos: DR

O

texto mereceu 471 votos a favor,
101 contra e 103 abstenções e descreve que Guaidó, recentemente,
foi “brutalmente impedido” pelas forças
armadas da República Bolivariana de levar a cabo os trabalhos no parlamento, tal
como muitos outros deputados da oposição e a comunicação social.
“Os eventos em torno da eleição programada do Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, em 5 de janeiro de 2020,
constituíram um golpe de Estado parlamentar organizado pelo regime ilegal de Nicolás
Maduro, marcado por graves irregularidades e atos contra o funcionamento democrático e constitucional da Assembleia Nacional”, afirmam os eurodeputados.
O Parlamento Europeu (PE) reconhece
a Assembleia Nacional como único órgão
legítimo democraticamente eleito na Venezuela e defende que uma solução pacífica e política só poderá vir a ser alcançada
através do respeito pleno dos preceitos
constitucionais, vincando que a União
Europeia (UE) está disponível para apoiar
uma via democrática para a resolução da
crise venezuelana, baseada no respeito
pelas instituições e o Estado de direito.
A Assembleia Nacional é o único órgão
de poder que a oposição controla na Venezuela, mas as suas decisões não são acatadas pelo executivo do chefe de Estado,
Nicolas Maduro.

Créditos: DR

O Parlamento Europeu aprovou, esta
quinta-feira (16), uma resolução na qual
reitera o apoio ao opositor e autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, e condena a “eleição
ilegal” de Luís Parra como presidente da
Assembleia Nacional.

A assembleia europeia pediu ainda ao
Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, o espanhol Josep Borrell,
para intensificar esforços, designadamente
através do alargamento de sanções específicas aos responsáveis pelas violações dos
direitos humanos e atos de repressão. Os
eurodeputados solicitam igualmente o envio à Venezuela de uma missão de recolha
de informações, a fim de avaliar a situação.
Guaidó foi eleito presidente da Assembleia Nacional e autoproclamou-se depois,
em janeiro de 2019, presidente interino da
Venezuela, tendo sido reconhecido como
tal pelo PE, a UE e por mais de 50 países.
A Venezuela, país que conta com cerca de 32 milhões de habitantes e com uma
significativa comunidade de portugueses e
de lusodescendentes, enfrenta um clima de
grande instabilidade política, situação que
se soma a uma grave crise económica e social, estimando-se que mais de 4,5 milhões
de pessoas tenham já abandonado o país
devido à crise política, económica e social.
JN/MS

Espanha

Roubam carteira, casaco e sapatos a
homem que morreu de enfarte na rua
Um homem foi roubado depois de morto, em Madrid. A Polícia Nacional está a
investigar o caso da vítima, que morreu
de enfarte na rua e a quem roubaram o
casaco, os sapatos, as joias e a carteira.

U

m homem de 50 anos foi roubado
depois de ter sido vítima de um enfarte, numa rua do bairro Valdebernardo de Vicálvaro, em Madrid, na madrugada do passado dia 9. A Polícia Nacional
espanhola acredita que roubaram os sapatos, o casaco, a carteira e as joias da vítima
já depois desta ter perdido a vida.
O corpo do homem está no Instituto
Anatómico Forense desde a semana passada e ainda não foi identificado. Não foi
procurado por ninguém nem foi denunciada na zona qualquer pessoa desaparecida.
O alerta sobre um homem caído na rua
foi dado por um morador do bairro que
passou local. Quando os agentes da Polícia

Municipal e da Polícia Nacional chegaram,
chamaram os serviços de emergência, que
confirmaram que o homem morreu sem
qualquer assistência médica.
Apesar de naquela noite se registarem
temperaturas muito baixas (cerca de 1
grau) a vítima não tinha casaco nem sapatos. Estava sem carteira nem documentos
de identificação. Ao lado do corpo estavam
pedaços do que seria uma pulseira que usaria num pulso. E no pescoço havia indícios
de lhe ter sido arrancado um fio.
A autópsia confirmou que o óbito não se
deveu a qualquer ato de violência, tendo
sido causado por um enfarte, que o homem
sofreu depois de ter desmaiado e caído no
chão. Terá morrido duas a três horas antes
da chegada das autoridades.
A policia tenta agora determinar os autores do roubo, se serão residentes no bairro ou pessoas que passaram no local.
JN/MS

SÁBADO ÀS 16H
COM JOANA LEAL

Ana Maria Costa é uma das poucas açorianas na família.
Filha de professores naturais do Algarve, Ana acabou por
seguir a mesma carreira.
Em 2014 decidiu abraçar o projeto que o falecido pai tinha
criado – o Grupo Folclórico Transmontano de Toronto.

CAMOESTV.com

24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.

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

Desde as últimas notícias aos destaques
do entretenimento, passando pela ciência, tecnologia, cinema e estilo de vida.
Com Telma Pinguelo

MR.KOA & TOPB0Y provide unfiltered
discussions and debates for all things
relationship based each week.

Seg-Sex 11h

Destaques do dia, notícias de Portugal,
dos países da lusofonia e ainda economia, negócios, finanças e curiosidades
interessantes.
Com Nuno Miller

Muita animação, juntando a melhor
música para o seu regresso a casa e
uma variedade de informaçōes que não
pode perder.
Seg-Sex 18h

We have an exclusive interview with
Tim Lang, the President and Chief
Executive Officer of YES – Youth Employment Services, he will give us an
insight into this organization and what
it has accomplished over the past and
why they keep getting more and more
requests for mentorship.
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Sat 10pm

Luis Campos Neto é o nosso convidado
da semana. Então, não percam!
Espaço Mwangolé, o ponto de encontro
mesmo distante da sua terra natal.
Dom 18h30

Sat 9pm

Wisdom of

Wealth

Seg-Sex 7h

A sua Missa Dominical, diretamente da
Paróquia de São Sebastião, com o Padre
João Mendonça.

Host Jason Pereira will help explain some
basic concepts and introduce you to other
experts who will help give you the tools
needed to make better financial choices.

No Body&Soul desta semana vamos
conhecer dicas para formar uma rotina
diária que proporciona um sono de qualidade. Na segunda parte do programa
regressamos para conhecer 5 documentários sobre saúde, bem estar e espiritualidade que tem mesmo de conhecer. Não perca ainda um novo episódio
da rubrica Nutrição com Coração.

This week our host Stella Jurgen will
introduce Jeanine Dziedziensky, a
Brazilian Porcelain Artist that lives in
Hamilton. She specializes in painting
porcelain such as complete dinnerware sets for special events and for
everyday use. Her botanical-inspired
creations or a simple monogram will
turn any dish into a unique masterpiece. Be inspired by “Stella’s Studio”
on Camões TV.

Dom 9h30

Sat 9:30 pm

Dom 16h

Sun 9pm

The Wisdom of Wealth is here to give
you fundamental financial knowledge
that affects us all: banking, debt, paying your bills, credit ratings, investing,
insurance, retiring, wills, and where and
how to find help when you need it.

SÁBADO, 18 DE JANEIRO
06h00 Musicbox
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Musicbox
11h00 It´s Showtime
11h30 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Glitter Show
14h30 Portugal À Vista
15h00 Espaço Comunidade
15h30 Caminhos da história
16h00 Nós Por Cá
16h30 Caminhos Da Energia
17h00 Estação de Serviço
17h30 Musicbox
18h00 Timeline
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 Portugal À Vista
20h00 2077 - 10’’ para o Futuro
21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth
22h00 We Need To Talk
23h00
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
04h00
05h00

Nota Alta com Rui Massena
Portugal À Vista
Transparências
Espaço Comunidade
Here’s the Thing
Musicbox
Out there
Nicki Clark Show

DOMINGO, 19 DE JANEIRO
06h00 Musicbox
08h00 Caminhos Da História
08h30 Estação de Serviço
09h00 Portugal À Vista
09h30 Missa Dominical
10h30 Espaço Comunidade
11h00 Nós Por Cá
11h30 Musicbox
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00

Here’s the Thing
Wisdom of Wealth
Estação de Serviço
Caminhos Da História
Camões TV Magazine

16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
19h30
20h00
21h00
21h30
22h00
23h00
00h00
02h00
04h00
05h00

Body & Soul
Imperdíveis
It´s Showtime
Musicbox
Here’s The Thing
Espaço Mwangolé
Clube dos Cozinheiros
Nós Por Cá
2077 - 10’’ para o Futuro
Stella’s Studio
Forgotten Treasures
Timeline
We Need To Talk
Camões TV Magazine
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

SEGUNDA, 20 DE JANEIRO
06h00 Musicbox
07h00 Bom Dia Canadá
08h00 Nós Por Cá
08h30 Espaço Comunidade
09h00 Caminhos Da História
09h30 Body & Soul

10h00
11h00
12h00
12h30
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
19h00
19h30
20h00
21h00

Bem-Vindos A Beirais
Por Tudo e Por Nada
Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
Musicbox
Mundo Mix
Caminhos Da História
Estação de Serviço
Espaço Mwangolé
Glitter Show
Portugal À Vista
Musicbox
Pegado a Si
Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
Musicbox
Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing
22h00 Wisdom of Wealth
22h30
23h30
00h30
01h00
01h30

We Need To Talk
Timeline
Stella’s Studio
Forgotten Treasures
Transparências

02h00
03h00
04h00
05h00

We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

TERÇA, 21 DE JANEIRO
06h00 Musicbox
07h00 Bom Dia Canadá
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Bem-Vindos A Beirais
11h00 Por Tudo e Por Nada
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Musicbox
14h00 Mundo Mix
15h00 Caminhos Da História
15h30 Nós Por Cá
16h00 Espaço Comunidade
16h30 Portugal À Vista
17h00 Espaço Mwangolé
17h30 Musicbox
18h00 Pegado a Si
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 Imperdíveis

24 horas por dia, 7 dias por semana.

Apresentador: Manuel DaCosta
Convidados: Vince Nigro
• Resumo político da semana
• Análise do editorial do Milénio Stadium
• O impacto da tensão Irão/USA no
Médio-Oriente e no mundo – estará
próxima a III Guerra Mundial?
Sex 18h

Bem-vindos a Beirais é uma série de
longa duração, com exibição diária, que
segue o quotidiano de Diogo Almada,
um lisboeta que, sofrendo pela vida agitada que levava na cidade grande, decide mudar-se para o campo na aldeia de
Beirais, longe destes problemas.
Seg-Sex 10h

Ana Maria Costa é uma das poucas
açorianas na família. Filha de professores naturais do Algarve, Ana acabou
por seguir a mesma carreira. Em 2014
decidiu abraçar o projeto que o falecido pai tinha criado – o Grupo Folclórico Transmontano de Toronto.
Sab 16h

Um programa voltado para aqueles que
curtem a boa música, com os clássicos
dos anos 80, 90 e 2000, e os hits do
momento.

The Toronto Historic Landmark series…
we will give you an insight into the landmarks that we will be covering over
the next 6 months with comments and
interviews from folks that can speak with
knowledge and experience about these
locations and the forgotten treasures that
are associated with these spots.

Com Adriana Marques

Hosted by Vince Nigro

Seg-Sex 14h

No Espaço Comunidade desta semana, Carmo Monteiro traz-nos o jantar
de angariação de fundos para Eva Batista, que decorreu no salão da LiUNA
Local 183, e espetáculo FADOalado,
vindo dos Açores, que encheu a Casa
dos Açores de Toronto. Não percam no
sábado às 3 pm, na Camões TV.
Sab 15h

Esta semana Adriana e Catarina falam-nos da Pixar e das três novas
animações que fazem parte do projeto “SparkShots”, mostram-nos um
casal da Grã Bretanha que vive como
se estivessem nos anos 40, contam-nos o que aconteceu ao iate de 36
metros de Marc Anthony, levam-nos
no tempo e revelam alguns objetos
encontrados por arqueólogos na
Grécia e ainda nos esclarecem sobre
a posição do estilista Valentino em
relação ao termo “influencer”. Mas
há mais, muito mais.

Pedro Burmester e Mário Laginha
Unidos por uma formação musical clássica, Mário Laginha e Pedro Burmester
escolheram carreiras diferentes. Há
pouco mais de 20 anos, os dois pianistas uniram aproximações com divergências musicais e iniciaram uma colaboração cimentada por uma amizade e
grande cumplicidade.
Maestro António Victorino de Almeida
António Victorino d’Almeida começou,
desde muito cedo, a aprender música.
É pianista, escritor, realizador de cinema e de televisão, encenador, maestro
e comunicador. Um verdadeiro homem
dos sete ofícios.
Dom 17h

Timeline - a sua rede social agora
na televisão.

Natural de Ílhavo, Paulo Renato Borges
tem como referência a pintura de cerâmica da Vista Alegre. Foi aqui que aprendeu e ensinou todas as técnicas deixadas pelos mestres de pintura. Inspirado
na caça e na sua portugalidade, produz
belos objetos de utilização quotidiana ou
para coleção, como pratos, travessas e
estátuas… pequenos tesouros que levam nas suas cores a alma de quem as
pinta. A Porcelana é o palco onde pincéis
e tintas ganham vida e arte.

Sab 18h

Sab 14h30

E claro, como sempre, partilham
muitas mais notícias do mundo das
celebridades, todas as novidades
da tecnologia, curiosidades, música
e cinema!

Sun 9:30pm

20h00 Musicbox

12h00 Clube dos Cozinheiros

QUINTA, 23 DE JANEIRO

22h00 Stella’s Studio

15h00 Here’s The Thing

21h00 Caminhos Da História

12h30 Imperdíveis

06h00 Musicbox

22h30 Forgotten Treasures

15h30 Espaço Comunidade

21h30 Forgotten Treasures

13h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá

23h00 Portugal À Vista

16h00 Nós Por Cá

22h00 Stella’s Studio

14h00 Mundo Mix

08h00 Nós Por Cá

23h30 Espaço Comunidade

16h30 Forgotten Treasures

22h30 Roundtable

15h00 Here’s The Thing

08h30 Caminhos da Energia

00h00 We Need To Talk

17h00 Body & Soul

23h30 Espaço Mwangolé

15h30 Wisdom of Wealth

09h00 Filhos e Cadilhos

01h00 It´s Showtime

17h30 Musicbox

00h00 It´s Showtime

16h00 Roundtable

10h00 Bem-Vindos A Beirais

01h30 Transparências

18h00 Roundtable

00h30 Body & Soul

17h00 Stella’s Studio

11h00 Por Tudo e Por Nada

02h00 We Need To Talk

19h00 Clube dos Cozinheiros

01h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

12h00 Clube dos Cozinheiros

03h00 Musicbox

19h30 Imperdíveis

01h30 Transparências

18h00 Pegado a Si

12h30 Imperdíveis

04h00 Out There

20h00 Musicbox

02h00 We Need To Talk

19h00 Clube dos Cozinheiros

13h00 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

21h00 Caminhos Da História

03h00 Musicbox

19h30 Imperdíveis

14h00 Mundo Mix

20h00 Musicbox

SEXTA, 24t DE JANEIRO

21h30 It´s Showtime

04h00 Out There

15h00 Caminhos Da História

22h00 Espaço Mwangolé

05h00 Nicki Clark Show

06h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

07h00 Bom Dia Canadá

22h30 Timeline

QUARTA, 22 DE JANEIRO

21h30 Timeline

16h00 Timeline

08h00 Body & Soul

23h30 Forgotten Treasures

06h00 Musicbox

22h30 It´s Showtime

17h00 Forgotten Treasures

08h30 Portugal À Vista

00h00 Here’s The Thing

07h00 Bom Dia Canadá

23h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

09h00 Gente Com História

00h30 Wisdom of Wealth

08h00 Body & Soul

23h30 Body & Soul

18h00 Pegado a Si

10h00 Bem-Vindos A Beirais

01h00 Stella’s Studio

08h30 Portugal À Vista

00h00 Camões TV Magazine

19h00 Clube dos Cozinheiros

11h00 Por Tudo e Por Nada

01h30 Transparências

09h00 Espaço Mwangolé

02h00 We Need To Talk

19h30 Imperdíveis

12h00 Clube dos Cozinheiros

02h00 We Need To Talk

09h30 Espaço Comunidade

03h00 Musicbox

20h00 Musicbox

12h30 Imperdíveis

03h00 Musicbox

10h00 Bem-Vindos A Beirais

04h00 Out There

21h00 Here’s The Thing

13h00 Musicbox

04h00 Out There

11h00 Por Tudo e Por Nada

05h00 Nicki Clark Show

21h30 Wisdom of Wealth

14h00 Mundo Mix

05h00 Nicki Clark Show

Subscreva hoje!

Ligue e peça o canal WIN TV

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

Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771
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Akon tem autorização de Senegal

para construir a sua cidade futurista
O rapper americano com ascendência senegalesa, Akon, anunciou no
Twitter que as autoridades senegalesas lhe concederam um acordo final
para a construção da sua cidade futurista, chamada “Akon Crypto City”,
apelidada pelo mesmo como nova
“Wakanda”, cidade fictícia do filme
Black Panther.

Créditos: DR

Akon Crypto City

Raptos ao largo da costa Ocidental
de África subiram 50% em 2019
O diretor do Gabinete Marítimo Internacional, Michael Howlett, disse que o número de raptos de marinheiros ao largo
da costa ocidental de África aumentou
50% no ano passado, defendendo um
aumento da cooperação contra a pirataria marítima.

“

Esta região tem assistido a um aumento sem precedentes nos sequestros de tripulações”, disse Michael
Howlett, que preside a este órgão de segurança marítima internacional, com sede
em Kuala Lumpur.
Em declarações citadas pela agência noticiosa francesa France-Presse, o responsável apelou a uma “maior coordenação
e troca de informações”, salientando que
esta cooperação deve acontecer quer entre
os próprios navios, quer entre as agências
responsáveis pelo registo e processamento
de casos no Golfo da Guiné.
Os raptos de tripulações no Golfo da Guiné, 121 em 2019, um aumento de 55,1% face

aos 78 registados em 2018, representam
75% dos casos reportados a nível mundial,
disse o responsável, apontando que no ano
passado estes casos, a nível mundial, registaram uma descida, passando de 201 em
2018, para 162, no ano passado.
O Golfo da Guiné, que se estende por
5.700 km desde as costas do Senegal, no
norte, até às de Angola e Nigéria - ambos
países produtores de petróleo - tornou-se
nos últimos anos o novo epicentro da pirataria global ao largo do Golfo de Aden, ao
largo da costa da Somália, escreve a AFP,
lembrando que este problema teve origem
na década de 1970 no Delta do Níger, no
sudeste da Nigéria, o centro da exploração
petrolífera deste país que é o maior produtor de petróleo da África subsaariana.
Com a queda do preço do petróleo, a
estratégia destes ‘piratas do mar’ mudou,
privilegiando agora o rapto das tripulações
e não o roubo do petróleo a ser transportado, segundo a AFP.
NM/MS

A cidade de Akon ficará localizada na
vila de Mbodiene, no Senegal, e cobrirá
2.000 acres de terra, que lhe foram doados pelo presidente do Senegal, Macky
Sall. A localização de Mbodiene é vantajosa porque significa que a nova cidade
fica a apenas cinco minutos do aeroporto
internacional recém-construído do país.
A construção da Akon City começou
em março de 2019 e será terminada ao
longo de 10 anos. A cidade deve ser auto-sustentável e usará a moeda digital do
cantor, Akoin, para o comércio.
A criptomoeda foi anunciada pela
primeira vez pelo cantor em 2018 e irá
exclusivamente operar na nova cidade
futurista. As informações disponíveis no
site da Akoin sugerem que haverá uma
Fundação da Akoin e também parcerias
empresariais. Além disso, a plataforma
apresentará um aplicativo descentralizado (DApp), bem como uma ferramenta
para criar aplicativos e DApps.
O site também oferece informações adicionais sobre a venda de tokens. Uma fase
de pré-venda está já em andamento, destinada basicamente à angariação de fundos e
que ajudará a construir a plataforma. Também especifica que a criptomoeda deve ser
lançada entre janeiro e junho de 2020.
O cantor – nome real Aliaume Thiam
– disse que a indústria de criptomoedas

é essencial para o desenvolvimento das
nações africanas. “Eu acho que a blockchain e as criptomoedas podem ser a
salvação da África de várias maneiras,
porque traz o poder de volta ao povo. A
tecnologia das criptomoedas e blockchain oferecem uma moeda mais segura
que permite que as pessoas em África se
promovam independentemente do Governo”, afirmou.
Sistema financeiro
Akon Crypto City terá sua própria
moeda, a Akoin, e será a primeira cidade 100% gerida por criptomoeda. Todo
o sistema financeiro da cidade será realizado através de smartphones, algo inédito no mundo.
Dados apontam que apenas 34% dos
senegaleses possuem este tipo de aparelho. Mas para Akon isso não vai ser um
problema, pois o objetivo do projeto é
fomentar a economia do país.
A Akoin é a parte fundamental do projeto, afirma Akon. Segundo o cantor norte-americano, a nova criptomoeda pode tornar
o continente africano “imune a crises”.
A nova cidade contará ainda com universidades, aeroportos e ginásios. “A
minha meta na vida é construir um legado. Eu quero usar o facto de eu ser uma
celebridade, de ser famoso, para ajudar
outras pessoas, principalmente em lugares onde faltam condições para se viver,
como África, Índia e algumas partes da
Ásia”, disse Akon.
O cantor indicado ao Grammy nos últimos anos tornou-se popular pelos seus esforços filantrópicos. Em 2014, ele iniciou o
empreendimento ‘Akon Lighting Africa’,
focado no fornecimento de energia renovável para cidades carentes de África.
WB/MS
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Força militar anuncia a morte do
líder do Daesh na África Ocidental

Créditos: DR

Efacec ganha contrato para construir
Uma força militar multinacional africana anunciou ter matado um comandante do grupo extremista Estado Islâmico
na África Ocidental (ISWAP, na sigla em
inglês) num ataque aéreo na região do
Lago Chade.

A

mir Khalifa Umar, um líder influente do grupo, foi “eliminado” num
ataque a um dos esconderijos dos
insurgentes perto do Lago Chade, conhecido como Tunbums Sabon, anunciou o
coronel Timothy Antigha, responsável de
informação da força multinacional.

a maior central solar de Moçambique

A central solar deverá começar a pro- data e um projeto emblemático para a Efaduzir energia no final de 2020 e terá ca- cec, que opera em Moçambique há mais de
Umar, terceiro na liderança do grupo, foi pacidade para produzir 68 GWh por ano. 20 anos, reforçando assim a presença no
mercado e na região”, refere um comunimorto em “operações ofensivas contínuas
Efacec, empresa controlada pela
cado da companhia, acrescentando que “o
contra o Estado Islâmico na África Ocidenempresária angolana Isabel dos
tal e outros perpetradores de violência e
Santos, anunciou que foi seleciona- projeto foi desenvolvido pela Neoen, coninstabilidade na bacia do Lago Chade”.
da para o contrato de engenharia, compra juntamente com EDM, através da empresa
Mais três extremistas morreram num e construção para operação e manutenção “Central Solar Metoro”.
A central solar, segundo a Efacec, “contrioutro ataque aéreo, disse ainda Antigha.
de uma central solar de 41 MWp, localizabui para o alcance dos objetivos de MoçamA força militar multinacional inclui sol- da em Metoro, norte de Moçambique.
dados do Benim, Camarões, Chade, Níger
Esta central solar deverá começar a pro- bique na diversificação das fontes de energia
e Nigéria e tem como objetivo eliminar os duzir energia no final de 2020 e terá capaci- e na descentralização da sua geração, com o
objetivo de dar acesso a energia a 100% da
ataques do Boko Haram na Nigéria e na re- dade para produzir 68 GWh por ano.
gião do Lago Chade.
“Será a central de energia solar de maior população Moçambicana até 2030”.
JN/MS
NM/MS capacidade instalada em Moçambique até à
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à entrada do Brasil na OCDE
Ministério das Relações Exteriores infor- junto à OCDE, recomendando a inserção
mou nesta quarta-feira (15) que o gover- do Brasil no lugar da Argentina.
no americano apresentou recomendaEm nota, a embaixada dos EUA em Bração a conselho de grupo de países ricos. sília afirma que “o governo brasileiro está
governo dos Estados Unidos apre- trabalhando para alinhar as suas políticas
sentou nesta quarta-feira (15) ao econômicas aos padrões da OCDE enquanConselho da OCDE (Organização to prioriza a adesão à organização para repara a Cooperação e Desenvolvimento forçar as suas reformas políticas”, disse.
Para integrar a OCDE, o Brasil abre mão
Econômico) uma recomendação formal
para que o Brasil entre no grupo formado do tratamento especial que recebe na OMC
pelos países mais desenvolvidos do mun- (Organização Mundial do Comércio), que
reúne mais de 160 países. A lista inclui paído, segundo informações do Itamaraty.
A OCDE funciona como uma espécie de ses que se autodenominam “em desenvolclube dos 36 países mais ricos do mundo e vimento” e que, por isso, têm vantagens,
atua na cooperação e discussão de políticas como mais prazo para cumprir acordos,
públicas e econômicas para guiar as nações entre outras regras.
associadas. Para fazer parte, é preciso se- Veja a nota do Ministério das Relações
guir uma série de medidas econômicas li- Exteriores:
berais, como o controle fiscal e da inflação.
O governo brasileiro recebeu com saEm troca, o país recebe um “selo” de investisfação a notícia de que os EUA apresentimento e pode se tornar mais atrativo.
O governo brasileiro comemorou a ofi- taram hoje (quarta-feira, 15), ao Conselho
cialização do apoio americano e disse que da OCDE, proposta de início imediato do
a iniciativa “reflete o amadurecimento de processo de acessão do Brasil.
Trata-se de passo fundamental para desuma parceria que vem sendo construída
travar o processo de expansão da organizadesde o início do governo Bolsonaro”.
A entrada no Brasil na organização havia ção. Esperamos que todos os membros da
sido solicitada em 2017, mas não prosperou. organização cheguem rapidamente a um
No ano passado, o presidente Jair Bolsona- entendimento que permita o início do proro levou o pedido ao presidente americano, cesso de acessão do Brasil.
A posição dos EUA reflete o amadureciDonald Trump, que afirmou apoiar a iniciativa. Em outubro, porém, o governo ameri- mento de uma parceria que vem sendo conscano acabou endossando apenas a entrada truída desde o início do governo Bolsonaro,
da Argentina e da Romênia no grupo. O fato baseada em coincidência de visões de munfoi recebido com insatisfação pelo governo do. Trata-se de relação estratégica de longo
brasileiro, que realizou diversas concessões prazo, que se desenvolve em torno de três
eixos principais: valores/democracia, cresciaos americanos nos últimos meses.
A posição da gestão Donald Trump foi re- mento econômico, e segurança/defesa.
R7/MS
vista com a nova manifestação desta quarta
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O

Maduro diz que “arrebentará os dentes”
de Brasil e Colômbia em caso de ataque
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nessa terça-feira (14) que a Força Armada Nacional Bolivariana está pronta para “arrebentar os dentes” de Brasil e
Colômbia em caso de ataque militar.

“

Elevamos a capacidade de defesa da pátria. Conheço os planos imperiais, conheço em detalhes os planos da oligarquia colombiana e de Jair Bolsonaro”, disse.
As declarações de Maduro foram feitas
durante discurso anual à nação na Assembleia Nacional Constituinte, composta por
aliados do governo.
Maduro voltou a dizer que o Brasil se envolveu no ataque a uma base no sul da Venezuela em dezembro de 2019.
“Um grupo de terroristas, mercenários,
desertores, traidores apoiados, financiado e
amparado pelos governos de Jair Bolsonaro
do Brasil e Iván Duque da Colômbia assaltaram um quartel no estado Bolívar”, declarou. “Roubaram fuzis, lançadores de morteiros e mísseis estratégicos. Em uma sanha
assassina, mataram um jovem soldado de
nossa Força Armada Nacional Bolivariana.”
Disse que o regime “conseguiu capturar a

maioria dos terroristas e recuperar 95% das
armas roubadas”. “O resto foi levado para
o Brasil, amparados pelo governo fascista
de extrema direita de Jair Bolsonaro”, falou, sem apresentar provas.
À época, o Itamaraty negou qualquer envolvimento do Brasil no episódio. O governo brasileiro, no entanto, concedeu refúgio
a um grupo de militares desertores do regime –decisão criticada pelo ministro das
Relações Exteriores da Venezuela, Jorge
Arreaza.
O governo brasileiro faz oposição ao governo Maduro. Bolsonaro reconhece Juan
Guaidó, principal nome de oposição na
região, como presidente interino da Venezuela desde fevereiro do ano passado.
A Venezuela também passa por uma forte crise econômica. A inflação anualizada
para novembro foi de 13.476%, segundo
dados do Congresso. Milhões de pessoas já
emigraram da região. No sábado (11), o governo venezuelano elevou em 66% o salário mínimo para 250 mil bolívares por mês,
cerca de R$ 15.
P360/MS

HRW denuncia avanços contra direitos humanos no Brasil
Em relatório anual, ONG afirma que Bolsonaro deu “carta branca” à destruição da
Amazônia e incentiva a letalidade policial.
Situação só não foi pior devido à ação de
tribunais e do Congresso, diz texto.

D

urante seu primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro
adotou políticas que infringem os
direitos humanos em questões relacionadas ao meio ambiente e à segurança pública, denunciou a Human Rights Watch
(HRW) em seu relatório mundial nesta
terça-feira (14). Segundo a ONG, essas
medidas colocaram em risco populações
mais vulneráveis. No capítulo dedicado
ao Brasil, a HRW argumenta que a situação dos direitos humanos no país só não se
deteriorou mais devido à ação de tribunais
e do Congresso, que bloquearam algumas
políticas que prejudicariam indígenas,
homossexuais e pobres, que são os grupos
mais vulneráveis à violência.
O relatório critica também o governo
brasileiro por dar “carta branca” às redes
criminosas que “destroem” a Amazônia,
uma questão considerada não somente

ambiental, mas um “problema gravíssimo
de segurança pública”. O documento cita
dados que mostram o aumento do desmatamento em 2019 na região e pede que as
autoridades combatam esses criminosos.
“Sem nenhuma prova, o governo tem
culpado ONGs, voluntários brigadistas e
povos indígenas pelos incêndios na Amazônia e, ao mesmo tempo, fracassado em
agir contra as redes criminosas que estão
derrubando árvores e queimando a floresta
para dar lugar à criação de gado e agricultura, ameaçando e atacando aqueles que
estão no caminho”, afirmou a diretora da
Human Rights Watch no Brasil, Maria Laura Canineu. A diretora ressalta ainda que os
ataques de Bolsonaro às agências de controle ambiental colocam em risco a Amazônia e seus defensores. Canineu enfatizou
a necessidade de o ministro da Justiça, Sergio Moro, liderar uma “resposta enérgica
para desmantelar as redes criminosas que
lucram com a exploração ilegal de madeira
e atacam defensores da floresta”.
O relatório acusa também o governo de
enfraquecer os esforços para a prevenção
de tortura e criticou a iniciativa do presi-

dente de enviar ao Congresso um projeto
de para suspender a sentença de agentes de
segurança acusados de homicídio se tivessem agido por “escusável medo, surpresa
ou violenta emoção”.
O documento lembra que houve uma
queda de 11% no número de mortes violentas no país em 2018, no entanto, ainda há
altos índices de criminalidade.
“Os abusos policiais dificultam o combate à criminalidade porque desencorajam
as comunidades a denunciarem crimes ou
a cooperarem com as investigações. Esses
abusos contribuem para um ciclo de violência que prejudica a segurança pública e
põe em risco a vida da população em geral
e dos próprios policiais”, ressalta o texto, acrescentando que 343 policiais foram
mortos em 2018, sendo que dois terços deles estavam fora de serviço.
Outro dado citado no relatório que aborda
a situação dos direitos humanos em mais de
cem países é referente às mortes cometidas
por agentes de segurança, que aumentaram
20% em 2018, chegando a 6.220.
A organização mostrou preocupação
com a violência de gênero, um “problema

crônico” no país, com quase um milhão de
casos de violência doméstica aguardando
julgamento em 2018, e com declarações
homofóbicas feitas pelo presidente, além
de tentativas de restringir os direitos de
lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros
(LGBT).
Outros problemas mencionados são os
ataques realizados por Bolsonaro contra a
imprensa e organizações da sociedade civil, os elogios feitos a ditaduras e a tentativa de restringir o acesso das crianças a uma
educação sexual abrangente.
No final da análise, a HRW destaca
o alerta da Alta Comissária das Nações
Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, sobre o enfraquecimento dos direitos humanos
no Brasil e a crítica feita por diplomatas
brasileiros a uma resolução da ONU sobre
violência contra as mulheres que incluía
a referência “acesso universal a serviços
de saúde sexual e reprodutivos”. Os representantes do governo alegaram que a
frase daria margem ao aborto.
DW/MS

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 08h00 às 09h30
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Suplemento
Desportivo

16ª jornada

Ameaçou surpreender, mas não foi além disso mesmo
Inês Barbosa
Opinião

A 16ª jornada abriu com um duelo entre
o primeiro e o último classificado. Se isto
quer dizer que o jogo seriam favas contadas? Não… muito pelo contrário!

M

ohammadi marcou o primeiro golo
da partida (e que grande golo) aos
20’, mas o facto de não ter festejado
deixou muita gente intrigada. Nada temam,
eu explico-vos tudo: esta decisão surge como
um ato de solidariedade por parte do iraniano, tendo em conta o momento de tensão que se vive no Médio Oriente. Voltando
ao jogo: as águias pareciam não conseguir
reagir a esta surpresa por parte do “patinho
feio” desta edição do campeonato - o facto da
equipa de Vila das Aves apostar no jogo defensivo (e bem, note-se) não facilitou a tarefa
à equipa da casa que, embora com claro domínio, não conseguia ser eficaz e, apesar das
boas oportunidades que construiu, falhava
na finalização. Na segunda parte da partida,
e numa altura em que “já só dava Benfica”,
Xistra assinalou grande penalidade para os
encarnados, que Pizzi converteu, restabelecendo a igualdade. Aos 89’, 28 remates depois, o Benfica chega finalmente à vantagem,
por intermédio de André Almeida.
Três pontos que mantêm o Benfica isolado na liderança do campeonato, com a
mesma diferença de quatro pontos para

o F.C. Porto que foi a Moreira de Cónegos
vencer por 2-4.
Num campo assumidamente difícil, onde
já não venciam há quatro anos, os azuis e
brancos bem tiveram que se esforçar para
conseguir a vitória. De facto, viram-se em
desvantagem logo aos três minutos quando,
depois de lançado por Machado, Fábio Abreu
tirou Diogo Leite do caminho e fuzilou Marchesín. Depois dos cónegos terem visto um
golo ser invalidado por carga de Iago sobre o
guarda-redes portista, Tiquinho Soares, aos
32’ e de cabeça, e Alex Telles (39’), da marca dos 11 metros, operaram a reviravolta no
marcador. No entanto, foi sol de pouca dura aos 44’, João Aurélio tinha a intenção de passar a bola a Fábio Abreu, que se encontrava
na área dos dragões, mas o colega não a desviou. Marchesín bem tentou mas não evitou
que a bola entrasse na sua baliza - a partida
foi assim empatada para intervalo. A segunda parte trouxe consigo um F.C. Porto mais
determinado e assertivo e Luis Díaz, acabado de entrar em jogo, colocou a equipa novamente em vantagem. Um grande golo de
Corona, aos 85’, fecharia a partida com chave
de ouro… não fosse o mesmo jogador ter sido
expulso já em período de compensação, por
acumulação de amarelos. Apesar disso, objetivo cumprido e “enguiço” desfeito.
Ricardo Soares, no entanto, continua sem
vencer mas manteve o 13.º lugar, com 17
pontos - os mesmos que os Santa Clara, que
saíram derrotados da receção ao Rio Ave.
Lucas Piazón fez, aos 51’, o único golo
da partida. Um resultado que não alterou a
posição de nenhuma das equipas na tabela

classificativa - o Santa Clara é 14.º e o Rio
Ave ocupa o sétimo lugar.
Empatadas e sem golos terminaram as
partidas do Portimonense - Paços de Ferreira e do Marítimo - Vitória SC. Os algarvios continuam assim em 17.º, em zona de
despromoção, enquanto que os pacenses
subiram para o 15.º lugar, com 15 pontos.
Os insulares subiram também uma posição, ocupando agora o 11.º lugar, com 19
pontos e os vimaranenses, com 22 pontos,
cederam o quinto lugar aos eternos rivais
bracarenses que, a jogar em casa, venceram o Tondela. Os arsenalistas começaram
a perder, graças a um golo de Murillo aos
37’, mas Paulinho, com um bis (79’ e 90+1’),
deu a volta ao marcador. Vitória (bastante)
sofrida mas merecida. Rúben Amorim continua assim a ser o “menino querido” de
Braga. Veremos por quanto tempo…
Vitória de Setúbal vs. Sporting - um jogo
que fez correr muita tinta mesmo antes de
começar? E porquê? O Vitória anunciou que
cerca de 80% do seu plantel se encontrava
com gripe, sugerindo por isso o adiamento
da partida. A respostas dos leões? Um “não”
que provocou a fúria dos sadinos.
Como seria de esperar, o Sporting trouxe
de Setúbal três preciosos pontos. O jogo até
esteve equilibrado nos primeiros 20 minutos
mas, aos 27’, João Meira, ao tentar intercetar
um cruzamento de Ristovski, acabou mesmo por introduzir a bola na própria baliza.
Bruno Fernandes, através da marcação de
uma grande penalidade após falta de Pirri,
ampliou a vantagem. Quando a equipa da
casa parecia já ter deitado a toalha ao chão,

um pontapé certeiro de Carlinhos funcionou como um poderoso medicamento que
deu uma nova vida aos sadinos - o Sporting
chegou, em algumas ocasiões, a tremer e
Coates (desnecessariamente) viu um cartão
amarelo e falhará o dérbi de sexta-feira (17).
O suspiro de alívio só surgiu aos 90+4’, com
o bis de Bruno Fernandes.
O Vitória de Setúbal caiu para o 12.º lugar,
enquanto que o Sporting manteve o quarto
lugar, com 29 pontos, a um do Famalicão.
E por falar em Famalicão… também a visita desta equipa ao Boavista teve a sua dose
de polémica. É que ainda nem 30 segundos
se tinham jogado no Estádio do Bessa quando Defendi viu vermelho direto após sair da
área e acertar na perna de Paulinho.
Os axadrezados pensaram ter visto aqui
um “xeque-mate” mas, como já deveriam
saber, o destino tem muito sentido de humor e não raras vezes encarrega-se de nos
passar a perna caso não estejamos atentos.
A partida manteve-se empatada e sem golos praticamente até ao final. Finalmente,
aos 81’, Toni Martínez, num remate cruzado, vez o golo solitário desta partida. Surprise, surprise… O Boavista caiu assim do
8.º para o 9.º lugar, com 19 pontos.
No fecho da jornada, o Gil Vicente recebeu e venceu o Belenenses, agora 16.º
classificado, por 2-0. Os golos foram marcados por Lourency (53’) e Sandro Lima
(75’). Com estes três pontos os gilistas
conseguiram subir três posições, estando
agora em oitavo lugar.
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Ninho Vazio: Como vender o lugar
que chama de lar?

Evite os erros que lhe podem custar milhares de dólares.

Dufferin & St Clair W
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Townhome

25’ x 104’ lot

Excellent 3 bedroom, 2 full bathroom with
laminate floors throughout. Master bedroom
is equipped with walk in closet and a 4 piece
ensuite. Eat-in kitchen with a good size living/
dining room and walk out to a balcony for bbq.
Ensuite laundry, storage &1 parking spot.
Situated close all major highways, community
centre, schools and TTC.

Amazing location in the heart of Corso
Italia, 3 bedroom detached home with
2.5 car garage. Fully renovated bathroom
with heated floors, finished and renovated
basement with separate entrance. Walking distance to shops, restaurants, parks,
schools and transit.

Considera sofrer da síndrome do “Ninho Vazio” que precisa de um lar para o futuro? É hora de
reduzir o tamanho da sua casa ou mudar para outra mais adequada para seus anos de descanso?
Como milhares de outras pessoas, depois de anos com a sua casa cheia de crianças a preencher-lhe os corredores, as salas, com brinquedos pelo chão, barulho e música a fazer-lhe companhia,
de repente... vê-se sozinho entre paredes mais nuas, sem vida e o único zumbido é o do frigorífico.
As divisões da casa carregam memórias com as fotografias penduradas, mas há demasiados
quartos vazios, porque os seus filhos seguiram com a vida deles. No entanto, os seus próximos
anos, que se esperam mais livres, são empolgantes e é hora de seguir em frente também.
Se se encontra nessa situação, não se preocupe! Existem muitas oportunidades maravilhosas
para poder viver este novo capítulo da sua vida. Basta saber o que é preciso fazer para tirar o
máximo proveito do património que construiu na sua casa atual.
Para ajudá-lo a entender os problemas envolvidos durante esse processo e estar informado para
evitar os 7 erros mais comuns e dispendiosos que a maioria daqueles que vivem este “Ninho
Vazio” cometem, entre em contacto comigo.

RE/MAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

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

416.459.2007
Candido@CandidoFaria.ca

www.CandidoFaria.ca

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

32

MILÉNIO | DESPORTO

17 a 23 de janeiro de 2020

www.mileniostadium.com

I Liga

Um autogolo de João Meira e um bis de
Bruno Fernandes valeram, no passado
sábado (11), o triunfo (1-3) ao Sporting
sobre o Vitória de Setúbal na 16.ª jornada da Liga.

N

o jogo no Estádio do Bonfim, onde
os sadinos ainda não tinham perdido no campeonato na presente época, o Sporting teve de sofrer para segurar a
vantagem, depois de Carlinhos ter marcado para os sadinos aos 63 minutos. O golo
da tranquilidade só já aconteceu em período de compensação.
Com este resultado, os comandados de
Silas mantêm-se na quarta posição com 29
pontos, mais 10 que o emblema setubalense, que segue na oitava posição da tabela
classificativa.
Após a infeção viral que atingiu o plantel
sadino nos últimos dias, sete dos titulares
na última jornada ficaram de fora por estarem em casa de quarentena: Makaridze,
Sílvio, Jubal, Artur Jorge, Nuno Pinto, Semedo e Hachadi.
Os quatro resistentes no conjunto treinado por Julio Velázquez foram André
Sousa, Éber Bessa Carlinhos e Zequinha,
numa equipa que só teve no banco de suplentes cinco atletas, quatro deles sub-23
(João Valido, Bruno Langa, João Serrão e
Leonardo Chão).

Do lado do Sporting, Silas efetuou duas
alterações em relação aos 11 que apresentou na ronda anterior diante do F. C. Porto: Borja e Battaglia entraram para os lugares de Marcos Acuña e Doumbia.
Ainda o jogo não tinha começado e já os
adeptos sadinos se manifestavam contra
a equipa ‘leonina’. O auge dos protestos
aconteceu quando o presidente Frederico
Varandas, acompanhado pelo homólogo
sadino, Vítor Hugo Valente, chegou ao camarote presidencial. Os adeptos não pouparam insultos ao dirigente do Sporting,
que foi presenteado com uma faixa a dizer:
“Varandas, vergonha nacional.”
O Vitória de Setúbal foi a primeira equipa
a criar perigo no encontro na cobrança de
um livre direto de Bruno Pirri, que, aos dois
minutos, levou a bola a passar ao lado do
poste direito da baliza de Luís Maximiano.
A resposta do Sporting aconteceu num
lance desenhado no lado esquerdo do ataque, aos 14 minutos. Depois de uma defesa
incompleta de Milton Raphael, a cruzamento de Bolasie, valeu o defesa André
Sousa a afastar o perigo pela linha final.
Depois de um período em que já tinha o
claro domínio do jogo, o Sporting, perante
um oponente que dava sinais de inferioridade dos níveis físicos, chegou ao golo,
aos 27 minutos, através de um autogolo de

Gil Vicente vence Belenenses SAD
e sobe ao oitavo lugar

Créditos: DR

Sporting vence Vitória de Setúbal
com bis de Bruno Fernandes

João Meira. Após ser assistido por Bolasie,
Ristovski rematou e o central sadino desviou para a própria baliza.
Aos 34 minutos, os leões ampliaram a
vantagem depois de beneficiarem de uma
grande penalidade por falta cometida por
Bruno Pirri sobre Bruno Fernandes. O jogador do Sporting encarregou-se da marcação e fez o 2-0, resultado com que se
atingiu o intervalo.
No segundo tempo, numa altura em que
o Sporting parecia ter o jogo controlado,
Carlinhos aproveitou uma perda de bola
de Mathieu para desferir, aos 63 minutos,
um ‘tiro’ de fora da área, que valeu o 2-1

aos setubalenses, num lance em que a bola
ainda embateu na trave.
O golo galvanizou o Vitória de Setúbal,
que, aos 75 minutos, depois de um cruzamento de Carlinhos, esteve à beira da
igualdade num cabeceamento de Guedes,
que levou a bola a embater na trave.
Apesar da tentativa dos sadinos em
alcançar a igualdade, acabou por ser o
Sporting a chegar ao golo já em período
de compensação. Bruno Fernandes, aos
90+4, concluiu com êxito um lance de
contra-ataque do Sporting, que saiu de
Setúbal com os três pontos na bagagem.
JN/MS

Rio Ave vence Santa Clara
nos Açores pela margem mínima
O Rio Ave venceu o Santa Clara, nos
Açores, por 1-0, num jogo dominado a
maior parte do tempo pela equipa de Vila
de Conde, que, ainda assim, sofreu nos
instantes finais para garantir a vitória.

Créditos: DR

O Gil Vicente regressou, no passado doNa Liga, o Gil Vicente sobe ao oitavo lumingo (12), às vitórias na Liga, ao bater o gar, com 21 pontos, depois de três jogos
Belenenses SAD, por 2-0, na 16.ª jornada, sem vencer, enquanto o Belenenses sodisputada no Estádio Cidade de Barcelos. mou o quarto encontro sem triunfar, senequipa gilista garantiu a vitória com do 16.º com 15 pontos, um acima da zona
golos de Lourency, aos 53 minutos, de despromoção.
e de Sandro Lima, aos 75.
JN/MS

A

Marítimo e Vitória de Guimarães
empatam no Funchal
O Marítimo e o Vitória de Guimarães
empataram (0-0), no passado domingo
(12), na 16.ª jornada da Liga, disputada
no Funchal.

C

om esta igualdade, os insulares subiram
ao 11.º lugar com 19 pontos, enquanto
os vitorianos são sextos, com 22 pontos.
JN/MS

Créditos: DR

O

golo decisivo foi apontado por
Piazón, a abrir a segunda parte,
num remate de fora de área,
aproveitando o espaço concedido pela
equipa açoriana.
Com esta vitória, o Rio Ave regressa às
vitórias e mantém-se no 7.º lugar, com
22 pontos.
Já os açorianos, que vinham de um
triunfo, voltaram a somar uma derrota
em casa e estão em 14.º, com 17 pontos.
O Santa Clara foi o primeiro a criar
perigo, logo no primeiro minuto de
jogo. A um remate acrobático de Carlos Júnior, Kieszek respondeu com uma
grande defesa. A jogada foi anulada por
fora-de-jogo, mas seria o lance mais espetacular do primeiro tempo.
Na resposta, o Rio Ave esteve muito
perto do golo. A defesa do Santa Clara
facilitou e Mehdi, em esforço, consegue
fazer um chapéu a Marco. A bola embateu na barra, na melhor oportunidade
de golo do primeiro tempo.
Ao longo da primeira parte, o controlo do
jogo pertenceu ao Rio Ave. Os ‘caxineiros’
dominaram a posse de bola, obrigando os
açorianos a correr atrás do esférico.
Em certos momentos, a formação
açoriana conseguiu equilibrar o encontro,
mas o melhor que conseguiu foram dois
remates de fora da área, por intermédio de
Thiago Santana, aos 26 e 35 minutos, que
foram travados por Kieszek.
O Rio Ave, apesar de protagonizar
algumas excelentes jogadas coletivas,
próximas da área de Marco, não conseguiu criar oportunidades de golo e o jogo
iria para o intervalo tal como começou.
No regresso das ‘cabines’, aos seis
minutos da primeira parte, o Rio Ave iria

chegar ao golo, através de Piazón. Aos
51, o brasileiro aproveitou todo o espaço
concedido pela defensiva açoriana para
encher o pé e bater Marco.
O Santa Clara procurou reagir, assumindo a ‘despesa’ do jogo. Aos 61
minutos, acabado de entrar, Costinha,
reforço de inverno dos açorianos, surgiu em boa posição e rematou por cima,
desperdiçando uma excelente ocasião
para fazer o empate.
O Santa Clara subiu no terreno e procurou chegar ao golo. Schettine, aos 75
minutos, só viu o golo negado por uma
excelente defesa de Kieszek. A jogar no
meio campo adversário, César, aos 81,
numa tentativa de meter a bola na área,
acabou por acertar na barra, num lance
que parecia controlado por Kieszek.
O Rio Ave manteve a organização defensiva e o Santa Clara carregou, mas não
conseguiu acertar com a baliza adversária.
O jogo terminou com os insulares a
dar o tudo por tudo para chegar ao golo,
mas a disponibilidade dos açorianos não
foi suficiente para chegar ao empate.
JN/MS
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Benfica vence Aves com golo de André Almeida a dois minutos dos 90
Os encarnados sofreram para vencer o cortar a bola de cabeça e resolver o perigoúltimo classificado no Estádio da Luz.
so lance. Aos 13 minutos, o Aves voltou a
m golo de André Almeida, aos 89 criar perigo com mais um grande passe de
minutos, permitiu na passada sex- Estrela, que procurava Reko e Mohammadi
ta-feira (10) ao Benfica vencer o para concretizar. A equipa visitante esteve
Desportivo das Aves, por 2-1, em jogo da perto de marcar o primeiro golo do jogo.
Weigl fez uma grande jogada aos 15
16.ª jornada da I Liga de futebol, disputado
minutos
de jogo, que acabou num canto
em Lisboa. Os avenses, últimos do campara o Benfica. Aos 20 minutos, o Aves
peonato, adiantaram-se no marcador aos
inaugurou o marcador por intermédio de
20 minutos, através do iraniano Mehrdad
Mohammadi. O avançado fugiu pela esMohammadi, mas o Benfica virou o resulquerda, deixou Ferro para trás e, de ângulo
tado já na fase final da partida, com goreduzido, fuzilou a baliza de Vlachodimos.
los de Pizzi, aos 76, na conversão de uma
Dois minutos após o golo, Chiquinho caiu
grande penalidade, isolando-se na lidena área do Aves e pediu-se grande penalirança dos melhores marcadores com 12 dade. O árbitro disse que não havia nada e
golos, e de André Almeida, aos 89.
mandou jogar. Aos 24 minutos, Pizzi fez a
A vitória permite ao Benfica chegar aos bola passar por cima do guarda-redes Beu45 pontos, mantendo os quatro de vanta- nardeau, já dentro da pequena área, e a
gem para o FC Porto, segundo classifica- bola foi cortada em cima da linha de golo.
do, enquanto o Desportivo das Aves man- Três minutos depois deste lance, Pizzi retém-se na última posição com seis pontos, matou à barra, mas estava fora de jogo.
a nove do Belenenses, a primeira equipa
Com o marcador a assinalar a primeira
acima da linha de despromoção.
meia hora de jogo, o Benfica já podia ter
Weigl, que se estreou com a camisola marcado, mas falhou na finalização. Três
encarnada, foi o primeiro jogador a sofrer minutos depois, uma grande intervenção
falta no jogo, logo no primeiro minuto. de Beunardeau evitou o golo de ChiquiTrês minutos depois seguiu-se o primeiro nho. Servido por Grimaldo, o jovem de 24
canto do jogo, também a favor do Benfica. anos rematou e forçou o guarda-redes do
O lance não gerou qualquer perigo para a Aves a desviar para canto.
baliza do guarda-redes Beunardeau.
Aos 37 minutos, Vinícius começou a
Aos sete minutos de jogo, após uma boa aquecer do lado do Benfica. O árbitro deu
arrancada de Jota pelo lado esquerdo do três minutos de compensação nesta priataque encarnado, a bola foi cruzada para meira parte. Aos 47 minutos, a equipa enSeferovic que, de cabeça, levou a bola carnada esteve novamente à beira do golo.
rente à barra de Beunardeau. O Desporti- Valeram dois cortes milagrosos da equipa
vo das Aves estava a dar muito espaço ao do Aves em cima da linha de golo.
Benfica que, por esta altura, era muito peA partida recomeçou no Estádio da Luz
rigoso pelas alas.
com uma alteração na equipa comandada
Com o relógio a marcar os primeiros 10 por Bruno Lage: Vinícius entrou para o luminutos de jogo, Estrela fez um bom passe gar de Jota. Aos cinco minutos da segunda
para as costas da defesa encarnada. Odys- parte, Seferovic surgiu frente a Beunardeau,
seas, corajoso, saiu da grande área para mas o guarda-redes defendeu com os pés.

Créditos: DR

U

André Almeida viu o cartão vermelho
aos 51 minutos depois de uma falta sobre
Ricardo Mangas. O árbitro Carlos Xistra
recorreu ao VAR para rever a decisão e
anulou o cartão vermelho, substituindo-o
por um amarelo.
Numa altura em que se ouvia “Benfica,
Benfica, Benfica”, Grimaldo atirou ao ferro
da baliza do Aves, mas a bola já estava fora
das quatro linhas. Aos 55 minutos, na sequência de um pontapé de canto, Gabriel
levou a melhor num salto com Mangas, mas
a bola saiu por cima. Três minutos depois,
novo pontapé de canto e novo cabeceamento
do mesmo jogador brasileiro longe do alvo.
Aos 65 minutos, novamente na sequência de um canto, Seferovic rematou de
cabeça ao lado da baliza do Desportivo
das Aves. Entretanto registaram-se duas
substituições. Do lado do Aves, saiu o lesionado Dzwigala e entrou Cláudio Tavares. Na equipa das águias, Cervi entrou
para o lugar de Weigl.

A 20 minutos do final do jogo, o Benfica
encostava o Aves às cordas. Aos 71 minutos, Vinícius tentou tirar a bola das mãos
do guarda-redes Beunardeau, que caiu ao
chão com as luvas na cara. O jogador do
Benfica foi punido com um cartão amarelo.
Dois minutos depois, Xistra marcou
grande penalidade para o Benfica numa
queda de Vinícius após lance com Cláudio
Falcão. Pizzi foi chamado a converter e não
falhou. Estava feito o empate no Estádio da
Luz. Nas bancadas, os adeptos estavam incansáveis a puxar pela equipa da casa.
Aos 84 minutos, Gabriel começou a queixar-se do joelho esquerdo e pediu assistência médica. Um minuto depois foi por muito
pouco que Chiquinho não fez o segundo golo
para o Benfica. A um minuto dos 90, André
Almeida marcou o segundo golo das águias e
colocou a equipa da casa em vantagem.
O jogo terminou com uma vitória do Benfica frente ao Desportivo de Aves por 2-1.
TSF/MS

FC Porto vence em Moreira de Cónegos numa partida com seis golos

Créditos: DR

lançou Fábio Abreu em velocidade, com
este a atirar ao poste mais afastado da baliza de Marchesín.
Aos oito minutos, o Moreirense voltou a
colocar a bola na baliza, mas Artur Soares
Dias invalidou o lance, entendendo que
Iago fez carga sobre o guarda-redes Marchesín na sequência de um canto.
Aos 32 minutos, o FC Porto havia de
chegar ao empate. Após um passe de Corona, Soares cabeceou certeiro sem hipótese de defesa para Pasinato.
Perto do intervalo, Corona atirou para
defesa de Pasinato, mas caiu após choque
com Abdu. Artur Soares Dias escutou o
VAR, foi visionar as imagens e acabou por
assinalar o castigo máximo, exibindo o
resultado, os azuis e brancos voltam a co- amarelo ao defesa do Moreirense. Na conlocar-se a quatro pontos do líder Benfica. versão, Alex Telles não falhou, com a bola
Para esta partida, destaque para a dupla para um lado, guarda-redes para o outro.
de centrais, inédita, na equipa orientada Um golo que parecia prever que o FC Porto
por Sérgio Conceição. Com Pepe lesionado fosse para o intervalo em vantagem. Mas
e Marcano castigado, Diogo Leite e Mbem- não foi isso o que aconteceu.
Aos 44 minutos, João Aurélio queria
ba entraram na equipa inicial.
O Moreirense adiantou-se cedo no mar- passar a bola a Fábio Abreu, que estava
cador, logo aos três minutos, numa jogada na área portista, mas o companheiro não
rápida da equipa da casa. Marega e Naka- desviou e a bola acabou mesmo por entrar
jima chocaram e Machado aproveitou e junto ao poste mais afastado da baliza de

Jogo dividido, seis golos marcados e um
triunfo difícil do FC Porto na vila de Moreira de Cónegos, ficando a quatro pontos do Benfica.

O

FC Porto venceu, na passada sexta-feira (10), o Moreirense por 4-2,
em jogo da 16.ª jornada do campeonato português, que se disputou no Estádio
Comendador Joaquim de Almeida Freitas,
na vila de Moreira de Cónegos. Com este

available at:

Viveiros Group

1325 St. Clair Ave W
Toronto

CalourA Bar & Grill Alves Meats
468 Rogers Rd
York

157 MacNab St N
Hamilton

Marchesín, que ainda se fez ao lance, mas
não conseguiu evitar o 2-2.
Já no segundo tempo, o FC Porto entrou
melhor e fez de tudo para sair de Moreira de Cónegos com os três pontos. Apenas
aos 72 minutos conseguiu materializar o
que tanto procurou. Luis Díaz, acabado
de entrar, foi o autor do terceiro golo do
FC Porto. Marega amorteceu de cabeça
um passe de Otávio, a bola chegou a Luis
Díaz e, no meio da confusão, o colombiano
conseguiu mesmo marcar.
A partida não havia de acabar sem um
grande golo de Corona, aos 85 minutos. O
mexicano recebeu um passe de Luis Díaz
com o pé direito, fez subir a bola e atirou
de primeira, forte e colocado, fechando
assim o marcador da melhor forma.
Porém, em tempo de compensação, Tecatito Corona tirou a bola a um jogador do
Moreirense quando este ia cobrar uma falta e viu o segundo amarelo, acabando expulso da partida.
O FC Porto, segundo classificado do
campeonato, soma assim 41 pontos, menos quatro do que o líder Benfica, enquanto o Moreirense é 13.º, com 17 pontos.
Sapo/MS
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Taça de Portugal

Famalicão vence
e elimina Paços de Ferreira
Golo de Diogo Gonçalves decide eliminatória na Mata Real. Equipa minhota marca
encontro com o Benfica nas semifinais da
Taça de Portugal.

Créditos: DR

Gonçalves, bastou ao Famalicão para vencer em Paços de Ferreira e marcar presença nas meias-finais da Taça de Portal, que
disputará com o Benfica.
Um único golo, da autoria de Diogo
JN/MS

Carter desfaz sonho do Canelas
e apura Ac. Viseu para as “meias”
Pela primeira vez, o Académico de Viseu
garantiu a presença nas meias-finais da
Taça de Portugal, ao derrotar o Canelas 2010, por 1-0, no estádio do Fontelo, com um golo de Anthony Carter, aos
90+2 minutos.

mas o triunfo sorriu aos viseenses já para
lá do tempo regulamentar e serão eles a
disputar com os azuis e brancos a vaga na
final da competição.
As meias-finais estão agendadas para os
dias 5 e 12 de fevereiro, primeiro na cidade
dos Viriatos e depois na Invicta.
equipa gaiense sonhou com a possiNa outra semifinal estão Benfica e Fabilidade de defrontar o F. C. Porto malicão, com as águias a receberem os
na próxima fase da prova Rainha, minhotos e jogarem fora na segunda mão.
JN/MS
teve algumas oportunidades para marcar,
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F. C. Porto vence
Varzim pela margem
mínima e segue para
as meias

O F. C. Porto garantiu, esta terça-feira (14),
a passagem às meias-finais da Taça de
Portugal, depois de vencer o Varzim, por
2-1, numa partida decidida com os golos
na etapa inicial.Os dragões inauguraram o
marcador aos 28 minutos, através de Soares, mas a equipa poveira, que milita na
LigaPro, ainda reagiu, resgatando igualdade, num livre cobrado por Hugo Gomes,
aos 35, a que o F. C. Porto respondeu, cinco minutos depois, com o tento que fez a
diferença, apontado por Marcano.

tas de rotina, os locais surgiram a mostrar
maior poderio, não demorando a instalar-se no meio campo contrário e a criar as
primeiras oportunidades de golo.
Um remate de longe de Sérgio Oliveira,
logo aos cinco minutos, e mais duas iniciativas de Fábio Silva e Manafá, foram as ameaças iniciais dos dragões, perante um Varzim
bem organizado defensivamente, que conseguia travar o ritmo de jogo do adversário.
À pressão dos ‘azuis e brancos’, a equipa
da Póvoa de Varzim tentava responder em
s ‘dragões’ surgiram para este de- contra-ataque, usando a velocidade dos
safio com a equipa transfigurada seus atacantes para criar desequilíbrios no
em relação ao último, frente ao Mo- adversário, com vários cruzamentos, mas
reirense, para a Liga, com o técnico Sérgio pecando, depois, na definição final.
Nesta toada, acabou por não surpreenConceição a fazer sete alterações no onze.
Apesar de serem visíveis algumas fal- der o golo do F. C. Porto, já perto de meia

O

hora de jogo, quando Otávio com um
passe ‘artístico’ assistiu Soares, que, sem
oposição, atirou para o 1-0.
Apesar da desvantagem, a formação da
LigaPro não se atemorizou e conseguiu subir no terreno, beneficiando de um livre
que acabou por resgatar a igualdade, aos 36,
num tiro do defesa central Hugo Gomes, que
provocou a euforia nos cerca de mil adeptos
que viajaram desde a Póvoa de Varzim.
No entanto, os festejos dos varzinistas
não durariam mais de cinco minutos, pois
na resposta, o F. C. Porto mostrou-se letal,
e também na sequência de um livre, apontado por Sérgio Oliveira, voltou para frente do marcador, após um desvio de cabeça
de Marcano, que fixou o 2-1 com que se
chegou ao intervalo.

Em vantagem, o F. C. Porto tirou o pé do
acelerador no regresso do descanso, dando alguma iniciativa ao Varzim, que conseguiu ser mais espevito nas saídas para o
contra-ataque, mas voltou a mostrar carências na altura da finalização.
Baba Sow ainda tentou disfarçar essa
pecha, com um remate de longe, aos 63,
mas que saiu com pouca pontaria, perante
um F. C. Porto que, apesar de controlar os
atrevimentos contrários, também não fazia grande mossa em termos ofensivos.
A melhor ocasião dos azuis e brancos
para chegar ao golo da tranquilidade surgiu apenas aos 88 minutos, num livre de
Alex Telles, que saiu ao lado, prevalecendo o 2-1 até ao final.
JN/MS
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Seferovic salta do banco para dar vitória ao Benfica frente ao Rio Ave

Um bis de Seferovic, que começou o
jogo no banco de suplentes, deu esta
terça-feira (14) a vitória (3-2) ao Benfica
frente ao Rio Ave e carimbou o passaporte dos encarnados para as meias finais da Taça de Portugal.

N

este encontro dos quartos de final,
o vilacondense Lucas Piazón inaugurou o marcador logo aos quatro
minutos, Franco Cervi igualou aos 13 e
aos 29 o iraniano Mehdi Taremi levou os
comandados de Carlos Carvalhal a vencer
ao intervalo. Seferovic, que rendeu Ferro,
acabaria por ser o homem da noite ao bisar
aos 64 e 71 minutos.
Em relação ao jogo com o Desportivo
das Aves (vitória por 2-1), o treinador do
Benfica, Bruno Lage, fez cinco alterações.
Chamou ao onze Zlobin, Tomás Tavares,

Taarabt, Cervi e Vinicius, para os lugares
de Vlachodimos, André Almeida, Gabriel,
Jota e Seferovic, respetivamente.
Por sua vez, em relação ao triunfo (1-0)
frente ao Santa Clara, Carlos Carvalhal deixou no banco Kiezek, Nelson Monte e Pedro Amaral, que foram rendidos por Paulo
Vítor, Matheus Reis e Diogo Figueiras.
Ainda alguns adeptos do Benfica se posicionavam nas bancadas e o Rio Ave inaugurou o marcador. Aos quatro minutos, Lucas
Piazón, jogador emprestado pelo Chelsea,
de livre direto - a castigar falta de Rúben
Dias sobre Mehdi Taremi - bateu Zlobin.
Os encarnados subiram no terreno, assumiram a posse de bola e, aos 13, chegaram à igualdade por intermédio de Cervi,
depois de uma jogada individual de Chiquinho, na direita, e onde Vinicius serviu
o argentino para o 1-1.

Com as oportunidades divididas e com o
jogo a passar essencialmente pelo meio campo, Matheus Reis conseguiu descortinar uma
brecha e, depois de um passe longo, Ferro
não dominou a bola, esta sobrou para Mehdi
Taremi que, à entrada da área, de cabeça, fez
um chapéu a Zlobin (1-2), aos 29 minutos.
Antes do intervalo o árbitro portuense
Artur Soares Dias ainda assinalou grande
penalidade por falta sobre Taarabt, mas após
a intervenção do videoárbitro (VAR) recuou
na decisão, considerando, e bem, que Filipe
Augusto não tinha carregado o marroquino.
Se na primeira parte o Rio Ave teve com
muito mais critério quando tinha a posse de bola, na segunda o Benfica entrou a
todo o gás, e, aos 47 minutos, Vinícius deu
o primeiro sinal de perigo.
Bruno Lage surpreendeu quando, aos
60, retirou Ferro do eixo da defesa, fa-

zendo recuar Weigl, e colocou em campo
Seferovic. O suíço que acabaria por igualar (2-2) quatro minutos depois, após um
passe em profundidade de Rúben Dias, e
assistência de Vinicius.
Em noite magistral, Seferovic, no segundo remate à baliza de Paulo Vítor, após assistência de Pizzi, colocou o Benfica a vencer (3-2), aos 71 minutos, levando a melhor
sobre Matheus Reis e Filipe Augusto.
Numa fase em que os campeões nacionais estavam a gerir o jogo, o médio Samaris foi chamado ao jogo, rendendo o avançado Vinicius, fechando as parcas ações
do Rio Ave, que ia vivendo das iniciativas
Taremi, Tarantini ou Lucas Piazón.
Antes do apito final tempo ainda para
Rafa voltar à competição, após 83 dias de
paragem por lesão, para o lugar de Cervi.
JN/MS

Oxford

GLASS & ALUMINIUM

COMMERCIAL | INDUSTRIAL

416-679-0635
info@oxfordglass.com
oxfordglass.com

1325 St Clair Ave W, Toronto | 416-535-1924 | flightstoportugal.ca
50024263

36

MILÉNIO | DESPORTO

17 a 23 de janeiro de 2020

www.mileniostadium.com

Real Madrid
UEFA acusada de mudar
“tática” para incluir Ronaldo conquista Supertaça espanhola
nos penáltis frente ao Atlético
na equipa-tipo de 2019
O jornal inglês “Daily Mail” denuncia
alegada fraude na eleição do “onze” de
2019. UEFA acusada de ter alterado o esquema tático à última hora, do clássico
4-4-2 para um inaudito 4-2-4, para poder
incluir na linha de avançados Cristiano
Ronaldo, que era o quarto mais votado
entre os atacantes.

O

s resultados da votação foram divulgados na quarta-feira (15). Mais
de dois milhões de internautas
participaram na votação da UEFA para o
melhor onze de 2019. Sem surpresa, o Liverpool domina o sufrágio, com Alisson,
Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson e

Mané, vencedores da Liga dos Campeões,
campeões do Mundo e bem lançados para
a conquista da liga inglesa.
O espanto é outro.
Segundo o Daily Mail, a UEFA modificou
o esquema tático, do usual 4-4-2 para um
surpreendente 4-2-4, a fim de favorecer
a eleição de Cristiano Ronaldo, em detrimento do médio francês N’Golo Kanté
(Chelsea), escrutinado no esquema 4-4-2.
Sempre segundo a mesma fonte, o craque português terá fica em quarto lugar na
eleição dos avançados, atrás de Messi, de
Mané e de Lewandovski, pelo que ficaria
fora das escolhas em 4-4-2.
JN/MS

O Real Madrid conquistou, no passado
domingo (12), a 11.ª Supertaça de Espanha, após bater na final o Atlético Madrid,
no desempate por grandes penalidades
(4-1), depois de um nulo registado no
tempo regulamentar e prolongamento.

zar um, através do inglês Trippier.
O português João Félix foi titular no
Atlético Madrid, mas acabou por ser substituído já durante o prolongamento, aos
101 minutos, dando lugar ao colombiano
Arias, antigo lateral do Sporting.
Destaque ainda para a expulsão de Valm Jeddah, na Arábia Saudita, o Real
Madrid venceu a primeira Superta- verde, aos 115 minutos, num lance que poça com o formato de quatro equipas, deria ter sido decisivo no encontro, já que
algo que teria sido impossível no passado, Morata seguia completamente isolado,
já que os merengues disputaram a prova com uma grande possibilidade de poder
por terem sido terceiros classificados no fazer golo para o Atlético Madrid.
Foi o 10.º título do francês Zinedine Ziúltimo campeonato espanhol.
Sérgio Ramos converteu o penálti deci- dane como treinador do Real Madrid, sesivo, num desempate totalmente desas- gunda Supertaça espanhola, que continua
troso para a formação do argentino Diego totalmente vitorioso em finais.
Simeone, que apenas conseguiu concretiJN/MS

E

Um hat trick com recorde de Kun Aguero contribuiu no passado domingo (12)
para a meia dúzia de golos no regresso
do Manchester City ao segundo lugar na
Liga inglesa, em que goleou fora o Aston
Villa (6-1).

S

em Bernardo Silva, no banco, e com
João Cancelo a titular, os citizens recuperaram a vice-liderança - face à
derrota no passado sábado (11) do Leicester
em casa com o Southampton -, ainda que a
distantes 14 pontos do Liverpool.
O internacional argelino Riyad Mahrez
abriu o livro para o campeão inglês, com
golos aos 18 e 24 minutos, antes de Aguero, aos 28, e Gabriel Jesus, aos 45+1, colocarem o resultado em 4-0 ao intervalo.
Na segunda metade, Aguero fez mais
dois, aos 57 e 81, antes de El-Ghazi marcar aos 90+1 o golo de honra para o Aston
Villa, que caiu para o 18.º lugar, o primeiro
na zona de descida, por troca com o Watford, que venceu.
O internacional argentino tornou-se o

maior goleador estrangeiro na Premier
League, à qual chegou já com 23 anos, com
177 golos marcados desde que chegou ao
City em 2011/12, batendo a marca de 175
golos do francês Thierry Henry (Arsenal).
O City está muito distante do Liverpool,
com os reds, que lideram o campeonato e perseguem um título que lhe foge há
30 anos, desde 1989/90, a poderem ainda
aumentar a vantagem para 17 pontos, por
terem um jogo em atraso.
No sábado passado (11), o Liverpool foi
vencer ao terreno do Tottenham, de José
Mourinho, e bateu o recorde do melhor
início de sempre nos cinco principais
campeonatos, com 61 pontos (20 vitórias
e um empate) em 63 possíveis.
O Watford, que contou com Domingos
Quina na parte final, a partir dos 86 minutos, voltou a mostrar estar em recuperação
e somou a terceira vitória consecutiva, por
3-0, na visita ao Bournemouth, que segue
em 19.º e penúltimo lugar.
JN/MS
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Aguero estabelece recorde em
goleada do Manchester City ao Aston Villa

Ataque ao Mercado

Rafael Leão na mira do Barcelona
e Liverpool recusa proposta
A imprensa inglesa avança o que espera por Bruno Fernandes no Manchester
United. Gabigol deverá ficar no Flamengo e o Atlético de Madrid procura a contratação de Cavani ao PSG.

Créditos: DR

Sporting: O jornal “The Sun” avançou esta
terça-feira (14) que o Manchester United
deve garantir a contratação de Bruno Fernandes até ao final da semana e à espera do
médio estará um contrato de cinco épocas e
um salário semanal de 100 mil libras.

Juventus isola-se no comando da
Liga italiana com golo de Ronaldo

que a equipa de Jorge Jesus está perto de
manter Gabigol no plantel. Ainda que não
tenha feito qualquer proposta ao Inter,
equipa que detém o passe do brasileiro, o
Flamengo já terá chegado a acordo com o
jogador.
Barcelona: O “As” avança que Rafael Leão,
ex-jogador do Sporting e atualmente no
Milan, interessa ao Barcelona. Os catalães
estarão à procura de uma solução para o
ataque depois da lesão de Suárez.

Manchester City: A imprensa inglesa
avança que a equipa de Pep Guardiola não
coloca entraves à saída de Aguero. O avançado de 31 anos, que no fim de semana quebrou um recorde e tornou-se no maior goleador estrangeiro na Premier League, tem
contrato até 2021 mas mantém a intenção
de terminar a carreira na Argentina.

Atlético de Madrid: A “Marca” avança que
Gil Marín, delegado do Atlético de Madrid,
está em Paris para contratar Cavani. O Tottenham também está na corrida pelo uruguaio do PSG.

Flamengo: A imprensa brasileira avança

JN/MS

Liverpool: A imprensa inglesa garante que
os reds recusaram uma proposta da Roma
por Shaqiri.

Na segunda parte, o argentino Perotti
ainda reduziu para a formação da Paulo
Fonseca, também de penálti, aos 68 minutos, mas a Roma acabou por não conseguir
fugir à derrota.
Com este triunfo, no campo do quinavançado português foi titular e fez to classificado da competição, a Juventus
o 14.º golo na atual edição da Serie isolou-se no comando da Serie A, com
A, aos 10 minutos, de grande pena- mais dois pontos do que o Inter de Milão,
lidade, depois de o central turco Demiral, que no sábado passado (11) empatou na reantigo jogador do Sporting, ter dado van- ceção à Atalanta (1-1).
tagem à equipa de Turim, logo aos três.
JN/MS

O
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A Juventus, com um golo de Cristiano
Ronaldo, aproveitou o deslize do Inter
Milão e isolou-se na liderança da Liga
italiana, após vencer no passado domingo (12) no terreno da Roma, de Paulo
Fonseca, por 2-1, na 19.ª jornada.
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Jogos na TV

Benfica vence Sporting
e conquista Taça da Liga

17 DE JANEIRO

Cardinal (02 minutos), Deo (15), Guitta (32)
e Merlim (39), tendo pelo Benfica marcado
Roncaglio (15), Robinho (20 e 38), André Coelho (31) e Chaguinha (37).
Com este triunfo, o Benfica desempata o
número de títulos com o Sporting, tendo os
um jogo muito equilibrado e que se ‘encarnados’ chegado ao terceiro consecuencontrava empatado 2-2 ao interva- tivo, superando os dois dos leões, que venlo, marcaram pelo Sporting, que este- ceram as duas primeiras edições.
JN/MS
ve em vantagem por duas vezes (1-0 e 2-1),
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O Benfica conquistou, no passado domingo (12), a terceira Taça da Liga, ao bater na
final da prova o Sporting por 5-4, em final
a 8 disputada no Centro de Desportos e
Congressos de Matosinhos.

HORA
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18 DE JANEIRO
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ITÁLIA
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19 DE JANEIRO

Futebol Feminino

Benfica e Sporting empataram (2-2), no
passado domingo (12), na primeira jornada da Taça da Liga, em que o Sporting
perdeu por duas vezes a vantagem numa
partida disputada com muita intensidade.

evena Damjanovic, aos quatro minutos, de penálti, fez o primeiro para o
Sporting, mas Pauleta, aos 39, empatou a partida ainda na primeira parte. A abrir
o segundo tempo, aos 53, Diana Silva recolocou as leoas na frente, com Darlene, da marca dos 11 metros, a repor a igualdade, aos 74.
Os dois conjuntos lisboetas iniciaram a
prova com um ponto e deixaram o Sporting
de Braga, que venceu o Futebol Benfica (4-0),
na liderança da competição, com três pontos.
Foram precisos apenas quatro minutos
para o Sporting abrir o ativo, pela capitã
Nevena Damjanovic, de grande penalidade, a castigar uma falta da guarda-redes
benfiquista Dani Neuhaus a Raquel Fernandes, que seguia isolada para a baliza.
Aos 21 minutos, a formação encarnada
dispôs de uma ocasião flagrante para empatar, num livre direto cobrado de forma
exímia pela brasileira Daiane, mas Inês
Pereira, com uma enorme estirada, defendeu em direção à trave.

INDOOR

GIL VICENTE

10:00 AM

SPORT TV 1
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12:30 PM

SPORT TV 1

INGLATERRA

Benfica e Sporting empatam
na Taça da Liga

N

PAÇOS DE FERREIRA
I LIGA

A igualdade chegou aos 39 minutos, numa
bola parada. Sílvia Rebelo, num canto cobrado ao segundo poste por Yasmim, cabeceou
para Pauleta, que apenas teve de encostar.
Nos festejos, a espanhola agarrou numa camisola com o nome Speedy e o número 40,
alcunha e idade do piloto português Paulo
Gonçalves, que faleceu no passado domingo
(12) durante a sétima etapa do Rali Dakar.
O Sporting voltou a aparecer mais forte
no reatamento e, aos 53 minutos, Diana
Silva, através de um grande remate, cheio
de efeito, conferiu nova vantagem às leoas.
As águias acabaram por assumir mais o
controlo da bola, tendo o golo do empate
surgido aos 74 minutos, pela capitã Darlene, numa grande penalidade cometida por
Carole Costa, que foi expulsa na sequência
do lance, sobre a canadiana Cloé Lacasse.
A jogar com mais um elemento, o Benfica
dominou os últimos 15 minutos e podia ter
operado a reviravolta aos 76, num remate da
recém-entrada Francisca Nazareth, e aos 82,
numa tentativa de Pauleta, de muito longe,
desviada com a ponta dos dedos pela guarda-redes sportinguista, que se exibiu a bom nível no encontro, mas o empate manteve-se.
JN/MS
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Dakar 2020
Equipa de Paulo Gonçalves abandona
Rali Dakar “em profundo luto”
A Hero, equipa de Paulo Gonçalves,
anunciou, esta segunda-feira (13), a sua
retirada do Rali Dakar, por os seus elementos estarem em “profundo luto” pela
morte “trágica” do piloto português no
passado domingo (12), na sequência de
uma queda na sétima etapa.

“

Toda a equipa Hero está em profundo luto após a morte trágica do nosso
piloto Paulo Gonçalves no domingo.
Com um imenso respeito pelo nosso falecido colega, a Hero não vai continuar a sua
participação no Rali Dakar de 2020”, pode
ler-se numa publicação na conta da marca
indiana na rede social Twitter.
O piloto Paulo Gonçalves faleceu no
passado domingo (12), aos 40 anos, na sequência de uma queda na sétima etapa da

42.ª edição do Dakar, naquela que era a
sua 13.ª participação.
Lesões “graves na cabeça, pescoço e coluna” terão sido a causa da morte do ‘motard’,
adiantou fonte da equipa à agência Lusa.
Segundo explicou a organização e foi
possível ver nas imagens difundidas pelas
televisões, o local onde Paulo Gonçalves
morreu era uma reta em que os pilotos
seguiam “a alta velocidade”, e em que,
segundo o piloto australiano Toby Price
(KTM), havia “uma lomba”.
O piloto português foi encontrado “inconsciente e em paragem cardiorrespiratória”. O óbito foi declarado já no hospital
de Layla.
JN/MS
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Andebol

Portugal interrompe marcha
triunfal e inicia segunda fase
do europeu em desvantagem

Créditos: DR

Badminton
Número um mundial de badminton
ferido em acidente. Motorista morreu

A marcha vitoriosa de Portugal no
Euro2020 de andebol foi esta terça-feira
(14) travada pela anfitriã Noruega, que se
impôs por 34-28 e conquistou o Grupo D
da fase preliminar, fragilizando a equipa
nacional para a ronda principal.

Créditos: DR

A
O número um mundial de badminton,
Kento Momota, ficou, esta segunda-feira
(13), ferido na sequência de um acidente
de viação em Kuala Lumpur, que causou a
morte do seu motorista, poucas horas depois de ter vencido o Masters da Malásia.

O

japonês, de 25 anos, favorito à conquista do ouro nos Jogos Olímpicos
Tóquio2020, partiu o nariz e ficou
com cortes no rosto no acidente que aconteceu quando se deslocava para o aeroporto de Kuala Lumpur, indicou a polícia
local, que revelou que o motorista que o
transportava morreu, quando o seu veículo colidiu com um camião que circulava

lentamente na autoestrada.
Momota teve uma temporada de 2019
plena de êxitos, na qual conquistou um
recorde de 11 títulos, incluindo o Campeonato do Mundo e os Campeonatos da Ásia.
No seu palmarés só falta o ouro olímpico.
Um treinador adjunto, um fisioterapeuta e um dirigente também ficaram ligeiramente feridos.
“É verdadeiramente trágico, sobretudo
no que diz respeito um ícone do badminton como Momota”, declarou o ministro
do Desporto da Malásia, Syed Saddiq, depois de ter visitado os feridos no hospital.
JN/MS

derrota com a vice-campeã mundial pode ter consequências gravosas para o futuro de Portugal na prova, uma vez que as duas seleções apuradas
transportam o resultado do jogo disputado
entre si para Grupo II da ronda principal,
que os noruegueses vão iniciar com dois
pontos e a equipa lusa em branco.
Depois do triunfo alcançado na passada sexta-feira (10), sobre a França (2825), uma das potências da modalidade, e
no domingo (12), frente à Bósnia-Herzegovina (27-24), a equipas das quinas foi
incapaz de contrariar a supremacia dos
nórdicos, apoiados de forma quase delirante pelos compatriotas em Trondheim.
Portugal não conseguiu exibir a solidez defensiva demonstrada com França
e Bósnia e o guarda-redes Alfredo Quintana não conseguiu ser um obstáculo tão
intransponível como tinha sido nos dois
jogos anteriores, perante a eficácia do
genial Sander Sagosen e companheiros.
Num jogo entre duas equipas já apuradas, Portugal susteve o ímpeto inicial da
Noruega, mas o ascendente dos nórdicos
já se fazia notar a meio da primeira par-

te, com uma vantagem de quatro golos
(10-6), numa altura em que Portugal tinha dois jogadores excluídos.
Perante as dificuldades em ultrapassar
a defesa anfitriã, o selecionador Paulo
Pereira optou pelo sistema atacante ‘sete
contra seis’ e conseguiu reduzir a desvantagem para apenas um golo, antes de
os escandinavos fixarem, sobre o apito
final, o 16-14 ao intervalo.
Um parcial desfavorável de 6-1 no
início da segunda parte deixou a equipa
lusa a perder por 22-15 perante a seleção que conquistou a medalha de prata
nos dois últimos Mundiais e foi já com
o guarda-redes Humberto Gomes em
campo que se aproximou para três golos
de diferença (26-23).
A Noruega puxou dos galões e, contando também com a exibição inspirada
do guarda-redes Torbjoern Bergerud, ao
ponto de ter sido designado o jogador
mais valioso pela organização, voltou a
distanciar-se, fechando a partida com a
vantagem confortável de seis golos.
A derrota sofrida em Trondheim dificulta a concretização do objetivo definido por Paulo Pereira, que pretende
melhorar o sétimo lugar alcançado em
2000, na Croácia, o zénite da participação portuguesa no Europeu de andebol,
ao qual está de regresso após 14 anos de
ausência.
JN/MS
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The Raptors built a 30-point lead in the first both teams came out flat in the second half,
half, but saw it evaporate. Their oft-ma- the Thunder turned up the dial first, and
ligned late game execution won the day.
eventually cut it right down to a one-poslowing leads has been a sensitive issue session game in the last two minutes.
This time, though, the Raptors executed
for anyone following the Raptors latedown
the stretch. The presence of Marc
ly. Having done it frequently over the
Gasol appeared almost zen for Toronto, as
last three weeks of basketball, it’s been hard
Kyle Lowry used space created by Gasol to
to look at any lead and consider it finite.
score in the paint - pushing a three-point
Those issues can date back any numlead to seven - and all but sealing the game.
ber of games, but one of the worst exam- The Raptors won it by a score of 130-121.
ples recently was the December 29 game
Lowry was the closer, but this was a team
against Oklahoma City. Up by 16 in the effort in what initially looked like an easy
second half, the Raptors saw an energet- win. Norman Powell led all Raptors with 23
ic, skilled Thunder team claw away at the points, surprisingly coming off the bench as
lead and eventually take it late in the game. Nick Nurse went in favour of a goliath startExecution by the Raptors was awful down ing lineup that included all of OG Anunoby,
the stretch - including a missed opportun- Pascal Siakam, Serge Ibaka, and Marc Gasol.
ity to take an intentional foul and extend
The move was a smart one, and the
the game - and was criticized afterwards.
starters did an excellent job of winning
Wednesday (15) night, we saw a lot of their minutes on the floor. Siakam and
the same issues in giving up a lead. This Anunoby combined to shot 17-for-28 and
one was even more egregious - the Raptors had 21 points each. Ibaka started 6-for-6
were up by 30 points in the first half. When and scored 15, 13 in the first quarter alone.

B
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Raptors win tale of
two halves, beat
Thunder 130-121
Gasol and Lowry were also in doubledigits with 15 and 17, respectively.
The issues for the Raptors in this game
were sometimes self-inflicted, other
times running into a Thunder team prone
to hot and cold stretches.
Starting with the latter, every OKC set
seemed to look the same - either Chris
Paul or Dennis Schroeder getting into the
paint, then setting up a swing sequence
for their shooters. Some guys had makes
(Shai Gilgeous-Alexander went 2-for-2)
and others couldn’t hack it (Danilo Gallinarionly made 4-of-11). But the consistency of their open looks allowed them
to go on serious runs. Schroeder would
end up leading them in scoring with 25,
while Gallinari added 23.
For the self-inflicted stuff, the Raptors
really didn’t run their offence well at all
when faced with Thunder ball pressure.
Nurse has favoured using Lowry off-ball
as often as possible, but neither Patrick
McCaw nor Anunoby looked comfortable

bringing the ball up, resulting in ill-timed
turnovers as the Thunder rallied late. This
points a bit to the Raptors missing Fred
VanVleet, but it was still painful to watch
possessions go to waste while Toronto
searched for an initial pass.
Luckily, guys made some really big
shots in the fourth quarter. Gasol and OG
made these looks back-to-back, shortly
following a Norman Powell double-clutch
three to end the third quarter.
So maybe there’s some luck in basketball too!
Here’s what we do know. The Raptors are
still working kinks out with a healthy rotation. That will look great at times (first half),
and ugly at others (second half). What’ll be
important for the team ahead of the AllStar break is to coalesce around holding
onto leads through sharper play. That... and
maybe let Kyle Lowry bring the ball up more.
Toronto takes on the Wizards next on
this Friday (20) night.
Raptors HQ/MS

Software can help develop a construction safety culture

Leading construction companies are turning to technology to develop new corporate cultures surrounding health and safety.
The long-term benefits are being recognized both by industry and government.

“

We need to prioritize a culture of
safety over a finish-at-any-cost
mentality. This will benefit workers
and ultimately prove good for business,”
said Monte McNaughton, Ontario Minister
of Labour, Training and Skills Development, told construction leaders at a recent CEO Breakfast. He added that safety
is important for attracting new skilled
workers. “Young people have different
attitudes towards life and work than the
generations before them.”
Technology advances have made the
design and execution of construction projects more efficient. This has become in-

creasingly important to the corporate bottom line in a highly competitive business
environment and razor thin margins.
However, some worry that worker health
and safety been left behind during this
technological advance to improve profitability. The question being asked is, “Can
technology also help to deliver higher profits through improved work site safety?”
The Walsh Group, a Chicago-based construction company with operations in
Canada, believes the answer is ‘Yes’.
Walsh made a corporate decision to initiate a strategy to transform their company safety processes in order to modify
employee behaviour on the worksite. They
then integrated those behaviours into their
corporate culture. The company believes
this integration improves profits and delivers higher quality projects.
In terms of implementation, experts agree

that health and safety needs to be addressed
both from the top down and the bottom up
in order to be meaningful and effective. But
what does this look like in practise?
To begin with, managers and leaders
must walk-the-walk and talk-the-talk.
As a Walsh executive said in a recent webinar, “You are dead in the water if you do
not have true top-level commitment.”
Many companies already have safety professionals, he added. However, if
their attitude is to act as cops, out to punish workers when failures occur, human
behaviour will drive workers to conceal
rather than report. “It’s important that
people don’t hide the near-misses.”
The Walsh Group has moved their health
and safety manuals from the printed page
to the cloud, making them accessible
using hand-held devices. They also conduct quarterly quizzes to encourage work-

ers and management to read the manuals.
The other key element for developing a
new safety culture is data collection. Joe
Garza, regional safety manager of DPR
Construction of Redwood City, Calif., explains that this requires another shift in
corporate behaviour, and opens the door
for technology to play a vital role.
Garza says specific software platforms
can now do what the printed word cannot. “Paper is dead. There’s nothing you
can do to measure it. You have to go back
and look at it.”
He explains that as a result, the industry has been restricted to point-to-point
solutions based on lag indicators. Garza stresses the importance of developing
leading indicators, clear expectations and
a single source of truth.
Developing leading indicators starts
with collected data. For example, The
Walsh Group moved away from paper reports to a checklist platform using handheld devices. Depending on a worker’s
job site responsibility, a certain number
of checklist fulfillments are required every
day. And because the data is accessible in
the cloud, trends can be identified.
Those leading indicators and trends can
then come forward for future application,
allowing health and safety factors to be
designed into the next project. “Today’s
impact on safety happened six months
ago when drawings and designs were released,” says Garza.
Project safety is also becoming a corporate branding issue, says Brad Tabone,
Co-founder/Regional Director of Australian software developer HammerTech Inc.
Advances in social media means no safety
incident goes unpublicised today. He adds
that a good safety record creates a competitive edge. “A progressive company will
want to be known as being both good and
great. And that includes safety.”
John Bleasby, DCN

The construction labour market finished
strong in 2019, posting a considerable
17,000-position gain in December.

T

he positive close-out to the year,
during which employment gains and
losses have seesawed back and forth,
translates to a 1.2 per cent increase in personnel on job sites across the country, according to Statistics Canada. The federal
agency pointed to new jobs in British Columbia and Ontario as the main contributors

to the rise in employment in December in
its latest Labour Force Survey.
Year-over-year nearly 28,900, or two
per cent, more workers were employed
in construction at the end of 2019 than at
the beginning of the year.
The Canadian economy also showed
positive momentum in December, adding 35,000 jobs — enough for a small 0.2
per cent increase.
On-Site Mag
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Construction labour market closes out 2019 on high note,
adding 17K jobs in December

Visit www.183training.com
Click Member Login
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Member Number will be required
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Bairro Östermalm em Estocolmo - foto de Henrik Trygg

Do Alentejo à Escandinávia,
uma história de amor
bido, devido à diferença de classe social,
obrigara-os a fugir para lá, onde viviam
felizes. Ainda adolescente, e impressionada pela extraordinária coragem e força do
seu amor, jurei que iria visitá-los um dia.

Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

P

assaram-se muitos anos, fiz várias viagens ao estrangeiro, mas levou algum
Antes de conhecer a Suécia, tinha a mais
tempo até conseguir ir à Escandinávia.
romântica das ideias sobre o país - go- Um dia, surgiu-me um convite para ensivernado por um rei, com florestas e lagos, nar um curso de Português Língua Estrano sol da meia-noite e mulheres loiras e geira, durante um mês, numa pequena ilha
lindas como as princesas dos contos de nas proximidades da cidade de Västerås, na
fadas. Nesse país longínquo, encontrara Suécia. Mal podia acreditar na minha sorte,
refúgio um casal da minha aldeia alente- e aceitei com todo o entusiasmo a oportunijana: uma humilde professora primária e o dade de poder reencontrar aquele casal cuja
filho de um rico latifundiário. O amor proi- história eu nunca esquecera.

www.mileniostadium.com

Estabeleci contacto com pessoas da família dela e fiquei a saber que dava aulas de
português a crianças filhas de imigrantes, na
capital do país. Escrevi-lhe cartas, fiz-lhe
telefonemas e, um dia, dei comigo a bater
à porta deles, num dos bairros da cidade de
Estocolmo. Reencontro de saudade, com algumas lágrimas e muitas risadas de alegria.
Voltei outras vezes à Suécia para dar
cursos de Português, numa altura em que
esse país formava cooperantes que enviava para as ex-colónias portuguesas.
Médicos, engenheiros, professores e técnicos de várias especialidades aprendiam
português antes de serem recrutados para
Angola, Moçambique ou Guiné-Bissau.
Estabeleci amizade com alunos suecos e
voltei algumas vezes para passar férias.
Viajei numa dessas ocasiões até à cidade
de Uppsala, onde tinha amigos que me foram mostrar a famosa universidade e a catedral. À noite demos um passeio de trenó
pelas ruas geladas, seguido de sauna acompanhada de cerveja fresca. Surpreendiam-me esses costumes diferentes e fui aprendendo a gostar cada vez mais do país.
Conheci também as cidades de Gotemburgo, Karlstad, Lund, Malmõ e a capital,
Estocolmo, onde a presença da água domina, ao ponto de muita gente a chamar
“Veneza do Norte”, construída sobre catorze ilhas ligadas por cinquenta pontes.
De Estocolmo lembro o Palácio Real, a
Catedral, o Museu Nobel e a Gamla Stan,
a cidade histórica. Não foram, porém, as
cidades suecas que me deixaram as melhores lembranças desse país.
O que me deslumbra na Suécia é beleza da
natureza. No inverno, caminha-se sobre os
lagos gelados, frequentam-se as estâncias
de ski, anda-se de trenó, e faz-se sauna depois de mergulhar na água gelada dos lagos.
No verão, os dias longos e luminosos que podem ir até às 18 horas de sol - convidam a passear pelos bosques, a andar de
barco nos lagos, a pescar e a tomar banho
nas águas refrescantes dos rios e dos lagos.
Durante a festa de “Midsummer” há uma
alegria contagiante nas pessoas que, vestidas de cores claras e alegres, ficam mais

Catedral e zona histórica - foto de Pia Sandstedt

comunicativas, e convivem com vizinhos
e amigos. Uma vez, também eu dancei à
volta do mastro enfeitado, pus na cabeça
uma grinalda de flores e bebi demais.
A Suécia continua a ser uma monarquia, e é um dos países com um nível de
vida bastante elevado, em que o Estado
proporciona educação, saúde e bem-estar
social para todos.
A história de amor dos meus amigos
alentejanos teve um final feliz – trabalharam na Suécia até atingirem a idade da reforma, e regressaram à aldeia onde juntos
e enamorados, viverão a sua velhice, até
que a morte os separe.
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
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AMBIENTE

Terra Viva

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Vários indicadores relativamente a questões de sustentabilidade ambiental levaram a Comissão Europeia a indicar Lisboa como Capital Verde Europeia 2020.

N

ão foram só as melhorias que levaram
a esta escolha, muitos projetos e objetivos que estão em desenvolvimento
ajudaram à escolha da Comissão Europeia.

Nos últimos anos houve uma série de
indicadores que denotam uma tendência positiva em prol do ambiente. A diminuição em 42% de emissões de CO2
entre 2002 e 2016, a redução de consumo
de água do município em 46%, a recolha seletiva de resíduos que atualmente
se situa nos 28%, entre outros indicadores, demonstram a evolução positiva
que se tem conseguido nos últimos anos.

Porém percebe-se que há muito por fazer e o presidente da Câmara de Lisboa,
Fernando Medina, anunciou alguns objetivos ambiciosos, tais como reduzir em
60% as emissões de CO2 até 2030 e conseguir a neutralidade carbónica até 2050.
Também os espaços verdes estão na
mira dos autarcas de Lisboa, estando em
curso obras que deverão ter conclusões
nos próximos anos, tais como o Corredor
Verde de Alcântara e as obras de requalificação da Praça de Espanha, prevendo
que ainda este ano haja mais 347 hectares de área verde do que há 12 anos atrás.
Um dos lemas é “menos carros mais árvores”, havendo o objetivo de que cerca
de 85% da população tenha na sua área
de residência um espaço verde a menos
de 300 metros com um mínimo de 2000
metros quadrados. Com isto, acrescido
de mais 100 mil árvores até 2021, haverá
um aumento de biodiversidade, menorizando também eventuais impactos decorrentes das alterações climáticas.
Muitas mais pretensões existem, passando por redes de transportes mais

amigas do ambiente, painéis solares, ciclovias, usar água reciclada na lavagem
de ruas e regas de jardins, etc. Esperemos que estas ideias e projetos cheguem
a bom porto para bem da população e
visitantes da cidade das sete colinas.
Haverá diversos eventos durante o ano
de 2020 que poderão ser consultados em
https://lisboagreencapital2020.com.
Lisboa albergará também em 2020 a
Conferência dos Oceanos das Nações
Unidas, de 2 a 6 de junho. Os custos da
organização do evento serão repartidos
pelos governos de Portugal e do Quénia.
O principal propósito da conferência
será a implementação do Objetivo 14:
Vida Submarina - envolver todas as partes consideradas relevantes, reunindo
governos, Nações Unidas, organizações
intergovernamentais, instituições financeiras internacionais, outros organismos
internacionais interessados, organizações
não-governamentais, organizações da
sociedade civil, instituições académicas,
comunidade científica, setor privado,
organizações filantrópicas e outros inter-
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Lisboa-Capital Verde Europeia 2020

venientes para avaliar desafios e oportunidades, bem como as ações necessárias
para a implementação do referido objetivo, baseadas na ciência e inovação.
Pode ler-se no site www.undp.org:
“Os oceanos do planeta, sua temperatura,
composição química, correntes e vida são
o motor dos sistemas globais que permitem que a Terra seja um lugar habitável
para os seres humanos. A forma como
gerimos este recurso vital é fundamental
para a humanidade e para contrariar os
efeitos das alterações climáticas.”
Lisboa estará portanto no centro das
atenções durante este ano no que diz
respeito ao ambiente.
Aquilo que se espera é que esta responsabilidade de ser Capital Verde Europeia
2020 e de albergar a Conferência dos
Oceanos estimule ações concretas doravante e que não sejam apenas troféus para
exibir durante algum tempo, sendo depois arrumados na prateleira das memórias. O respeito e admiração pela natureza
têm de ser alimentado todos os dias.
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aos domingos, entre as 10 e o meio-dia
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Kika

Os rumores de uma reconciliação começaram em dezembro após alguns fãs os terem
visto juntos em São Luís, no Maranhão,
onde Thaynara OG mora.

“Não há casal que não discuta. Não há
casal que concorde em tudo. Não há casal que por vezes não tenha de respirar
fundo e pensar sobre o amor. O amor,
para mim, não é tentares encontrar uma
pessoa perfeita, isso não existe. O amor é
conheceres todos os defeitos daquela pessoa e conseguires adaptar-te e viver com
eles. Viveres com os seus defeitos. Ele tem
defeitos, eu tenho (muitos) defeitos, mas
conseguimos fazer com que o nosso amor
seja mais forte e importante do que tudo o
que gostamos menos um do outro”, pode
ler-se na legenda de uma fotografia romântica ao lado do namorado.

Créditos: DR

SEM COLABORAÇÃO

Rita Pereira partilhou nas redes sociais,
esta quarta-feira (15), a sua definição de
amor. A atriz revelou ser uma mulher feliz ao lado do companheiro, Guillaume
Lalung, com quem tem um filho, Lonô, de
um ano. Contudo, lembra, todos os casais
enfrentam dificuldades no seu dia a dia.

Créditos: DR

Após quase cinco meses separados, Thaynara OG e Gustavo Mioto decidiram dar
uma nova oportunidade ao namoro! A informação foi publicada esta terça-feira (14)
por Leo Dias e confirmada pela assessoria
de imprensa do cantor, que deu mais detalhes sobre o relacionamento.

AMOR

As críticas dos fãs de Anitta têm raiz em declarações preconceituosas feitas pelo funkeiro num vídeo do ano passado para o canal de
MC Marcelly, onde Poze do Rodo pode ser
visto a fazer comentários homofóbicos.
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RARE

Selena Gomez lançou o seu novo álbum,
“Rare”, mas a cantora já revelou que vêm aí
mais novidades! Durante a sua participação
no programa “The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon”, Selenita confirmou o que
muitos fãs já especulavam: há várias músicas que não entraram na tracklist final do
“Rare”. Mas ela deixou claro que pretende
divulgar esses trabalhos, apesar de não saber
quando. “Há algumas outras canções que eu
não pude evitar querer que existissem... Eu
não posso dizer quando [irei lançá-las], mas
uma das minhas músicas favoritas chama-se
‘Boyfriend’. Mal posso esperar que as pessoas escutem essa”, confessou Gomez.

Há um vídeo a circular na web que mostra o
momento em que o pai de True estava a tentar acertar um arremesso livre e Kim aparece a gritar alguma coisa de pé, atrás do cesto.
Ao relembrar a relação tensa que a empresária desenvolveu com o atleta, devido às duas
vezes que este traiu a irmã dela, e também
considerando que os Lakers são a equipa da
cidade-natal da socialite, muitas pessoas
deduziram que ela estaria a tentar prejudicar a jogada.
Após tantas especulações, Kim Kardashian
decidiu usar as redes sociais para esclarecer
o que tinha acontecido. No Twitter, publicou que, na verdade, estava a torcer pelo
ex-cunhado e que nunca iria para um jogo
com energia negativa. “Eu estava lá para
apoiá-lo! E eu estava a torcer por ele e a
gritar ‘Vamos lá, Tristan!!!!’ Eu nunca vaiaria ninguém. Eu não vou para odiar, apenas
para torcer”, partilhou ela.
Créditos: DR

Pouco tempo depois, muitos fãs de Anitta começaram a reclamar nas redes sociais
sobre a possível colaboração. Os admiradores exigiram à artista que a canção não fosse
lançada e as queixas chegaram ao conhecimento da equipa da cantora. “Amores, obrigado por todos os avisos, já foi resolvido, não
se preocupem“, publicou a conta da equipa
da Anitta no Twitter. “A Anitta vai lançar
música com o Poze?”, quis confirmar um fã.
A equipa negou de forma direta: “Não”.

POLÉMICA ESCLARECIDA

O MC Poze do Rodo, que tem roubado a atenção das rádios brasileiras com a música “Tô
Voando Alto”, anunciou através do IG que
estaria para breve uma parceria com Anitta.
Num vídeo publicado nos Stories do IG ao
lado do DJ e produtor Papatinho – com quem
Anitta já trabalhou – o funkeiro prometeu:
“Vamos parar o planeta mais uma vez! Anitta, Meno Tody, Papatinho e Dfideliz!”.

Desde que foi a um jogo de basquetebol entre
Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers na
segunda-feira (13), Kim Kardashian viu-se
envolvida numa nova polémica: alguns internautas acharam que ela teria vaiado o ex-namorado de Khloé e jogador do Cavaliers,
Tristan Thompson.

Após o tweet da Kardashian, alguns fãs saíram em sua defesa alegando que, inclusive, é
possível ouvir a voz dela gritando em apoio a
Thompson no vídeo que viralizou.

PRIYANKA & NICK
Priyanka Chopra concedeu uma entrevista à revista
Harper’s Bazaar, na qual revelou detalhes sobre a sua
rotina e relacionamento com o marido, Nick Jonas.
Além disso, resolveu confessar um dos motivos que a fez
dar uma oportunidade ao artista!
Como é esperado de alguém que vive com um cantor,
Priyanka adora música! “A primeira coisa que faço todas as
manhãs é ouvir música. A minha vida foi sempre um bocado musical, e agora com o Nick é totalmente. Eu decidi
sair com ele depois de ver o videoclipe de ‘Close’, no qual
ele fica sem camisa. Essa música é a minha favorita”, declarou ela, referindo-se à canção do marido com Tove Lo.
Ainda na entrevista, Chopra revelou algo curioso: ela
nunca viu o filme “Camp Rock”, sucesso da Disney protagonizado pelos irmãos Jonas e Demi Lovato. “Adoramos receber amigos. Nós fazemos várias noites de filme
em casa. Só que eu odeio ver os filmes em que atuo; tudo
que consigo ver são as minhas falhas. No entanto, fico
feliz a assistir aos do Nick! Mas nunca vi ‘Camp Rock’
e todos gozam comigo por isso, por isso quem sabe não
façamos uma festa dessas só para ver os filmes de ‘Camp
Rock’? Aposto que vai ser ótimo”, garantiu a atriz.
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BATERIA “MAIS EFICIENTE” DO MUNDO

FYI

IA E O CANCRO DA MAMA
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-Kika

Investigadores australianos dizem ter desenvolvido uma bateria capaz de manter
Um software de inteligência artificial da Google pode detetar cancro de mama com
um telemóvel carregado durante cinco dias ou mover um carro elétrico durante mil
maior precisão e rapidez do que os médicos. Pelo menos é isso que sugere um novo
quilómetros.
estudo conduzido pela empresa de Mountain View, publicado na revista científica Nature, agora nos primeiros dias de janeiro.
Uma equipa da Universidade de Monash, em Melbourne, na Austrália, diz ter desenvolvido a “mais eficiente” bateria do mundo. O modelo, de lítio e enxofre, é capaz de
No estudo, que teve a participação de investigadores do Google Health e da Imperial College
render quatro vezes mais do que as baterias atuais, de iões de lítio.
London, a equipa desenvolveu e treinou um modelo de Inteligência Artificial para analisar um conjunto de mamografias de mais de 25 mil mulheres britânicas e mais de três mil Os investigadores dizem que “estão à beira” de iniciar a comercialização deste tipo de
americanas, todas elas não identificadas. Em comparação com o trabalho dos médicos, o bateria, que não é nova no mercado. As baterias lítio-enxofre, conhecidas por (Li-S,
algoritmo em questão conseguiu reduzir o número de falsos positivos em 5,7% nos dados os símbolos químicos de lítio e enxofre), são usadas em alguns tipos de aviões e carros,
mas não conseguiram impor-se a uma escala de produção em massa.
referentes às mulheres dos EUA e em 1,2% nas britânicas.
No caso dos falsos negativos, o resultado foi ainda melhor, com a redução de 9,4% nos Estados Unidos e 2,7% no Reino Unido. Segundo o estudo, a inteligência artificial teve acesso apenas às imagens de raio-x das mamas das pacientes, enquanto os especialistas, que
trabalham em dupla no momento do diagnóstico, tinham todo o histórico das mulheres à
disposição, incluindo exames anteriores, mostrando o poder de análise do sistema.
Apesar da maior precisão e da identificação de menos falsos negativos e menos falsos positivos do que os especialistas, a inteligência artificial da Google não vai substituir completamente os médicos. Pelo menos por enquanto. Em vez disso, a tecnologia será usada
no apoio ao trabalho dos profissionais que realizam exames de cancro de mama, podendo
acelerar bastante o diagnóstico — o algoritmo consegue examinar as imagens em segundos.

“Isto vai revolucionar o mercado automóvel da Austrália e proporcionar aos australianos uma forma de energia mais limpa e fiável”, disse o investigador principal do projeto, Mainak Majumder, em comunicado.
Inspirada pela arquitetura única registada pela primeira vez no fabrico de detergentes, nos
anos 70, a equipa da Monash desenvolveu um método que cria ligações entre partículas
para acomodar a carga com uma nível de estabilidade que não foi registado em qualquer
outra bateria, explica aquela universidade. “Esta abordagem não só favorece métricas de
alto rendimento e ciclos longos de vida, mas também é simples e barata de fabricar, usando processos à base de água, o que pode contribuir para reduzir significativamente os riscos ambientais”, acrescenta Matthew Hill, que também participou no projeto.

Método mais comum para o rastreamento do cancro de mama, a mamografia digital cos- Segundo a Monash, há vários fabricantes de baterias, na Europa e na China, interessatuma ter uma análise muito mais demorada quando feita por especialistas humanos, além das em produzir em massa estas baterias Li-S, que vão ser testadas na Austrália durante
de resultar em falsos positivos e falsos negativos, o que pode atrasar o início do tratamento. o corrente ano.

DOMINGO ÀS 16H

COM TELMA PINGUELO

No Body & Soul ajudamo-lo a cuidar do seu bem-estar, promovendo
hábitos saudáveis e respeitando o ambiente que nos rodeia.
Esta semana vamos falar de saúde e estilo de vida de jovens com
necessidades especiais. Estaremos à conversa com Diane Dupuy, do
Famous People Players, conhecemos o trabalho da Luso Charities e
teremos novo episódio da rubrica Nutrição Com Coração,
com a Ana Bravo.

24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.

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

CAMOESTV.com
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Caça ao açúcar

75,7% de uma embalagem de
Nesquik é açúcar. Incrível…

Sabiam que uma garrafa de
Coca-Cola com 500ml contém
53g de açúcar?

Podem ficar a saber mais sobre este projeto em https://www.sinazucar.org.

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Homeopatia ou fraude?
O produto analisado, o
medicamento Oscillococcinum,
tradicionalmente usado no alívio
dos estados gripais e sintomas
decorrentes, é composto única
e exclusivamente por sacarose
(85%) e lactose (15%).

Créditos: sinazucar.org

Sim, até nos produtos para bebés! E
acreditem... é muito comum. Neste
exemplo percebemos que este iogurte
contém 9g de açúcar. Mais de dois cubos!

Créditos: sinazucar.org

Um refrescante gelado de sabor a brownie
da marca Ben & Jerry’s de 110g contém
30g de açúcar, equivalentes a 7,5 cubos.
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Um “inofensivo” pote de gelatina contém,
em 100g, 13,5g de açúcar - o equivalente
a 3,37 cubos.

Créditos: sinazucar.org
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Será que temos noção da quantidade de açúcar que ingerimos diariamente? Sabemos,
de facto, o que estamos a comer? É que para além do açúcar que adicionamos, por
exemplo, ao nosso café ou chá podemos também estar a consumi-lo sem nos apercebemos… e em doses inimagináveis. Principalmente em produtos industrializados.
O projeto “sinAzucar” (sem açúcar, em português), da autoria do fotógrafo madrileno Antonio Rodríguez Estrada, mais conhecido como ARE, pretende alertar precisamente para

esse facto. Antonio é também ele adepto de um estilo de vida saudável e, por isso mesmo,
pretende que esta “mensagem” chegue ao maior número pessoas através das redes sociais.
Em entrevista ao El País o fotógrafo afirmou que “a indústria alimentar apresenta os
seus produtos de forma brilhante para seduzir o consumidor. (...) Se quisermos lutar
contra este marketing, devemos estar ao mesmo nível que eles e usar as suas próprias
armas para criar imagens atraentes que comuniquem de forma eficaz”.
Assim, no website desta iniciativa podemos observar fotos de diversos artigos consumidos, na sua maioria, por todo o mundo, junto da quantidade de açúcar que possuem
- neste caso em forma de cubos. Acreditem, em alguns casos é mesmo assustador.
Querem ver alguns exemplos?
Inês Barbosa/MS

Créditos: sinazucar.org

A busca por hábitos alimentares mais saudáveis é uma realidade nos dias de hoje.
Bem, pelos menos para alguns. Mas essa “fatia” da população que procura ter uma
alimentação mais equilibrada começa também a aperceber-se da importância da
boa leitura que fazemos do rótulos dos alimentos que consumimos. Sim, é verdade
- não basta dizer “light” para ser saudável! Aliás, muitas vezes até pelo contrário…

Esta tão conhecida bebida
energética contém, em 473 ml,
52g de açúcar, que equivalem
a 13 cubos. Não admira que
nos dê asas…
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Sudoku
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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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Jogo das 10 diferenças
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Horizontais

Verticais

1. Amar excessivamente;
5. Sustentar-se ou mover-se no ar por
meio de asas ou algum meio mecânico;
6. Não aprovar; recusar algo;
7. Submeter (algo) ao processo de raciocínio
lógico;
8. Transferir (bem ou mercadoria) para outrem em troca de dinheiro;
11. Movimentar-se no espaço de uma parte
mais alta para uma mais baixa;
12. Usar de artifícios para adiar a resolução de
um negócio; enrolar;
15. Escolher uma pessoa ou coisa entre outras; decidir-se por;

2. Elevar-se do chão por impulso dos pés
e das pernas;
3. Fazer ficar ou ficar gordo; tornar(-se)
gordo;
4. Expressar-se vocalmente por meio de
(frases melódicas);
9. Apresentar, mostrar. Tornar (algo) visível ou perceptível a outrem (ou a um
grupo de pessoas);
10. Representar por meio de caracteres ou
escrita;
13. Obter, mediante pagamento, a propriedade ou o uso de algo;
14. Perceber (som, palavra) pelo sentido da
audição.

Culinária por Rosa Bandeira

Bolo de amêndoa
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

175g açúcar
175g miolo de amêndoa sem pele
5 ovos
Raspa de ½ limão
7 gemas para o creme
2 chávenas açúcar
1 chávena água
Amêndoas laminadas q.b.
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L E NÇ O

C A LÇ ÃO

C A M I S OL A

C OL E T E

C I N TO
C A SAC O
B IQU I N I
BATA

Por último, juntar a amêndoa pelada e
moída e a raspa do limão. Envolver lentamente, sem bater.

BAT I NA

MEIAS

TOUC A

Assim que começar a ferver retirar do
lume, deixar arrefecer um pouco e juntar
sete gemas ligeiramente batidas e passadas
por um passador de rede. Envolver.

Bater bem as cinco gemas com o açúcar.
Envolver levemente com as claras, previamente batidas em castelo.

G OR RO

BLAZER

Num tacho colocar duas chávenas de chá
de açúcar e uma de água, fazendo uma calda (ponto de açúcar).

Bolo

C AC H E C OL

SA I A

Doce de ovos

Levar ao lume a engrossar sem deixar ferver, mexendo sempre com uma colher de
pau.
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Modo de preparação:

Levar ao forno durante 20 a 25 minutos,
em forma untada com manteiga e polvilhada de farinha.
Desenformar o bolo, regar com o creme de
ovos e decorar com as amêndoas laminadas.
Bom apetite!

,OURO
LEÃO
D

RESTAURANTE BAR

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

CARNEIRO 21/03 A 20/04
É uma altura propícia a organizar
os aspetos legais da sua vida familiar e profissional. Através de uma viagem,
poderá mesmo ter oportunidade de expandir os seus negócios fazendo acordos com o
estrangeiro. Esta é uma altura de sucesso
e sorte nas especulações e até em jogos de
azar, mas não exceda o razoável.

TOURO 21/04 A 20/05
Vai procurar estar muito mais tempo com os seus amigos. Vai querer
ir a festas, restaurantes, encontros, passeios
com eles. Em suma, não vai querer estar sozinho. Vai estar disponível para que os outros
venham ter consigo. Momento propício ao
relacionamento amoroso. Pode até acontecer
fortalecer os laços com uma antiga amizade.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Neste momento a sua maior ambição é alcançar o sucesso profissional, objetivo para o qual canalizará devotadamente as suas energias. As uniões ou
associações estáveis merecem agora a sua
preferência, sobretudo ao nível financeiro.
Entretanto, uma relação com um superior
hierárquico não está fora de causa.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07
Vai sentir neste período uma
maior necessidade de dialogar e
de se relacionar. Terá mais vontade de ir
a festas, conhecer gente nova e entrar em
grupos de ordem social. Aproveite esta altura benéfica para tornar mais harmoniosa a sua relação afetiva. Por que não fazer
uma pequena viagem amorosa?
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LEÃO 22/07 A 22/08
A energia e entusiasmo que agora sente poderão ser canalizados
para os desportos de competição ou, noutro plano, para o mero divertimento. O que
quer que faça agora será com empenho e
entusiasmo. A nível amoroso nada será
morno. A agitação que sente irá exigir de
volta a mesma intensidade e paixão.

VIRGEM 23/08 A 22/09
É um período de grande atividade
ao nível da expressão mental e afirmação intelectual. Estará muito mais disponível para transmitir a sua energia e euforia aos outros do que para aceitar qualquer
influência que deles venha, parecendo que,
aparentemente, fica insensível e fechado às
necessidades e aos apelos dos outros.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Neste período sentirá maior facilidade em resolver os pequenos
problemas ou atritos do dia a dia, uma vez
que dispõe agora da capacidade de tornar
leve e simpático o ambiente envolvente.
Em termos afetivos, pode ser boa ideia comunicar finalmente os seus sentimentos
àquela pessoa especial.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Ao longo deste período sentirá um
grande prazer em fazer pequenas
viagens que possibilitem adquirir novos conhecimentos e sobretudo estabelecer novos
contactos com as pessoas. A sua capacidade
de comunicação estará especialmente sublinhada, permitindo-lhe defender com convicção os seus pontos de vista e opiniões.

Deve refrear uma certa tendência
para o esbanjamento que agora
sente, acautelando-se para outras alturas
menos abonadas. Os investimentos, no
entanto, estão favorecidos, sobretudo em
peças artísticas e de adorno. Em termos
amorosos, é possível que inicie agora uma
nova relação bastante positiva.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Nesta altura as atividades criativas, quer no trabalho quer nas
artes, despertarão o seu especial interesse
trazendo a satisfação de ver concretizada
a sua expressão pessoal. Talvez sinta que
a sua autodisciplina esteja um pouco diminuída pois atravessa uma época de descontração e descanso das rotinas diárias.

Soluções

Durante esta semana aproveite
para fazer uma verificação pormenorizada dos seus gastos financeiros dos
últimos tempos. Agora, poderá sentir uma
maior vontade de investir no seu plano intelectual, através da arte e da cultura nos
seus vários aspetos, enriquecendo e elevando, deste modo, o seu espírito.

BALANÇA 23/09 A 22/10
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PEIXES 20/02 A 20/03
Torna-se fácil para si neste momento projetar aos outros uma
imagem irradiante, muito agradável e
cheia de charme. O convívio torna-se
muito gratificante e parece que os conflitos
se tornam mais simples de resolver. Deverá, pois, aproveitar todas as oportunidades
que surjam para estar com os seus amigos.

15

SAT
feb

Valentines Dinner & Dance
featuring

Marc Dennis
&
Os Jovens
New & Used
ebikes
mobility scooters
Terça - sexta: 11 - 6 | sábado: 11-5
363 Barton street east, Hamilton
(289) 389-4000

18

SAT
APR

Amigos do Lomba da Maia
10th Anniversary

For more information or to Reserve your tickets please call us (905) 891-7777
1036 Lakeshore Rd. E., Mississauga | oasisconvention.com

50

MILÉNIO | EVENTOS

17 a 23 de janeiro de 2020

www.mileniostadium.com

Agenda comunitária

Classificados

Canadian Madeira Club
Festa de São Sebastião

1621 Dupont St
Sábado, 18 de janeiro, às 18h
Atuação de Banda Dose Dupla
Informações: 647 781 3856/ 416 686 2851

MEDIA GROUP INC

Asas do Atlântico S.S. Club

PROCURA:

Baile do Sócio e Patrocinador

1573 Bloor St W
Sábado, 18 de janeiro, às 19h
Atuação de Banda Sagres
Informações: 647 771 4818/ 416 532 8154

Representantes de vendas
fluentes em português e inglês.

Profissionais de televisão

Nossa Senhora da Luz

26.º Festa de Aniversário

operadores de câmera, editores de
vídeo e apresentadores.

1130 Dupont St
Sábado, 18 de janeiro
Jantar e baile com Paulinho do Minho e
DJ Five Stars
Informações: 416 457 2196 / 416 588 4506

Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com

Casa dos Açores do Ontário
Dia do Sócio

1136 College St, salão Nobre da CAO
Sábado,18 de janeiro, às 19h30
Jantar e baile com música apresentada
pelo DJ Gil
Vindos dos Açores estarão presentes: Dr. Rui
Jorge da Silva Leite de Bettencourt - Secretário Regional Adjunto da Presidência para as
Relações Externas e Dr. Paulo César Câmara
Teves - Director Regional das Comunidades

Amor da Pátria Community Centre
Noite da Chamarrita

1136 College St
Sexta-feira, 24 de janeiro, às 19h30
Uma noite de convívio com jantar, chamarrita e divertimento
Informações: 905 274 9488

Jan 17, 7:00 PM – Jan 26, 11:00 PM
Toronto, Toronto, ON, Canada

MEDIA GROUP INC
Celebrate art and design at over 100 free events and exhibitions at the DesignTO
Festival January 17-26, 2020. Going into its 10th year, DesignTO has brought
to Toronto immersive installations, fantastic exhibitions, and engaging talks,
taking art and design out of the studio and into the city. You’ll want to make sure
everything makes it into your calendar.
For more information, and the full Festival Schedule, visit designto.org.

Alzheimer Society of Toronto

Amigas de Toronto

PROCURA:
Rececionista

fluente em português e inglês.
Contacta: 416 900 6692 ext. 104
Envia o teu curriculum vitae para:
r.bandeira@mdcmediagroup.com

Festa das Amigas de Toronto

1263 Wilson Ave, LiUNA Local 183
Sábado, 25 de janeiro, às 19h
Jantar que tem como finalidade a angariação de fundos para a Princess Margaret
Cancer Foundation
Atuações de Conjunto Mexe-Mexe, Henrik
Cipriano, Tony Câmara e Jessica Amaro
Informações: 416 537 6821 / 416 953 5960

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

Canadian Madeira Club

Festa de Aniversário do rancho
folclórico

1621 Dupont St
Sábado, 25 de janeiro, às 18h
Atuação de DJ Nazaré Praia
Informações: 647 781 3856/ 416 686 2851

Procura-se bate-chapa com experiência
para centro de reparos de colisão, Green
Star Auto Collision, em Vaughan. Full
Time, de segunda a sexta-feira das 8h
às 17h30. Para uma entrevista contacte
Jeanette 905-761-6789

Luso Canadian Charitable Society
Dia das Amigas
- Ancaster Fairgrounds Hall

630 Trinity Rd
Sábado, 1 de fevereiro, às 18h30
Os fundos reverterão a favor da nossa instituição

Convívio dos Naturais e Amigos
de Água de Pau

Liuna Local 183
Sábado, 8 de fevereiro, às 19h
Atuações de David Loureiro, Sylvie Pimentel e Karma Band
Informações: 647 781 3856/ 416 686 2851

QUER CASA?
This is a one-hour guided tour of the AGO for people living with dementia
and their caregivers. The tour is facilitated by an experienced AGO Docent
and is assisted by Alzheimer Society of Toronto’s volunteers.
Registration is required @ alz.to/event/art-in-the-moment-ago-tour
For more information, please call Remy at 416-640-6317 or by email
at rsookhai@alz.to

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
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)
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LEASE SELECT MODELS
FROM $150 BI-WEEKLY, THAT’S LIKE:
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FOR 48 MONTHS

(WITH $2,300 DOWN PAYMENT)

ELIGIBLE COSTCO MEMBERS RECEIVE

COSTCO

MEMBER
PRICING

$500

*

COSTCO SHOP CARD

2020 CHEVROLET EQUINOX

Tony Carvalho | cell: 416-275-1417 | tcarvalho@applewoodauto.com
3000 Woodchester Drive, Mississauga | 905-828-2221 | applewoodauto.com
To qualify for the Costco Member Pricing, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since January 2, 2020, 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 2020 GMC: Terrain, Acadia, Yukon, Yukon XL; delivered
from January 3, 2020, to March 31, 2020. In addition, to receive a $500 Costco Shop Card by email, submit a redemption form to Costco within thirty (30) days of vehicle delivery and complete a Costco member satisfaction survey.
Please allow three weeks for Costco Shop Card delivery, pending completion of all eligibility requirements; including redemption form submission, purchase verification and survey completion. Costco Shop 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.
Conditions and limitations apply to this limited time offer. For full program details and for any applicable exclusions see a participating dealer or costcoauto.ca/GM. For Costco Shop Card terms and conditions, visit Costco.ca and
search “Shop Card”. Tax, title, registration and license fees, personal property registration fees, and additional products and services are not included in the Costco Member Pricing. Offer is subject to change without notice. Void
where prohibited. Costco and its affiliates do not sell automobiles nor negotiate individual transactions. ®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license.

Leaside: 1739 Bayview Avenue
Tel: 416.487.5131
Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W
Tel: 416.530.1080
Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas
416-731-4280

Rep. Vendas
416-616-5484

5 Langside Ave, Toronto

FOR SALE
Keele/Rogers

Black Creek e 401

www.soldbygil.com
416-427-7645

OLD

S

Highly sought after neighborhood lot 50 by 125
for buyers who appreciate one of the best value
pockets in the city. Great opportunity to purchase
a well built solid brick home on a premium 50’ x
125’ lot in a family-friendly quiet neighbourhood.
Being sold by the original owners, ideal to live-in
and renovate to suit your budget & taste.
118 Harding Ave, Toronto

LD
O
S

Brick detached 2 storey with detached 2 car garage
on 39.5 X 120 ft lot; steps to public transit and major
highways. Well established schools and community.

149 Oakcrest Dr, Georgina

RUI RAMOS

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca
416-528-4724

DUFFERIN AND DUPONT CONDOS
“Galleria On The Park“

D
L
O

S
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

4 quartos
Mississauga

FOR RENT
$2,500

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

Para toda a informação sobre os condos “Galleria On The Park“ - preços, planos, andares,
facilidades de uso, pagamentos e muito mais
informações - contacte-me
CONDO FOR SALE

Be the ﬁrst to live in a fully renovated 3 bedroom
house. Open concept living and dining with a
huge eat in kitchen, 3 big bedrooms, Laundry
and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280

FOR SALE
Jane & Lawrence
4 quartos, 3 casas de banho, lote de .75 acre,
piscina e garagem grande. Pedem $1,200,000
Casa Nova

LD
O
S

Beautiful 3-bedroom with w/o 2-bedroom basement
in the ever growing keswick. Minutes to big box shopping & 404, also close to lake simcoe for ﬁshing in the
summer/winter/ tenants can stay or move.

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

4 quartos – 5 casas de banho

2 quartos, 2 casas de banho, um enorme terraço
com vista para sul

