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FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong

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 a�ecting 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. 

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 di�erence and will get 
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication. 

13°Sábado

14°DOMingo

16°Segunda-feira

Quarta-feira 22°

toronto

Previsão Meteorológica

Quinta-feira 20°

Sexta-feira 15°

20°Terça-feira

LEIA A QUALQUER 
HORA DO DIA

O seu novo website
sempre com notícias atualizadas

mileniostadium.com
Siga-nos nas redes sociais
             /mileniostadium

18 a 24 de SETEMBRO

1°Sábado

9°DOMingo

-3°Segunda-feira

Quarta-feira -6°

22 de  Fevereirotoronto

Previsão Meteorológica

Quinta-feira -5°

Sexta-feira 2°

-7°Terça-feira

LEIA A QUALQUER 
HORA DO DIA

O seu novo website
sempre com notícias atualizadas

mileniostadium.com
Siga-nos nas redes sociais
             /mileniostadium

Ano XXIX- Edição nº 1502
18 a 24 de setembro de 2020

Semanário. Todas as sextas-feiras, bem pertinho de si!

Propriedade de: 
Milénio Stadium Inc./MDC Media Group 
309 Horner Ave. Etobicoke, ON M8W 1Z5 
Telefone: 416-900-6692
Direção: 

Manuel DaCosta 
Presidente, MDC Media Group Inc. 
info@mdcmediagroup.com

Madalena Balça 
Diretora, Milénio Stadium  
m.balca@mdcmediagroup.com

Assistente de Direção: Carlos Monteiro 
c.monteiro@mdcmediagroup.com

Marketing: José M. Eustáquio  
Vice-Presidente, MDC Media Group Inc. 
jm.eustaquio@mdcmediagroup.com 

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

Edição Gráfica: 
Fabiane Azevedo 
f.azevedo@mdcmediagroup.com

Publicidade: Rosa Bandeira  
Telefone: 416-900-6692  
info@mdcmediagroup.com

Colaboradores do jornal: Adam Care, Adriana Marques, 
Aida Batista, Amelie Bonsart , Armando Terra, Catarina 
Balça, Cristina da Costa, Daniel Bastos, Francisco Pegado, 
Inês Barbosa, Inês Carpinteiro, Joana Leal, José Dias, 
Kika, Manuel Luís, Manuela Marujo, Paulo Gil Cardoso, 
Paulo Perdiz, Peter Ferreira, Rosa Bandeira, Sara Isabel 
Dias, Telma Pinguelo, Vince Black.
Cartoonista: Stella Jurgen
Traduções:  Inês Carpinteiro e David Ganhão
Parcerias: Diário dos Açores e Jornal de Notícias
A Direção do Milénio Stadium não é responsável
pelos artigos publicados neste jornal, sendo os
mesmos da total responsabilidade de quem os assina.

 A 11 de setembro de 2001, quatro ata-
ques terroristas coordenados por Al-
-Qaeda contra os Estados Unidos im-
pulsionavam o início de uma nova ordem 
mundial, inclusive no setor da segurança. 

George W. Bush anunciou que o ca-
talisador necessário para garantir 
a segurança dos EUA e do mundo 

passaria por eliminar os grupos terroristas, 
particularmente aqueles que professam 
lealdade ao Islão, através da implementa-
ção de restrições rígidas no que diz respeito 
a imigrantes que queiram entrar nos EUA. 
A lembrança da morte de 2,977 pessoas 
inocentes e 25,000 feridos há 19 anos atrás, 
proporciona uma análise estimulante, se 
aquele evento monstruoso alterou a socie-
dade e se estamos mais seguros hoje em dia. 
As gerações mais jovens não se recordam 
deste acontecimento e outros esquece-
ram-se que nesse dia o mundo inteiro ficou 
abalado e que o medo se instalou na maioria 
de nós. Por isso é necessário um reavivar da 
memória 19 anos depois, para se perceber 
se, como sociedade, estamos melhor pro-
tegidos do que em 2001 quando Al-Qaeda e 
Bin Laden perpetuavam o medo e a incerte-
za a nível mundial. Apesar da desordem da 
Al-Qaeda e da sua liderança questionável, a 

campanha de modernização do movimen-
to jihadista está empenhada na conquista 
dos muçulmanos e na sua sobrevivência. 
Tal como eles, outros grupos terroristas 
continuam o seu caminho destrutivo e, por 
isso, não podemos baixar a guarda. Portan-
to, hoje quem é que nos protege? 

Os oportunistas, particularmente nos 
EUA passam a mensagem de que o Gover-
no falhou na garantia de apoio durante a 
pandemia e que o tratamento “racista” dos 
afro-americanos justifica o recurso a uma 
luta armada para resolver as doenças do 
passado que afetam a sociedade. Kamala 
Harris, candidata a vice-presidente para os 
Democratas nas eleições de novembro, en-
corajou o crescente apoio de destruição dos 
sistemas estabelecidos, que supostamente 
irão mudar o resto da população e se reve-
renciar ao medo destrutivo dos anarquis-
tas e outros grupos. O incentivo de grupos 
percecionados como sendo abusados pela 
sociedade não pode ter um impacto positi-
vo na vida de alguém, mas particularmente 
daqueles que constantemente praticam a 
lei e ordem. No Canadá, os políticos si-
lenciaram-se sob a proliferação de crimes 
nas nossas cidades. De repente, todos têm 
medo de falar, permitindo que o elemento 
criminal assuma o comando. 

Em 2020, já ocorreram na cidade de To-
ronto mais de 340 tiroteios e não foi apre-
sentada qualquer solução por parte dos 
nossos líderes para lidarem com este pro-
blema. Estão todos com medo de dizer as 

palavras erradas e que essas possam afetar 
a sua posição com certas etnias porque eles 
decidiram que o racismo sistémico existe 
em todo o lado e que os preconceitos com 
base na etnia branca penetram todos os as-
petos da sociedade. 

Esta abordagem acarreta um preço alto 
no futuro, com o qual talvez não estejamos 
preparados para lidar. 

A demonização das forças policiais e de 
outras formas de segurança disponibili-
za uma licença para matar, sabendo que 
a polícia não irá reagir na maioria dos ca-
sos. Esta semana, um individuo dirigiu-se 
a um carro da polícia e atirou sob os agen-
tes que se encontravam dentro do veículo. 
Este é um exemplo do que irá acontecer. 
Crescemos na direção de uma sociedade 
que fala de forma desafiadora, com valores 
moldáveis, vulgar, pouco civilizada, sem 
responsabilidade pessoal e com a atitude 
de “a culpa é tua do estado em que está a 
minha vida, e por isso estás a dever-me”. 
Treta. Amigos, vocês são responsáveis pe-
las vossas vidas. Os pedidos para retirar o 
financiamento à polícia irão dar origem às 
milícias brancas criadas para perpetuar os 
conflitos, enquanto a liderança política co-
barde estará adormecida nos seus confor-
táveis feudos.

Quem é que deve carregar a responsabi-
lidade de nos proteger contra a violência de 
gangs, traficantes de droga, prostituição, 
segurança escolar, a situação de sem-abri-
go, a violência doméstica, o roubo, o homi-
cídio, etc.? Não são os nossos líderes. 

Annie vai buscar a tua arma, vamos re-
gressar ao oeste selvagem. 

Torres a arder
Manuel DaCosta
Editorial

Versão em inglês P. 15
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Hoje, existe uma pandemia que empur-
rou a humanidade para um modo de vida 
global muito diferente daquele com que 
alguns sonharam no dia dos atentados. 
Ou daquele que existia há meia dúzia de 
meses.

Na manhã de sol brilhante e céu azul 
de Nova Iorque apareceram dois 
aviões que não deviam estar ali. 

Vinha um à frente do outro e aproxima-
vam-se depressa. Aproximaram-se mais e 
depois aproximaram-se tanto, denuncian-
do ao que vinham. A primeira lança atra-
vessou o Trade Center às 8h45 do dia 11 de 
Setembro. Seguiu-se outra.

E no sítio onde existiam duas torres bri-
lhantes ficou fumo, ficou uma nuvem de 
pó, ficou o vazio. Quando as torres caíram. 
Houve luto e houve dor. Foi há 19 anos, que 
é muito tempo. Morreram em Nova Iorque 
2753 pessoas (3000 no total dos ataques), 

alguém ainda sente a sua falta.
Há um monumento no lugar das torres, 

com nomes de pessoas mortas, objectos 
recolhidos nas 1,5 milhões de toneladas de 
entulho e de restos de corpos. Era um lugar 
muito visitado pelos turistas em Nova Ior-
que. Agora está vazio. Há 19 anos escreveu-
-se sobre o 11 de Setembro que foi o atenta-
do que mudou o mundo.

Os EUA avançaram, com aliados e argu-
mentos que se provaram falíveis, para uma 
guerra contra as trevas e contra o mal, res-
pectivamente no Afeganistão e no Iraque. 
No choque das imagens dos aviões pilota-
dos por terroristas da Al-Qaeda tornados 
mísseis lançados contra prédios cheios de 
civis, surgiu uma ideia de unidade planetá-
ria na opinião pública, sob a liderança in-
ternacional da América.

O mundo mudou mesmo. O Afeganistão 
das trevas é hoje o Afeganistão dos atenta-
dos e da instabilidade. A Rússia da aliança 

na guerra contra o terrorismo abriu cami-
nho para continuar a cumprir a sua própria 
agenda. O Médio Oriente desfez-se (des-
faz-se) em guerras, sectarismo, viu nascer 
um terror ainda mais negro de decapitações 
locais e exportação de atentados. Produziu 
a maior catástrofe humana de refugiados e 
desalojados da História.

Hoje, os valores democráticos não estão 
seguros. Alastrou um mundo iliberal. Os 
Estados Unidos da liderança internacional 
e intervenções militares para, argumenta-
va-se, pôr ordem no mundo são hoje go-
vernados por um Presidente que espalha 
outro tipo de desgoverno no mundo. A Eu-
ropa da União está rodeada de perigos, de-
safiada por conflitos abertos ou silenciosos 
na sua proximidade (Turquia, Rússia), ou 
pela China e a sua ambição mundial.

Passou muito tempo. E o mundo mudou, 
mesmo. E outro sinal disse é os atentados 
irem, mais do que nunca, ser recordados 

sobretudo pelas imagens de horror – os 
prédios a cair, o entulho, os sobreviventes 
cobertos de pó desorientadas a vaguear pe-
las ruas de Manhattan.

As ideias de coragem, humanidade e so-
lidariedade que se viveram nos meses que 
se seguiram em Nova Iorque e em parte 
na América – e que alguns analistas dis-
seram que iria mudar o mundo ameaçado 
pelo terror e pelo caos – esvaíram-se com o 
tempo e com o que os povos e as suas lide-
ranças fizeram delas.

E existe uma pandemia, que empurrou a 
humanidade para um modo de vida global 
muito diferente daquele com que alguns 
sonharam no dia dos atentados. Ou daque-
le que existia há meia dúzia de meses. Hoje, 
o medo é outro – do que temos medo, é que 
alguém tussa para cima de nós.

Ana Gomes Ferreira/Público

O 19.º aniversário do 11 de setembro 
e o medo que nos tussam em cima
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It’s been almost two decades since the 
events of 9/11, one of the episodes that 
changed the American and world history 
forever in the 19th century. The Septem-
ber 11, 2001 attacks, which killed nearly 
3,000 people in the United States, trig-
gered the American government’s “War 
on Terror” and changed the global geo-
political situation.

The attack showed for the first time 
the vulnerability of the world’s lar-
gest military power in its own terri-

tory. The US response and the search for 
the culprits of the tragedy led the country 
to the invasion of Afghanistan in 2001 and 
Iraq in 2003, two countries accused of sup-
porting al-Qaeda.

Today, the World Trade Center region 
in New York holds a memorial in honor of 
the victims of 9/11 - one of dozens of spaces 
built around the country. But the impact of 
the episode in the United States went be-
yond the stone memorials and the mem-
ories of those who watched the tragedy. 
The reflections of 9/11 are seen on all sides 
of the American political spectrum, both 
in the Republican and Democratic parties. 
From Bush to Obama, the two decades that 
followed the attack impacted US policy and 
global security. Under President Donald 
Trump, in power since 2016, clashes with 
the Arab world continue to be frequent. 

Today we have to live with the scars 
and the shadows of 9/11 and most of the 
countries in the world were forced to im-
prove their own security. Since there it 
has emerged the Preventive State and we 
have to face more control in borders, air-
ports, public spaces, cities and in our lives.  
19 years later the relationship between the 
West and the Arab world it’s still complex. 
Ahmed Ajil is a doctoral researcher in the 
Criminal Justice School at University at 
Lausanne in Switzerland and, until July of 
this year, Ajil was working as a researcher 
at Université Laval, in Quebec. Ajil took the 
time to answer a few questions to Milénio 
Stadium and underline that terrorists don’t 
have a specific profile, which means that 
the threat can came from everywhere.

So far, Ahmed Ajil has conducted around 
60 interviews in Switzerland and Lebanon 
with individuals who are or were engaged 
in political violence (jihadist, Shiite mil-
itias, left-wing, right-wing), individuals 
who display or express pro-violent atti-
tudes and sympathy with violent groups, 
as well as individuals who are politically 
engaged in a non-violent manner; security 
experts, government officials, religious au-
thorities and field researchers.

Jamil Ammar is an Academic Associate 
at the Center on Hate Bias and Extremism 
(CHBE), Faculty of Social Science and Hu-
manities, Ontario Tech University. Ammar 
has a PHD and as a teacher he explores 
topics related to cyber security, Al-Qaeda 
and ISIS violent jihadi groups. Jamil taught 

many counter-terrorism related courses 
in Canada and in the United States. In an 
interview with Milénio Stadium, Ammar 
recognizes that Canada made some efforts 
to fight terrorism, but some of the recent 
episodes show that terrorism is still a con-
cern. 

Milénio Stadium: How can terrorism dam-
age human rights and the democracy?
Ahmed Ajil: Terrorism in the sense of large-
scale violent attacks against civilians can 
be considered a crime against humanity. It 
is superfluous to question whether terror-
ism violates human rights and the foun-
dations of democracy. However, the way 
a state chooses to respond to the phenom-
enon designated as terrorism has proved to 
be highly dangerous for human rights and 
democracy. In fact, the rise of the Prevent-
ive State in the age of the Global War on 
Terror has enabled immense human rights 
violations including unlawful offshore de-
tention and extrajudicial killings. These 
policies and practices target, most prob-
lematically, Black and Brown bodies that 
are classified as dangerous. Others, public 
enemies and therefore non-citizens whose 
rights and lives matter less. 
Jamil Ammar: To understand the impact of 
terrorism on human rights and democracy, 
one has to pay regard to the so-called ‘Ju-
jitsu Politics’ (McCauley and Sophia,2011).  
Jujitsu politics means terrorist groups such 
as al-Qaeda or ISIS often count on “re-

actions” to advance their cause. By sta-
ging and recording barbaric executions of 
mostly innocent civilians, terrorist groups 
provoke outrage and a sense of humiliation 
that trigger emotional, ferocious and often 
disproportionate reactions against not only 
the perpetrators of terrorist activities but 
equally important, their communities at 
large, undermining democracy and the 
processes of social justice. For example, 
the U.S. led coalition and allied have been 
fighting terrorist groups in the Middle East 
for over a decade. This intervention in the 
Middle East has not only led to partial de-
feat of al-Qaeda and Daesh but has also 
led to the killing of innocent civilians. 
Atrocities against innocent civilians, lack 
of respect to human rights cause mass rad-
icalization and cultivate an environment 
in which violence and antipathy towards 
non-Muslims can be readily justified, thus 
fueling violence even further.

MS: How did 9/11 changed the Western 
world?
Ahmed A: It’s important to recall that there 
have been large-scale violent attacks by 
non-state actors before 9/11. None had 
been, however, as devastating and had cost 
as many human lives as 9/11. Crucially, on 
a symbolic level, it was the first time the 
violence that the United States had become 
very familiar with abroad, at the global per-
iphery - through the various wars waged af-
ter WWII – struck back into the heart of the 

metropolis.
9/11 was the birth of the ‘Global War on 

Terror’ (GWOT), a hyper-masculinist and 
imperial-militaristic project that sought to 
eradicate terror in its roots by invading Af-
ghanistan and Iraq. While some saw this as 
a reaction to the attacks, the GWOT might 
be better conceptualised as a continuation 
of US foreign policy and an escalation of 
a vicious cycle of death and destruction. 
While after 9/11, the efforts to counter 
and combat terrorism were directed to 
theatres in the Global south, this changed 
around 2004 and 2005, when the attacks 
in Madrid, London and Amsterdam took 
place. From then on, the image of a “for-
eign enemy” was complemented with the 
image of a “domestic enemy” who had 
“radicalised” to the point of attacking the 
country he had grown up in. Efforts and 
policies of counterterrorism were then 
complemented by efforts to prevent rad-
icalisation and violent extremism. As a 
result of these tendencies, the Western 
World has seen the emergence of the Pre-
ventive State: a legal and political structure 
that aims at preventing terrorist attacks 
at any cost, even to the detriment of civil 
liberties and human rights, using for ex-
ample surveillance, infiltration, widening 
anti-terror provisions, preventive meas-
ures including detention outside criminal 
procedures, stripping of citizenship and 
deportations.
Jamil A: The terrorist attack of September 
11 set in motion events that would change 
the course of life in the Western world; 
impacting geopolitics, societies and cul-
tures. In particular, four major factors have 
shaped the Western world post-9/11. The 
first is the disproportionate focus on inter-
national terrorism- as oppose to home-
grown terrorism, which is still the case to 
date, especially in the United States.  The 
second factor is the heavy politicization of 
the terms terrorists and terrorism. As a re-
sult, both terms have lost their meanings in 
many parts of the world. Autocratic states 
wage wars against their adversaries and 
justify their policies in the name of fight-
ing terrorism. Even democratic countries 
such as the United States, publicly contra-
dicts its own counter-terrorism objectives, 
turning a blind eye to atrocities and vio-
lations committed by wealthy states and 
other sub-state terrorist organizations. The 
killing of Jamal Khashoggi, a journalist and 
Saudi critic, and the war on Yemen are two 
revealing examples of America’s selective 
attention. A few years after the 9/11 attack, 
the failed terrorist incident by Nigerian 
Umar Farouk has led to new waves of visa 
restrictions for millions. Suddenly, “isola-
tion” has become a key security compon-
ent. The last and perhaps the most troub-
ling post 9/11 trend is the constant assault 
on democracy, privacy, and free speech 
under the guise of war on terrorism. 

Ahmed Ajil, a former reseracher in Political Science in Université Laval in Quebec. Photo: DR

Nineteen years
after 9/11
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MS: What is the relation between terror-
ism and the proliferation of weapons of 
mass destruction?
Ahmed A: It’s really important to nuance 
what you mean by terrorism. From a legal 
point of view, even sharing videos on Fa-
cebook can be considered as propaganda 
and therefore as terrorism. In material 
terms, this is a very different act than pre-
paring to launch a large-scale attack aimed 
at civilians. If we are strictly talking about 
international terrorist organisations that 
have a record of planning and executing 
violent attacks aimed at non-combatants, 
then it should not be surprising that such 
organisations attempt to procure biologic-
al, chemical or even nuclear weapons. To 
my knowledge, no terrorist organisation 
worldwide has had the ability to effectively 
do so. Unless we consider states as poten-
tial terrorist agents as well.
Jamil A: The threat of terrorism has long 
been on the United Nations’ agenda, even 
before the 9/11 attack. The objective of 
United Nations Security Council in reso-
lution 1540 (2004) is to prevent terrorist 
groups from laying their hands on nuclear, 
chemical and biological weapons. In this 
context, failed or failing states pose cred-
ible threats. Failed states act as incubators 
of terror. The fall of the city of Mosul in Iraq 
is a good example. In 2014, in Mosul, the Is-
lamic State militants confiscated weapons 
worth millions. More troubling, the ter-
rorist group used the city’s military infra-
structure to produce weapons on a scale 
and sophistication which matches national 
military forces. For this reason, it is vital 
to prevent any unstable rogue nation from 
acquiring nuclear weapons. Had Iraq ac-
quired nuclear weapons, one could fairly 
argue that Daesh would have been the first 
terrorist group with nuclear capability.  

MS: What is the most common terrorist 
profile?
Ahmed A: There’s no such thing as a ter-
rorist profile. In general, it can be said that 
terrorism is a sociopolitical phenomenon 
and can be largely traced back to structural 
and systemic dysfunctionalities of socio-
economic, political, legal or symbolic na-
ture. Hence, it is not so much a particular 
profile that should be sought but particu-
lar conditions and circumstances that may 
foster non-state violence. The group of the 
so-called “Islamic State” is the more or less 
immediate product of the US invasion in 
Iraq and the Syrian civil war. Other forms 
of violent rebellion that are classified as ter-
rorism are the result of political oppression 
and socioeconomic deprivation by the rul-
ing class. 
Jamil A: An accurate terrorist profile 
doesn’t exist. Terrorists come from all walks 
of life. The terrorist group Daesh successful-

ly and effectively managed to recruit men, 
women, single, married, healthy, and in-
dividuals with special needs from over 100 
nationalities. Al-Qaeda’s recruiting Manu-
al focuses in the importance of recruiting 
“suitable” rather than eager candidates 
(individuals who are keen to join the terror-
ist group). Al-Qaeda’s Manual specifically 
highlights the importance of recruiting in-
dividuals who are not under the police radar 
and preferably not very religious. That is 
why databases that profile typical terrorist 
need to be updated constantly. 

MS: In Canada, convicted terrorists like 
most other criminals have finite sentences, 
which means that they will eventually be 
released from prison. Is this a problem to 
public safety? Monitoring them can be a 
big time-consuming and expensive.
Ahmed A: In any country with a func-
tioning rule of law, criminal sentences 
should have an end date. The primary ob-
jective of a criminal sanction should be to 
help the convicted individual reintegrate 
into society. Given the vast array of acts 
that have been criminalised, the population 
of incarcerated “terrorists” is extremely 
heterogeneous. Most individuals have not 
engaged in any violent activity and will not 
pose more risks than ordinary citizens. In 
the case of a minority of convicted individ-
uals who have engaged in violent acts and 
continue to have strong connections with 
terrorist networks or who clearly display 
a willingness to continue engaging in vio-
lent acts, security and intelligence services 
will have to remain vigilant. It is important, 

however, to recall that the way state actors 
engage with the individual and the meas-
ures imposed on them can have a radical-
ising effect on themselves. Any measure in 
the case of the most problematic individuals 
should continue to create space for discus-
sion, debate and learning, while making 
sure that security measures are in place.
Jamil A: Once released, terrorists pose for-
midable economic and security challen-
ges. Released terrorists could potentially 
be a ticking time bomb. Compounding the 
issue is that most released terrorist fight-
ers do not prove to be an immediate threat 
upon their release, their terrorist activ-
ities could take place awhile after they are 
freed. In the same vein, oftentimes, the ef-
forts to curb terrorism including the pro-
cesses of “reintegrating”, “disengaging” 
or “rehabilitating” terrorists suffer critic-
al setbacks. Usman Khan’s killing of Jack 
Merritt, a course coordinator for Learning 
Together (Cambridge Center for Teaching 
and Learning 2018) and the recent police 
shooting of Sudesh Amman are two troub-
ling examples. In both cases, the attackers 
(Usman and Sudesh) were convicted ter-
rorists released on “license” (BBC 2020). 
Such setbacks are quite common in the 
field of counter terrorism. 

MS: How are deradicalization programs 
working in the country? Some convicted 
terrorists have been released on the condi-
tion that they receive religious counselling. 
Do we have evidences that this is effective 
in preventing a return to terrorism?
Ahmed A: The notion of deradicalization is 
rather problematic, for it presumes that the 
problem lies primarily in the individuals’ 
minds, while more often the sources of the 
problem can be found in the immediate so-
cial and the larger political environment. 
It is more effective, in most cases, to work 
on the structural conditions, employment 
opportunities, social networks, etc. which 
will in turn effect the desired cognitive 
adaptations. In the case of individuals who 
are rigid in their views and continue to de-
fend an ideology that is based on racist and 
fascist hatred of a designated out-group, 
cognitive behavioural therapies may aim at 
challenging these views, sow doubts about 
black-and-white beliefs, increase ambigu-
ity tolerance and, at best, spark a process of 
critical self-reflection.
Jamil A: There is no such thing as ideologic-
al-reverse engineering. Evidence sketchy 
on the impact of religious counselling in 
Canada, the United States and Europe. In 
a survey study (to be published shortly), 
entitled “No Country for a Returning For-
eign Fighter? More Reasons for Repatri-
ating Canadian IS Members in Custody”, 
we worked with 674 religious figures in 
dozens of mosques in the Greater Toronto 
Area in the period of June 1st, 2019– July 

31st, 2019 to assess the views of the Mus-
lim community on a number of issues con-
nected with returning foreign fighters. 
When asked: ‘Do you believe there is a 
path for rehabilitation in society for indi-
viduals who have joined IS or Al Qaida?’, 
only 16.32% answered that there is a path 
for rehabilitation in society for individuals 
who joined Daesh. Almost the same per-
centage, (16.17%), answered the question 
in the negative. Another question in this 
survey study queries the extent to which 
Daesh returnees could be used to limit re-
cruiting for terrorist groups. Only 11.42% 
of respondents strongly supported the 
view that IS returnees could help to limited 
recruitment for terrorist groups; 10.83% 
strongly disagreed with the same state-
ment. These results cast serious doubts on 
the notion that terrorists could be safely 
released on the condition that they receive 
religious counselling.

MS: After the 1985 Air India bombing and 
the 9/11 Canada’s counterterrorism the laws 
were significantly altered. Are we more 
protected against terrorist attacks today? 
Jamil A: Canada responded to terrorist at-
tacks in a number of ways. For instance, 
the Criminal Code has been amended mul-
tiple times. Currently perpetrators of ter-
rorist activities can be prosecuted for both 
domestic and international terrorism. The 
scope of the Canadian security intelligence 
service (CSIS) is expanded, and the defin-
ition of national security is broadened. In 
light of this, it is feasible to characterize the 
degradation of Daesh and al-Qaeda’s mil-
itary capabilities as a partial success in the 
war on terror. However, the 2014 shoot-
ings at Parliament Hill, the attack on Can-
adian Armed Forces and the attack on an 
Indian restaurant in Mississauga, Ontario, 
(May 24, 2018) all seem to suggest that 
many other threatening security gaps are 
yet to be plugged. 

MS: Can the counterterrorism activities 
stop once a terrorist has been jailed? 
Jamil A: Terrorism and radicalization 
leading to violence are two complicated 
challenges. Focusing on jailing terrorists, 
though necessary and popular, is hardly an 
effective strategy. Jailed or killed terrorists 
are often times replaced by more sophis-
ticated comrades. A more sophisticated 
approach requires the tackling of all forms 
of violent extremism including neo-Nazis, 
white nationalists, proto-fascists, and 
far-right militia. All terrorism ought to be 
treated with the same urgency. Early pre-
vention, building alliance with local com-
munities, sharing and using knowledge are 
all important components for any effective 
counter-terrorism strategy. 

Joana Leal/MS

Jamil Ammar explores topics related with cyber securi-
ty, al-Qaeda and ISIS violent jihadi groups in his classes 
Photo: DR
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The modern world has evolved fast, 
creating new forms of crime and new 
issues we weren’t prepared to deal with. 
Hence, bringing to our attention how 
delicate and extremely vital security is. 
A common concern around the world, 
but that has increased during the last 
years in Toronto with the rise of gangs 
and armed violence in a city where part 
of the population is asking to defund the 
police. Then, what is the answer to a 
safer society?

This week on Here’s The Thing, for 
Camões TV, Manuel DaCosta inter-
viewed Nick Migliori, President of 

Executek International, a company that 
provides security services to commercial, 
industrial and residential clients across the 
Great Toronto Area. 

After being in the security sector for dec-
ades and seeing how the procedures have 
evolved, Nick Miglioti will explain us how 
major events as terrorism, anarchist move-
ments and the pandemic have changed his 
line of work.  

Manuel DaCosta: Tell us about you and the 
services Executek International provide.
Nick Migliori: Executek International is a 
security services firm. We provide vari-
ous services from security guards, to pri-
vate investigators, consulting, we also do 
system design work, treat risk assessment 
on facilities, we make recommendations, 
treat risk mitigation. We work with clients 
to develop plans and strategies so they can 
protect their propriety, their visitors and 
their tenants and so forth. 

MDC: How is Executek International doing 
to cope with the pandemic?
NM: We are looking at our people compon-
ent, training them adequately on the re-
quirements of today’s needs, the pandemic 
side of things. They are spending more 
time developing themselves so they can 
respond to the diversified issues that exist 
today. We live in a much more complicated 
world today then 30 years ago. It’s about 
investing in people, giving them the right 

tools, the right education and training, so 
they can do the best job possible. 

MDC: Security is a major topic nowadays. 
We just celebrated 9/11, it has been 19 years 
that those Towers came down and a lot 
changed after that event in terms of sec-
urity concerns. The United States Presi-
dent at that time promised border secur-
ity, immigration security, and many other 
policies. Based on the implementation of 
those measures and the fact that terrorist 
organizations still prevail, do you consider 
the measures implemented had any effect 
to a more secured world?
NM: I believe they have. Major events, like 
the 9/11, caused changes not only in secur-
ity organizations but also in facilities and 
organizations that own different proper-
ties, they had to rethink how these pro-
prieties are being protected. Governments 
became more in line working with the 
private sector and public-private initia-
tives arose to be as proactive as possible, to 
protect, to disseminate information. They 
work together, to communicate when 
something happens, how you can secure 
when something happens downtown, 
either in the financial district or touristic 
destinations like the CN Tower. 
I do believe 9/11 was a catalyst in helping 
to shift the paradigm in the right direction. 
At the time, I was in the CN Tower, we 
had implemented screening processes that 
have remained in place. Those who visit 
the CN Tower are going through a screen-
ing process, either metal detectors, x-rays 
or sniffer technology to detect explosives. 
Before that didn’t really exist, it was only 
used in airports. That is an example of 
changes that still remain in place all these 
years. So, yes, I do believe things have 
changed for the better in making facilities 
safer, not only in a security but also in a fire 
safety perspective. 

MDC: Besides all the technology imple-
mented, the human factor is still very im-
portant. Is essential to control and check 
everything. How can you replace that?
NM: When you look at the layers of secur-

ity, similar to an onion for example. These 
layers are mitigating against risk, you have 
technology, policy and procedures and you 
have to rely on the people component, that 
will never go away. During this pandemic, 
some facilities will institute thermal cam-
eras, which will be sensing temperatures as 
people walk through an entrance. If your 
temperature reaches certain levels, you 
will be pulled aside and asked some ques-
tions. This technology sends an alarm, and 
somebody has to see it and respond to it. 
There is a percentage of human error, you 
try to eliminate that with redundancy, sig-
nals and alarms, but in the end the human 
component will always exist. 

MDC: Technology will never analyze situ-
ations as the human eye. 
NM: That’s true. They try to do that today 
with all the analytical software. For ex-
ample, if they look at directional motion – 
if you are going through an aisle in a certain 
direction and decide to switch directions, 
the software will send an alarm to the con-
trol center, that control center is super-
vised by a human, the human will have 
to look at that and determine why is this 
person going in the wrong direction. And 
then, human intervention is required to 
investigate. All the analytical, from sens-
ing motion, sensing touch, temperature, 
all that has been placed for a long time, but 
the human component is the last ingredi-
ent that brings any efficiency to respond. 
Are they trained properly? Are you hiring 
the right people? How do you motivate 
them? Are they getting tired because they 
are seating there looking at screens and 
monitors? These are the questions we need 
to answer.  

MDC: From alarm systems to street cam-
eras, we are being watched everywhere. In 
spite of that, do you think people are tak-
ing care of themselves regarding security 
inside and outside their home? 
NM: I think there is a higher awareness 
than in the past. There is always a percent-
age of individuals that don’t invest much 
and feel that they live in a safe city. Today, 

it’s different, when you look at a developer 
who builds a property, they are looking to 
incorporate alarm systems. Big companies 
as Rogers, Bell and Telus have made acqui-
sitions and diversified their portfolio to in-
clude home security, so they can compete. 
The trend is going in that direction. 

MDC: If we look global, but most specif-
ically to North America, we have these 
events occuring, protests and anarchist 
movements… the request to defund the 
police, they don’t want law and order to 
interfere in their lives. If this terrorism 
from within continues to develop, if the 
police forces become fearful of interven-
tion, where are we going as a society re-
garding the implementation of safe meas-
ures for the average citizen? 
NM: If we recall, Toronto hosted the G20 
and we had an anarchist group intervene, 
burning Toronto police cars, breaking win-
dows, and that affected Toronto in a very 
negative way. There are political interest 
groups that intervene and are designed to 
disrupt and cause this anarchist movement. 
Recently, when we had these later protests, 
not like in the US, we didn’t have any ma-
jor issues in Toronto, the police managed it 
very well, they communicated with them. 
The city allowed them to express their pos-
ition. Whether you disagreed or not, they 
were really well managed. 
We need to take a step back and consid-
er what is the motivation behind it, who 
is funding them. There’s also a naive ele-
ment, you have young people thinking I’m 
going to join this protest movement, with-
out really understanding what they are all 
about, they get caught up in the moment 
and it becomes very disruptive and safety 
issues occur. 

MDC: It seems the younger crowds are 
more prone to be seduced by these move-
ments, why do you think that happens?
NM: There’s a percentage of youth that are 
not functioning in a harmonistic way, so 
they get caught up with these small per-
centage of agitators, that have a different 
cause and message they are trying to deliv-
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er. Many attend the protest believing in the 
movement and in the cause, that doesn’t 
result in a violent position. The young per-
son is a bit naive and doesn’t do they re-
search properly or understood as I’m going 
because it’s the right thing to do. But then, 
within that group, you have almost like a 
clandestine group which entire purpose is 
to cause chaos, to disrupt, to destroy and 
not to deliver a message. That is more evi-
dent in the US than in here.  

MDC: In the US, we saw Kamala Harris, a 
potential future President of the USA, en-
couraging this kind of behavior for polit-
ical purposes. Incentivizing a war in with-
in, while white militias are going to be 
formed to defend themselves. What is her 
message and how do we know the same 
won’t happen in Canada?
NM: Does she really believes that she wants 
people to burn buildings down, break 
things or to steal? I think it’s just a polit-
ical position, trying to achieve a message to 
gain votes. But she should be held respon-
sible for inciting to violence and chaos, 
that’s not acceptable. When you take a 
person, who has worked their entire life, 
which owns a variety store, and next thing 
you now have burned it down, they should 
have protection and that’s what police is 
there to do. They shouldn’t be allowed to 
cross a line where there’s a violent action 
and that is the fine line between anarchy. 
I think she is sending the wrong message. 
Violence is not and never was the answer. 
She’s being irresponsible as a political lead-
er. She needs to take a step back a rethink 
another way to get votes. 

MDC: We both know there has been some 
injustice towards black people, this has been 
happening for many years and now the 
media picked up on it and its being used for 
political reasons. The idea that the world is 
controlled by white people is not totally true.

This week, a young black man walks to a 
police cruiser and shoots the officers be-
cause he feels that he should kill somebody 
because a black person died. Where are we 
going with this?

NM: I think we have to try to work togeth-
er in a harmonistic way. When you look at 
policing and security, I don’t think people 
understand how many incidents they have 
to deal with, thousands of incidents, and 
the percentage of error is very minute. 
Of course, things happen, and mistakes 
occur. The human percentage error does 
exist, but I don’t think people get into 
those professions to cause harm to others 
and that is the bottom-line denominator. 
People being very critical of that profession 
don’t really understand what these indi-
viduals are going through. It’s like what we 
learned during the pandemic, what nurses 
were going through in the hospitals during 
difficult situations, the stress they have to 
face. People get in these professions be-
cause they want to help others. 
Also, a lot of this gets manipulated for pol-
itical agenda purposes. The only way to 
bridge gaps is trying to work together. You 

are always going to have a small percentage 
of criminal element that doesn’t care, they 
do what they want to do. Leaders cannot 
negatively jump on those things and criti-
cize when they don’t really understand 
what’s going on. A police officer, or even a 
security person, they get an alarm call, go 
to the person’s house, someone’s break-
ing in, you are dealing with a very stress-
ful situation. These are things that happen 
regularly in Toronto. They do a very good 
job; they are well trained. 

MDC: This year, in the City of Toron-
to alone, we already had 308 shootings 
and while the murder rates may be going 
down, the shooting rates are increasing. 
This is not yet related to defunding the po-
lice, this is related to something else. What 
do you consider to be the causes?
NM: When we hear about defunding… 
what does that actually mean? Today, 
policing is very complex, they are dealing 
with white color crime, cybercrime, which 
were things that weren’t so prevalent years 
ago, and the list goes on and on. Defunding 
is not the appropriate answer, we have to 
look to what they need, the resources re-
quired. 
Related to the shootings, everyone is aware 
that exists an illegal gun issue. These guns 
came from across the border, they have to 
create resources to combat that. How do you 
stop it? The focus should be done federally, 
working with each province depending on 
border crossings, to fund with technology 
and people power to deal with that issue. 
Then, you have the issue of gangs and 
guns in Toronto. Recently the Toronto Po-
lice had a big arrest of over one hundred 
gang members, they confiscated weapons 
and drugs. People cannot freely walk the 
streets with these illegal guns and get into 
shooting wild west scenarios. 
In the end, it’s not about being so critic-
al about budgets and funding, it’s about 

the strategies behind it. The police really 
need support working with different com-
munity organizations to help make those 
neighborhoods safe. 

MDC: The politicians are fairly quiet about 
this, they haven’t provided any solutions 
or openly talked about these problems. 
NM: You shouldn’t be worried about walk-
ing down the street to get some ice cream 
and being hit by a lost bullet. The polit-
icians need to be true leaders and worry 
about Toronto being safe. 

MDC: We are going through a manage-
ment change in the police service with a 
new Chief being chosen. Should it be from 
Toronto or from outside Toronto?
NM: You need someone who has experi-
ence in a large police force setting, in a 
large municipality, Toronto is the largest in 
Canada. If you have the right criteria, the 
right background, the right experience, 
the person can be from almost anywhere. 
But that person needs to understand the 
Canadian culture, the dynamics of the 
City, the multicultural aspect, the inner 
workings of a large police force and many 
other criteria. 
When they are looking for a replacement, 
sometimes there’s not as many people who 
fulfil all the requirements, limiting the list. 
We have very good leadership in Toronto, 
and I believe everyone wants to do the best 
job possible to keep Toronto safe. Political-
ly, sometimes there’s interferences, they 
are afraid to do what needs to be done. In 
the end, you have to look at the leadership, 
the Mayor, the Counselors, they really in-
fluence the flow of Toronto. We have to 
go back to Toronto the Clean, Toronto the 
Safe. 

Manuel DaCosta/MS
Transcrição: Inês Carpinteiro

Nick Migliori, President of Executek International
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em mais um Roundtable
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conhecemos a dupla de DJ’s   Mayze X Faria
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Although 19 years after the Twin Tow-
ers attack police forces are being scru-
tinized for actions and attitudes that 
do not reflect their “To Serve and Pro-
tect” motto, we deemed it important to 
interview Chief Superintendent Richard 
Emery, Co-chair of the CACP’s (Can-
adian Association of Chiefs of Police) 
Counter-Terrorism and National Security 
Committee, to give us a view of what it’s 
like to work in security daily.

Milénio Stadium: What has changed in the 
way policing since 9/11?
Richard Emery: Specific offences with 
respect to terrorism were created in the 
Criminal Code of Canada following the 9/11 
attacks of 2001. Further terrorism offences 
have been added subsequently. Please 
contact the Department of Justice for more 
information.  

MS: The 9/11 attacks brought the concept 
of terrorism close to home and we are now 
aware that it is something which can affect 
any of us. Is it fair to say that terrorism has 
gained a new global dimension? 
RE: Canada works closely with inter-
national partners and maintains strong re-
lationships with law enforcement agencies 
around the world. These relationships are 
fundamental to our ability to ensure Can-
ada responds to globalized threats. 

MS: How can police help people feel more 
secure about terrorism? 
RE: The CACP’s mandate is to support po-
lice professionals through innovative and 
inclusive police leadership to advance the 
safety and security of Canadians.  
 We would encourage Canadians to be 
aware of these issues because a successful 

prevention strategy cannot function with-
out the active participation and cooper-
ation of key community partners. With 
this in mind, the CACP is exploring oppor-
tunities to raise awareness of the indicators 
of terrorism and terrorism-related crime, 
as well as the importance of reporting sus-
picious activity to law enforcement so that, 
together, we can leverage best practices to 
prevent, protect against, and mitigate ter-
rorist threats through enhanced partner-
ships.  Canadians are invited to review the 
information found on the RCMP Web page 
devoted to National Security Awareness 
and to call their local police or 911 if they 
feel threatened or have been the victim of 
violence. Law enforcement, government, 
academic, and community partners are 
continuously working to better under-
stand the factors that contribute to indi-
viduals becoming radicalized to violence, 
and to identify appropriate responses. 

MS: From the perspective of the police, 
what role does the common citizen play in 
regards to security? 
RE: Public safety is a shared responsibility, 
and the best approach is multi-sectoral, in-
volving partnerships at all levels, and par-
ticularly involving the full range of com-
munity services. It also requires the active 
engagement of citizens.    
Advanced recognition of the early warn-
ing signs of radicalization to violence and 
intervening at an early stage is essential in 
helping to prevent an individual from par-
ticipating in criminal activities, and mobil-
izing towards violent behaviour.  
More information can be found on the 
RCMP Web page devoted to National Sec-
urity Awareness. 
We encourage the public to remain vigilant 
and to report suspicious activities by con-
tacting the police in their community or 
the National Security Information Network 
at 1-800-420-5805. 

MS: 19 years after 9/11, we are witnessing 
an “anti-police” movement that was born 
in the United States, but which is spreading 
everywhere. What impact can this have on 
society in the short / medium term? 
RE:  We invite you to review the content of 
the CACP statement on the death of George 
Floyd in Minneapolis, Minnesota, USA that 
touches on this topic. 
See some of it below:
“Many people are hurt and angry right 
now and police are at the forefront of this 
conversation. While police have developed 
many strong relationships in our commun-
ities over the years, this is a time for us to 
listen closely and learn. Please know that 
we are your brothers, sisters, neighbours, 
coaches, volunteers, sons and daughters, 

who serve proudly on the frontlines under 
very challenging circumstances to keep 
our communities safe. We all want a better 
Canada without racism.
It is important to understand that Canada 
and the United States are distinct in many 
ways, including our approaches to poli-
cing. Canadian police services have, for 
many years, focused their approach on 
community engagement and well-being, 
and proactive crime prevention. (…)
Policing in Canada is dependent on the 
trust, accountability, and support of the 
community – it is a cornerstone of our pro-
fession. Your Canadian police community 
wants to listen to you and work with you, 
and various levels of government, to find 
opportunities and solutions that work for 
the people of Canada. This is our commit-
ment to you.”

MS: How can we find a balance between 
the protection of society and the protec-
tion of individual freedom? 
RE:  The overarching priority of the police 
is the safety and security of the public. We 
remain vigilant for potential threats and 
take the appropriate measures to ensure 
that the safety and security of Canadian 
individuals and communities is protected. 

MS: What did we learn from the fall of the 
Twin Towers? Is the world safer? 
RE: National security requires a cohesive 
approach to ensure early detection and 
prevention of any potential threats to Can-
ada and the public. You may wish to con-
tact Public Safety Canada to discuss the 
Government of Canada’s response to this 
question. 

Catarina Balça/MS
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especiais
desta semana
eye round 
$3,99 lb.

alcatra com osso
$3,99 lb.

costela de vaca 
$3,99 lb.

extra lean ground beef
$3,99 lb.
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-16h

14/9/2020 a 20/9/2020



Lívia Franco é professora e investigado-
ra da Universidade Católica Portuguesa, 
doutorada em Ciência Política e com 
mestrado em Relações Internacionais, 
e aceitou partilhar com o nosso jornal a 
sua visão acerca do mundo em que vive-
mos hoje em dia, em termos políticos e 
de segurança, 19 anos depois de um dos 
acontecimentos mais chocantes e mar-
cantes da História – o 11 de setembro. 

Milénio Stadium: 19 anos depois da queda 
das Torres Gémeas, olhando para o mun-
do, o que podemos dizer - aprendemos a 
lição? Estamos mais protegidos e seguros?
Lívia Franco:   Bom, eu não acho que o ata-
que do 11 de setembro tenha a ver com a 
aprendizagem de uma lição. Quer dizer, 
do ponto de vista da segurança e da defesa 
em particular do mundo ocidental. Eu acho 
que tem a ver com a aprendizagem de que 
o modo e digamos o contexto internacional 
no qual tínhamos vivido de alguma manei-
ra pacificamente nos últimos 50 anos tinha 
acabado. Desde o final da Segunda Guerra 
Mundial tinha terminado. E eu acho que 
essa foi a grande lição. Durante a Guerra Fria 
a sensação que se tinha em particular tam-
bém dentro do mundo ocidental, portanto 
na zona transatlântica, é de que se vive em 
grande tensão e num equilíbrio de terror, 
mas a verdade é que de alguma maneira essa 
distribuição de poder bipolar garantiu uma 
grande estabilidade desta zona do mundo. 
Com o final da Guerra Fria, e ao contrário 
do que eram as expectativas originais de que 
este modo de vida ia ser no fundo estendido 
ao resto do mundo, aquilo que se consta-
tou, particularmente no dia 11 de setembro, 
é que na verdade não era assim. O mundo 
pós-histórico, como se falou muito nessa 
altura, não tinha chegado. E, portanto, eu 
acho que o 11 de setembro veio sobretudo 
abrir os olhos para esta nova realidade, que 
se calhar até é uma realidade mais próxima 
da realidade histórica de sempre.

MS: O terrorismo e a forma como se ma-
nifesta sofreu, desde então, várias trans-
formações. A Al Qaeda foi substituída pela 
ameaça do Estado Islâmico. Mudou a face e 
a estratégia, mas o objetivo continua a ser 
o mesmo - dominar o mundo espalhan-
do o terror. As forças de segurança estão 
mais bem preparadas para enfrentar as suas 
ameaças?
LF: Eu acho que o problema do terroris-
mo é um problema também intemporal. O 

terrorismo não é de agora, não é da atua-
lidade. Sempre existiu terrorismo, desde 
a antiguidade. Existiu também terrorismo 
durante a própria Guerra Fria, na Europa 
aliás - muitos países da Europa foram afe-
tados pelo terrorismo. O terrorismo é uma 
metodologia com um objetivo específico 
- de facto, o objetivo do terrorismo não 
foi alterado porque é sempre o mesmo. É, 
no fundo, criar um contexto de medo, de 
insegurança, de terror - por isso é que nós 
chamamos terrorismo -, tendo em vista 

dar visibilidade depois a uma série de ou-
tros objetivos - podem ser políticos, eco-
nómicos, de várias características. Eu acho 
que talvez se possa dizer que com o de-
senvolvimento tecnológico acelerado dos 
últimos 25/30 anos tornou-se mais difícil 
os Estados combaterem o terrorismo - ou 
seja, essa resposta e a luta e controlo sobre 
o terrorismo pôs os Estados e os aparelhos 
legais dos Estados numa posição de maior 
assimetria. E, portanto, é difícil e não se 
tornou mais simples, pelo contrário, tor-

nou-se muito mais complexo por causa dos 
desenvolvimentos tecnológicos e também, 
por exemplo, aplicados à informação, às 
redes sociais. Nós vimos que o primeiro 
sinal do surgimento Estado Islâmico foi a 
divulgação de vídeos do Estado Islâmico, 
que ninguém tinha ouvido falar até então, 
da decapitação de jornalistas ocidentais. 
Está a ver? Com aquele método para trazer 
consigo uma determinada mensagem. E, 
portanto, se a pergunta é se os países estão 
mais seguros porque aprendemos qualquer 
coisa com a resposta aos ataques do 11 de 
setembro não estou segura disso, acho que 
os Estados têm feito um grande esforço e 
há uma curva de aprendizagem, mas a ver-
dade é que o desenvolvimento tecnológico 
nem sempre beneficia os aparelhos estatais 
legais e sobretudo democráticos.

MS: Nos últimos tempos temos vindo a as-
sistir a uma reação nunca vista de alguns 
setores da sociedade (dos Estados Unidos 
da América e não só) contra aquilo a que 
chamam o racismo sistémico das forças po-
liciais, na sequência de acontecimentos que 
foram amplamente divulgados nas redes 
sociais e comunicação social. Na sequência 
disso têm surgido por um lado, os chamados 
movimentos anti-polícia e, por outro lado, 
temos vindo a assistir ao surgimento e cres-
cimento das chamadas milícias populares, 
constituídas por aqueles que acham que só 
fazendo justiça pelas próprias mãos a situa-
ção de insegurança se resolve. Uns e outros, 
no fundo, não confiam no sistema policial/
segurança. Como é que, para muitos, a po-
lícia passou a ser “o inimigo”? E que conse-
quências isso poderá vir a ter no curto/mé-
dio prazo na paz social?
LF: Para já eu acho que essa questão é uma 
questão que diz respeito não a Relações In-
ternacionais, não ao domínio da política 
internacional que é a minha área de espe-
cialidade, mas áquilo que nós chamamos 
de Política Doméstica - ou seja, a uma sé-
rie de transformações que se vão observar 
dentro dos Estados. Nesse ponto de vista, 
a minha resposta será sempre generalista. 
Mas eu acho que efetivamente, também 
associado a isto tudo que estivemos agora 
a falar e do desenvolvimento tecnológico 
e muito ligado aos meios de comunicação 
e às redes sociais, teve custos e alguns dos 
custos têm a ver com a confiança nos apa-
relhos estatais. E em particular, pelos vis-
tos, porque nós estamos a assistir a sinais 
disso, em relação àquilo que são as forças 
de segurança interna - e isso eu acho que é 

Lívia Franco
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muito complexo. Quer dizer, não podemos 
ser ingénuos ao ponto de pensar que essas 
forças desde sempre e desde a sua criação se 
comportaram impecavelmente porque isso 
não é verdade, mas isso não é verdade para 
qualquer área da sociedade e do comporta-
mento humano. Há sempre, infelizmente, 
quem aja de maneira desproporcional. O 
que acontece, parece-me a mim, é que há 
uma maior visibilidade desses atos que eu 
julgo serem atos mais digamos pontuais ou 
esporádicos e não são ligados estrutural-
mente às forças de segurança, que eu aliás 
acho que merecem imensa confiança, ain-
da no difícil contexto em que nós vivemos, 
mas esse é um custo da transformação do 
nosso modo de vida.

MS: Estudos apontam para um decréscimo 
da paz global durante o ano passado - ainda 
que tenhamos vindo, na Europa, a recu-
perar dos conflitos e crises que emergi-
ram nas últimas décadas vemos, agora em 
2020, tudo isto ir por “água abaixo” com o 
surgimento desta pandemia? 
LF: Claramente há, do ponto de vista em-
pírico, provas de que o nível de conflitua-
lidade mundial está a mudar - é um facto 
que há. Agora, repare, nós também não po-
demos achar que a paz de alguma maneira 
foi vitoriosa em algum momento histórico 
porque não é verdade - lá está, mesmo du-
rante a Guerra Fria nós se calhar vivíamos 
com muita tranquilidade na Europa em 
particular por causa do projeto europeu, 
que trouxe muita paz. Aliás, respondendo 
exatamente áquilo que foi a experiência da 
Segunda Guerra Mundial, mas também por-
que tivemos a proteção dos Estados Unidos, 
o que garantiu de facto muita paz e garantiu 
também um contexto de paz bom que criou 
uma enorme prosperidade. Mas o resto do 
mundo, inclusive o continente americano, 
em particular na América Latina, a con-
flituosidade continua a ser manifesta e em 
muitas regiões do mundo. O que havia era 
um certo controlo dessa conflituosidade 
pelo jogo das superpotências. Agora é mais 
difícil, porque essas regras que resultavam 
de um jogo jogado por duas superpotências 
foram de alguma maneira posta em causa 
com o fim desse jogo, e esse é um jogo que 
se alargou a um número de jogadores mui-
to maior, inclusive jogadores - e, lá está, 
vamos ao 11 de setembro - que não são Es-
tados, que não se sentam à mesa das nego-
ciações, que não cumprem as regras, como 
sejam os movimentos terroristas e outros, e 
que de alguma maneira explicam o aumento 

dessa conflituosidade. A pandemia e os efei-
tos da pandemia não são boas notícias, mas 
o meu ponto é este: essa é uma característica 
histórica, do relacionamento dos países uns 
com os outros, que sempre tiveram estes 
dois lados - bons relacionamentos, tratados 
de paz, alianças, mas também guerras, con-
flitos, guerras comerciais - e eu acho que de 
facto o que se está a passar agora cria pelo 
menos a sensação que as coisas estão menos 
controladas e também me parece que a con-
flituosidade tem mais impacto.

MS: Outros acontecimentos recentes (como 
é o caso, por exemplo, do Brexit) podem sig-
nificar que caminhamos para uma possível 
desintegração da UE? Se sim, que perigo isto 
pode representar para a estabilidade social e 
segurança da sociedade europeia?
LF: Eu acho que há dois elementos para essa 
resposta. Desde o princípio a União Euro-
peia foi um projeto aberto e democrático, 
isto é, aqueles países que quisessem po-
diam, mediante o cumprimento do proces-
so negocial e de uma série de critérios, pedir 
para ser membros e entrar, mas também é 
verdade que  desde sempre - essas também 
são as regras deste projeto -, podiam sair e 
eram livres de o fazer, ao contrário de ou-
tras uniões políticas que não permitiam a 
saída. Estou a pensar por exemplo no caso 
da União Soviética, que nunca deixou que 
as suas repúblicas pudessem sair. Há um 
lado em que nós temos que encarar o Brexit 
como normal - é que desde o princípio nós 
sabemos que os Estados podem entrar, mas 
podem também sair. Claro que é complexo, 
tem que ser negociado e há muitas perdas. 
Por outro lado, eu não vejo isso - o Brexit 
ou outros acontecimentos como sobretudo 
esta diferença entre os países mais frugais 
e os países ditos do Sul - como um sinal de 
que há aqui um elemento qualquer de desa-
gregação ou de colapso da União Europeia. 
Eu acho que as sondagens e em particular 
o Eurobarómetro afere bem da opinião pú-
blica dos cidadãos europeu e uma grande 
maioria, eu diria que na maior parte dos 
países membros forte, são a favor da União 
Europeia, reconhecem os seus benefícios. 
Estou a pensar por exemplo no caso de Itá-
lia - os italianos podem ser muito críticos 
de certos aspetos do projeto da integração 
europeia, mas também não mostram von-
tade de querer sair - ou seja, a alternativa 
não é melhor. A curto e médio prazo não 
vejo isso, agora se me está a perguntar se 
a longo prazo é possível a União Europeia 
desaparecer... Bem, como qualquer projeto 

que é democrático, que é feito com base na 
livre vontade dos Estados, os Estados po-
dem entrar e podem sair também. Mas não 
me parece que isso se afigure como uma 
coisa plausível agora.

MS: Por outro lado temos a crise migra-
tória na Europa, que tem também estado 
na ordem do dia, onde as ajudas prove-
nientes de diferentes países europeus 
não tardaram. Um sinal de esperança no 
que à união e solidariedade diz respeito?
LF: Sim, aliás eu acho que a narrativa so-
bre a UE, quer o discurso político quer até 
o discurso dos media, muitas vezes parece 
que se centra mais nestes aspetos das crises 
e das fraturas do que propriamente naqui-
lo que a UE continua a fazer todos os dias, 
que é bom, que é em conjunto e que ma-
nifesta um nível de solidariedade bastante 
elevado. Não só em relação, por exemplo, 
a estas respostas no domínio de uma ca-
tástrofe com consequências humanitárias 
muito específicas, aliás em pessoas que já 
viviam em circunstâncias difíceis e que na 
maior parte dos casos nem sequer são ci-
dadãos europeus, como eu acho que tam-
bém nos últimos meses foi também muito 
manifesta a solidariedade intraeuropeia do 
ponto de vista da resposta à crise sanitária 
da Covid-19. Muito daquilo que o discurso 
mais preponderante parece que mostra é 
que cada um dos Estados-membros foi para 
o seu lado e, portanto, isto é um sarilho e a 
UE afinal não dá resposta à pandemia, mas 
isso não é verdade! Eu participei num es-
tudo sobre isso e nos últimos meses houve 
imensas ações concretas de Estados-mem-
bros uns com os outros - não só voos de 
cooperação, levar e trazer cidadãos-mem-
bros de uns países para os outros, partilhar 
material médico -, e é bom que isso tam-
bém seja referido. Portanto essa parte con-
tinua a funcionar muito bem na UE!

MS: Ainda que com altos e baixos, o Global 
Peace Index aponta a Europa como o conti-
nente mais seguro do mundo – é o resulta-
do de diversas medidas e políticas adotadas 
ao longo do tempo?
LF: Eu acho que sim, mas repare, o mais im-
portante aí talvez até seja isto: essas medidas 
e essas políticas que foram sendo adotadas, 
sobretudo a partir da experiência direta da 
Segunda Guerra Mundial, têm a ver com uma 
experiência longa que a Europa teve como 
um continente talvez mais conturbado pela 
violência política, pelas guerras. Porque se 

nós olharmos para o século XVII, XVIII, XIX 
e primeira metade do século XX na Europa 
nós vimos que as grandes guerras, as grandes 
mortandades e os grandes genocídios foram 
aí. Eu acho que talvez o que a Europa tenha 
sabido de alguma maneira fazer foi aprender 
que há uma certa forma, de modo pondera-
do, de inventar maneiras, processos, regras 
que controlam isso. Esta experiência euro-
peia, em particular da integração europeia, 
é uma experiência muito interessante que 
muitos outros continentes também querem 
replicar - estou a pensar, por exemplo, em 
África. A União Africana, que é a grande or-
ganização internacional do continente afri-
cano, tem uma componente institucional 
que se inspira muito no modelo da UE porque 
reconhecem os resultados positivos que o 
projeto da integração europeia tem tido.

MS: Por fim, a necessidade de maior vi-
gilância, maior aperto nas medidas de 
segurança que surgiram em grande me-
dida após o 11 de setembro e todas as que, 
entretanto, foram sendo implementadas 
sempre com a justificação de proteção da 
sociedade, podem ser consideradas como 
uma ameaça permanente ao conceito de li-
berdade individual? E até uma ameaça aos 
sistemas democráticos?
LF: Eu acho que a resposta geral a essa 
pergunta é: o grande desafio dos regimes 
democráticos - a Europa é feita essencial-
mente de democracias -, é encontrar um 
equilíbrio entre duas funções fundamen-
tais que têm que garantir aos seus cidadãos 
- por um lado a liberdade, e nomeadamen-
te a liberdade individual, que na história 
da civilização ocidental é uma coisa mui-
to importante, mas também a segurança. 
Porque também ninguém quer viver cheio 
de liberdade, mas com uma grande insegu-
rança. O grande desafio aqui é encontrar o 
ponto ótimo entre os dois elementos - e esse 
desafio resulta do modo de funcionamento 
dos sistemas democráticos, das discussões 
que se têm no âmbito político, da maneira 
como a sociedade civil vai dialogando com 
os partidos políticos e com o Governo, por-
que é também é o modo pacífico e o modo 
livre que se tem de encontrar as soluções 
mais adequadas. Mas eu julgo que os países 
da Europa, e em particular os países da UE, 
estão atentos a isso e têm tentado - às vezes 
há mais dificuldade, outras vezes menos -, 
e conseguido com sucesso encontrar esse 
ponto ótimo de equilíbrio.

Inês Barbosa/MS
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Assistiu ao atentado de 11 de Setembro? O 
que recorda desse dia?
 
Eu lembro que minha mãe veio me buscar 
na escola e ela falou que aconteceu uma 
coisa muito grave. E eu fiquei assustada 
mas ela não me contou o que era. Aí eu che-
guei em casa, ela ligou a televisão. Nesse 
momento já tinha batido o segundo avião 
no prédio. E eu lembro que fiquei bem im-
pressionada, e achei que ia haver uma ter-
ceira guerra mundial. Eu era muito nova, 

mas eu era já muito ligada à política. Então 
para mim foi um choque muito grande.
 
Agora, 19 anos depois, o que mudou no que 
toca ao terrorismo e à segurança?
 
Eu acho que aumentou o preconceito em 
relação aos muçulmanos e o xenofobismo. 
As pessoas estão mais envolvidas na sua 
própria cultura do que abertas a aceitar as 
diferenças e a mistura de outras culturas. 
Também sinto que há mais reforço de se-
gurança, eu viajei para os Estados Unidos e 
senti que é sempre uma grande tensão para 
entrar, principalmente nos aeroportos.
 

Com o que tem acontecido no presente, 
envolvendo a violência policial, sente-se 
seguro?
 
Eu me sinto segura, um pouco mais segura 
porque sou branca. E acho que só esse fac-
to já me faz privilegiada. Eu acho que não 
é proporcional. A polícia deveria ter uma 
nova roupagem, em todo o mundo. Prin-
cipalmente o país de onde eu vim, o Bra-
sil, é muito despreparada a polícia, eles são 
mal pagos, não há qualquer tipo de triagem 
psicológica. Mas eu vejo isso em países de 
primeiro mundo, pegando no exemplo dos 
Estados Unidos que também tem uma po-
lícia violenta. Nao sei se desde o 11 de Se-

tembro isso mudou, mas acho que sempre 
existiu esta violência policial.
 
O que pensa da milícia popular e dos cida-
dãos poderem estar armados?
 
Eu acho que só aumenta a violência. Eu 
penso que tem de se dar educação porque 
essa é a grande arma da sociedade, dos lí-
deres, da nossa vivência uns com os outros. 
Eu acho que é uma coisa muito falsa essa 
ideia de armar o cidadão ser autoprotec-
ção. Penso que se tem de pegar na origem 
do problema e não numa falsa solução. E 
a origem do problema é falta de conheci-
mento e de educação.

Isadora Mendes

Há 19 anos vivemos um dos acontecimentos mais marcantes da história. O mundo assistiu, em direto, ao atentado terrorista nos Estados Unidos, em que dois aviões 
embateram nas Torres Gémeas do World Trade Center e no Pentágono. O atentado foi reivindicado pela Al-Qaeda. Os dois edifícios desmoronaram duas horas após o 
choque. O céu e as ruas de Nova Iorque encheram-se de cinzas, fumo, chamas e pânico. Morreram cerca três mil pessoas e houve milhares de feridos. Foi há 19 anos, e 
ninguém esquece a manhã daquela terça-feira de 11 de setembro de 2001. Fomos por isso saber que memórias restam da data, fazer um olhar sobre o presente e olhar 
para o que pode trazer o futuro.

Telma Pinguelo/MS

Assistiu ao atentado de 11 de Setembro? O 
que recorda desse dia?
 
Eu era muito pequena, mas lembro-me 
de ficar completamente chocada, ligada 
à televisão, sem entender se era um filme 
ou algo real. Fiquei assustadíssima e ainda 
mais por ver a reação dos adultos ao meu 
lado. Não tive a perceção da dimensão do 
acontecimento no imediato, e talvez só 
mesmo anos mais tarde vim a compreen-
der o que ali tinha acontecido. Aliás, acho 
que ainda hoje não entendo de verdade.
 
 Agora, 19 anos depois, o que mudou no que 
toca ao terrorismo e à segurança?
 
Tenho consciência que a vida ficou diferen-
te para o mundo a partir daquele dia. Locais 

públicos no geral, aeroportos em particu-
lar - tudo muito mais controlado. Acho que 
começámos a olhar para o terrorismo como 
algo mais real e a viver em desconfiança.
  
Com o que tem acontecido no presente, 
envolvendo a violência policial, sente-se 
seguro?
 
Não sendo eu uma pessoa de cor, não tenho 
tanto receio como sei que existe naqueles 
que, por serem negros, por exemplo, sen-
tem. Mas há algo em comum: a revolta. 
Sinto-me indignada e desconfiada. Não por 
mim, mas pelos outros. Mas respondendo 
à pergunta de forma mais direta: não. A 
partir do momento que sinto que alguém, 
exatamente igual a mim, que se distingue 
apenas e só pela sua cor da pele, não está 
seguro, então eu também não me sinto se-
gura, porque eu estarei bem quando todos, 
sem exceção, se sentirem protegidos como 
devem. Como posso estar segura se, do 
dia para a noite, sem motivo aparente, um 

amigo meu ou até familiar for vítima desse 
abuso de poder? Claro que isso me afeta e 
me faz sentir insegura.
 
O que pensa da milícia popular e dos cida-
dãos poderem estar armados?
 
Acho que violência gera violência. Sou 
adepta da comunicação e não da justiça 
pelas próprias mãos, mas sinceramente 
chega a um ponto que qualquer um perde a 
cabeça, até o mais racional. As pessoas ten-
tam tudo e continuam a não ser respeitadas 
como devem. Racismo é crime. Um polícia 
devia ser tudo menos preconceituoso, e 
caso o seja, que não deixe que essa lacuna 
na sua identidade afete o seu profissiona-
lismo. Por outro lado, acho completamente 
ridícula a política adotada em países como 
os Estados Unidos, por exemplo, onde 
qualquer um pode ter acesso a armas. Aí, 
na minha perspetiva, começa o problema. 
Porque depois, numa situação de confron-
to, a facilidade de sacar de uma arma é tão 

impulsiva como, por exemplo, em Portu-
gal se manda o outro pastar. Em Portugal 
insulta-se, difama-se, nos Estados Unidos 
manda-se um tiro. Com o seu devido exa-
gero, esta é a realidade e todos acham que 
têm o direito de se defender e o argumento 
de autodefesa é sempre posto em cima da 
mesa. A polícia, por exemplo, ao deter al-
guém, pode por seu lado sempre argumen-
tar que atira porque lhe “parece” que al-
guém vai pôr a mão a uma arma - pode ser 
desculpa, pode não ser, depende. Por isso, 
o acesso a armas dificulta a vida tanto das 
forças policiais, quanto dos cidadãos que 
podem estar em situações menos boas por 
ter a liberdade de ter acesso a armas. Mas 
em jeito de remate, quero dizer que toda 
esta questão do abuso (ridículo e ordiná-
rio) da força policial e da justiça que o povo 
quer ver a acontecer... Acho que chegámos 
a um ponto que a pergunta se impõe: Quem 
é que nos protege da polícia?

Sara Lemos
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Assistiu ao atentado de 11 de Setembro? O 
que recorda desse dia?
 
Eu tinha acabado de chegar de viagem e es-
tava a ir para o escritório. Lembro-me de 
estar a subir as escadas e encontrar um co-
lega que me disse que uma avioneta bateu 
contra as Torres Gémeas em Nova Iorque. 
Eu corri para a sala e vi que era muito maior 

do que isso. Toda a gente dizia que estava a 
começar a Terceira Guerra Mundial. Fiquei 
por lá mais um tempo e vimos em direto o 
segundo avião bater na segunda Torre. Foi 
uma sensação de horror, parecia que estava 
a ver um filme, mas era realidade.
 
 Agora, 19 anos depois, o que mudou no que 
toca ao terrorismo e à segurança?
 
Muito mudou, houve mudanças drásticas 
nos gastos militares, que dobraram. Osa-
ma Bin Laden foi morto mais tarde. E agora 
há uma política de segurança muito maior. 

Naquela altura a prioridade dos Estados 
Unidos era o aspeto económico, enquanto 
agora é a segurança. Hoje ainda sentimos 
isso. Temos a vigilância em larga escala, 
que começou após o 11 de Setembro. E no 
geral foi declarada guerra ao terrorismo.
 
Com o que tem acontecido no presente, 
envolvendo a violência policial, sente-se 
seguro?
 
Sinto, e de um modo geral penso que as 
pessoas podem sentir-se seguras. Há ob-
viamente práticas que precisam de ser re-

vistas. O sistema precisa de reformas, em 
muitos países, para reduzir e evitar o tipo 
de acontecimentos a que temos assistido.
 
O que pensa da milícia popular e dos cida-
dãos poderem estar armados?
 
Na minha opinião pessoal, as pessoas não 
estão preparadas para ter uma arma no 
seu poder. Uma arma abre portas para um 
grande número de possibilidades e nenhu-
ma dessas possibilidades ia beneficiar em 
nada nem a sociedade nem o cidadão indi-
vidualmente.

Fernando Moura

Assistiu ao atentado de 11 de Setembro? O 
que recorda desse dia?
 
Nesse dia lembro-me que estava com a mi-
nha avó em casa e era um dia como qualquer 
outro, estávamos a ver televisao no sofa, tudo 
estava calmo. E de repente os canais comeca-
ram com emissões especiais para transmitir 
aquele acontecimento. Eu era pequeno, no 

início nem percebi bem a dimensão do que 
estava a acontecer, mas lembro-me da mi-
nha avó estar chocada e a dizer que ia ser o 
fim do mundo. A partir daí, durante sema-
nas, não  se falou de outra coisa.
 
Agora, 19 anos depois, o que mudou no que 
toca ao terrorismo e à segurança?
 
Eu vejo que hoje vivemos de forma total-
mente diferente, até porque vimos outros 
atentados acontecer depois do 11 de Se-
tembro. Não foram de uma dimensão tao 

grande, mas penso que hoje em dia existe 
um alerta e um reforço significantemente 
maior comparado ao que havia antes da-
quele evento.
 
Com o que tem acontecido no presente, 
envolvendo a violência policial, sente-se 
seguro?
 
Isso é um pouco relativo, porque se eu for 
branco sei que posso sentir-me mais seguro 
do que se for de outra etnia. Muitas vezes 
sinto-me seguro por mim mas não por al-

gumas pessoas que conheço, amigos e fa-
mília.
 
O que pensa da milícia popular e dos cida-
dãos poderem estar armados?
 
Acho que a solução não passa por aí e é 
inclusive assustador pensar que qualquer 
pessoa pode ter uma arma.

João Santos

Assistiu ao atentado de 11 de Setembro? O 
que recorda desse dia?
 
Eu era criança, devia ter uns sete ou oito 
anos. Lembro-me de estar em casa dos 
meus avós nos meus últimos dias de férias 
de verão. Estava a ver televisão depois do 
almoço, à procura de desenhos animados, 
e lembro-me do meu avô vir a correr da 
cozinha para ver o que eu estava a ver, eu 
não percebi o que era, a mim pareceu-me 
um filme. A minha avó juntou-se a nós e foi 
tão estranho vê-los tão preocupados com o 

“filme” e a falar da minha “tia da América” 
(irmã da minha avó).
 
 Agora, 19 anos depois, o que mudou no que 
toca ao terrorismo e à segurança?
 
Não posso dizer que senti diferença porque 
ainda era criança quando o 11 de Setembro 
aconteceu, mas por relatos de outras pes-
soas sei que as pessoas se tornaram mais 
frias, mais desconfiadas. Os Estados Uni-
dos da América embarcaram numa caça ao 
homem e num incansável combate ao ter-
rorismo e grupos islâmicos.  Em termos de 
segurança acho que foram implementados 
muitos métodos que mitigaram muitas la-
cunas na segurança transfronteiriça, espe-
cialmente via aérea. Mas penso que ainda 

há uma grande guerra contra o terrorismo 
para ser combatida e será sem armas e sem 
feridos, uma cyberwar.
 
Com o que tem acontecido no presente, 
envolvendo a violência policial, sente-se 
seguro?
 
Sim, sinto-me seguro, acho que devia ha-
ver mais tempo investido em treino e edu-
cação policial para garantir ou pelo menos 
melhorar a nossa segurança e a segurança 
dos próprios policiais.
 
O que pensa da milícia popular e dos cida-
dãos poderem estar armados?
 
Acho que seria um problema muito grave, 

iríamos regredir muitos anos. Aquilo a que 
nós chamamos justiça deve ser moderada 
e regulada por profissionais como juízes. 
A questão das pessoas andarem armadas, 
é uma questão menos consensual. Eu pes-
soalmente acho que todos devem ter o di-
reito de fazer o curso de uso e porte de arma 
de defesa pessoal e ser sujeitos a vários tes-
tes psicológicos e periódicos para garantir 
que a pessoa tem capacidade e estabilidade 
psicológica para não pôr em risco ninguém. 
Mas preferia o total desarmamento civil do 
que ter pessoas pelas ruas armadas à pro-
cura de fazer justiça pelas próprias mãos 
baseado em vingança, ódio ou racismo.
 
 

Nuno Lopes
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Nova Iorque
De 2001 aos 
dias de hoje
Quando saio para fotografar Downtown 
New York City fico fascinado com a his-
tória, arquitetura e a paisagem. Mas tam-
bém observo sem a minha câmera. O que 
vejo agora e vi nos 19 anos desde 9/11? 

A primeira vez que visitei Downtown 
- Wall St, Seaport, Brooklyn Bridge, 
City Hall, Torres Gêmeas - foi em 

1997, quando vim morar para os Estados 
Unidos. Voltei várias outras vezes ao longo 
dos anos e, em 2011, vim para ficar. Olhan-
do este bairro podemos ver tudo o que 
marca e marcou os Estados Unidos nos úl-
timos 20 anos: Ground Zero, Global Finan-
cial Crisis, Occupy Wall St, Sandy, BLM.

A minha visita mais marcante foi em ou-
tubro de 2001. Lembro o fumo no ar, com o 
fogo ainda ardendo. Lembro as paredes co-
bertas de mensagens e fotos sobre as víti-
mas. Lembro quase metade de Downtown 
simplesmente não mais ali.

Vários anos depois presenciei a recons-
trução. Em vez de tentar voltar a ser só o 
centro financeiro que tinha sido, este bair-
ro se transformou num lugar residencial 
agradável e animado para jovens e famílias. 
Essa energia sofreu um grande choque este 
ano, quando todos os visitantes e muitos 
moradores se afastaram com a pandemia, 
mas espero que volte. 

Não posso dizer se o mundo mudou de-
pois de 9/11, mas posso contar o que tenho 
presenciado, anos depois. Lembro um ta-

xista vítima não só de racismo, mas tam-
bém de ignorância que me contou como o 
seu turbante sikh o transformava em mu-
çulmano radical aos olhos de alguns pas-
sageiros. Lembro subir a rua e reparar nas 
forças policiais junto ao Federal Reserve na 
mesma manhã que um atentado a esse pré-
dio foi evitado. Lembro o dia de Halloween, 
que começou com planos de trick or treat, 
acabar com notícias de um carro usado 
como arma contra corredores e ciclistas, 
bem perto de nós.

Falando de segurança, o que tem um 
papel central em duas coisas a princípio 
completamente diferentes como War on 
Terror e protestos por igualdade e equi-
dade? A força policial de NYC. Já os vi no 
Ground Zero, dentro daquele fumo. Já os 
vi evitar atentados. Mas também já os vi 
prender jovens por não pagarem $3 de sub-
way, mas só os negros. E também já os vi 
escondidos em grandes números perto da 
Brooklyn Bridge em dia de protestos Black 
Lives Matter, todos eles com várias daque-
las algemas plásticas, aguardando os mani-
festantes chegarem perto, apesar da mani-
festação ser pacífica.

NYC, e Downtown, irão continuar a ter 
contrastes e contradições, irão continuar a se 
reconstruir e reinventar e, espero, irão ser e 
fazer melhor. E eu dou valor todos os dias ao 
privilégio que é estar aqui para assistir, apren-
der, e, de vez em quando, tirar umas fotos.

Marcelino  Martins/MS C
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On September 11th, 2001, four co-
ordinated terrorist attacks by Al-
Qaeda against the United States were 
to be the impetus for the start of a new 
world order and its security. 

George W Bush proclaimed that the 
catalyst required to ensure the 
security of the USA and the world 

would be the elimination of terrorist 
groups, particularly those who profess 
allegiance to Islam, implementing rigid 
restrictions pertaining to immigration 
when dealing with the USA. Remem-
bering 2,977 deaths and 25,000 injured 
innocent people 19 years ago, provides 
a stimulant to analyze if that monstrous 
event changed society and if we are 
better secured today. Many of younger 
generations do not recall the event and 
others have forgotten that on that event-
ful day the entire world shook at its core 
and that fear enveloped most of us, so a 
reality check is necessary 19 years later 
to understand if as a society we are better 
protected than in 2001 when Al-Qaeda 
and Osama Bin Laden were perpetu-
ating fear and uncertainty worldwide. 
Although Al-Qaeda is in disarray and its 
leadership questionable, a campaign of 
modernization of the jihadist movement 
is underway to win over Muslims and 
basically survive. Like them, other ter-
rorist groups continue their destructive 
ways therefore we can’t let our guards 
down. So, who is protecting us today? 

Opportunists, particularly in the US 
are messaging that the government 
failed to provide support during the 
pandemic and that the “racist” treat-
ment of African American justifies re-

sorting to armed struggle to resolve all 
the past ills that affect their society. 
Kamala Harris, the vice-President can-
didate for the Democrats in the Nov-
ember elections, has encouraged this 
uprising supporting the destruction of 
established systems which supposedly 
will change the rest of the population 

to kowtow to the destructive fears of 
anarchists and other groups. The in-
centivization of groups perceived to be 
abused by society cannot have a posi-
tive impact on the lives of anyone but 
particularly whose who consistently 
practice law and order. In Canada pol-
iticians have gone silent on the prolif-

eration of crime in our cities. Suddenly 
they are all afraid to speak allowing the 
criminal element to take over. 

Over 340 shootings so far in the City 
of Toronto in 2020 and no solutions from 
our leaders to attack this problem. They 
are all afraid to speak a wrong word 
which may affect their standing with 
certain ethnicities because they decid-
ed that systematic racism exists every-
where and that white based biases per-
meate every aspect of society. 

This approach will carry a high price 
in the future which we may not be pre-
pared to deal with. 

The demonization of police forces and 
other forms of security is providing a li-
cense to kill knowing that police won’t 
react to most crimes. This week an indi-
vidual walked up to a police car and just 
blasted away at the officers inside. This is 
an example of things to come. We have 
grown into a mouthy, mobile wielding, 
vulgar, uncivil society with no person-
al responsibility and the attitude of “it’s 
your fault that my life is what it is, and 
you owe me”. Bull…t. Friends you are 
responsible for your lives. The cries to 
defund the police will give rise to white 
based militias creating further conflicts 
as the spineless political leadership is 
asleep in their comfortable fiefdoms. 

Who is to carry the load of protection 
against gang violence, drug dealers, 
prostitution school security, homeless-
ness, domestic violence, theft, murder, 
etc.? Not our leaders. 

Annie get your gun; we are returning 
to the wild west. 

Manuel DaCosta/MS

DESCUBRA A CAPA
DESTE MÊS

REVISTAMAR.COM
416.806.7616
INFO@REVISTAMAR.COMA REVISTA DA COMUNIDADE PORTUGUESA NO CANADÁ

Caros leitores,  
Espero-vos bem. Mais uma semana vol-
vida. Cá estamos…

Desta feita opinamos sobre quem su-
postamente nos deve proteger, ou 
não.

Muita tinta tem corrido e sido derramada 
nestes últimos tempos no que diz respeito 
aos nossos policiais e forças de suposta pro-
teção.

Então quando se forma um/a políciae 
quando presta juramento, sim porque tem 
de prestar juramento cívico  e moral, ju-
ram que nos vão proteger das forças do 
mal e, se necessário inclusive com a pró-

pria vida.
Tudo muito certo , mas e quando se mis-

tura racismo e xenofobismo a conversa já 
muda e muito de figura.

Em meses recentes e em plena pande-
mia, George Floyd foi assassinado  em ple-
no dia por um polícia enraivecido que após 
de o ter algemado lhe bloqueou a respira-
ção com o joelho, durante vários minutos. 
Bem. Que dizer acerca disto?

Uma revolta tremenda a nível mundial 
de “Black Lives Matter”. Se lhe fosse men-
cionar casos de racismo entre negros com 
brancos, negros com negros, brancos com 
brancos, jamais sairíamos daqui.

Digo-lhe simplesmente que temos de 
contar com as nossas forças do bem “To 
serve and protect” e acreditar que muitos 
dos que nos prometem proteger efetiva-
mente o fazem.

Mais não digo.
Saúde e até breve se Deus quiser.

To serve and to protect 
(or maybe not)

Cristina Da Costa
Opinião
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Most morning when l get up, l have to 
pinch myself and l ask….is this a dream?

What was normal is no longer, and the 
fear of a second wave is setting in 
with thunder and the consequences 

that a second closing will bring to our world. 
Looking around at most normal daily things 
that we did is now a glove and mask society 
and how will we approach things.

In my mind l am always looking to blame 
someone or something, and by looking for a 
scape goat it frustrates me more and more. So, 
it poses the question of who do we blame?

In my humble estimation it is the CCP 
better know as the Chinese Communist 
Party who is behind this global pandemic 
and all that it has brought to our lives.

As far as the current outbreak goes, two 
cultural factors help explain how the nat-
ural occurrence of a single virus infecting 
a single mammal could have cascaded into 
a global health crisis. And now for the con-
troversial aspect of this argument, both of 
these factors are quintessentially, though 
not uniquely, Chinese.

A doctor who had flagged on social 
media the risk of a possible virial outbreak 

was among several people summoned by 
the police in Wuhan in early January and 
warned not to spread rumours. He died af-
ter being infected with COVID-19.

Similarly, the epidemic of SARS – which 
is caused by another coronavirus that 
broke out in southern China in late 2002 
was covered up by local authorities for 
more than a month, and the person who 
was the whistle blower was sent to jail and 
has not been heard from since.

Punishing people who speak the truth 
has been a standard practice of China’s 
ruling elite for many years and is an estab-
lished means of coercing stability. It is not 
an invention of modern China under the 
Communists – although the party, true to 
form, has perfected the practice. And now, 
muzzling the messenger has helped spread 
the deadly covid-19, which has infected 
thousands of people.

The Wuhan Institute of Virology, which 
was founded in China’s first Bio safety Level 
4 laboratory and this lab and others like it 
handle the most dangerous pathogens for 
which there are few available vaccines or 
treatment, and one of the areas the Wuhan 
facility studies is coronavirus from bats.

While we cannot confirm if the increased 
volume was directly related to the new 
virus, evidence supports other recent work 
showing that emergence happened before 
indemnification at the human seafood mar-
ket in Wuhan. All these theories coincide 
with the city of Wuhan. There was a delib-
erate attempt to spread this virus globally.

With all evidence pointing to China and 
the spread of this virus globally, you may 
still ask the question of WHY? 

My believe is that the Chinese economy 
was starting to tank and much of the tech-
nology and manufacturing was starting to 
move out of China. The CCP and many of 
its elitist could not stand to see the great 
China fall to the United States in particular. 
They needed a reset and the best way to try 
and get a level playing field is to have the 
rest of the world fall behind. 

China faces a drawn-out struggle to re-
vive an economy that suffered its biggest 
contraction since possibly the mid-1960’s 
after millions of people were told to stay 
home to fight the virus.

The world’s second-largest economy 
shrank by 7% from a year earlier in the 
quarter ending in March after factories, 
offices and shopping malls were closed to 
contain the outbreak.

China, where the pandemic began in 
December is the first major economy to 
start to recover after the ruling Commun-
ist Party declared the virus under control. 
Factories were allowed to reopen way be-
fore the rest of the world, and do you really 
think this was a coincidence.

Once the CCP got ahead of this virus, 
they were now the front runners in sup-
plying the rest of civilization with all kinds 
of PPE products and other things.

Bill Gates who is one of the richest people 
in the world wants to see us shut down and 
not go back to any normalcy until a vaccine 

is developed for everyone on this plant. 
There is also the theory that he would like 
to see a microchip put into every human 
being on the plant, of course with Micro-
soft doing the R&D and production and im-
plementation…a one stop shop.

Conspiracy theories about Bill Gates have 
reached many countries and discussion 
is such that some countries want to take 
people like gates to the international crim-
inal court for crimes against humanity. The 
theory being that he has a large gain and 
his relationship with the CCP should not go 
unnoticed. 

One final observation on Bill Gates and 
the COVID-19 facts, is the Dr. Anthony 
Fauci who is leading the United States re-
sponse to the virus sits on the Bill Gates 
Foundation Board.

Coincidence or just convenience…. l will 
let you decide on that one.

The COVID-19 pandemic is part of a strat-
egy conceived by global elites – such as Bill 
Gates – to roll out vaccinations with tracking 
chips that would later be activated by 5G, the 
technology used by cellular networks.

When we circle back, the CCP, better 
know as The Chinese Communist Party 
and people like Bill Gates and George Soros 
are truly manipulating us and how we will 
move forward under their control. 

So, when l go to bed at night, just like l 
pinch myself in the morning and ask my-
self if this is a dream…l pray  going to bed 
that we all come out of this smarter and 
healthy.

Who do I blame 
for COVID-19?

Vincent Black
Opinião
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O impacto de Donald Trump no Canadá foi negativo

Alguns exemplos incluem uma resposta 
fracassada à pandemia que está a prolon-
gar um fecho de fronteira economicamente 
prejudicial, retaliações comerciais sem fim 
contra a indústria canadiana e um desman-
telamento da política de refugiados dos Es-
tados Unidos de tal forma que agora viola a 
nossa Carta de Direitos e Liberdades.

Além dos danos colaterais que Trump 
causou diretamente através das suas po-
líticas, outro aspeto do seu impacto foi a 
maneira silenciosa como ele serviu de des-
culpa para ideias ruins aqui no Canadá. Na 
verdade, é justo dizer que Donald Trump é 
a melhor coisa que já aconteceu aos líderes 
canadianos interessados em impedir a mu-
dança progressiva.

Políticos conservadores e grandes em-
presas há muito usam palavras como 
“competitividade” para fazer a sua agenda 
preferida de cortes de impostos e desregu-
lamentação soar como uma política inteli-

gente. Desde que Donald Trump assumiu o 
cargo em janeiro de 2016 e começou a im-
plementar exatamente essa agenda, essa 
retórica foi exagerada conforme as elites 
corporativas e vozes de direita tentam ar-
rastar os legisladores do Canadá para a sua 
desejada corrida para o fundo. Lamenta-
velmente, isso tornou as partes essenciais 
de uma agenda progressiva urgentemente 
necessária ainda mais difícil de prosseguir 
do que o normal.

Em nenhum outro lugar isso foi mais evi-
dente do que na frente tributária. Em 2017, 
cortesia do gigantesco pacote de cortes de 
impostos nos Estados Unidos de 1,5 trilião 
de dólares, um previsível coro de vozes de 
dentro do lobby empresarial começou a 
agitar-se para que o Canadá se movesse na 
mesma direção.

A associação de fabricantes e exportado-
res canadianos ofereceu uma posição se-
melhante de demandas a fim de ser compa-
tível com os cortes de impostos de Trump. 
Em 2018, esta organização publicou um re-
latório recomendando que as alíquotas de 
imposto corporativo combinadas federais 
e provinciais fossem reduzidas para 20% 
e convocando uma Comissão Real (Royal 
Commission) encarregada de “modernizar 

e simplificar” o código tributário.
Até o conselho editorial do Globe and 

Mail disse quase o mesmo, argumentan-
do em janeiro de 2018: “É tudo uma ques-
tão de competitividade... Ottawa também 
deve mostrar que está disposta a jogar bola 
quando se trata de distribuir incentivos 
económicos. Para se manter competitivo 
neste momento económico tumultuado, 
Ottawa precisa demonstrar que está aberto 
a todas as possibilidades, incluindo meno-
res taxas de impostos corporativos e menos 
regulamentação.”

Essa lógica da corrida para o fundo do 
poço não se limitou à tributação. Entre as 
notas mais sinistras que soaram na carta de 
2017 do presidente da Associação de Fabri-
cantes e Exportadores (BCC), John Manley 
ao primeiro-ministro, estava um apelo por 
“cautela” na política climática que muito 
se assemelha a uma demanda para que os 
federais moderem as iniciativas ambientais 
a fim de corresponder ao curso sombrio to-
mado ao sul da fronteira.

Infelizmente, muitas dessas ligações 
parecem ter surtido o efeito desejado. Em 
2018, o Governo Trudeau anunciou que iria 
reduzir o seu programa de impostos sobre 
o carbono e, embora até agora tenha resis-

tido aos apelos por cortes de impostos cor-
porativos, ainda assim ofereceu ao Canadá 
cerca de 14 mil milhões de dólares em in-
centivos fiscais.

Embora ainda faltem cerca de 45 dias 
para a eleição nos Estados Unidos e seja 
muito cedo para prever um resultado, é 
justo dizer que Joe Biden melhorou os ní-
veis de apoio do Partido Democrata em 
todo o país. Biden já notificou que em 
questões-chave como mudança climática, 
tributação e imigração, avançará numa di-
reção não apenas muito mais progressista 
do que Donald Trump, mas também no que 
diz respeito às posições adotadas por Hil-
lary Clinton em 2016. Dada a proeminên-
cia concedida aos líderes progressistas nos 
vários comités de campanha de Biden (no-
vamente, um verdadeiro contraste com a 
abordagem adotada por Clinton em 2016), 
isso não é surpreendente.

A vitória democrata em 3 de novembro 
não está garantida. Mas, à medida que nos 
recuperamos da pandemia COVID-19, os 
canadianos podem começar a sonhar no-
vamente com o tipo de país que queremos 
construir, uma vez que nos libertemos da 
pedra de moinho de Trump em torno do 
nosso pescoço coletivo.

Peter Ferreira
Opinião
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This past week, on September 10, people 
worldwide joined together to recognize 
World Suicide Prevention Day.  Openly 
discussing mental illness can be a tough 
battle for anyone - but for men, the cul-
tural baggage of traditional masculinity 
may make it particularly challenging. 
We, as a society need to love our men 
and destroy the stigma that is taking our 
partners, fathers, brothers, sons and 
friends away from us. My son has strug-
gled with anxiety his whole life, advo-
cating for his needs without “fear”. But 
it is a complex physical and emotional 
mixing bowl, which causes inner turmoil 
with each and every decision he makes. 
One time, he described it to me as, “an-
other voice in your head, berating you, 
as you try to make sense of your actions 
and emotions,”. Thankfully, through the 
support of both good friends and medi-
cine, he can manage to find a modicum 
of confidence, when the need arises, to 
soldier through the worst flare-ups of 
the mostly invisible diseases.

The remedies and support systems I 
mention above require emotional 
openness. However, many men who 

are victims suffer in silence, completely 
alone with their dark thoughts, teetering 
on the edge of self-destruction. On aver-

age, one in eight men will have depression 
and one in five men will experience anxiety 
at some stage of their lives. These statistics 
are startling and, to be honest, I cannot 
believe them completely. Why? Most men 
would never admit to having symptoms. 
So these already troubling numbers are 
no doubly exponentially larger.  And, as 
anyone who has struggled with anxiety or 
depression knows, these diseases affect not 
only the individual who suffer but, like a 
contagion, infect relationships with loved 
ones, colleagues, career and financial suc-
cess, and well, everything and everyone 
that surrounds the “carrier”.

We need to detach the stigma that is as-
sociated with men, who have depression 
and anxiety, for the betterment of their 
mental health. Reasons men refuse to ac-
knowledge and seek help include: the as-
sumption that depression is synonymous 
with weakness; the societal belief that men 
should be in control of their emotions; the 
societal conviction that “real men” don’t 
need help from others.

As much as women suffer from society’s 
“cages” that trap them in traditional roles 
and refuse to see their three-dimensional-
ity, the curse is not theirs alone.  Men have 
been taught to show power, to embrace 
strength and hide weakness, to be protect-
ors and saviours, not individuals who need 
support and salvation themselves. Quite 
frankly, for many men, I think it is killing 
them, emotionally and physically. In many 
cases, it is a “double murder”. First, the 
emotional reserves that sustain human be-
ings, leading to self-destructive behaviours.

Men, who suffer from depression or anx-

iety may engage in hostile and reckless 
behaviours. The result? Physical violence, 
impulsive deadly behaviours, and dys-
functional relationships that hurt both the 
abuser and abused.  It is very common, for 
men in particular, to try to mask or block 
out the symptoms by using alcohol or 
other drugs. For numerous women, they 
can reach out to their trusted family and 
friends for reassurance and emotional sup-
port. But, men often embrace alcohol or 
other substances as a “substitute support 
system”, which aids their lack of emotion-
al openness and understanding.

For those who engage in this circular 
destructive cycle of hostility, isolation, 
or “self-medication,” the ultimate risk 
presents itself: suicide. While suicide is a 
so-called “solution” embraced by both 
women and men who suffer from anxiety 
or depression, studies report that “depres-
sion may be more deadly for men than 
for women” and state that “four times as 
many men compared with women die 
from suicide.”  These tragic findings seem 
to relay that many men feel so entrapped 
by the diseases of anxiety and depression 
and the social stigma that accompanies 
their admission of these problems, the only 
way out is death. And that cold hard truth 
is heart-breaking.

A note for men struggling with anx-
iety or depression… you are not weak or 
alone. Depression and anxiety are caused 
by physiological processes, which cannot 
be helped.  Living in a world that is often 
stressful, insensitive, or uncaring is an un-
fortunate circumstance that is unavoid-
able. But, death is not the answer…

Thomas Aquinas once said, “…three 
things are necessary for the salvation of 
man: to know what he ought to believe; to 
know what he ought to desire; and to know 
what he ought to do.” So, let me remind you 
of some important things to remember: You 
ought to believe that you are deserving of 
happiness and inner peace.; You ought to 
desire to find this peace so that you and your 
partners, daughters, sons, and friends may 
live in harmony and happiness.; You ought 
to do what it takes to reclaim your happi-
ness, to make your life and the lives of those 
whom you love better.

The bottom line is, we as a society need 
to address and destroy the deadly stigma 
that correlates depression and anxiety to 
weakness, especially where men are con-
cerned. We need to be alert for symptoms 
in our partners, fathers, sons, brothers and 
friends and urge them to seek help. We 
must be supportive and remind them that 
taking action in the form of therapy, medi-
cation, or a combination of both is a sign 
of strength, not a lack of masculinity. We 
need to encourage them to vent their feel-
ings, not bottle them up.  If we can do this, 
we can save lives!

Finally, for the all the men suffering from 
these diseases, I hope it gets easier for you.  I 
hope you find a way out of this.  I hope you 
get that sense of control back. I hope you 
can find someone who understands what 
you are going through.  Hope is one of those 
things that disappears with depression and 
anxiety, so for now I will hope for you until 
you find that hope again for yourself.

Sara Isabel Dias
Opinion

Men, Depression and Anxiety = A Deadly Combination
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Portugal e o papel das 
diásporas na Europa

Procurar estabelecer uma política euro-
peia para as diásporas é um passo muito 
relevante para dignificar as comunida-
des estrangeiras nas nossas sociedades 
e reconhecer a sua importância.

As diásporas são uma realidade bem 
presente em todas as sociedades do 
mundo, que sempre conheceu mo-

vimentos de populações de umas geogra-
fias para outras, na esperança de uma vida 
mais próspera ou para fugir de conflitos ou 
ditaduras, constituindo também, ao mesmo 
tempo, um inegável fator de progresso eco-
nómico, social e cultural. As diásporas cons-
truíram nações, como os Estados Unidos, e 
reconstruiram países em ruínas, como a 
França do pós-Guerra, que se ergueu com o 
trabalho de milhões de Portugueses, Italia-
nos, Espanhóis, Argelinos e de outros povos.

A grandeza dos números fala por si. Só no 
espaço da União Europeia, de acordo com o 
Eurostat, havia em 2019 cerca de 13,5 mi-
lhões de cidadãos comunitários a viver nou-
tro Estado-membro e perto de 22 milhões 
de países terceiros, muitos deles oriundos 
de países membros do Conselho da Europa.

Daí que seja da maior importância ultra-
passar os estereótipos e ideias negativas so-
bre os migrantes, eliminar preconceitos e 
criar as condições para que possam sentir-
-se cidadãos iguais em direitos, deveres e 
oportunidades, o que é determinante para 
que as sociedades sejam mais coesas, inclu-
sivas e produtivas. E os governos têm aqui 
um papel determinante a desempenhar.

As diásporas, talvez por constituírem 
um domínio menos problemático e dis-
creto no universo das migrações, cons-
tituem-se como grupos mais ou menos 
organizados de indivíduos de um mesmo 
país a viver no estrangeiro, mantendo for-
tes laços identitários, culturais e econó-
micos com os países de origem, com me-
canismos de integração espontâneos nas 
sociedades de acolhimento.

Mas, como refere o cardeal Tolentino de 
Mendonça, que também se debruçou so-
bre a diáspora portuguesa, a condição dos 
migrantes “é a de habitar ‘entre’, entre cá 
e lá, nem completamente cá, nem com-
pletamente lá”. E esta circunstância tanto 
se aplica aos emigrantes das primeiras ge-
rações, como aos das segundas e terceiras, 
que muitas vezes vivem um fenómeno de 
dupla identidade, como bem se percebe 
pelo exemplo da emigração portuguesa.

Ora, este “cá e lá” significa um duplo 
desenraizamento, em relação ao país de 
origem e ao de acolhimento, o que impli-
ca perda de direitos e vantagens, relativa-
mente aos dois, mesmo quando esses cida-
dãos adquirem uma segunda nacionalidade 
ou vivem em espaços privilegiados de ci-
dadania, como é o caso da União Europeia. 
Daí que muitas vezes se ouçam migrantes 
dizer que se sentem estrangeiros tanto no 
seu país como no de acolhimento, a que 
não serão alheios os preconceitos, incom-
preensão e resistências que sempre existem 
em todas as sociedades relativamente às 
pessoas que vêm de fora.

Por estas razões, procurar estabelecer 
uma política europeia para as diásporas, 
que é o tema do meu relatório na Comis-
são das Migrações e Refugiados do Conse-
lho da Europa, é um passo muito relevante 
para dignificar as comunidades estrangei-
ras nas nossas sociedades e reconhecer a 
sua importância.

Isto passa, necessariamente, por identifi-
car um conjunto de políticas e de instrumen-
tos nos países de origem e de acolhimento 
para que o imenso potencial das diásporas 
possa ser plenamente aproveitado. Passa 
por garantir a participação política das diás-
poras e a sua representatividade, por refor-
çar os laços com elas e cooperar mais com 
países e organizações internacionais.

E, claro, constitui um poderoso contri-
buto para ultrapassar preconceitos, com-
bater o racismo e a xenofobia, promover a 
integração de cidadãos e reforçar a coesão 
das nossas sociedades, hoje tão postas à 
prova com o aparecimento de partidos de 
extrema direita, que assentam a sua retó-
rica num provincianismo anti-humanista, 
na estigmatização de outros grupos e na 
falta de sentido da história.

O relatório que agora começou a ser dis-
cutido no Conselho da Europa tem outra 
virtude. É que, não obstante Portugal ser um 
país em que as migrações são um fenóme-
no estrutural ao longo da nossa história e de 
onde emerge o humanismo, universalismo e 
cosmopolitismo que nos caracteriza, nunca 
teve o devido reconhecimento internacio-
nal pela já longa prática de relacionamento 
com as suas comunidades espalhadas pelo 
mundo, composta por milhões de portu-
gueses e lusodescendentes fortemente liga-
dos às suas origens lusitanas.

Desde o advento da democracia, em 
1974, que os legisladores conferiram à diás-
pora portuguesa dignidade constitucional e 
o direito de representação através da elei-

ção de quatro deputados na Assembleia da 
República, além de a estrutura dos sucessi-
vos governos sempre ter tido uma Secreta-
ria de Estado das Comunidades.

Por isso, a partir do momento em que 
Portugal surge claramente como uma refe-
rência pela relação com as suas comunida-
des num relatório do Conselho da Europa, 
está também a dar um importante contri-
buto para que outros países melhorem a 
relação com os seus cidadãos expatriados 
e para que o mundo seja mais coeso e com 
menos discriminações.

Paulo Pisco - Deputado do PS
e membro do Conselho da Europa

Paulo Pisco
Opinião
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Nestes tempos difíceis que atravessa-
mos, devido aos efeitos da pandemia 
de coronavírus, que gerou num curto 
espaço de tempo uma crise socioeco-
nómica mundial sem precedentes, uma 
das áreas mais afetadas pelo contexto 
de isolamento social e quebra de rendi-
mentos tem sido o setor cultural.

Diariamente são conhecidas verda-
deiras batalhas de sobrevivência 
que muitos artistas enfrentam no 

seu quotidiano, agravadas pelo cancela-
mento de iniciativas que sustentavam mú-
sicos, atores, humoristas, técnicos e de-
mais agentes culturais que se encontram 
submersos em dificuldades e incertezas.

A crise que afeta severamente o setor 
cultural estende-se igualmente ao mun-
do dos livros e autores, onde as quedas 
expressivas nos números de vendas de 
livros, o encerramento de livrarias e edi-
toras, e os poucos hábitos de leitura são 
uma realidade infelizmente cada vez mais 
presente na sociedade portuguesa.

Perante este quadro cultural sombrio, 
os dados recentes da 90.ª edição da Feira 
do Livro de Lisboa, que decorreu entre os 
dias 27 de agosto e 13 de setembro, e que 
apontam para terem sido igualadas, ou 
até superadas, as vendas do ano passado, 
constituem-se como sinais de esperança 
para um setor que vive verdeiros mo-
mentos de sufoco.

Alento que surge também na diáspora, 
onde a capacidade de arrojo e resiliência 
de autores e editoras têm sido também 
capazes de manter ativa a produção li-
terária em tempos de pandemia, e assim 
aprofundarem o conhecimento sobre as 
comunidades portuguesas.

Os recentes lançamentos e apresenta-

ções de obras literárias no seio das comu-
nidades portuguesas, como foi o caso, por 
exemplo, da apresentação no passado dia 
13 de setembro, na Casa do Alentejo em 
Toronto, do livro “Avós: Raízes e Nós”, 
organizado pelas ativistas culturais, Aida 
Baptista, Ilda Januário e Manuela Marujo, 
e que reúne textos de cerca de 60 autores, 
reforçam estes sinais de esperança.

Ainda no Canadá, onde vive e trabalha 
uma das maiores comunidades portugue-
sas na América do Norte, foi recentemente 
lançada em Montreal, a “Antologia Literá-
ria Satúrnia – Autores Luso-Canadianos”, 
organizada pelo escritor Manuel Carvalho, 
e que reporta mais de uma centena de au-
tores luso-canadianos que, ao longo dos 
anos, difundiram as suas emoções e me-
mórias por jornais, revistas e livros.

Em meados deste ano, a Oxalá Editora, 
uma editora na Alemanha, vocacionada 
para a publicação da obra de autores da 
diáspora, através do contributo das es-
critoras, Irene Marques, Paula de Lemos, 
Luísa Costa Hölzl, Luísa Semedo, Gabrie-

la Ruivo Trindade, Maria João Dodman, 
São Gonçalves, Luz Marina Kratt, Hele-
na Araújo e Altina Ribeiro, editou o livro 
“Correr Mundo – Dez mulheres, dez his-
tórias de emigração”.

Na mesma altura, marcada já pelos im-
pactos da Covid-19, Isabel Mateus, escri-
tora radicada no Reino Unido, lançou a 
obra “Anna, A Brasileirinha de São Paulo” 
que mergulha na epopeia da emigração 
portuguesa para o Brasil. E Victor Alves 
Gomes e Joana Inês Moreira, a viverem 
em Bruxelas, na Bélgica, projetaram o li-
vro “Um emigrante eurocrata”.

Estes exemplos, e muitos outros que 
foram apresentados ou se encontram 
no prelo, como a vindoura obra coleti-
va “Alma Latina”, coordenada por José 
Maria Ramada, e que reúne contributos 
literários luso-suíços, revelam a capaci-
dade de arrojo e resiliência de autores e 
editoras da diáspora, e constituem inspi-
radores sinais de esperança no presente 
e futuro da produção literária no seio das 
comunidades portuguesas.  

Produção literária nas comunidades portuguesas em tempos de pandemia

Daniel Bastos
Opinião
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Listen, a primeira longa-metragem da 
cineasta portuguesa Ana Rocha de 
Sousa, foi um dos filmes nacionais a 
competir em Veneza, tendo sido distin-
guido com vários prémios. 

Depois de arrecadar os importantes 
Leão do Futuro – Luigi De Lauren-
tiis, o prémio especial do júri da 

secção competitiva Horizontes, o Bisato 
d’Oro de melhor realização - galardão pa-
ralelo do Festival de Cinema de Veneza, e 
o Sorriso Diverso Veneza pela abordagem 
realista de questões sociais, Ana Rocha de 
Sousa, arrecada ainda dois galardões: Casa 
Wabi – Mantarraya Award e o HFPA.

Já em 2019, o prémio Bisato d’Oro de 
melhor realização foi atribuído ao filme 
português A Herdade, de Tiago Guedes.

Tendo terminado a 77.ª edição do Festi-
val de Cinema de Veneza, no passado sá-
bado (12), foram conhecidos os principais 
galardões.

Listen, brinda-nos com uma narrati-
va de cariz realista, que retrata o drama 
familiar de uma família portuguesa emi-
grada no Reino Unido, a quem os serviços 

sociais retiram os três filhos menores, por 
suspeita de maus tratos.

Esta coprodução luso-britânica, foi 
filmada nos arredores de Londres, con-
tando com elenco português e inglês. E a 
desempenhar as personagens principais 
temos os atores Lúcia Moniz, Ruben Gar-
cia e Sophia Myles.

Em entrevista à agência Lusa dias antes 
da estreia mundial do filme em Veneza, a 
realizadora reportou-se a 2016 para falar 
sobre a génese deste filme. A atriz/realiza-
dora, viveu e estudou em Londres, foi mãe 
e foi tomando conhecimento do caso de um 
casal de emigrantes que viveram aquele 
drama, e que agora é retratado em Listen.

Segundo Ana Rocha de Sousa o filme 
“Não é de todo (...) contra ninguém em 
específico, mas pretende levantar ques-
tões; se não haverá outras formas de 
salvaguardar o superior interesse destas 
crianças e destas famílias para lá da ado-
ção. (…) A grande dificuldade do tema são 
algumas definições demasiado subjetivas 
em termos legais que tornam o sistema 
[social] muito falível”.

O secretário de Estado do Cinema, Au-

diovisual e Media, Nuno Artur Silva, feli-
citou a realizadora pelos prémios no Fes-
tival de Cinema de Veneza, referindo-se 
a “uma revelação absoluta mesmo para 
Portugal”. Sublinhando a importância de 
os prémios terem sido atribuídos a uma 
estreia como realizadora.

Ana Rocha de Sousa foi ainda felicita-
da pelo primeiro-ministro António Cos-
ta, na evidência deste reconhecimento 
nacional e internacional, e também pelo 
Presidente da República, Marcelo Rebe-

lo de Sousa, que no site da Presidência 
a parabenizou. Segundo a publicação: 
“Os galardões agora atribuídos a “Lis-
ten” acolhem assim uma nova cineasta e 
uma esperança do cinema português”. Na 
nota desta felicitação nacional, é traçado 
o conhecido percurso como atriz, e agora 
como realizadora.

Em Portugal, o filme chegará aos cine-
mas apenas em 2021.

Amélie Bonsart/MS

Filme Listen, da realizadora 
Ana Rocha de Sousa, distinguido 
com vários prémios em Veneza

Filme Listen, da realizadora Ana Rocha de Sousa, distinguido com vários prémios em Veneza. Crédito: DR

Ando por terras do Minho e acabei de 
passar uma ponte. Do lado direito, à en-
trada, uma placa a indicar “Rio Neiva”. 
Desconheço, Manuel, a terra onde nas-
ceste, mas sei que fica para estes lados, 
porque Neiva é um topónimo que asso-
cio às tuas origens. Continuo a conduzir 
e tento lembrar-me: porquê? De repen-
te, descubro. Foi uma referência que li 
no editorial da última edição do Milénio, 
aquela que assinalava o Dia dos Avós no 
Canadá, e anunciava o lançamento do li-
vro “Avós: Raízes e Nós” no passado do-
mingo, na Casa do Alentejo de Toronto.

No título do editorial, convidavas os 
leitores a “celebrar o passado”, mas 
usaste o imperativo, não no sentido 

formal de quem dá uma ordem ou dirige 
um pedido, mas de quem faz uma súplica 
para que o passado nunca seja esquecido. 
E, após as explicações que ocuparam os 
dois primeiros parágrafos do texto, entras-
te num tom mais intimista, diria mesmo, 
confessional. 

E falaste do convite que te fiz para tam-
bém participares no livro, e abordares as 
marcas que um dos teus avós tivesse dei-
xado na tua vida. Recordo a forma como 
te escusaste, alegando como te seria difícil 
remexer em algumas das memórias do teu 
passado. Compreendi, mas, bem no ínti-
mo, eu sabia que, além do passado que in-
vocavas como neto, havia também, como 
avô, um presente que te incomodava. Con-
fessaste-o durante um jantar, numa das 
minhas idas a Toronto: de como as crian-
ças podem ser usadas como moeda de tro-
ca nos desentendimentos entre adultos; 
da dificuldade em conviver pacificamente 
com tal situação, e, ainda, da impossibili-
dade de recuperar um tempo perdido, por 
muito que te iludisses com a satisfação de 

saberes que os teus netos até são boas pes-
soas. Na realidade, mais não é do que uma 
forma de te resignares e de aceitares o que 
não está nas tuas mãos poder mudar.

Se te dá algum consolo, acredita que ou-
tros, a quem o convite foi igualmente diri-
gido, sentiram a mesma dor que tu. Recebi 
mensagens que me falavam da dificuldade 
em desembrulhar memórias há muito es-
quecidas nas gavetas que o tempo se en-
carregara de fechar; das lágrimas vertidas 
sobre os episódios que se tinham visto obri-
gados a reviver; da impotência estampada 
nos rostos de pais e avós que tanto haviam 
lutado por vidas melhores sem nunca o 
terem conseguido; dos quotidianos de po-
breza que haviam provocado partidas em 
busca de abundâncias prometidas. 

Como muito bem dizes “somos aquilo 
que fazemos das nossas vidas”, mas admi-
tes também que o que somos nos obriga a 
uma reflexão permanente sobre as raízes 
de onde brotamos. A copa que compõe a 
árvore da nossa ancestralidade, por mais 
harmoniosa que pareça à primeira vista, 

nem sempre é composta de ramos perfei-
tos. Pelo contrário, muitos romperam re-
torcidos e marcados pelos nós que defini-
ram os veios sinuosos do seu crescimento. 
Por isso, tal como as árvores, a luta pela so-
brevivência, que pode chegar ao limite de 
ter de escolher entre viver ou morrer, nem 
sempre deixa espaço para o mimo, o colo 
ou qualquer outro código de ternura.

É por isso que, quando tentas ir ao encon-
tro das tuas raízes - os teus avós -, os vês 
“através de olhos ensombrados pelas areias 
das dunas da praia de Castelo do Neiva”. À 
medida que o tempo passa, sentes que “a 
areia está a ser removida lentamente, grão 
a grão”, até ao dia em que, reconciliado 
com o teu passado, a imagem te aparecerá 
clara e limpa porque filtrada pelo afeto.

E tu, que, numa resposta inicial, não 
aceitaste falar do teu passado, acabaste por 
transformar as razões dessa recusa na me-
lhor homenagem que podias fazer aos teus 
avós, honrando assim, palavra a palavra, a 
memória deles.

Forget-me-not, 
a flor dos avós

Aida Batista
Opinião
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11 de setembro é uma data mundialmen-
te assinalada. Sempre que nela se fala 
vêm à mente as imagens de dois Boeings 
a atingir as duas Torres Gémeas per-
tencentes ao que era até então o World 
Trade Center de Nova Iorque, bem como 
as imagens do Pentágono, em Washing-
ton, com uma parede destruída, e de um 
campo na Pensilvânia a fumegar… 

Mas para muitos portugueses como, 
por exemplo, para os naturais de 
Santa Maria de Válega, Ovar, essa 

data havia já sido escrita a negro. Não teve 
impacto a nível mundial, mas marcou de-
finitivamente o Portugal de 1985: refiro-
-me ao choque de dois comboios que se 
deu perto de Moimenta de Maceira Dão/
Alcafache, e que causou, para além de uma 
grande quantidade de feridos, uma enorme 
quantidade de vítimas mortais. 

Era o final das férias em Portugal para 
muitos milhares de emigrantes. De uma das 
estações da cidade do Porto, nesse 11 de se-
tembro de 1985, saía a composição número 
315, o chamado Sud-Express, com sete car-
ruagens, com destino à estação de Auster-
litz, em Paris, passando por Vilar Formoso e 
Hendaye com 300 pessoas a bordo. 

Era nessas carruagens-cama que algu-
mas centenas de emigrantes, muitos dos 
quais oriundos de Santa Maria de Válega, 
regressavam a França para mais um ano de 

trabalho. Era normal acontecerem atrasos 
mas, naquele dia, o centro coordenador de 
Coimbra avisara os chefes das estações de 
comboio, até Nelas, que aquela composição 
tinha prioridade sobre o tráfego regional 
naquela linha de via única. 

O aviso havia sido feito por telefone, 
única forma da central, nessa altura, co-
municar com as estações, que por sua vez 
transmitiam pessoalmente as instruções 
aos maquinistas das composições, confor-
me estes iam aí efetuando as paragens, já 
que nenhuma das composições dispunha 
de qualquer dispositivo de comunicação. 
Uma vez posto o comboio em marcha, tor-
nava-se impossível a comunicação entre 
as estações e as composições, bem como 
entre composições. 

Naquela pequena localidade do concelho 
de Mangualde, distrito de Viseu, os dois 

comboios colidiram, como resultado de 
uma má informação e devido à inexistência 
de sistemas de comunicações que permitis-
sem avisar e informar os maquinistas. 

Oficialmente, perderam a vida 49 pes-
soas, das quais apenas 14 foram identifica-
das, tendo sido dadas como desaparecidas 
outras 64, mas é possível que na colisão e 
incêndio tenham morrido mais de centena 
e meia de ocupantes de ambas as composi-
ções. Grande parte dos corpos não identifi-
cados foi enterrada numa vala comum, nas 
proximidades, onde um monumento lem-
bra o terrível acidente, pelo qual a justiça 
portuguesa nunca conseguiu responsabili-
zar ninguém.

O 11 de setembro 
português

Paulo Perdiz
Opinião
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Caros leitores eu até pensei seriamen-
te antes de decidir escrever esta meia 
dúzia de palavras sobre o que dia a dia 
se vê nas ruas, em casa, em grupos de 
amigos, etc. - uma violência num cres-
cimento absurdo e sobre a qual pou-
co ou nada se está a fazer. Alguns, ao 
lerem esta minha opinião, irão pensar 
que lhes é endereçada a eles próprios, 
mas não, não pensem assim, as coisas 
são o que são porque a sociedade as 
tornou assim. 

Nós fizemos com que tudo isto assim 
fosse agora, todo o cidadão em geral 
tem parte nas culpas e responsabi-

lidade por tudo o que se passa em nosso 
redor. Não venham com paninhos quentes 
tentar limpar as mágoas ou retirar as nó-
doas que nunca mais saem, há coisas que 
ficam e nunca mais esquecem e por muito 
que nós tentemos fica sempre uma dentro 

que não sai para fora e a cada passo ativa-
-se e traz-nos à memoria o que nos feriu 
em determinada altura. A violência não 
é apenas uma agressão física, por vezes 
dói mais uma verbal, algo que não se de-
via dizer, nem baixinho - especialmente 
nos dias de hoje, com as tecnologias que 
temos, tudo se sabe, uma boca mal dada 
pode ferir muito mais que um chapadão.

A educação, o respeito e a moral estão 
cada vez mais em desuso na nossa socie-
dade, está-se a perder cada vez mais a es-
sência da humanidade, o respeito, o amor 
pelo próximo. Olhando à nossa volta cada 
vez mais existe falta de respeito pelo ser 
humano, agride-se por tudo e por nada, 
às vezes unicamente porque esse indi-
víduo não cede a certos interesses que 
o agressor quer que seja facultado a seu 
favor, e é aqui que agressão verbal entra 
- que é a que mais mancha e dificilmen-
te essa mancha desaparece. É que mui-
tos esquecem-se que uma agressão física 
com o tempo passa, desaparece, mas uma 
agressão verbal nunca.

A educação e o amor pelo ser humano 
devem ser ensinados em casa. As novas 
gerações não possuem o exemplo do res-
peito por quem nos prepara intelectual-

mente para a vida, por quem nos dá os cui-
dados de que mais precisamos , por quem 
zela pela segurança de todos nós - muitas 
vezes parte-se para a agressão em frente 
aos filhos. Como diz um ditado muito anti-
go, os filhos seguem o nosso exemplo.

Urgentemente precisamos de voltar a 
ter uma sociedade respeitosa e isso só vai 
acontecer quando dermos o exemplo aos 
nossos filhos transmitindo que temos de 
amar e respeitar o próximo. 

Muitos de vocês lembram-se como foi 
a escola primária, mesmo depois quem 
continuou a estudar, o respeito que ha-
via entre alunos e professores. Se algo 
anormal acontecesse e os nossos pais ti-
vessem conhecimento ao chegar a casa 
levava-se uma tareia por se ter faltado 
ao respeito diante do professor. Hoje é 
o contrário. Se os pais tiverem conhe-
cimento que o professor levantou o tom 
de voz ao filho, os próprios vão ter com 
o professor e chamam-lhe à atenção 
para que não volte a fazer isso. Agora di-
gam-me: como vai um professor educar 
uma criança quando em casa o respeito é 
nulo? Não existe exemplo saudável, tudo 
o que a juventude faz está bem, já não se 
ensina como no passado. Muitos nem se 

dão ao cuidado de ouvir a realidade do 
que terá acontecido, vão logo pelo lado 
da violência, e eu pergunto porque será 
que as coisas mudaram em tão pouco 
tempo? Muito fácil… as novas tecno-
logias, a luta pela igualdade, o trabalho 
entre outros afetou todo o cidadão ao 
ponto de deixar de ter tempo para seguir 
o crescimento das crianças, ao ponto de 
lhes dar tudo o que elas pedem para as 
ver caladas para os próprios terem mais 
tempo sem se chatearem com os mais 
pequenos. E tudo isto deu no que se vê 
hoje diariamente - uma violência, entre 
uns e outros e por coisas que não faz sen-
tido nenhum, uma falta de respeito pelo 
próximo como nunca existiu, com ten-
dência a piorar. 

Não se esqueçam que os nossos filhos 
passam mais tempo com os amigos e com 
os professores do que com nós próprios, 
os pais. Alguém segue o dia a dia dos filhos 
para ver a qualidade de quem os acompa-
nha, (com todo o respeito para com to-
dos), dos próprios amigos, ver a qualida-
de e de onde vêm. Assim dizia o meu avô: 
diz-me com quem andas e eu dir-te-ei 
quem tu és. 

A boa educação nasce no berço.  

Como as coisas mudaram aos poucos e em pouco tempo 
Muitas vezes na nossa rotina diária presenciamos situações deveras 
violentas, e o que fazemos? Nada…

Augusto Bandeira
Opinião
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As “festas” dos jovens 
adultos e a Covid-19!

Portugal, à semelhança de outros países 
europeus que, pela proximidade geográ-
fica e societal são os que mais nos inte-
ressam para esta abordagem, caminha 
rapidamente para uma situação insusten-
tável, do ponto de vista da saúde pública 
e de todas as suas consequências ao ní-
vel económico dos cidadãos. 

O ritmo de crescimento acelerado de 
novas infeções por Covid-19, peran-
te uma vacina ainda em fase de teste, 

apresenta o perigo de “entupir” os nossos 
hospitais, criando um conjunto de dificul-
dades adicionais ao tratamento desta doen-
ça e de todas as outras, pelos nossos serviços 
de saúde e, mesmo que “chovam” milhões 
de euros da União Europeia para reabilitar 
a nossa produção, esta não se realiza sem as 
pessoas saudáveis!

Face ao volume de casos infeciosos que 
se tem vindo a verificar que, à cerca de um 
pouco mais de uma semana atrás atingia 
uma média de 100 a 150 casos diários para 
agora se situar entre os 500 e 700 casos diá-
rios, o Governo decretou a extensão da “Si-
tuação de Contingência” a todo o território 
continental, entre 15 e 30 de setembro. Em 
prática serão colocadas mais um conjunto 
de medidas restritivas, relativas à limitação 
de ajuntamentos, horários dos comércios, 
transportes públicos e outras matérias, des-
tinadas a conter o desenvolvimento infecio-
so, embora me pareça que, pelo retorno às 
atividades produtivas normais após as férias 
e à abertura das aulas presenciais, devería-
mos ser mais exigentes.

No entanto, há quem não pense assim!
Embora não sejam os responsáveis exclu-

sivos pelo aumento dos casos, mas com um 
total desprezo pelas estatísticas que nos de-
monstram que, atualmente, a maioria dos 
novos infetados tem entre 30 e 39 anos e 20 
e 29 anos, embora a percentagem de vítimas 
mortais tenham mais de 60 anos, muitos 
jovens adultos organizam e participam em 
festas proibidas, com dezenas e centenas de 
pessoas, sem quaisquer cuidados relativos à 
situação epidemiológica em que nos encon-
tramos, aumentando o descontrolo sobre os 
surtos infeciosos no país.

Muitos desses jovens adultos prevarica-
dores, cada vez mais desafiadores das nor-
mas existentes para evitar a propagação 
desta pandemia e sem terem em considera-
ção a sua própria vida e a de toda a comu-
nidade onde se inserem, nomeadamente as 
famílias e os amigos mais velhos que, por sua 

vez e no caso de ficarem afetados pela Covid, 
acabarão por ir transmitir a doença no seio 
dos seus locais profissionais e de convivên-
cia, estes jovens eventuais portadores do ví-
rus estão a atuar como verdadeiros agentes 
pandémicos. Considerando-se como sendo 
os heróis da banda desenhada que idola-
tram, assumindo a sua invencibilidade face 
ao vírus ameaçador e partindo do pressu-
posto que os vilões desta história são todos 
aqueles que lhes impõem as regras para a sua 
própria segurança, como o uso de máscaras, 
o distanciamento social, o não consumo de 
álcool na via pública ou quaisquer outras 
proibições adequadas a sua defesa e à da 
restante comunidade, estes jovens adultos 
comportam-se de forma verdadeiramente 
anti-social e têm de ser tratados como tal.

Perante tais alterações da componente ra-
cional dos mais jovens, com idade para vo-
tar (…), fácil é admitir que são cada vez mais 
objeto do apetite político de personalidades 
ou organizações que se opõem aos poderes 
instituídos, poderes que tentam desespera-
damente combater os efeitos desta pande-
mia, preservando a saúde das populações 
das nossas respetivas sociedades e a manu-
tenção do funcionamento indispensável das 
nossas economias.

Embora a nossa sociedade tenha propen-
são a prolongar o estatuto de jovem, muito 
para além do que era aceitável na geração 
anterior, suscitando a compreensão para os 
desvarios dos jovens e a desculpabilização 
dos seus atos, o que é facto é que “um jovem 
de 25 ou 30 anos” é um adulto para todos os 
efeitos e deve respeito para com toda a sua 
comunidade, devendo ser responsabiliza-
do, independentemente da sua educação 
parental continuar a considerá-lo como um 
adolescente que comete os naturais erros da 
puberdade.

Devíamos culpar os pais? Talvez. Mas isso 
implicaria culpar igualmente todo o univer-
so de agentes individuais e sociais, que con-
tribuíram e contribuem para esta situação 
de desresponsabilização coletiva, com base 
na faixa etária dos faltosos. 

Se não “cresceram” que “cresçam”!... 
Não apenas com doses forçadas de sensi-
bilização, para evitar cometerem erros que 
ponham em risco a vida de todos, mas as-
sociá-las a pesadas medidas coercivas que 
impeçam estes “jovens” adultos de repetir 
tais “gracinhas”.

O que está em causa é demasiado grave 
para nos fazer adormecer no combate a uma 
das maiores epidemias mundiais, responsá-
vel já por 900 mil mortos e 30 milhões de in-
fetados, em 196 países e lançando o caos nas 
respetivas economias.

Todos sentimos necessidade de voltar aos 
padrões de vida coletiva que antes possuía-
mos e à intimidade da vida social que tanto 
apreciávamos. Por favor… deixem-nos re-
conquistá-la!

Luís Barreira
Opinião
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Artista emergente solidária com Abrigo Centre
A cantora Oxala decidiu aproveitar a 
pandemia para ajudar o Abrigo Centre 
a angariar dinheiro para continuar com 
a sua missão de apoiar vítimas de vio-
lência doméstica.  Este domingo, dia 20 
de setembro, Dianne Oliveira vai fazer 
um concerto online entre as 19h e as 20h 
e o espetáculo vai ser um tributo a Amy 
Winehouse. Quem quiser assistir é con-
vidado a doar para o Centro Abrigo.

Em entrevista ao Milénio Stadium, 
Dianne Oliveira admitiu que a pande-
mia a fez despertar para as pequenas 

coisas da vida e achou que esta era a altura 
de ajudar aqueles que mais precisam. “Co-
nheci o Ed Graça da Abrigo há três anos 
numa angariação de fundos e já naquela 
altura tinha pensado em algo do género, 
mas entretanto tive outros projetos e agora 
com a pandemia pareceu ser a altura ideal. 
O Abrigo Centre mostrou logo interesse e 
organizámos tudo online. O concerto de 
domingo vai ser cerca de 30 a 40 minutos 
e podem acompanhá-lo através do link 
https://us02web.zoom.us/j/83244131429. 
Depois é só fazerem uma doação para o 
Abrigo, cada um ajuda com o que pode, não 
existem valores mínimos”, informou.

O interesse pela música já corre na fa-
mília e depois do concerto de tributo a 
Amy Winehouse segue-se um concerto 
bilingue e a exibição de documentário so-
bre a produção do seu álbum. “A minha 
mãe é prima do Jorge Ferreira e quando 
era mais jovem cheguei a fazer backvocal 
para ele. Escolhi a Amy Winehouse porque 
foi uma das minhas grandes influências 
quando comecei na música e as pessoas 

que me ouvem cantar dizem que o meu es-
tilo lhes faz lembrar a Amy. Curiosamen-
te, se ela ainda fosse viva teria feito anos a 
14 de setembro. Vou ser acompanhada por 
três músicos e os arranjos musicais vão ser 
muito simples”, adiantou.

Em outubro segue-se um concerto que 
vai ser feito em português e em inglês e 
em novembro é a vez de exibir um do-
cumentário. “Sempre tive muito orgu-

lho nas minhas raízes, a minha família é 
oriunda de S. Miguel e embora tenha nas-
cido aqui sempre tentei manter a língua e 
a cultura portuguesa vivas. Comecei a to-
car órgão na Igreja Portuguesa de Missis-
sauga e foi lá que aprendi a ler música, só 
mais tarde é que estudei música e teatro. 
Gostava de cantar bossa-nova ou jazz em 
português, considero-me uma cantora de 
jazz old school”, referiu.

Oxala vem do árabe e significa “se Deus 
quiser” e em novembro a artista vai apre-
sentar um documentário que vai assinalar 
os 30 anos do Abrigo. “O problema e as 
vozes do Não foram escritas metade em in-
glês e metade em português e falam sobre a 
importância de ser otimista e de contrariar 
os pensamentos negativos. No ano passado 
gravámos um álbum ao vivo no Burdock 
com seis faixas originais e em novembro 
vamos apresentar um documentário com 
cenas dos bastidores. O documentário vai 
sair no Spotify e foi feito quando fiz 30 
anos, a mesma data de existência que o 
Abrigo está a comemorar”, contou. 

Oxala tem saudades dos palcos e garante 
que a pandemia mudou muito a sua vida. 
“Todos os concertos que tínhamos foram 
cancelados e entretanto saí de um apar-
tamento em Toronto e voltei a viver em 
Mississauga com os meus pais. Estava habi-
tuada a um ritmo de vida acelerado e ago-
ra encontro felicidade em pequenas coisas 
do dia a dia.  Não afasto a hipótese de um 
dia fazer uma parceria com Jorge Ferreira 
e de continuar a contribuir para causas im-
portantes. Vivi uma relação abusiva a nível 
psicológico e acho que é muito importante 
falarmos destes temas, o trabalho da Abri-
go neste aspeto é fundamental”, disse.

No futuro Oxala gostava de regressar 
aos palcos, fazer um segundo álbum e 
continuar a apoiar a promoção da saúde 
mental. O Abrigo Centre ajuda mulheres 
vítimas de abuso na comunidade de língua 
portuguesa da GTA e todos os anos ajuda 
mais de 6.500 pessoas.

Joana Leal/MS
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Food for Thought

Alimento para a alma
On Wednesday (16), young members of 
the Dovercourt Boys and Girls Club pro-
vided a large donation of food for distri-
bution to our team of volunteers led by 
Jose Dias, Luis Miguel de Castro and 
Carlos Lopes.

This act of kindness by our younger 
generation shows a humbling awa-
reness which we adults don’t often 

appreciate. The activity of giving back with 
such humility by an organization which it-
self needs support is an example of being a 
good neighbour to those in need. Congra-
tulations to Dovercourt Boys and Girls Club 
for their hard work and their pride will be 
recognized by those who will enjoy a good 
meal as a result of their actions.

On Thursday (17), Mr. Armando Terra 
of Oxford Glass donated 25 meals which as 
usual were distributed by the usual angels 
namely Luis Miguel de Castro and Carlos 
Lopes. Once again we thank the donor and 
volunteers for doing the work of charity 
which we should all practice. Thank you 
for your kindness to help those in need and 
for a moment intime making the world a 
better place.

Na quarta-feira (16), os jovens membros 
do Dovercourt Boys and Girls Club fize-
ram uma grande doação de alimentos 
para distribuição à nossa equipa de vo-
luntários liderada por José Dias, Luís Mi-
guel de Castro e Carlos Lopes.

Este ato de bondade da nossa geração 
mais jovem mostra uma consciência 
humilde que nós, adultos, não costu-

mamos valorizar. A atividade de retribuir 
com tanta humildade por parte de uma 
organização que também precisa de apoio 
é um exemplo de ser um bom vizinho para 
os necessitados. Parabéns ao Dovercourt 
Boys and Girls Club pelo seu trabalho árduo 
e o seu orgulho será reconhecido por aque-
les que irão desfrutar de uma boa refeição 
como resultado das vossas ações.

Na quinta-feira (17), o Sr. Armando Terra 
da Oxford Glass doou 25 refeições que, como 
habitualmente, foram distribuídas pelos ha-
bituais anjos nomeadamente Luís Miguel de 
Castro e Carlos Lopes. Mais uma vez agrade-
cemos ao doador e voluntários por fazerem 
o trabalho de caridade que todos devemos 
praticar. Obrigado pela sua gentileza em 
ajudar os necessitados e por, num momen-
to, tornar o mundo num lugar melhor.
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MDC Media Group faz 
campanha de angariação 
de alimentos não perecíveis
MDC continua a missão de ajudar quem 
mais precisa com a campanha de anga-
riação de alimentos que tem estado ativa 
na Camões Square, no 722 da College St. 

A campanha Food Drive, promovida 
pela MDC, quer ajudar a minimizar 
as consequências da pandemia do 

novo coronavírus. 
Os alimentos angariados foram encami-

nhados para o Daily Bread Food Bank, em 
Toronto.

Para este evento, o CEO do Daily Bread 
Food Bank, Neill Hetherington, esteve pre-
sente e teceu algumas considerações.

“No one should go hungry during this 
difficulty time. Millions of people are get-
ting help from food banks. Food banks 
can’t do it alone and you can help. I would 
also like to highlight the numbers of orga-
nizations and individuals who came toge-
ther to say, we can do something, we can 
donate food, we can donate funds to make 
sure nobody goes without”

Gostaríamos de lembrar a nossa comu-
nidade que os centros de recolha de ali-
mentos não perecíveis continuam abertos 
e precisam da nossa ajuda. 

                               Francisco Pegado/MS

CEO do Daily Bread Food Bank, Neill Hetherington. Photos:Luciano Papparela
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A ministra da Saúde disse, esta quarta-
-feira (16), que está a haver um aumento 
da capacidade de testagem da covid-19 
e que o objetivo é disponibilizar 21700 
testes diários apenas no Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS).

Marta Temido lembrou, durante a 
conferência de imprensa regular 
para atualização de informação 

sobre a pandemia de covid-19 em Portu-
gal, que se evoluiu de uma situação em que 
apenas o Instituto Nacional de Saúde Dou-
tor Ricardo Jorge fazia testes para uma em 
que há uma rede de 102 prestadores que 
fazem esses testes, de laboratórios e hos-
pitais do Estado a laboratórios privados e 
universidades.  

O SNS, disse, é responsável por 48% dos 
testes “e o objetivo é disponibilizar 21700 
testes por dia, apenas no SNS”, um valor 
que é atualmente de 14.413. Para tal, acres-
centou, está a ser feito um investimento de 
8,4 milhões de euros.

Os parceiros privados e as universidades 
têm uma capacidade de 6700 testes por dia 
e potencial para atingirem 11 mil testes diá-
rios, acrescentou.  Marta Temido lembrou 
que foi assinado um protocolo entre o Ins-
tituto de Medicina Molecular, a Sociedade 
Francisco Manuel dos Santos e a Cruz Ver-
melha Portuguesa, “que possibilita o acesso 

a 3500 testes por dia”.
Segundo a governante, o dia em que até 

agora se fizeram mais testes foi em 11 de se-
tembro, com 21.976, alguns de repetição.

Na conferência de imprensa a ministra 
disse ainda que está a ser preparado um 
plano para fazer face ao outono e o inverno.

Sobre a aplicação “StayAway Covid” 
Marta Temido disse que, até esta quarta-
-feira (16) de manhã, já tinha sido descar-
regada 879 mil vezes e que foram introdu-
zidos 23 códigos, de 23 pessoas que estão 
positivas à doença.

A ministra pediu atenção para que não se 
descarreguem por engano outros produtos e 
disse que a aplicação está disponível para des-
carregar nas páginas da internet do Ministério 
da Saúde e da Direção-Geral da Saúde. 

Na mesma conferência de imprensa, a 
diretora-geral da saúde, Graça Freitas, dis-
se também que está a ser criado um grupo 
que fará uma “proposta de um referencial 
sobre eventos de massas”, dada a nova fase 
da epidemia, da dinâmica dos vírus e do co-
nhecimento que se tem dele.

Esse referencial, disse, será depois adap-
tado às circunstâncias, ao tipo de eventos e 
ao tipo de circulação das pessoas.

Graça Freitas disse não ter conhecimen-
to de nenhum caso de infeção relacionado 
com algum evento de massa.

JN/MS

SNS vai ter capacidade

para 21.700
testes por dia

Covid-19
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Os mais de 1,2 milhões de alunos, do 1.º 
ao 12.º ano, estão de regresso à esco-
la para mais um ano letivo que começa 
com novas regras para tentar minimizar 
os impactos da covid-19.

Ao longo desta semana, alguns esta-
belecimentos de ensino foram rea-
brindo, sendo esta quinta-feira (17) o 

último dia estabelecido pelo Ministério da 
Educação (ME) para reiniciar as atividades 
letivas presenciais.

No total, são mais de 5.300 escolas públi-

cas e cerca de mil privadas que neste novo 
ano seguem um conjunto de regras defini-
das pelo ME e pela Direção-Geral da Saúde 
devido à pandemia de covid-19.

O uso de máscaras é agora obrigatório 
para todos os funcionários assim como alu-
nos a partir do 2.º ciclo, o distanciamento 
físico será, sempre que possível, de pelo 
menos um metro e as escolas têm circuitos 
de circulação.

Outra das recomendações é a higieniza-
ção frequente dos espaços, mas para isso, 
alertam diretores e sindicatos, faltam fun-

cionários.
Do lado do Governo, o ministro da Edu-

cação voltou a assegurar esta semana que o 
sistema está preparado para responder aos 
problemas, nomeadamente a falta de fun-
cionários e docentes.

Tiago Brandão Rodrigues lembrou que há 
este ano mais 3.300 professores nas esco-
las, assim como mais 900 técnicos, desde 
psicólogos a terapeutas da fala.

No entanto, o novo ano letivo é encara-
do com preocupação pelos docentes com o 
Sindicato de Todos os Professores (STOP) 

a convocar uma greve que terminou na 
quinta-feira (17) para que os funcionários 
possam não ir trabalhar caso considerem 
que não estão garantidas as condições de 
segurança.

Outro dos problemas prende-se com os 
trabalhadores que pertencem a grupos de 
risco, nomeadamente no caso dos profes-
sores que criticam não poder recorrer ao 
teletrabalho, sobrando-lhes apenas a baixa 
médica.

Tal como os restantes funcionários pú-
blicos, tem de meter baixa, recebendo o sa-
lário apenas durante os primeiros 30 dias. 
Depois, as faltas continuam a ser justifica-
das, mas deixam de receber.

O novo ano letivo é também marcado 
pelo regresso à RTP Memória das aulas do 
#EstudoEmCasa, que começa com “revi-
sões” da matéria do ano passado.

À semelhança do que vai acontecer na 
maioria das salas de aula do país, nas pri-
meiras semanas o canal vai passar apenas 
conteúdos transmitidos no 3.º período do 
ano passado, para consolidação das apren-
dizagens.

Só dentro de um mês, a 19 de outubro, 
começam a ser transmitidas as novas aulas 
na RTP Memória.

Outra das soluções encontradas pelo 
ministério para tentar dar mais tempo aos 
alunos para recuperar e consolidar apren-
dizagens do ano passado foi aumentar os 
dias de aulas e diminuir as férias.

As medidas implementadas pretendem 
reduzir as hipóteses de ser preciso encerrar 
um estabelecimento de ensino devido a um 
surto de covid-19.

Os alunos irão estar agrupados em “bo-
lhas” e caberá aos serviços de saúde decidir 
o que fazer se surgirem casos positivos de 
covid-10, sendo que a opção deverá sempre 
passar por enviar para casa apenas o grupo 
que esteve em contacto com o doente.

O ensino à distância deverá ser sempre 
a última opção. No entanto, para que não 
volte a haver milhares de alunos sem aces-
so às aulas por falta de equipamentos ou de 
rede, o ministro garantiu esta semana que 
até ao final do primeiro período chegarão 
100 mil computadores às escolas.

JN/MS

Cerca de 1,2 milhões de alunos
de regresso à escola com novas regras

Educação

Mudanças de Costa surpreendem os próprios socialistas
Alguns secretários de Estado tinham má 
relação com ministros. Marta Temido 
exigiu saída de Jamila Madeira.

Em plena pandemia, António Costa 
decidiu mudar cinco secretários de 
Estado. Apesar de ter dito, em março, 

que “no meio da batalha não se mudam os 
generais”, a propósito dos ataques à direto-
ra-geral da Saúde, é agora o primeiro-mi-
nistro a remodelar a equipa, desde logo no 
Ministério que está a travar a guerra contra 
a covid-19. A saída de Jamila Madeira, que 
deixa de ser secretária de Estado Adjunta e 
da Saúde, é apontada como “surpreenden-
te” mesmo entre socialistas, que indicaram 
ao JN que foi Marta Temido quem fez ques-
tão de a excluir.

O outro lado da moeda desta exigência é 
a promoção de António Lacerda Sales, se-
cretário de Estado da Saúde, que teve mui-
tas vezes o protagonismo nas conferências 
de imprensa sobre a pandemia. Para o seu 
lugar entra Diogo Serras Lopes, vice do 
conselho diretivo da Administração Cen-
tral do Sistema de Saúde. 

Esta remodelação, que afetou os ministé-
rios da Saúde, da Educação, das Infraestru-
turas e Habitação e Mar, tem como pretex-
to a saída de José Apolinário de secretário 
de Estado das Pescas para concorrer a pre-

sidente da Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Algarve. Entra 
Teresa Coelho, licenciada em Direito com 
experiência no setor das pescas.

Mais surpresas
O presidente da República deu, esta 

quinta-feira (17) à tarde, posse aos secretá-
rios de Estado, em Belém, num dia de reu-
nião semanal com Costa, de quem esperava 
explicações sobre o apoio a Luís Filipe Viei-

ra, presidente do Benfica.
Também foi com surpresa que no próprio 

PS tomaram conhecimento de que Ana Pi-
nho deixa a Habitação. Até porque Costa 
apostou quer na criação desta secretaria de 
Estado, quer na ex-consultora da Câma-
ra de Lisboa para esta missão. “É estranho 
porque esteve na conceção da nova gera-
ção de políticas de habitação”, disse um 
socialista ao JN. Ana Pinho assumiu esta 

pasta em 2017, primeiro no Ministério do 
Ambiente.

A saída inesperada leva alguns socialistas 
a considerar que poderá tratar-se também 
neste caso de má relação com o ministro 
das Infraestruturas e da Habitação, Pedro 
Nuno Santos.

Também indicam que o ministro teria 
má relação com Alberto Souto de Miranda, 
secretário de Estado Adjunto e das Comu-
nicações, mas esta saída é explicada pelo 
facto de trocar o Governo pelo Banco de 
Fomento. Na equipa de Pedro Nuno Santos, 
Ana Pinho e Alberto Souto de Miranda são 
substituídos, respetivamente, por Marina 
Gonçalves e Hugo Santos Mendes.

Ministro quer assessores
O ministro apostou agora nos colabora-

dores mais próximos. Hugo Mendes é seu 
chefe de gabinete e também Marina Gon-
çalves, vice-presidente da bancada do PS, 
fez parte da sua equipa de assessores quan-
do era secretário de Estado dos Assuntos 
Parlamentares, no tempo da “geringonça”.

Quanto a Susana Amador, fonte do par-
tido disse ao JN que deixa as funções de se-
cretária de Estado da Educação por razões 
familiares, sendo substituída pela jurista 
Inês Ramires.

JN/MS

Remodelação
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Investigador da UA é co-autor de um 
artigo publicado que assinala que o ae-
roporto no Montijo viola dois dos pilares 
do Pacto Ecológico Europeu.

A transformação da base aérea do 
Montijo em aeroporto civil choca 
com o Pacto Ecológico Europeu. A 

conclusão está presente num artigo publi-

cado na revista Science e tem como autores 
o investigador José Alves, da Universidade 
de Aveiro, e Maria Dias, investigadora da 
BirdLife International.

“A decisão do estado português em 
avançar com o aeroporto do Montijo vio-
la dois dos principais pilares do Pacto 
Ecológico Europeu: combater a mudança 
climática global e reverter a crise da bio-

diversidade”, indica o comunicado da Uni-
versidade de Aveiro. O artigo revela que há 
uma “contradição entre a intenção da Co-
missão Europeia em alterar as economias 
europeias para modelos mais sustentáveis 
(Pacto Ecológico Europeu) e a autorização 
ambiental emitida por um estado membro 
(Portugal) para a construção do aeroporto 
do Montijo, no coração da maior zona hú-

mida do país, o estuário do Tejo”.
Os investigadores assinalam ainda que o 

“estuário do Tejo é um grande hub interna-
cional para as aves migradoras que usam a 
rota migratória do Atlântico Este, servindo 
de ponte entre as áreas de reprodução lo-
calizadas no hemisfério norte e as áreas de 
invernada no sul da Europa e em África, es-
timando-se que seja utilizada por cerca de 
300,000 aves aquáticas”.

Perante este cenário, os investigadores 
apelam “ao Governo que pare o projeto e 
faça de Portugal um caso de sucesso na im-
plementação do Pacto Ecológico Europeu”. 
Os investigadores notam que apesar do 
impacto da covid-19 no tráfego aéreo, “a 
empresa privada que promove e financia o 
aeroporto do Montijo anunciou que perma-
nece firme no seu compromisso de avançar 
com o projeto e o governo Português anun-
ciou publicamente o seu apoio ao mesmo 
em junho, julho e setembro, quando as 
consequências da pandemia na indústria 
da aviação já eram claras”.

José Alves e Maria Dias consideram por 
isso que “este é um exemplo evidente de uma 
tentativa de um estado membro em descon-
siderar diretrizes de conservação, acordos 
internacionais de proteção de espécies e 
habitats e os anúncios que o próprio gover-
no faz na promoção de um futuro mais sus-
tentável e sem emissões de carbono. Dada 
a função do estuário do Tejo em albergar 
espécies de toda a rota migratória, incluin-
do aquelas que beneficiam de programas 
de conservação financiados publicamente 
noutros locais da sua área de distribuição, 
“outros países irão muito provavelmente 
considerar Portugal como responsável pelas 
consequências negativas deste desenvolvi-
mento no estuário do Tejo”.

“O estudo de impacte ambiental do aero-
porto do Montijo tem sido muito criticado, 
devido à falta de dados e informação, erros 
técnicos e adoção de critérios subjetivos”, 
apontam os biólogos.

JN/MS

Aeroporto do Montijo colide com
o Pacto Ecológico Europeu, diz estudo
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PSD leva à AR projeto para majorar 
apoios a ex-trabalhadores 
açorianos da Cofaco
O PSD levou na quinta-feira (17) ao par-
lamento um projeto de lei que pretende 
majorar os apoios sociais aos ex-traba-
lhadores da conserveira açoriana Cofa-
co, para “dar força de lei” a uma propos-
ta inscrita no Orçamento do Estado.

A iniciativa que foi debatida na sessão 
plenária da Assembleia da República 
é “uma proposta de lei que visa re-

solver em definitivo a situação muito difícil 
que os ex-trabalhadores da Cofaco atual-
mente vivem”, explicou à agência Lusa o 
deputado social-democrata Paulo Moniz.

O parlamentar açoriano lembrou que “a 
fábrica encerrou em 2018, com a promessa 
de, em janeiro de 2020, haver uma nova”.

Porém, lamentou, “não só não há uma 
nova fábrica, como muitos dos trabalhado-
res, nesta altura, já perderam direito a sub-
sídio de desemprego e estão completamen-
te desamparados e em grandes dificuldades 
de subsistência”. É por isso que o PSD quer 
“dar força de lei” às verbas que já foram 
inscritas no Orçamento do Estado, mas que 
ainda não foram aplicadas.

A proposta pretende “duplicar o perío-
do de vigência do subsídio de desemprego, 
majorá-lo em 20%, majorar em 20% os be-
neficiários do rendimento social de inser-
ção e majorar em 25% os abonos de famí-
lia”, estendendo esses apoios até janeiro de 
2024. “Noto que esta preocupação já foi ob-
jeto de uma resolução unânime na Assem-

bleia Legislativa Regional dos Açores, na 
própria Assembleia da República, através 
de recomendações ao Governo. Havendo 
esta unanimidade de todos os quadrantes 
políticos para a solução, o que se espera é 
que, naturalmente, a lei seja aprovada por 
unanimidade”, afirmou Paulo Moniz.

Em maio de 2018, a conserveira Cofaco, 
dona do atum Bom Petisco, encerrou a fá-
brica da ilha do Pico, despedindo 162 tra-
balhadores, com o compromisso de abrir 
uma nova fábrica até janeiro de 2020, com 
capacidade inicial para 100 trabalhadores 
e a possibilidade de aumentar o efetivo até 
250. Dois meses depois, o PCP apresentou 
um projeto de resolução, aprovado por 
unanimidade na Assembleia da Repúbli-
ca, que recomendava ao Governo a cria-
ção de um “regime especial e transitório 
de facilitação de acesso, majoração de va-
lor e prolongamento de duração de apoios 
sociais aos trabalhadores em situação de 
desemprego” na ilha do Pico. A proposta, 
entretanto integrada no Orçamento do Es-
tado para 2020, também por iniciativa dos 
comunistas, ainda não foi, no entanto, re-
gulamentada.

“Perante a inação do Governo da Repú-
blica”, em julho deste ano, os deputados do 
PSD Paulo Moniz, António Ventura e Adão 
Silva entregaram no parlamento o projeto 
de lei que prevê a criação de majorações de 
apoios sociais para os ex-trabalhadores.

AO/MS

Governo dos Açores prolonga 
situação de calamidade pública 
em cinco ilhas
O Governo dos Açores prorrogou a 
situação de calamidade pública nas 
ilhas de Santa Maria, São Miguel, Ter-
ceira, Pico e Faial, bem como a situa-
ção de alerta nas ilhas Graciosa, São 
Jorge, Flores e Corvo, até dia 1 de 
outubro.

Em reunião extraordinária do Con-
selho do Governo realizada segun-
da-feira, dia 14 de setembro, por 

videoconferência, o executivo regional 
decidiu prorrogar a situação de calami-
dade pública nas ilhas de Santa Maria, 
São Miguel, Terceira, Pico e Faial até às 
24 horas do dia 1 de outubro; bem como 
a situação de alerta, nas ilhas Graciosa, 
São Jorge, Flores e Corvo, igualmente 
até ás 24 horas do dia 1 de outubro.

A decisão do Governo dos Açores 
prende-se com o facto de à data de 14 
de setembro de 2020 existirem 46 casos 
positivos ativos nas ilhas de São Miguel, 
Terceira, Pico e Graciosa.

O Conselho de Governo decidiu ain-
da, determinar que, após a reabertura 
do espaço marítimo nacional a navios de 
cruzeiros e iates provenientes de portos 
internacionais, deve ser promovida a 
normalização da atracagem desses na-
vios nos portos e marinas do arquipéla-
go, desde que os respetivos passageiros 
façam teste à chegada, salvo se a Autori-
dade de Saúde Regional assim o dispen-

sar atendendo ao tempo de viagem sem 
escalas e à ausência de sintomatologia.

“Acresce que, perante a evolução da 
situação da pandemia a nível global, 
e tendo em conta as ligações aéreas do 
exterior às ilhas de Santa Maria, São Mi-
guel, Terceira, Pico e Faial, continua a 
justificar-se a prorrogação da declara-
ção da situação de calamidade pública 
nestas ilhas, bem como a prorrogação 
da situação de alerta nas ilhas Graciosa, 
São Jorge, Flores e Corvo”, lê-se no co-
municado do executivo.

AO/MS

Câmara da Ribeira Grande cede 
terreno para construção de 
moradias unifamiliares
A Câmara da Ribeira Grande cedeu à 
cooperativa de habitação Nossa Vila 
Nossa Casa, CRL, um terreno com 
cerca de 3500 m² para construção de 
16 moradias unifamiliares. 

O terreno era pertença da autar-
quia e a cedência foi a título gra-
tuito, indica nota de imprensa.

A escritura de cedência do terreno 
formalizou o apoio da edilidade à coope-
rativa. “Este é um momento importante 
para as partes envolvidas pois permite-
-nos dar continuidade a uma política de 
apoios no que à habitação diz respeito, 
permitindo que os cooperantes possam 
ter acesso a um local onde poderão edi-
ficar as suas moradias”, disse Alexandre 
Gaudêncio, presidente da autarquia ci-
tado na mesma nota.

O presidente da Câmara da Ribeira 
Grande, que se fez acompanhar por Cá-
tia Sousa, acrescentou que o “projeto de 
loteamento já deu entrada nos serviços 
camarários, prevendo-se que a constru-
ção das primeiras moradias arranque o 
mais rápido possível”.

A aposta neste tipo de solução “faz 
parte da estratégia local de habitação, 
cujo documento está para parecer das 
entidades competentes”, acrescentou o 
autarca, referindo, a propósito, que “a 
estratégia local de habitação é um do-
cumento importante porque vai permi-
tir perceber as carências habitacionais 
que existem no concelho e, ao mesmo 
tempo, permitir candidaturas a finan-
ciamentos comunitárias tendo em vista 
colmatar as lacunas identificadas”.

AO/MS

Governo dos Açores e Federação 
Agrícola não abdicam de reforço 
de ajudas de Bruxelas
O Governo Regional e a Federação Agrí-
cola dos Açores não abdicam da inclu-
são, no programa específico para as 
regiões ultraperiféricas (POSEI), de um 
aumento para a região na “mesma di-
mensão” das ajudas do primeiro pilar da 
Política Agrícola Comum (PAC).

“Aquilo que se reclama é que, para o 
POSEI - Programa de Opções Especí-
ficas para fazer face ao Afastamento e 

à Insularidade, haja um reforço na mesma 
dimensão do que vai acontecer para as aju-
das do primeiro pilar da PAC, que foi avan-
çado pela Comissão Europeia (CE) que será 
de 4,4%”, declarou o secretário regional da 
Agricultura e Florestas, João Ponte.

O titular da pasta da Agricultura esteve 
reunido com o presidente da Federação 
Agrícola dos Açores (FAA), Jorge Rita, para 
passar em revista temas pendentes entre 
ambas as partes sobre as necessidades do 
setor nos Açores e os apoios regionais e co-
munitários disponíveis.

João Ponte afirmou que os elementos 
disponíveis na mesa das negociações com 
Bruxelas “não garantem este aumento” nas 
ajudas do primeiro pilar, que são os paga-
mentos diretos aos agricultores, assumidos 
nos Açores por via do POSEI, havendo que 
“trabalhar para anular a proposta inicial da 
CE”, que aponta para uma redução de ver-
bas de 3,9%, e “ir mais além”.

O POSEI representa anualmente cerca 
de 70 milhões de verbas oriundas da União 
Europeia para o setor agrícola nos Açores.

O governante referiu ainda a necessi-
dade imperiosa de assegurar que a taxa de 
cofinanciamento do PRORURAL+, se man-

tenha nos 85% no âmbito dos projetos a 
apoiar para o setor.

João Ponte adiantou que vai ser lança-
do um novo aviso para os agricultores que 
queiram reconverter as suas explorações 
da atividade leiteira para a carne, uma vez 
que ainda existem quotas disponíveis, ten-
do sido assumido junto da FAA a antecipa-
ção das ajudas das quotas de leite para os 
produtores, em 2021.

Aos jornalistas, o líder da FAA, Jorge 
Rita, congratulou-se com o novo aviso para 
os agricultores que queiram reconverter as 
suas explorações da atividade leiteira para 
a carne, bem como a antecipação das aju-
das, em 2021.

Jorge Rita considerou relevante um ou-
tro aviso que vai ser aberto para promover 
a reforma antecipada dos agricultores, que 
irá permitir a entrada de jovens agriculto-
res no setor, que ficarão com as explora-
ções dos pais, mediante incentivos.

O dirigente associativo defendeu ainda a 
necessidade de “harmonizar o preço do ga-
sóleo agrícola”, em todas as ilhas e para to-
dos os agricultores, cujas candidaturas se-
rão abertas em outubro, já no próximo ano.

Jorge Rita entende, no quadro dos apoios 
comunitários, que é necessário estarem 
“muito atentos” no âmbito do POSEI, por-
que “nem tudo está salvaguardado.

Defendeu também a necessidade de man-
ter a taxa de comparticipação do PRORU-
RAL + em 85%, salvaguardando o dirigente 
que o Parlamento Europeu “concorda com 
as revindicações” do setor nos Açores.

AO/MS
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Câmara de Lobos apoia 175 alunos 
com empréstimo de manuais escolares
O município de Câmara de Lobos volta a 
apoiar este ano 175 alunos do concelho, 
não abrangidos pela ação social edu-
cativa, com o empréstimo de manuais 
escolares. Este apoio representa, desde 
2016, um investimento de 28.924,32€, 
suportados pelo orçamento municipal, 
refere a autarquia em comunicado.

Desde o ano letivo 2016/2017 que a 
Câmara Municipal de Câmara de 
Lobos tem vindo a apoiar os alunos 

do 1.º ciclo do ensino básico, sem escalão, 
através do empréstimo de manuais esco-
lares. Este ano letivo 2020/2021, a Câmara 
Municipal adquiriu 544 manuais escolares, 
que serão entregues a 175 alunos.

A Câmara Municipal de Câmara de Lo-
bos, desde o ano letivo 2016/2017, apoiou 
979 alunos do concelho, com 2.912 ma-
nuais escolares. Esse apoio representa um 
investimento de 28.924,32€. Segundo a 
vice-presidente da autarquia, Sónia Perei-
ra, este apoio surge como resposta à “dis-
criminação praticada pelo Governo cen-

tral, que exclui as Regiões Autónomas do 
programa de distribuição gratuita de ma-
nuais escolares, de acordo com o dispos-
to no artigo 242.º da Lei de Orçamento de 
Estado 2020”. O Município de Câmara de 
Lobos entende que “esta medida deveria 
ser extensível à Região, não penalizando as 
famílias dos alunos a frequentar as nossas 
escolas.” Por conseguinte, o município de 
Câmara de Lobos, numa lógica de não pre-
judicar os alunos do concelho, que de acor-
do com a mesma nota “veem vedado o seu 
direito a uma medida que abrange a gene-
ralidade das famílias portuguesas do con-
tinente”, procedeu à aquisição de manuais 
para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, 
sem escalão, de acordo com o definido no 
Regulamento da Ação Social Educativa, em 
vigor, considerando que os alunos posicio-
nados nos 1.º, 2.º e 3.º escalões são apoiados 
pelo Governo Regional.

“Este apoio é efetuado a título de emprés-
timo no sentido da racionalização de recur-
sos económicos e ambientais”, conclui.

JM/MS

Albuquerque promete para breve novas 
medidas de apoio empresarial
O presidente do Governo Regional anun-
ciou, esta semana, que dentro em breve, 
vão ser conhecidas novas medidas de 
apoio ao nível do setor empresarial.

Miguel Albuquerque, que falava na 
inauguração da DS Crédito no Ca-
niço, referiu que, em primeiro lu-

gar, está a salvaguarda da saúde pública e, 
depois, o Executivo vai alocar todos os re-
cursos para apoiar as empresas, empresá-
rios e famílias. O chefe do Governo voltou 
a manifestar a sua insatisfação com o facto 
de muita gente estar a considerar que a Re-
gião já vive uma situação de normalidade 
e estar a ser descuidada no uso da másca-

ra e no distanciamento social. “Há retoma 
gradual da economia. O do imobiliário é 
um dos setores que está a crescer”, disse. 
Mas, “a nossa prioridade continua a ser a 
salvaguarda da saúde pública”, prosseguiu. 
O governante alertou que para a pandemia 
continuar controlada na Madeira, será pre-
ciso manter cuidados. Sobre a filial, o presi-
dente do Governo sublinhou que, na Região, 
foram faturados 10 milhões de euros e gera-
das poupanças no crédito para os respetivos 
clientes, na ordem dos 50 milhões de euros.

Assim, o presidente do Governo entende 
que aquela é uma empresa de sucesso e que 
trabalha no interesse das famílias.

JM/MS

“Não existe qualquer coerência entre o que 
é dito e o que é feito pelo presidente da 
CMF”, afirma Joana Silva
Vereadores social-democratas eleitos à 
Câmara Municipal do Funchal lamenta-
ram, esta quarta-feira (16), no fim de mais 
uma reunião, a falta de reconhecimento 
aos funcionários da autarquia por parte 
do Executivo e a incapacidade que este 
demonstra de lidar, em democracia, com 
opiniões e sugestões diferentes, mesmo 
que sendo benéficas para o Funchal.

“Temos um Executivo Municipal que 
não ouve, que não discute e que cada 
vez mais se revela incapaz de cumprir 

com os princípios da democracia a que está 
obrigado, relegando para segundo plano 
propostas que são positivas para a cidade 
e para os Munícipes e que apenas por má 
vontade não são tidas em conta nem muito 
menos aprovadas nesta casa”. A afirmação 
é da vereadora Joana Silva que, nesta quar-
ta-feira (16), lamentou a postura do presi-
dente da Câmara Municipal do Funchal e 
da sua vereação face à sugestão apresen-
tada, pelo PSD, para premiar os funcioná-
rios da autarquia que estiveram na linha da 
frente e que nunca deixaram de trabalhar, 
em plena pandemia.

“Consideramos que, independentemen-
te da forma ou de quem apresentou a pro-
posta, este reconhecimento ao trabalho 
que foi assumido, com coragem e determi-
nação, pelos funcionários desta autarquia, 

devia fazer-se sentir pelo Executivo e o que 
vemos é que a proposta do PSD, que visava 
esse objetivo, nem foi discutida na semana 
passada nem hoje”, reforça a social-demo-
crata, sublinhando que nesta e em muitas 
outras atitudes que têm sido recorrentes 
fica claro “que não existe qualquer coe-
rência sobre o que é dito e o que é feito por 
parte deste presidente”, que se diz ao lado 
dos seus funcionários mas “é o primeiro a 
negar-lhes qualquer tipo de beneficio”.

Joana Silva que vai mais longe quando 
vinca não fazer qualquer sentido a negação 
deste reconhecimento ou, quanto muito, a 
sua discussão, quando a Câmara faz outros 
tantos reconhecimentos a quem está de 
fora, menosprezando o papel dos seus fun-
cionários, “aqueles que estiveram na linha 
da frente e que garantiram que a autarquia 
continuasse a funcionar e a cumprir o seu 
papel e serviço público”.

Propostas que não foram votadas “por-
que o presidente mandou sair os seus ve-
readores e impediu o quórum necessário 
à votação que, hoje, continuam a ser ig-
noradas, o que contrasta com a postura de 
elevação que devia existir nesta matéria”, 
lembra a vereadora, lamentando que não 
exista o reconhecimento devido aos Ho-
mens e Mulheres que, também aqui e nesta 
autarquia, foram exemplo.

JM/MS

Carlos Teixeira
Managing Partner
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Canadá e EUA chegaram a acordo 
nas tarifas do alumínio
No final, a grande guerra tarifária de 
2020 não durou muito. No momento em 
que o Canadá estava prestes a anunciar 
as suas próprias tarifas sobre produtos 
feitos com alumínio americano, os EUA 
anunciaram que os dois países tinham 
chegado a um acordo. 

O anúncio surgiu esta terça-feira (15) 
e significa que aumentar tarifas 
pode não ser a opção mais inteli-

gente, o que não significa que elas possam 
ir embora tão cedo. 

Em agosto quando os EUA anunciaram 
que iam colocar uma taxa de 10% sobre as 
importações canadianas de alumínio a vi-
ce-primeira-ministra Chrystia Freeland 
disse que a decisão dos EUA era absurda, 
porque ia prejudicar o seu próprio povo 
num momento em que a economia estava a 

sofrer a crise mais profunda desde a Gran-
de Depressão, porque qualquer americano 
que comprasse uma lata de sumo ou cer-
veja, um carro ou uma bicicleta iria sofrer 
com este aumento. 

A boa notícia é que Freeland agora na 
pasta das Finanças não foi obrigada a in-
troduzir as suas próprias tarifas até porque 
elas também seriam prejudiciais para os 
canadianos. 

Mas no final, os americanos parecem ter 
conseguido aquilo que realmente queriam 
que é colocar um limite para a quantidade 
de alumínio que os produtores canadianos 
podem enviar para os EUA. 

Os economistas defendem que ainda as-
sim o acordo é bom para ambos os lados 
porque os canadianos têm tarifas reduzidas 
e os americanos obtiveram uma quota.

CBC/MS

Custos com abrigos duplicaram 
em Toronto durante a pandemia
O custo médio mensal de cada cama 
num abrigo que Toronto opera dupli-
cou desde o início da pandemia, já que 
obrigou a autarquia a manter a distân-
cia física entre as camas para evitar a 
transmissão do novo coronavírus. 

O autarca John Tory diz que agora 
existe uma oportunidade para in-
vestir em milhares de novas uni-

dades de affordable houses. Tory falava 
esta terça-feira (15) aos jornalistas e pe-
diu aos dois governos que contribuíssem 
com $733,5 milhões para criar 3.000 no-
vas casas para alugar a preços acessíveis 
nos próximos dois anos. O autarca expli-
cou que devido às atuais circunstâncias 

este tipo de casas é mais económico do 
que construir mais abrigos. 

O custo de operação de uma cama 
num abrigo antes da pandemia era de 
cerca de $3.300 por mês e agora ultra-
passa os $6.000. John Tory disse que 
pode disponibilizar affordable houses a 
um custo de $2.000 por mês se os dois 
governos apoiarem a proposta. 

Se Toronto deslocar 3.000 pessoas de 
abrigos para estas habitações pode pou-
par cerca de $15 milhões por mês e $180 
milhões por ano. O plano da autarquia é 
para construir 40.000 novas unidades de 
affordable houses ao longo dos próximos 
10 anos.

CP24/MS
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Murder suspect had been charged 
with possession of a knife in 2018, 
court documents show
Two years before allegedly stabbing 
his parents to death in their Etobico-
ke home, Tiberio Barcelos was char-
ged with possession of a knife, court 
records show.

The charge, laid in October 2018, 
was withdrawn in December 2018 
as part of a diversion program. 

Details of why the charge was withdra-
wn were not listed on the court records, 
but diversion programs typically allow 
Crown prosecutors to withdraw minor 
charges, avoiding a criminal record for 
the accused, if the accused completes 
mental health counselling or commu-
nity service.

At the time of the 2018 charge, Ti-
berio Barcelos’s address was listed at 
the same King George Road home in 

Weston Village where his parents, Joao 
Barcelos, 64, and Iva Barcelos, 59, were 
found by police Saturday afternoon 
with multiple stab wounds.

Later that afternoon police found 
Tiberio Barcelos, 28, dead after being 
struck by a UP Express train. Police said 
in a news release that he was not living 
at the King George home.

“We’re appealing to the public, wit-
nesses or anyone with information 
about the whereabouts of Tiberio Bar-
celos prior to the homicide,” said Alex 
Li, a media relations officer with the 
Toronto Police Service.

Anyone with information is asked to 
contact police at 416-808-7400, Crime 
Stoppers anonymously at 416-222-TIPS 
(8477).

TheStar/MS

Canadá manterá fronteira
com os EUA fechada até
pelo menos 21 de outubro

O governo federal vai estender o encer-
ramento da fronteira terrestre com os 
EUA por mais 30 dias, até 21 de outubro. 

Otava está a aguardar que os ameri-
canos provem que estão a conseguir 
controlar os casos de COVID-19 an-

tes de abrir a fronteira para viagens não es-
senciais entre os dois países. 

A fronteira entre os dois países está fe-
chada há meses, e como os casos de Co-
vid-19 continuam elevados em vários 
estados americanos, os dois países concor-
daram em continuar a manter a fronteira 
encerrada para viagens não essenciais.  

O encerramento resultou numa queda 
dramática no tráfego entre os dois países, 
embora os trabalhadores essenciais, como 
condutores de camiões e profissionais de 

saúde, ainda consigam atravessar por terra. 
O governo federal também tomou medi-

das para conter o movimento de america-
nos pelo Canadá a caminho do Alasca - os 
americanos com destino ao estado do norte 
foram limitados a cinco travessias no oeste 
do Canadá e são obrigados a viajar direta-
mente até ao seu destino final sem fazerem 
paragens. 

Se os americanos violarem a lei de qua-
rentena do Canadá podem ser multados 
até $750.000 ou condenados a seis meses 
de prisão. Os americanos são proibidos de 
se dirigirem a parques nacionais, locais de 
lazer e locais de turismo e recebem uma 
etiqueta para pendurarem no seu espelho 
retrovisor que indica a data em que devem 
deixar o Canadá.

CBC/MS
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13 CONTESTANTS  6 DAYS  1 WINNER 

HOSTED BY CATARINA BALÇA & CHARLY PRINCE
WITH SPECIAL PERFORMANCES BY PETER SERRADO & RUBY ANDERSON

WATCH EVERY NIGHT FROM MON SEPT 21 TO SAT SEPT 26 AT 8:30PM TO SEE WHO WINS!



5a jornada 
25 de outubro

Benfica Belenenses

FC Porto Gil Vicente

Moreirense Marítimo

Farense Rio Ave

Guimarães Braga

Famalicão Boavista

Tondela Portimonense

Nacional Paços Ferreira

Santa Clara Sporting

21a jornada 
28 de fevereiro

Tondela Gil Vicente

Famalicão Farense

FC Porto Sporting

Moreirense Belenenses

Benfica Rio Ave

Guimarães Boavista

Nacional Braga

Portimonense Marítimo

Santa Clara Paços Ferreira

13a jornada 
10 de janeiro

Braga Marítimo

Nacional Sporting

Famalicão FC Porto 

Moreirense Guimarães

Rio Ave Portimonense

Belenenses Paços Ferreira

Benfica Tondela

Boavista Santa Clara

Farense Gil Vicente

29a jornada 
25 de abril

Famalicão Tondela

Belenenses Gil Vicente

Moreirense FC Porto 

Farense Portimonense

Braga Sporting

Boavista Marítimo

Nacional Guimarães

Rio Ave Paços Ferreira

Benfica Santa Clara

6a jornada 
01 de novembro

Portimonense Santa Clara

Belenenses Farense

Sporting Tondela

Gil Vicente Guimarães

Paços Ferreira FC Porto 

Boavista Benfica

Rio Ave Moreirense

Marítimo Nacional

Braga Famalicão

22a jornada 
07 de março

Braga Guimarães

Sporting Santa Clara

Boavista Famalicão

Gil Vicente FC Porto 

Paços Ferreira Nacional

Belenenses Benfica

Rio Ave Farense

Portimonense Tondela

Marítimo Moreirense

14a jornada 
17 de janeiro

Paços Ferreira Braga

Tondela Boavista

Guimarães Farense

Gil Vicente Marítimo

Portimonense Belenenses

FC Porto Benfica

Sporting Rio Ave

Nacional Moreirense

Santa Clara Famalicão

30a jornada 
02 de maio

Marítimo Braga

Portimonense Rio Ave

FC Porto Famalicão

Gil Vicente Farense

Guimarães Moreirense

Paços Ferreira Belenenses

Sporting Nacional

Tondela Famalicão

Santa Clara Boavista

9a jornada 
06 de dezembro

FC Porto Tondela

Belenenses Braga

Moreirense Gil Vicente

Famalicão Sporting

Guimarães Portimonense

Nacional Santa Clara

Rio Ave Boavista

Benfica Paços Ferreira

Farense Marítimo

25a jornada 
06 de abril

FC Porto Santa Clara

Nacional Portimonense

Farense Braga

Rio Ave Gil Vicente

Guimarães Tondela

Belenenses Boavista

Benfica Marítimo

Moreirense Sporting

Famalicão Paços Ferreira

17a jornada 
03 de fevereiro

Famalicão Moreirense

Rio Ave Nacional

Benfica Guimarães

Boavista Gil Vicente

Paços Ferreira Tondela

Farense Santa Clara

Belenenses FC Porto 

Marítimo Sporting

Braga Portimonense

33a jornada 
16 de maio

Rio Ave FC Porto 

Paços Ferreira Gil Vicente

Braga Moreirense

Belenenses Santa Clara

Farense Tondela

Boavista Portimonense

Marítimo Guimarães

Benfica Sporting

Famalicão Nacional

10a jornada 
20 de dezembro

Braga Rio Ave

Paços Ferreira Boavista

Gil Vicente Benfica

Portimonense Famalicão

Tondela Moreirense

Sporting Farense

Marítimo Belenenses

FC Porto Nacional

Santa Clara Guimarães

26a jornada 
11 de abril

Sporting Famalicão

Marítimo Farense

Portimonense Guimarães

Boavista Rio Ave

Gil Vicente Moreirense

Gil Vicente Benfica

Braga Belenenses

Santa Clara Nacional

Tondela FC Porto 

18a jornada 
07 de fevereiro

Boavista Nacional

Marítimo Santa Clara

Belenenses Guimarães

Gil Vicente Sporting

Farense Moreirense

Rio Ave Tondela

Braga FC Porto 

Benfica Famalicão

Paços Ferreira Portimonense

34a jornada 
19 de maio

Nacional Rio Ave

Sporting Marítimo

Moreirense Famalicão

FC Porto Belenenses

Santa Clara Farense

Portimonense Braga

Tondela Paços Ferreira

Gil Vicente Boavista

Guimarães Benfica

7a jornada 
08 de novembro

Moreirense Paços Ferreira

Nacional Gil Vicente

Tondela Santa Clara

Farense Boavista

Benfica Braga

FC Porto Portimonense

Famalicão Marítimo

Guimarães Sporting

Belenenses Rio Ave

23a jornada 
14 de março

Farense Belenenses

Nacional Marítimo

FC Porto Paços Ferreira

Moreirense Rio Ave

Benfica Boavista

Famalicão Braga

Santa Clara Portimonense

Tondela Sporting

Guimarães Gil Vicente

15a jornada 
24 de janeiro

Benfica Nacional

Belenenses Tondela

Marítimo Paços Ferreira

Braga Gil Vicente

Moreirense Portimonense

Boavista Sporting

Famalicão Guimarães

Rio Ave Santa Clara

Farense FC Porto 

31a jornada 
09 de maio

Belenenses Portimonense

Farense Guimarães

Famalicão Santa Clara

Marítimo Gil Vicente

Rio Ave Sporting

Braga Paços Ferreira

Benfica FC Porto 

Moreirense Nacional

Boavista Tondela

8a jornada 
29 de novembro

Sporting Moreirense

Gil Vicente Rio Ave

Tondela Guimarães

Boavista Belenenses

Santa Clara FC Porto 

Marítimo Benfica

Paços Ferreira Famalicão

Portimonense Nacional

Braga Farense

24a jornada 
21 de março

Braga Benfica

Boavista Farense

Gil Vicente Nacional

Portimonense FC Porto 

Paços Ferreira Moreirense

Marítimo Famalicão

Sporting Guimarães

Rio Ave Belenenses

Santa Clara Tondela

16a jornada 
31 de janeiro

Tondela Farense

Moreirense Braga

Gil Vicente Paços Ferreira

Nacional Famalicão

Sporting Benfica

FC Porto Rio Ave

Portimonense Boavista

Guimarães Marítimo

Santa Clara Belenenses

32a jornada 
12 de maio

Portimonense Moreirense

Nacional Benfica

FC Porto Farense

Paços Ferreira Marítimo

Guimarães Famalicão

Gil Vicente Braga

Santa Clara Rio Ave

Tondela Belenenses

Sporting Boavista

4a jornada 
18 de outubro

Boavista Guimarães

Sporting FC Porto 

Rio Ave Benfica

Paços Ferreira Santa Clara

Belenenses Moreirense

Gil Vicente Tondela

Braga Nacional

Farense Famalicão

Marítimo Portimonense

20a jornada 
21 de fevereiro

Marítimo FC Porto 

Farense Benfica

Sporting Portimonense

Belenenses Nacional

Gil Vicente Santa Clara

Boavista Moreirense

Paços Ferreira Guimarães

Braga Tondela

Rio Ave Famalicão

12a jornada 
03 de janeiro

Marítimo Boavista

Sporting Braga

Gil Vicente Belenenses

FC Porto Moreirense

Tondela Famalicão

Portimonense Farense

Guimarães Nacional

Paços Ferreira Rio Ave

Santa Clara Benfica

28a jornada 
21 de abril

Sporting Belenenses

Tondela Nacional

Paços Ferreira Farense

Santa Clara Moreirense

Gil Vicente Famalicão

Portimonense Benfica

FC Porto Guimarães

Braga Boavista

Marítimo Rio Ave

2a jornada 
25 - 28 de setembro

Braga 18 Santa Clara

Marítimo 18 Tondela

Benfica 18 Moreirense

Boavista 18 FC Porto

Farense 18 Nacional

Gil Vicente 18 Portimonense

Paços Ferreira 18 Sporting

Rio Ave 18 Guimarães

Belenenses 18 Famalicão

3a jornada 
02 - 04 de outubro

Moreirense 18 Boavista

Guimarães 18 Paços Ferreira 

Santa Clara 18 Gil Vicente

FC Porto 18 Marítimo

Tondela 18 Braga

Nacional 18 Belenenses

Benfica 18 Farense

Farense 18 Rio Ave

Portimonense 18 Sporting

19a jornada 
14 de fevereiro

FC Porto Boavista

Moreirense Benfica

Santa Clara Braga

Portimonense Gil Vicente

Nacional Farense

Guimarães Rio Ave

Famalicão Belenenses

Sporting Paços Ferreira

Tondela Marítimo

11a jornada 
27 de dezembro

Farense Paços Ferreira

Famalicão Gil Vicente

Benfica Portimonense

Moreirense Santa Clara

Boavista Braga

Rio Ave Marítimo

Nacional Tondela

Guimarães FC Porto 

Belenenses Sporting

27a jornada 
18 de abril

Guimarães Santa Clara

Nacional FC Porto 

Farense Sporting

Belenenses Marítimo

Boavista Paços Ferreira

Famalicão Portimonense

Moreirense Tondela

Benfica Gil Vicente

Rio Ave Braga

1a jornada 
18 - 21 de setembro

Famalicão 18 Benfica

Guimarães 18 Belenenses 

Nacional 18 Boavista

Sporting 18 Gil Vicente

FC Porto 18 Braga

Santa Clara 18 Marítimo

Moreirense 18 Farense

Tondela 18 Rio Ave

Portimonense 18 Paços Ferreira

APRESENTADO POR



5a jornada 
25 de outubro

Benfica Belenenses

FC Porto Gil Vicente

Moreirense Marítimo

Farense Rio Ave

Guimarães Braga

Famalicão Boavista

Tondela Portimonense

Nacional Paços Ferreira

Santa Clara Sporting

21a jornada 
28 de fevereiro

Tondela Gil Vicente

Famalicão Farense

FC Porto Sporting

Moreirense Belenenses

Benfica Rio Ave

Guimarães Boavista

Nacional Braga

Portimonense Marítimo

Santa Clara Paços Ferreira

13a jornada 
10 de janeiro

Braga Marítimo

Nacional Sporting

Famalicão FC Porto 

Moreirense Guimarães

Rio Ave Portimonense

Belenenses Paços Ferreira

Benfica Tondela

Boavista Santa Clara

Farense Gil Vicente

29a jornada 
25 de abril

Famalicão Tondela

Belenenses Gil Vicente

Moreirense FC Porto 

Farense Portimonense

Braga Sporting

Boavista Marítimo

Nacional Guimarães

Rio Ave Paços Ferreira

Benfica Santa Clara

6a jornada 
01 de novembro

Portimonense Santa Clara

Belenenses Farense

Sporting Tondela

Gil Vicente Guimarães

Paços Ferreira FC Porto 

Boavista Benfica

Rio Ave Moreirense

Marítimo Nacional

Braga Famalicão

22a jornada 
07 de março

Braga Guimarães

Sporting Santa Clara

Boavista Famalicão

Gil Vicente FC Porto 

Paços Ferreira Nacional

Belenenses Benfica

Rio Ave Farense

Portimonense Tondela

Marítimo Moreirense

14a jornada 
17 de janeiro

Paços Ferreira Braga

Tondela Boavista

Guimarães Farense

Gil Vicente Marítimo

Portimonense Belenenses

FC Porto Benfica

Sporting Rio Ave

Nacional Moreirense

Santa Clara Famalicão

30a jornada 
02 de maio

Marítimo Braga

Portimonense Rio Ave

FC Porto Famalicão

Gil Vicente Farense

Guimarães Moreirense

Paços Ferreira Belenenses

Sporting Nacional

Tondela Famalicão

Santa Clara Boavista

9a jornada 
06 de dezembro

FC Porto Tondela

Belenenses Braga

Moreirense Gil Vicente

Famalicão Sporting

Guimarães Portimonense

Nacional Santa Clara

Rio Ave Boavista

Benfica Paços Ferreira

Farense Marítimo

25a jornada 
06 de abril

FC Porto Santa Clara

Nacional Portimonense

Farense Braga

Rio Ave Gil Vicente

Guimarães Tondela

Belenenses Boavista

Benfica Marítimo

Moreirense Sporting

Famalicão Paços Ferreira

17a jornada 
03 de fevereiro

Famalicão Moreirense

Rio Ave Nacional

Benfica Guimarães

Boavista Gil Vicente

Paços Ferreira Tondela

Farense Santa Clara

Belenenses FC Porto 

Marítimo Sporting

Braga Portimonense

33a jornada 
16 de maio

Rio Ave FC Porto 

Paços Ferreira Gil Vicente

Braga Moreirense

Belenenses Santa Clara

Farense Tondela

Boavista Portimonense

Marítimo Guimarães

Benfica Sporting

Famalicão Nacional

10a jornada 
20 de dezembro

Braga Rio Ave

Paços Ferreira Boavista

Gil Vicente Benfica

Portimonense Famalicão

Tondela Moreirense

Sporting Farense

Marítimo Belenenses

FC Porto Nacional

Santa Clara Guimarães

26a jornada 
11 de abril

Sporting Famalicão

Marítimo Farense

Portimonense Guimarães

Boavista Rio Ave

Gil Vicente Moreirense

Gil Vicente Benfica

Braga Belenenses

Santa Clara Nacional

Tondela FC Porto 

18a jornada 
07 de fevereiro

Boavista Nacional

Marítimo Santa Clara

Belenenses Guimarães

Gil Vicente Sporting

Farense Moreirense

Rio Ave Tondela

Braga FC Porto 

Benfica Famalicão

Paços Ferreira Portimonense

34a jornada 
19 de maio

Nacional Rio Ave

Sporting Marítimo

Moreirense Famalicão

FC Porto Belenenses

Santa Clara Farense

Portimonense Braga

Tondela Paços Ferreira

Gil Vicente Boavista

Guimarães Benfica

7a jornada 
08 de novembro

Moreirense Paços Ferreira

Nacional Gil Vicente

Tondela Santa Clara

Farense Boavista

Benfica Braga

FC Porto Portimonense

Famalicão Marítimo

Guimarães Sporting

Belenenses Rio Ave

23a jornada 
14 de março

Farense Belenenses

Nacional Marítimo

FC Porto Paços Ferreira

Moreirense Rio Ave

Benfica Boavista

Famalicão Braga

Santa Clara Portimonense

Tondela Sporting

Guimarães Gil Vicente

15a jornada 
24 de janeiro

Benfica Nacional

Belenenses Tondela

Marítimo Paços Ferreira

Braga Gil Vicente

Moreirense Portimonense

Boavista Sporting

Famalicão Guimarães

Rio Ave Santa Clara

Farense FC Porto 

31a jornada 
09 de maio

Belenenses Portimonense

Farense Guimarães

Famalicão Santa Clara

Marítimo Gil Vicente

Rio Ave Sporting

Braga Paços Ferreira

Benfica FC Porto 

Moreirense Nacional

Boavista Tondela

8a jornada 
29 de novembro

Sporting Moreirense

Gil Vicente Rio Ave

Tondela Guimarães

Boavista Belenenses

Santa Clara FC Porto 

Marítimo Benfica

Paços Ferreira Famalicão

Portimonense Nacional

Braga Farense

24a jornada 
21 de março

Braga Benfica

Boavista Farense

Gil Vicente Nacional

Portimonense FC Porto 

Paços Ferreira Moreirense

Marítimo Famalicão

Sporting Guimarães

Rio Ave Belenenses

Santa Clara Tondela

16a jornada 
31 de janeiro

Tondela Farense

Moreirense Braga

Gil Vicente Paços Ferreira

Nacional Famalicão

Sporting Benfica

FC Porto Rio Ave

Portimonense Boavista

Guimarães Marítimo

Santa Clara Belenenses

32a jornada 
12 de maio

Portimonense Moreirense

Nacional Benfica

FC Porto Farense

Paços Ferreira Marítimo

Guimarães Famalicão

Gil Vicente Braga

Santa Clara Rio Ave

Tondela Belenenses

Sporting Boavista

4a jornada 
18 de outubro

Boavista Guimarães

Sporting FC Porto 

Rio Ave Benfica

Paços Ferreira Santa Clara

Belenenses Moreirense

Gil Vicente Tondela

Braga Nacional

Farense Famalicão

Marítimo Portimonense

20a jornada 
21 de fevereiro

Marítimo FC Porto 

Farense Benfica

Sporting Portimonense

Belenenses Nacional

Gil Vicente Santa Clara

Boavista Moreirense

Paços Ferreira Guimarães

Braga Tondela

Rio Ave Famalicão

12a jornada 
03 de janeiro

Marítimo Boavista

Sporting Braga

Gil Vicente Belenenses

FC Porto Moreirense

Tondela Famalicão

Portimonense Farense

Guimarães Nacional

Paços Ferreira Rio Ave

Santa Clara Benfica

28a jornada 
21 de abril

Sporting Belenenses

Tondela Nacional

Paços Ferreira Farense

Santa Clara Moreirense

Gil Vicente Famalicão

Portimonense Benfica

FC Porto Guimarães

Braga Boavista

Marítimo Rio Ave

2a jornada 
25 - 28 de setembro

Braga 18 Santa Clara

Marítimo 18 Tondela

Benfica 18 Moreirense

Boavista 18 FC Porto

Farense 18 Nacional

Gil Vicente 18 Portimonense

Paços Ferreira 18 Sporting

Rio Ave 18 Guimarães

Belenenses 18 Famalicão

3a jornada 
02 - 04 de outubro

Moreirense 18 Boavista

Guimarães 18 Paços Ferreira 

Santa Clara 18 Gil Vicente

FC Porto 18 Marítimo

Tondela 18 Braga

Nacional 18 Belenenses

Benfica 18 Farense

Farense 18 Rio Ave

Portimonense 18 Sporting

19a jornada 
14 de fevereiro

FC Porto Boavista

Moreirense Benfica

Santa Clara Braga

Portimonense Gil Vicente

Nacional Farense

Guimarães Rio Ave

Famalicão Belenenses

Sporting Paços Ferreira

Tondela Marítimo

11a jornada 
27 de dezembro

Farense Paços Ferreira

Famalicão Gil Vicente

Benfica Portimonense

Moreirense Santa Clara

Boavista Braga

Rio Ave Marítimo

Nacional Tondela

Guimarães FC Porto 

Belenenses Sporting

27a jornada 
18 de abril

Guimarães Santa Clara

Nacional FC Porto 

Farense Sporting

Belenenses Marítimo

Boavista Paços Ferreira

Famalicão Portimonense

Moreirense Tondela

Benfica Gil Vicente

Rio Ave Braga

1a jornada 
18 - 21 de setembro

Famalicão 18 Benfica

Guimarães 18 Belenenses 

Nacional 18 Boavista

Sporting 18 Gil Vicente

FC Porto 18 Braga

Santa Clara 18 Marítimo

Moreirense 18 Farense

Tondela 18 Rio Ave

Portimonense 18 Paços Ferreira

APRESENTADO POR



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

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

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

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

Subscreva hoje!

24 horas por dia, 7 dias por semana.

SÁBADO, 19 DE SETEMBRO
 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 - Nesta altura do ano 
Viana do Castelo fica bastante mais 
colorida e ainda mais bonita: tudo 
graças à Procissão ao Mar, Tapetes 
Floridos, Desfile da mordomia, 
algumas das muitas tradições da 
cidade minhota estarão esta semana 
no Portugal à Vista. 

 15h00 It´s Showtime

16h00 Caminhos da história 

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline - Esta semana, Adriana 
Marques e Catarina Balça mostram-
nos o trailer de um documentário 
muito falado nas redes sociais 
porque retrata, precisamente, o uni-
verso da social media, falam-nos do 
romance assumido de Luísa Sonza 
e Vitão e contam-nos tudo sobre o 
suposto fim do programa “Keeping 
Up With The Kardashians”. 

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 21h00 Here’s The Thing -Esta semana Ma-
nuel DaCosta convidou Nick Migliori, 
CEO da Executek international para 
o Here’s the thing. A segurança 19 
anos depois da queda das Torres 
Gémeas esteve no centro da conver-
sa com este empresário do ramo.

21h30 Musicbox

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 20 DE SETEMBRO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal à vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 It´s Showtime

 11h00 À Volta da Música 
com Francisco Tavares

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul - Os dias já estão mais 
frios e as árvores a transformar-se 
em tons de dourado, vermelho e 
castanho. Por isso, no Body&Soul 
desta semana vamos dar as boas 
vindas ao Outono! Desde a casa e o 
guarda-roupa ao sistema imunitário 
e planos de atividades, há muito para 
nos inspirar nesta estação.

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime - A dupla de DJs 
Mayze X Faria escolheu o Navio Gil 
Eannes, atracado na antiga doca 
comercial de Viana do Castelo, como 
palco para partilha de sets num 
cenário idílico de Portugal. 

 17h30 Timeline

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé - Esta semana 
vamos conversar com o amante 
das artes e realizador Coréon Dú. 
Teremos o nosso momento musical e 
o Top 10 das músicas mais tocadas. 

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da Música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 21h00 Stella’s Studio - Stella’s Studio is 
celebrating its one-year Anniversary!  
Our host Stella Jurgen visits the 
“Rêve de Moi” art opening reception 
in Yorkville. An interview with an art-
ist and graphic designer from Moura, 
Alentejo, Sílvia Lézico and a special 
feature on “The Lucky Duckies”, a 
revival band from Lisbon.  A special 
“THANK YOU” to all the featured 
artists on “Stella’s Studio”.

.

 21h30 Musicbox

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 21 DE SETEMBRO 
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox 

 08h30 Espaço Mwangolé

 09h00 Gente com História

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 Musicbox

16h00 Espaço Mwangolé 

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Luso Life Beat Series

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 We Need to Talk

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 22 DE SETEMBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox

 08h30 Caminhos da Energia

 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 Musicbox 

16h00 Timeline

16h30 Portugal à Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Luso Life Beat Series

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé 

00h00 It´s Showtime

00h30 Timeline

01h00 Portugal À Vista

01h00 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 23 DE SETEMBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox

08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente com História

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 Musicbox 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Luso Life Beat Series

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 24 DE SETEMBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox 

 08h30 Caminhos da Energia 

 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 Musicbox

16h00 It’s Showtime

16h30 Here’s the Thing

17h00 Estação de Serviço 

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Luso Life Beat Series

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 25 DE SETEMBRO

 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

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 Portugal À Vista

16h30 Timeline

17h00 Espaço Mwangolé 

17h30 Body & Soul

18h00 Roundtable - Análise do editorial do 
Milénio Stadium; Ponto da situação 
da pandemia; 19 anos depois da 
queda das Torres Gémeas como está 
o mundo? Mais seguro? Apresenta-
dor: Manuel DaCosta. Convidados: 
Fernando Rio e Vince Nigro

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Luso Life Beat Series

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show
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Testes à COVID-19 em farmácias 
está para breve
Todos os habitantes de Ontário assin-
tomáticos que quiserem fazer o teste à 
COVID-19 vão poder evitar as filas dos 
centros de testes da província porque 
em breve vão poder fazer o teste na sua 
farmácia local. A confirmação surgiu 
esta terça-feira (15), através do Premier 
Doug Ford. 

Nos últimos dias as pessoas têm rela-
tado filas em muitos centros de tes-
tes em toda a GTA e algumas pessoas 

chegam a esperar três horas para fazer um 
teste à Covid-19. 

O presidente da Câmara Municipal de 
Toronto tinha pedido à província para es-
tender o horário nos centros de testes por-
que alguns habitantes informaram que ti-
nham sido rejeitados. 

Ford foi questionado esta terça-feira (15) 
pelos jornalistas sobre as filas para fazer um 
teste à Covid-19 e disse que uma das formas 
de resolver o problema era através de testes 

a assintomáticos nas farmácias, o que pode-
ria vir a ser anunciado nos próximos dias. 

O ministro da Educação, Stephen Lecce, 
também disse aos jornalistas que as unida-
des móveis de teste da província vão poder 
ser usadas nas escolas caso seja necessário. 

Ontário lidera agora o número de testes 
à Covid-19 em todo o país e terça-feira (15) 
tinha realizado mais de 27,000 testes. A 
ministra da Saúde, Christine Elliott, contou 
que as autoridades de saúde tinham ante-
cipado um aumento das filas para realizar 
testes sobretudo com o regresso às aulas, 
mas explicou que não tinham previsto que 
as filas fossem tão longas. Ford acredita que 
quando os assintomáticos puderem ser tes-
tados em farmácias vão aliviar as filas dos 
centros de testes. O modelo já está a ser uti-
lizado em Alberta onde a Loblaws oferece o 
teste à Covid-19 em todas as suas farmácias 
desde agosto.

CP24/MS

Tribunais vão poder usar Metro 
Toronto Convention Centre para 
ouvir jurados
Depois de terem sido suspensos du-
rante seis meses por causa da pan-
demia, os tribunais de Ontário ten-
tam agora regressar à normalidade 
e em Toronto os jurados vão poder 
ser convocados para o Metro Toronto 
Convention Centre. 

O espaço passou a ser usado pelos 
tribunais a partir desta quarta-
-feira (16) e vai apoiar o Superior 

Court of Justice e o Civil Superior Court 
of Justice. 

O Tribunal Superior de Ontário sus-
pendeu temporariamente as operações 

presenciais em meados de março de-
vido a preocupações com o novo coro-
navírus e os processos criminais e civis 
ficaram suspensos até junho.

Num documento divulgado na sema-
na passada, o ministério informou que 
funcionários do Governo visitaram o 
Metro Toronto Convention Centre e fi-
zeram uma avaliação para identificar se 
o espaço tinha condições para receber 
os jurados. Entre outras medidas o pú-
blico e os funcionários vão ser obrigados 
a usar mascaras.

CP24/MS
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Um estudo desenvolvido por investi-
gadores do Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos 
(CIBIO-InBIO) concluiu que 278 áreas 
protegidas costeiras africanas podem ser 
“potencialmente afetadas” pela subida 

dos níveis do mar nos próximos 80 anos.

O estudo, publicado na revista cientí-
fica Bioscience, indica que esta su-
bida dos níveis do mar afetará assim 

“27 dos 33 países costeiros africanos”, indi-

ca, em comunicado, o centro da Universi-
dade do Porto.

Os investigadores José Carlos Brito e Ma-
risa Naia do CIBIO-InBIO advertem para a 
necessidade de adotar medidas “imediatas” 
para mitigar os efeitos da subida do nível do 

mar, uma das consequências das alterações 
climáticas resultante do degelo das calotes 
polares e da expansão térmica oceânica.

Apesar de a maioria das áreas protegidas 
afetadas se situar no Sul e Norte de África, 
os autores do estudo, citados no comunica-
do, advertem que “50% das 15 áreas pro-
tegidas mais importantes localizam-se na 
áfrica ocidental”.

“Em 14 destas áreas protegidas, mais de 
50% da área será potencialmente inunda-
da”, referem.

Em quatro das áreas protegidas, as inun-
dações podem atingir os 90%, avisam.

O estudo indica também que algumas 
das áreas protegidas prioritárias em termos 
de atuação ficam em países em desenvol-
vimento, com “escassos recursos alocados 
à conservação da natureza e deficiências 
em recursos humanos especializados para 
fazer face aos impactos da subida do nível 
do mar”, dando como exemplo a Guiné-
-Bissau e a Mauritânia.

“Estes países devem ser alvo de atenção 
global, nomeadamente financeira e técni-
ca, para se poderem implementar medidas 
de gestão eficazes. A ausência de tomada 
de medidas de gestão conduzirá potencial-
mente à perda irreparável de ecossistemas, 
fauna e flora únicos”, asseguram os inves-
tigadores.

Tais resultados devem, no entanto, ser 
entendidos como “o melhor cenário possí-
vel”, acrescentam. 

Ainda que as estimativas recentes apon-
tem para um aumento de 243 centímetros 
do nível do mar até 2100, os investigadores 
alertam que, em algumas regiões, esse va-
lor poderá ser “superior”, dada a velocida-
de de degelo das calotes polares.

JN/MS
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Subida do mar pode afetar
278 áreas protegidas de África nos próximos 80 anos

Agências de viagens de Cabo Verde
pedem “reabertura imediata” de fronteiras
As agências de viagens e turismo de 
Cabo Verde defendem a “reabertura 
imediata” das fronteiras para ultrapas-
sar os momentos difíceis das empresas 
por falta de voos comerciais internacio-
nais, disse um membro da associação.

“As agências de viagens continuam na 
mesma, porque temos agora essa in-
definição na data da abertura e essa 

incerteza no amanhã que nós não sabemos 
o que é que vai acontecer, principalmente 
para a agências de ‘in coming’ – as que re-
cebem visitantes em Cabo Verde – é muito 
difícil porque não se pode planificar nada”, 
afirmou Luísa Giorgensen, do conselho di-
retivo da Associação das Agências de Via-
gens e Turismo de Cabo Verde (AAVTCV).

Cabo Verde não recebe voos comerciais 
internacionais desde 19 de março, devido à 
pandemia de covid-19, tendo inicialmente 
anunciado a retoma em 30 de junho, mas 
com o recrudescer de casos, tanto na Eu-
ropa como nas ilhas, a retoma dos voos co-
merciais foi novamente adiada.

Em entrevista à agência Lusa no final de 
julho, o ministro do Turismo e Transportes, 
Carlos Santos, disse que Cabo Verde deve-
ria retomar voos comerciais internacionais 
na segunda quinzena de agosto, mas um 
mês depois essa previsão ainda não se con-
cretizou e não há nova indicação.

A membro do conselho diretivo da AA-
VTCV considerou que o medo inicial do 
vírus já foi ultrapassado e as pessoas e em-
presas já têm informações suficientes sobre 
a doença.

Por isso, defendeu que neste momento 
“não há razões” para continuar com o con-
finamento. “Há que haver uma abertura”, 
advogou Luísa Giorgensen, que deu como 
exemplo a estratégia adotada pela Suécia, 
que no seu entender teve “consequências 

positivas” para a economia.
“Achamos que deverá haver uma aber-

tura, a população já está acostumada, já 
sabe como agir”, disse a responsável asso-
ciativa, para quem os efeitos para as em-
presas do setor são enormes, acreditando 
que algumas já devem estar fechadas e ou-
tras estão a seguir o mesmo caminho.

“Porque sem rendimento, sem poder 
trabalhar, não há como sustentar. Acho 
que se não houver um posicionamento do 
Governo para uma abertura imediata, ou 
então com uma data precisa do momento 
de abertura, vai ser a morte para as empre-
sas”, previu Luísa Giorgensen.

A responsável lembrou que essas empre-
sas já estão há seis meses na mesma situa-
ção, que todas têm as suas despesas, e que 

há uma altura em que chegam a um limite, 
onde não se pode fazer mais nada, e “o fe-
cho é o caminho”.

“As palavras são incerteza e indefinição, 
e assim não se pode planificar”, lamentou.

Desde o início da pandemia, o país já rea-
lizou vários voos de repatriamento e desde 
01 de agosto tem um “corredor aéreo” com 
Portugal para “voos essenciais” nos dois 
sentidos, que obrigam à apresentação de 
testes negativos à covid-19 realizado nas 72 
horas antes da viagem.

Luísa Giorgensen aproveitou para con-
gratular o Governo pelos voos essenciais, 
que começaram com a TAP e no mês de 
outubro está previsto serem feitos também 
pela companhia Açores Airlines (SATA), 
com voos com destino à Praia.

“Já é um fôlego, mas isso não chega por-
que os voos não estão abertos. Temos al-
guns clientes a perguntar, temos grupos 
formados que poderão querer vir, fazer a 
mudança das datas, mas essa indefinição 
está a emperrar e nós não podemos fazer 
nada enquanto continuar nessa incerteza”, 
salientou.

A procura turística deverá recuar este 
ano a níveis de 2009, devido à pandemia de 
covid-19, com a perda de 536 mil turistas 
face à previsão inicial do Governo.

A previsão consta de um documento de 
suporte ao Orçamento Retificativo para 
2020 que entrou este mês em vigor e que 
aponta para uma quebra de 58,8% na pro-
cura turística, face aos 819 mil turistas que 
o arquipélago recebeu em 2019.

O Governo estimava antes da pandemia 
de covid-19 um crescimento da procu-
ra turística de 6,6%, aproximando-se da 
meta anual de um milhão de turistas, de-
pois de um crescimento de 7% em 2019.

Contudo, na previsão do Governo que 
consta do documento de suporte orçamen-
tal revisto, Cabo Verde deverá receber este 
ano apenas 337.555 turistas. Deste total, 
170.778 são turistas que já visitaram o país 
no primeiro trimestre de 2020, pelo que até 
final do ano o país deverá receber pouco 
mais de 165.000 turistas.

O turismo representa praticamente 25% 
do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo 
Verde e a revisão em forte baixa das previ-
sões para 2020 reflete-se desde logo numa 
quebra de 66,1% nas receitas com o setor.

As receitas com o turismo renderam em 
2019 um máximo histórico de 43.103 mi-
lhões de escudos (389 milhões de euros), 
mas segundo a previsão do Governo de-
verão cair este ano para 15.086 milhões de 
escudos (136 milhões de euros).

A21/MS
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O ex-presidente angolano José Eduar-
do dos Santos será ouvido pela justiça 
brasileira, a pedido da defesa de Lula da 
Silva, que tenta provar a inocência do 
antigo mandatário num caso sobre trá-
fico de influências.

A informação foi confirmada à Lusa 
pelo escritório de advocacia que de-
fende Lula da Silva, que explicou que 

foi expedida para Angola, por vias diplo-
máticas, uma carta rogatória com pergun-
tas destinadas a José Eduardo dos Santos.

Em causa está uma acusação de que 
Lula teria interferido no Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico e Social 
(BNDES) para a concessão de uma linha de 
crédito para a construtora brasileira Ode-
brecht, destinada à exportação de serviços 
para Angola, na época que José Eduardo 
dos Santos governava o país.

Segundo a acusação, essa concessão teria 
levado a Odebrecht a fazer doações ao Par-
tido dos Trabalhadores (PT).

“A defesa do ex-presidente Lula, através 
do advogado Cristiano Zanin, apresentou 
algumas perguntas ao ex-presidente José 
Eduardo Santos. As perguntas procuram 
reforçar o caráter frívolo das acusações fei-
tas contra Lula da Silva pela Operação Lava 
Jato”, indicou o escritório de advocacia.

“Mais especificamente, visam demons-
trar que a Odebrecht já prestava serviços 
de engenharia em Angola desde o final da 
década de 1970 e já dispunha de linhas de 
crédito de entidades brasileiras de fomen-
to para essa finalidade muito antes dos 
Governos do ex-presidente Lula (2003-
2010)”, acrescentou a defesa em declara-
ções à Lusa.

No início do mês, um tribunal regional 
brasileiro arquivou uma ação penal seme-
lhante àquela que José Eduardo dos Santos 
foi chamado agora a depor, e que acusava 
Lula da Silva de alegada participação em 
fraudes de contratos da Odebrecht em An-
gola com o BNDES.

Por unanimidade, os juízes do Tribunal 
Federal Regional da 1.ª Região (TRF-1) consi-
deraram não haver elementos nos autos que 

justificassem a continuação do processo.
A acusação tinha sido feita pelo Ministé-

rio Público no Distrito Federal, que indicou 
que Lula atuou juntamente com o BNDES 
“e outros órgãos de Brasília” para favorecer 
a construtora Odebrecht em empréstimos 
para obras de engenharia em Angola.

Agora, a defesa do histórico líder do PT 
tenta também que seja arquivada a ação em 
que o ex-presidente angolano será ouvido.

“A defesa mostra, ainda, que todas as 
acusações que estão a ser feitas no Brasil 
contra Lula fazem parte de um fenómeno 
que foi descrito pelos advogados do ex-
-presidente em 2016 como ‘lawfare’, que 

consiste no uso estratégico do Direito para 
fins ilegítimos, inclusive o de perseguição 
política”, acrescentaram os advogados do 
antigo chefe de Estado.

O processo em causa corre na 10ª Vara 
Federal de Brasília, com o juiz Vallisney 
Oliveira. A defesa do ex-presidente Lula 
da Silva advogou ainda não saber a data 
em que o depoimento de José Eduardo dos 
Santos ocorrerá.

Lula da Silva já foi condenado em dois 
processos por corrupção, e está a ser alvo de 
pelo menos outras sete investigações. Este-
ve preso durante 580 dias, tendo sido colo-
cado em liberdade em novembro passado.

Lula da Silva sempre negou todas as 
acusações e diz ser vítima de perseguição 
judicial executada por pessoas que têm 
ambições políticas. Lançada em 2014, a 
operação Lava Jato trouxe a público um 
enorme esquema de corrupção de empre-
sas públicas, como a Petrobras, implicando 
dezenas de altos responsáveis políticos e 
económicos, e levando à prisão de muitos 
deles, como o antigo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, que foi condenado pelo anti-
go juiz Sergio Moro.
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Lula pede depoimento de José Eduardo dos Santos 

para tentar provar inocência
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Brasil ultrapassa 134 mil mortos 
e 4,4 milhões de casos
O Brasil registou esta quarta-feira, dia 
16 de setembro, 987 mortos e 36820 
casos de covid-19, totalizando 134106 
óbitos e 4.419.083 desde o início da 
pandemia ao país, em 26 de fevereiro.

De acordo com um boletim divul-
gado recentemente pelo Ministé-
rio da Saúde, a taxa de letalidade 

da covid-19 no país está em 3,0%, sendo 
que a taxa de incidência é agora de 63,8 
mortes e de 2102,9 casos por cada 100 
mil habitantes.

Atualmente, as autoridades brasi-
leiras investigam a possível relação de 
2428 óbitos com a doença causada pelo 
novo coronavírus.

No Brasil, país lusófono mais afeta-
do pela pandemia, 3.720.312 pacientes 
infetados já recuperaram da doença e 
564.665 infetados estão sob acompa-
nhamento médico, segundo dados de 
quarta-feira (16).

São Paulo (909.428), Bahia (287.685), 
Minas Gerais (258.595) e Rio de Janeiro 
(246.182) são os estados que apresentam 
o maior número de casos confirmados 
do novo coronavírus. Tendo em conta o 
número de óbitos, as unidades federati-
vas mais afetadas são São Paulo (33.253), 
Rio de Janeiro (17.342), Ceará (8.764) e 
Pernambuco (7.933).

O Brasil permanece como o terceiro 
país do mundo com maior número de 
casos de covid-19 e o segundo em mor-

tes, atrás apenas dos Estados Unidos.
A pandemia de covid-19 já provocou 

pelo menos 936.095 mortos e mais de 
29,6 milhões de casos de infeção em 196 
países e territórios, segundo um balanço 
feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo 
coronavírus detetado no final de de-
zembro, em Wuhan, uma cidade do 
centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à 
China como centro da pandemia em fe-
vereiro, o continente americano é ago-
ra o que tem mais casos confirmados e 
mais mortes.

JN/MS

Brasil diz estar a finalizar 
míssil balístico
O ministro da Defesa brasileiro, Fernan-
do Azevedo e Silva, disse que o Brasil 
está a finalizar o desenvolvimento de um 
míssil balístico que terá um alcance de 
até 300 quilómetros e precisão de até 30 
metros.

O míssil de cruzeiro tático AV-TM 300 
está em “fase final de desenvolvi-
mento” e dará às forças armadas 

brasileiras um “poder de dissuasão muito 
grande”, disse o ministro aos jornalistas, 
na terça-feira (15), num evento realizado 
na cidade de Manaus, no norte do país.

O desenvolvimento deste projétil faz 
parte do projeto Astros 2020, lançado em 
2011 durante o Governo de Dilma Rousseff, 
através do qual foi concedido um emprés-
timo de 45 milhões de reais (hoje cerca de 
sete milhões de euros) para adquirir um 
novo sistema de defesa capaz de lançar 
aqueles mísseis.

“Resta muito pouco para [o míssil AV-
-TM 300] complementar a artilharia de 
foguetes do exército brasileiro, o que nos 
dará um poder de dissuasão muito gran-
de”, disse Azevedo e Silva, em declarações 
recolhidas pela Agência Brasil.

O ministro da Defesa previu que as pri-
meiras unidades poderiam ser entregues 
entre 2021 e 2022.

As armas estão a ser desenvolvidas pela 
empresa brasileira Avibrás e terão capaci-
dade para ultrapassar os limites do territó-
rio nacional.

Atualmente, a família de foguetes Astros 
é composta por quatro modelos, mas estes 
têm um alcance menor, que varia entre 30 
e 80 quilómetros.

O principal objetivo do AV-TM 300, se-
gundo o ministro, será desestimular possí-
veis ameaças estrangeiras.

Por outro lado, o projeto Astro 2020 in-
clui outras iniciativas para dotar o Brasil de 
“meios capazes de fornecer suporte de fogo 
de longo alcance, com alta precisão e letali-
dade”, além da instalação de um centro de 
instrução e bases administrativas.
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Um grupo de países ricos, que represen-
tam 13% da população mundial, já ad-
quiriu metade das futuras doses de vaci-
na contra a covid-19 em estudo, indicou 
um relatório da organização não-gover-
namental Oxfam.

O objetivo destes países, que incluem 
os Estados Unidos (EUA), Reino 
Unido, UE e Japão, é garantir o for-

necimento junto de múltiplos concorren-

tes, na esperança de que pelo menos uma 
das vacinas em estudo se revele eficaz, 
uma política que agrava as dificuldades que 
a maior parte da população mundial terá 
para conseguir vacinas, de acordo com o 
relatório, divulgado na quarta-feira (16).

Em maio, os EUA assinaram vários con-
tratos para garantir a produção e entre-
ga de vacinas, caso os ensaios clínicos em 
curso sejam bem sucedidos, já a partir de 
outubro, podendo ser distribuídas no prazo 

de 24 horas, após autorização sanitária.
A empresa farmacêutica AstraZeneca, 

parceira da Universidade de Oxford, assi-
nou a maioria destes contratos, mas a Sa-
nofi, Pfizer, Johnson & Johnson, a empresa 
norte-americana de biotecnologia Moder-
na, o laboratório Sinovac na China e o ins-
tituto russo Gamaleia também venderam 
centenas de milhões de doses em todo o 
mundo, por vezes em parceria com fabri-
cantes locais.

Segundo a Oxfam, já foram assinados 
contratos com cinco destes fabricantes na 
fase 3 de ensaios clínicos para 5,3 mil mi-
lhões de doses, 51% dos quais para países 
desenvolvidos, incluindo, além dos EUA, 
Reino Unido, UE e Japão, também Austrá-
lia, Hong Kong, Suíça e Israel. Os números 
não incluem compras a fabricantes que es-
tão ainda em fases inferiores no desenvol-
vimento de vacinas.

O restante foi prometido à Índia (sede do 
gigantesco fabricante Serum Institute of 
India), Bangladesh, China, Brasil, Indoné-
sia e México, de acordo com a Oxfam.

Os Estados Unidos, com 330 milhões de 
habitantes, reservaram um total de 800 
milhões de doses junto de seis fabricantes, 
enquanto a UE, com 450 milhões de habi-
tantes, comprou pelo menos 1,5 mil mi-
lhões de doses, de acordo com uma conta-
gem da agência de notícias France-Presse 
(AFP). “O acesso vital às vacinas não deve 
depender de onde se vive ou de quanto di-
nheiro se tem”, criticou um responsável da 
Oxfam, Robert Silverman.

A Oxfam também denunciou o boico-
te dos Estados Unidos a um mecanismo 
de mutualização internacional de vacinas 
apoiado pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS), que carece de financiamento 
para poder oferecer imunização em países 
em desenvolvimento.

Há cerca de uma semana, o secretário-

-geral da ONU, António Guterres, anun-
ciou que a OMS precisa de 35 mil milhões 
de dólares (29,3 mil milhões de euros) para 
os programas de desenvolvimento e distri-
buição de vacinas, tratamentos e diagnós-
ticos contra a covid-19.

Em maio, a OMS criou o programa ACT 
Accelerator, com apoio da UE, para finan-
ciar investigações sobre respostas médicas 
à pandemia e, posteriormente, distribuí-
-las em países sem poder aquisitivo.

No entanto, o organismo só conseguiu 
arrecadar menos de 10% do total neces-
sário para garantir o acesso às vacinas dos 
países em desenvolvimento, três mil mi-
lhões de dólares (2,5 mil milhões de euros).

Pelo menos 15 mil milhões de dólares 
(12,6 mil milhões de euros) vão ser neces-
sários nos próximos três meses “para não 
perder a janela de oportunidade e potenciar 
o uso das novas vacinas” contra a covid-19 
que tiverem sucesso, sublinhou Guterres.

Nessa altura, o diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, e a presi-
dente da Comissão Europeia, Ursula von 
der Leyen, que participaram numa reunião 
do conselho do programa ACT Accelera-
tor, recordaram que, se a pandemia não for 
travada nos países em desenvolvimento, 
poderá regressar aos desenvolvidos, ainda 
que haja vacinas e melhores terapias.

A pandemia de covid-19 já provocou 
pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6 
milhões de casos de infeção em 196 países e 
territórios, segundo um balanço feito pela 
agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo co-
ronavírus detetado no final de dezembro, 
em Wuhan, uma cidade do centro da Chi-
na. Depois de a Europa ter sucedido à Chi-
na como centro da pandemia em fevereiro, 
o continente americano é agora o que tem 
mais casos confirmados e mais mortes.
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Países mais ricos
já reservaram metade das 
futuras doses de vacinas

Covid-19

Aviões de guerra das forças armadas 
da China entraram, esta quinta-feira 
(17), no espaço aéreo de Taiwan, se-
gundo o ministério da defesa, no dia 
em que um alto funcionário norte-a-
mericano aterrou no território apesar 
dos protestos de Pequim.

O avião de ataque antissubmarino 
PLA Y-8 entrou na madrugada 
de quinta-feira (17) brevemente 

no lado sudoeste da zona de identifica-
ção de defesa aérea da ilha e foi adverti-
do pela força aérea de Taiwan, segundo 
o ministério da Defesa de Taiwan.

Uma série de aviões de guerra do 
exército chinês voou para o sudoeste 
de Taiwan nos últimos dias, no que a 
Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, 
descreveu como incidentes “graves 
provocações”, que aumenta as tensões 
no Estreito de Taiwan e afetam a paz e a 
estabilidade regionais.

A última incursão - antes da visita 
do vice-secretário de Estado dos EUA, 
Keith Krach, - visa servir como um 
alerta para os EUA e Taiwan, conside-
ram analistas.

Krach chegou quinta-feira (17) a Tai-
pé, para a visita de mais alto nível pelo 
Departamento de Estado norte-ame-
ricano a Taiwan. Tinha um encontro 
marcado com a Presidente de Taiwan, 

Tsai Ing-wen, e outras autoridades im-
portantes da ilha, segundo o ministério 
dos Negócios Estrangeiros de Taiwan.

A aproximação a Taipé é altamente 
sensível para Pequim.

China e Taiwan vivem como dois ter-
ritórios autónomos desde 1949, altura 
em que o antigo governo nacionalista 
chinês se refugiou na ilha, após a derro-
ta na guerra civil frente aos comunistas.

Mas a China considera Taiwan como 
território sob a sua soberania e opõe-se 
a qualquer tipo de interação oficial entre 
outros países e a ilha.

Pequim já advertiu os EUA contra o 
envio de Krach à ilha. Na segunda-fei-
ra, o porta-voz do ministério dos Negó-
cios Estrangeiros da China, Wang Wen-
bin, exortou os EUA a “interromperem 
todas as formas de intercâmbio oficial 
com Taiwan”, para evitarem sérios da-
nos nas relações China - EUA.

Em agosto passado, o secretário de 
Saúde dos EUA, Alex Azar, tornou-se o 
até então mais alto funcionário do Go-
verno norte-americano a deslocar-se a 
Taiwan, desde que os dois lados rompe-
ram os laços formais, em 1979, quando 
os EUA aceitaram a “política de uma só 
China”, que pressupõe que Pequim é o 
único governo legitimo de todos os ter-
ritórios chineses.

JN/MS

Aviões de guerra da China 
sobrevoam Taiwan durante 
visita de diplomata dos EUA

Tensão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, 
foi, esta quinta-feira (17), acusado de 
agressão sexual por uma ex-modelo, num 
episódio que alegadamente terá ocorrido 
num torneio de ténis, em 1997.

A ex-modelo Amy Dorris relatou ao jor-
nal britânico “The Guardian” como o bilio-
nário republicano supostamente a beijou e 
tocou sem o seu consentimento, durante o 
torneio de ténis dos EUA, em 1997.

Na mesma edição do “The Guardian”, 
os advogados do Presidente negaram vee-
mentemente as acusações, que surgem a 
apenas algumas semanas antes da eleição 
presidencial de 03 de novembro.

Segundo Amy Dorris, Donald Trump, 
que na época era um construtor imobiliário 
nova-iorquino, abordou-a a 5 de setembro 
de 1997, em frente à casa de banho do seu 
camarote VIP no US Open.

“Ele enfiou a língua na minha garganta 
enquanto eu o empurrava. Nessa altura, o 

abraço ficou mais forte, as suas mãos pas-
seavam pelo meu corpo, apalpando o meu 
rabo, os meus seios, as minhas costas... 
tudo”, pormenorizou a ex-modelo, acres-
centando que pediu para ele para parar, 
mas sem sucesso, perante os avanços de 
Trump, que tinha 51 anos naquela data.

“Eu era uma prisioneira nos seus braços 
e não conseguia escapar”, concluiu Dorris.

A jovem, que tinha 24 anos na altura dos 
factos, disse que sentiu “náuseas” e sentiu-
-se “menorizada”.

Donald Trump já foi acusado de agressão 
ou assédio sexual por mais de uma dúzia 
de mulheres, incluindo a colunista E. Jean 
Carroll, que o acusa de estupro, em meados 
da década de 1990.

O Presidente negou todas essas acusa-
ções e, no caso de E. Jean Carroll, chegou 
mesmo a dizer que ela “não fazia o seu gé-
nero”.

JN/MS

Modelo acusa Donald Trump
de agressão sexual

Amy Dorris
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Maduro e ministros envolvidos
em crimes contra a humanidade
Os investigadores de uma missão inter-
nacional da ONU acusam o presidente 
venezuelano Nicolás Maduro e os seus 
ministros do Interior e da Defesa de en-
volvimento em graves crimes cometidos 
pelas forças de segurança do país. Antó-
nio Guterres diz que o relatório é “muito 
preocupante”.

A equipa de investigadores - que di-
vulgou o seu primeiro relatório, 
mas não se deslocou à Venezuela -, 

afirma ter detetado provas de crimes con-
tra a humanidade, e indicou possuir “bons 
motivos para pensar que o presidente” e os 
ministros do Interior e da Defesa “ordena-
ram ou contribuíram para ordenar crimes 
concretizados”, indicou em comunicado a 
jurista portuguesa Marta Valiñas, que diri-
ge a equipa de investigadores.

Alguns destes crimes, “incluindo mortes 
arbitrárias e o uso sistemático da tortura, 
inserem-se no âmbito de crimes contra a 
humanidade”, afirmou.

“Estes atos estão longe de ser isolados, 
estes crimes foram coordenados e cometi-
dos em nome de ordens do Estado em co-
nhecimento de causa e com o apoio direto 
de oficiais superiores e altos responsáveis 
do Governo”, prossegue o relatório de 411 
páginas.  As graves violações de direitos 
humanos denunciadas pela equipa de in-
vestigadores foram perpetradas em ope-
rações realizadas por todos os organismos 
de segurança estatal na Venezuela: a For-
ça Armada Nacional Bolivariana (FANB), 

incluindo a Guarda Nacional Bolivariana 
(GNB), a Polícia Nacional Bolivariana (PNB) 
e as Forças de Ação Especial (FAES).

No relatório também estão assinalados o 
Corpo de Investigações Científicas, Penais 

e Forenses (SEBIN), a Direção geral de con-
tra informação militar (DGCIM) e as forças 
policiais estatais e municipais.

Os investigadores referem ter recolhido 
provas de que as autoridades tinham co-

nhecimento dos crimes cometidos desde 
2014 até ao presente, e que contribuíram 
para a execução das políticas e planos que 
adotaram.

“As autoridades forneceram uma ajuda 
essencial, incluindo material, logística e 
em recursos humanos, que era necessária 
para as operações de segurança e informa-
ção que resultaram na concretização dos 
crimes”, denuncia o relatório, que será 
apresentado na próxima semana no Conse-
lho de direitos humanos da ONU.

Os investigadores pediram às autori-
dades venezuelanas para procederem no 
imediato a “inquéritos independentes, im-
parciais e transparentes”.

O relatório considera que outras instân-
cias, incluindo o Tribunal penal interna-
cional “deverão também considerar ações 
judiciais contra os indivíduos responsáveis 
destas violações e crimes identificados por 
esta missão”, sublinha Marta Valiñas.

Guterres pede a Caracas que leve a sério 
relatório

O secretário-geral das Nações Unidas 
exortou as autoridades venezuelanas a le-
varem “muito a sério” o relatório da Missão 
Internacional de Investigação para docu-
mentar a situação no país, onde o Governo 
é acusado de cometer crimes contra a hu-
manidade.

Questionado sobre o assunto, em con-
ferência de imprensa, António Guterres 
considerou que o relatório é “muito preo-
cupante”.
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CANDIDO FARIA
SRS, ABR, Hon. B.A.
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416.459.2007
candido@candidofaria.ca
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REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

CALL ME TO FIND OUT HOW TO

SELL YOUR HOME
FOR TOP DOLLAR
IN LESS THAN
60 DAYS

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

Beautiful home fully renovated in and out with 
quality materials and craftsmanship. Natural 
stone front steps, foyer closet, amazing open 
concept living/dining, crown molding, oak 
staircase, modern kitchen granite counters, 
natural stone ceramic backsplash and fl oor, 
walk out to a large concrete deck. Master with 
closets + two generous bedrooms with dou-
ble closets, modern washroom with quartz 
counter. Finished basement.

Fully renovated home top to bottom with 3 
separate one bedroom apartments. Main 
open concept kitchen granite counters, 
walkout to a private patio, large bedroom. 
Second fl oor open concept kitchen dining/
living w/marble counters, modern kitchen 
walkout to a private deck generous bed-
room. Basement - large one bedroom. Sep-
arate coin laundry. Main $1,500, 2nd fl oor 
$1,400, basement $1250 all inclusive.

Old Weston & St ClairCaledonia & Rogers

SOLD

Depois de uma estreia que prometia 
muito mas que se ficou apenas pela 
promessa, Jorge Jesus tem a oportu-
nidade de se redimir na nova época do 
campeonato português, que hoje (18) 
começa. O Benfica defronta o Famali-
cão nesta primeira jornada.

Na terça-feira (15), assistimos à 
(nova) estreia de Jorge Jesus en-
quanto treinador das águias, na 

terceira ronda eliminatória da Liga dos 
Campeões, desta vez jogada apenas a 
uma mão - as expectativas estavam bem 
altas, afinal os 81 milhões de euros gastos 
em novos reforços aquecem o coração de 
qualquer adepto. O que aconteceu esteve, 
no entanto, bem longe de lhes oferecer 
tranquilidade.

Verdade seja dita, no entanto, que du-
rante a primeira parte só deu Benfica. 
Ainda que tenham demorado alguns mi-

nutos até perceber o posicionamento do 
PAOK, equipa treinada pelo português 
Abel Ferreira, os encarnados passaram 
a dominar a partida a partir do primeiro 
quarto de hora de jogo.

Ainda assim, haveriam de pagar caro 
pela falta de eficácia demonstrada duran-
te estes primeiros 45 minutos - Everton 
e Pedrinho conseguiram criar oportuni-
dades de golo, muitas delas oferecidas de 
mão beijada a Haris Seferovic que por sua 
vez não correspondeu em nenhuma de-
las.

Aos 30 minutos o Benfica teve uma 
grande oportunidade de desbloquear o 
marcador, quando Pizzi, de livre dire-
to, remata e a bola bate com estrondo no 
poste da baliza de Zivkovic. 

Quando Felix Brych, árbitro da partida, 
apitou para intervalo, continuava tudo a 
zero e, convenhamos, este até nem seria 
um resultado injusto, apesar do claro do-
mínio encarnado.

Mas tudo mudou no segundo tempo: 
não sabemos se Abel Ferreira deu um dis-
curso inspiracional, mas o que é certo é 
que o PAOK entrou com mais garra e a 
querer chegar ao golo. Tanto quiseram… 
que conseguiram. Aos 63 minutos, numa 
boa combinação, Giannoulis desmarca 

Akpom e este devolve o esférico ao ala 
esquerdo, que só teve que encostar para 
fazer o 1-0.

Já depois de Jorge Jesus lançar Darwin 
e Vinícius para render Pedrinho e Sefero-
vic, foi uma cara bem conhecida do clube 
da Luz a tornar ainda mais difícil - para 
não dizer impossível, como se veio a veri-
ficar -, a continuidade das àguias na pro-
va milionária.

Zivkovic, o extremo sérvio ex-Benfi-
ca, deu a machadada final marcando o 
segundo golo dos gregos ao minuto 75, 
quando apareceu solto, afastou Grimaldo 
e rematou ao primeiro poste da baliza de 
Vlachodimos.

O Benfica ainda tentou correr atrás do 
prejuízo, mas sem sucesso. Rafa ainda re-
duziu no quarto minuto dos cinco dados 
pelo árbitro da partida como compensa-
ção. Lá se foi o sonho milionário - resta-
-lhes, agora, a Liga Europa. 

Quem se ficou a rir foi o F.C. Porto, que 
será a única equipa portuguesa na fase 
de grupos da próxima edição da Liga dos 
Campeões. A eliminação do Benfica sig-
nifica um lucro adicional para os azuis 
e brancos - isto porque no triénio 2018-
2021, a UEFA destina a Portugal cinco 
milhões de euros de “market pool”, rela-
cionado com os direitos televisivos, sendo 
que 55% deste valor se destinaria ao cam-
peão nacional (F. C. Porto) e 45% ao vice-
-campeão (Benfica). Tendo em conta que 
a equipa de Jorge Jesus ficou pelo caminho 
na Champions, a parcela de 2,25 M€ passa 
para a “mão” dos azuis e brancos. No total, 
o F.C. Porto vai assim receber 5M€.

Todas as atenções se viram agora para 
a época 2020-2021 do campeonato por-

tuguês que hoje (18) se inicia, embora 
“assombrado” por um clima de grande 
incerteza. Nos últimos dias têm vindo a 
público diversos anúncios de infeções por 
Covid-19 entre diversas equipas que com-
põem a competição (entre elas o Sporting 
que contava, até fecho desta edição, com 
10 infetados, entre eles o treinador Rúben 
Amorim) - O secretário de Estado do Des-
porto e da Juventude, João Paulo Rebelo, 
assegurou, no entanto, estar “confiante” 
para o arranque da Liga, apesar da rea-
lização de algumas partidas da jornada 
inaugural poderem estar em risco.

Inês Barbosa
Opinião

1ª JORNADA

18 setembro

Famalicão SportTV 1 Benfica

Vitória SC SportTV 2 Belenenses

19 setembro

Nacional SportTV 1 Boavista

Sporting SportTV 1 Gil Vicente

Porto SportTV 1 Braga

20 setembro

Santa Clara SportTV 1 Marítimo

Moreirense SportTV 1 Farense

Tondela SportTV 1 Rio Ave

21 setembro

Portimonense SportTV 1 Paços de Ferreira

Promessas,  
promessas...



I LIGA

Rio Ave estabelece parceria
com a Associação Portuguesa 
de Paramiloidose

Sporting confirma venda de Acuña 
ao Sevilha por 10,5 milhões

O Rio Ave anunciou esta terça-feira (15) 
uma parceria solidária com a Associa-
ção Portuguesa de Paramiloidose, em 
que divulgará a imagem e o trabalho da 
instituição nas camisolas de jogo duran-
te a presente temporada.

A iniciativa, que faz parte do projeto 
Rio Ave Social, entrou em vigor já 
no jogo desta quinta-feira (17), para 

a Liga Europa, frente aos bósnios do FK Bo-
rac, em que o logótipo da associação, que 
apoia a nível nacional portadores desta 
doença, surgiu na parte de trás das cami-
solas do clube.

Depois de na temporada passada ter pro-
movido o trabalho da associação Abraço, os 
responsáveis do Rio Ave decidiram, desta 
vez, enaltecer o trabalho de uma instituição 

com sede em Vila do Conde.
“Sendo uma associação sediada na cida-

de, e que já há muitos anos vínhamos a aca-
rinhar, foi uma ligação natural. Queremos 
ajudar a divulgar o seu trabalho meritório no 
combate a esta doença e também as inicia-
tivas que promovem”, disse o presidente do 
Rio Ave, António Silva Campos.

Já Carlos Figueiras, líder da Associação 
Portuguesa de Paramiloidose, que chegou 
a jogar nas camadas jovens do Rio Ave, re-
conheceu a importância do mediatismo do 
Rio Ave para promover a instituição, con-
siderando que o clube “é um orgulho e uma 
inspiração” para todos que integram a asso-
ciação.

JN/MS

O Sporting confirmou a venda do fute-
bolista internacional argentino Marcos 
Acuña ao Sevilha por 10,5 milhões de 
euros, em comunicado enviado à Comis-
são do Mercado de Valores Mobiliários.

Na nota, os “leões” dão conta da 
transferência de Acuña para o con-
junto espanhol, tendo revelado ain-

da os valores da mesma, referindo que “a 
Sporting SAD receberá o montante fixo de 
10,5 ME, acrescido de um valor condicional 
de até dois ME”, que serão pagos ao Spor-
ting “em função da obtenção de objetivos 
relacionados com a participação do jogador 
em jogos e da participação do Sevilha na 
Liga dos Campeões”.

O Sporting revela ainda que os encargos 
com os serviços de intermediação relativos 
à transferência ascendem a um milhão e 
cinquenta mil euros e que o valor do Me-
canismo de Solidariedade devido a clubes 

terceiros será suportado pelos dois clubes 
em partes iguais.

O jogador assinou um contrato de quatro 
épocas com o clube espanhol e, segundo o 
Sevilha, já passou nos exames médicos.

Acuña, de 28 anos, chegou ao Sporting 
no início da época 2017/18, proveniente 
dos argentinos do Racing Avellaneda, ten-
do marcado nove golos em 135 jogos pelos 
“leões”.

O polivalente jogador chegou a Alvalade 
numa transferência avaliada em 9,6 mi-
lhões de euros, tendo, na altura, assinado 
um vínculo válido por quatro temporadas, 
com uma cláusula de rescisão de 60 mi-
lhões de euros.

O jogador esteve afastado dos trabalhos 
de pré-época da equipa lisboeta, orientada 
por Rúben Amorim, e não participou no es-
tágio que o grupo realizou no Algarve, tra-
balhando à parte do restante plantel.

JN/MS

Rúben Amorim e mais um jogador do 
Sporting testam positivo à covid-19

Liga arranca hoje e sem 
público até outubro

O treinador dos leões está infetado. O 
Sporting defronta o Gil Vicente no sá-
bado (19).

O treinador do Sporting Rúben 
Amorim e mais um jogador do 
plantel leonino estão infetados 

com covid-19 e não seguiram viagem 
para o Algarve, onde a equipa se vai con-
centrar numa bolha sanitária. No entan-

to, sabe o JN, todos os casos no Sporting 
estão assintomáticos.

Sendo assim sobe para 10 o número de 
elementos infetados no Sporting e ne-
nhum apresenta sintomas. De qualquer 
forma, todos esses casos positivos no 
grupo de trabalho dos leões estão devi-
damente isolados.

JN/MS

O secretário de Estado da Saúde, An-
tónio Lacerda Sales, avançou esta se-
gunda-feira (14), após a reunião com 
Pedro Proença, presidente da Liga Por-
tuguesa de Futebol Profissional (LPFP), 
que a Liga vai mesmo arrancar hoje 
(18) e que não haverá público nos está-
dios pelo menos até outubro.

Tal como está programada, a época 
de 2020/21 da Liga vai mesmo ter 
o pontapé de saída hoje, dia 18 de 

setembro. A garantia foi dada pelo pre-
sidente da LPFP, que viu António La-
cerda Sales confirmar que o público não 
regressará aos estádios antes de outubro.

“Ficou acordado que não haverá pú-
blico no início do campeonato, até por-
que não conhecemos a evolução epide-
miológica. Não haverá público no início 
do campeonato. Combinámos uma re-
união para outubro para conversarmos, 
fazermos uma monitorização e reavalia-
ção da situação”, salientou o secretário 
de Estado da Saúde, anotando que será 
feita uma reavaliação.

E prosseguiu: “Não temos data, não 
foi definida nenhuma. Teremos uma re-
união, que está marcada para outubro, 

para fazermos essa reavaliação. Sempre 
em função da situação epidemiológica do 
país”.

“A avaliação depende das autoridades 
locais de Saúde, uma avaliação casuís-
tica. Terá que haver informação bidi-
recional dos médicos dos clubes para as 
autoridades de Saúde e vice-versa. Nessa 
base, sairão boas decisões. Será imple-
mentado um protocolo de teste”, com-
pletou.

Por seu lado, Pedro Proença anotou que 
“se os plantéis estiverem aptos, partirão 
para jogo. Tudo depende da evolução do 
quadro epidemiológico”. “Mas, testando 
os jogadores e dando negativo, com cer-
teza que teremos jogo”, avançou.

Nos casos em que o resultado do teste 
for positivo para covid-19, os jogadores 
terão de cumprir os 14 dias de quarente-
na, ficando excluídos da primeira jorna-
da. “O quadro de quarentena está a ser 
reavaliado e vamos receber instruções 
claras e objetivas sobre esse tema”, re-
feriu o presidente da LPFP, que pretende 
reduzir de 14 para 10 dias o período de 
quarentena.

JN/MS
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A presença do primeiro-ministro na 
comissão de honra da candidatura de 
Luís Filipe Vieira às eleições no Benfica 
não caiu bem, principalmente entre os 
outros candidatos.

Bruno Costa Carvalho, que foi can-
didato nas eleições de 2009 como 
alternativa a Vieira, reagiu com 

desagrado à presença do nome de Antó-
nio Costa, primeiro-ministro e secretá-
rio-geral do PS, na comissão de honra do 
atual presidente dos encarnados.

“Posso dizer que votei no PS e em An-
tónio Costa, mas nunca mais o farei na 
minha vida. Tenho vergonha do meu 
voto. Tenho vergonha do meu país”, es-
creveu Bruno Costa Carvalho no Face-
book.

“Não nos esqueçamos que Luís Filipe 
Vieira é arguido num caso de corrupção 
de um juiz desembargador que até já foi 
expulso das suas funções pelos seus pa-
res”, recordou Bruno Costa Carvalho. 
“Quero ver a posição em que ficará An-
tónio Costa se for deduzida uma acusação 
contra Luís Filipe Vieira”, acrescentou.

Considerando que “este país está num 

caminho impensável”, Bruno Costa Car-
valho referiu-se, também, à inclusão de 
Fernando Medina, presidente da Câmara 
de Lisboa, na mesma comissão de honra.

“Como cidadão, devo dizer que acho 
completamente incompreensível que 
um primeiro-ministro e um presiden-
te da Câmara se metam nas eleições do 
Benfica. Bem sei que o fazem a nível de 
cidadãos, mas esses cidadãos ocupam 
esses cargos e sabem bem que nunca 
conseguirão despir essa pele”, acrescen-
ta Bruno Costa Carvalho.

A presença de António Costa, noticia-
da pelo jornal “Expresso”, na comissão 
de honra da lista de Luís Filipe Vieira 
começou por causar indignação junto 
de outros dos candidatos às eleições no 
Benfica.

“Cada um tirará as suas conclusões 
acerca da presença do primeiro-minis-
tro na comissão de honra de Luís Filipe 
Vieira”, escreveu, no Twitter, Noronha 
Lopes, ainda no passado sábado (12) à 
noite, quando a informação foi conhe-
cida, comprometendo-se a “zelar para 
separação escrupulosa entre futebol e 
política.”

Mas o assunto já está a mexer, também, 
com a política. No passado sábado (12), 
à saída da reunião do Conselho Consul-
tivo do PSD, em Coimbra, o presidente 
social-democrata, Rui Rio, considerou 

que “nada disto faz sentido” e lembrou 
que “até há problemas de ordem judicial 
metidos” no futebol.

JN/MS

Costa na comissão de honra de Vieira: 

“Tenho vergonha 
do meu país”

O Desportivo de Chaves, da LigaPro, 
tem mais um jogador infetado com 
covid-19, elevando para cinco os ele-
mentos na estrutura contagiados.

O clube de Chaves realizou na se-
gunda-feira (14) novos testes à co-
vid-19, o que resultou em mais um 

jogador positivo para o coronavírus, expli-
cou à agência Lusa fonte ligada ao proces-
so, sem revelar a identidade do jogador.

Questionados pela agência Lusa, nem 
o clube nem a saúde pública local pres-
taram esclarecimentos.

Na passada sexta-feira (11), foram 
divulgados pelo Desportivo de Chaves 
quatro infetados por covid-19, dois jo-
gadores e dois elementos da equipa téc-
nica.

O delegado de saúde da Unidade de 
Saúde Pública (USP) do Alto Tâmega e 
Barroso, Gustavo Martins-Coelho, ti-
nha explicado no domingo (15) que toda 
a estrutura tinha sido colocada em iso-
lamento na sexta-feira (11), decisão que 
tinha levado ao adiamento do Feirense-
-Chaves, encontro da primeira jornada 
da LigaPro.

A Administração Regional de Saúde 
(ARS) do Norte disse no sábado (12) que 
o Desportivo de Chaves organizou um 
jantar convívio com o plantel e equipa 
técnica “em pleno período de infeccio-
sidade dos casos confirmados identifi-
cados” de covid-19.

A ARS do Norte explicou que após ar-
ticulação das autoridades de saúde lo-
cal, regional e nacional, foi decidida a 
“determinação de medidas cautelares 
que inviabilizavam a participação do 
referido clube no jogo do campeonato 
de futebol”.

Além dos cinco elementos infetados 
com o coronavírus, há mais três em 
confinamento em resultado da avalia-
ção de risco realizada no fim de semana.

Nem a saúde pública local nem o clu-
be divulgaram se os elementos em con-
finamento são jogadores ou pertencem 
à equipa técnica.

O Desportivo de Chaves recebe hoje o 
Varzim, em partida da segunda jornada 
da LigaPro.

JN/MS

II LIGA

Chaves tem mais um jogador 
com covid-19
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A Série H do Campeonato de Portugal 
vai arrancar no domingo (20) com ape-
nas 11 clubes, já que a Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF) decidiu não col-
matar a vaga deixada em aberto devido 
à desistência do Armacenenses.

“A opinião do nosso departamento ju-
rídico era diferente, mas a FPF enten-
de que não pode haver a substituição 

de um clube que tenha informado a não 
participação depois do sorteio. Por isso, a 
vaga não irá ser preenchida. Cabe-nos res-
peitar a decisão”, explicou à agência Lusa 
Reinaldo Teixeira, presidente da Associa-
ção de Futebol do Algarve.

As oito séries do terceiro escalão foram 
sorteadas a 4 de setembro, poucas horas 
antes de o emblema de Armação de Pêra 
ter comunicado a desistência da época 
2020/21, motivada pela “imprevisibilida-
de da duração e consequências” da pan-
demia de covid-19, que aporta “graves 
repercussões sociais e económicas”.

A A. F. Algarve indicou como alternativa 
o Ferreiras, terceiro classificado da última 
edição da 1.ª Divisão distrital à data da in-
terrupção das competições, atrás do Mon-
carapachense, que subiu ao Campeonato de 
Portugal, e do Louletano B, que “se mostrou 
disponível e aceitou o convite com rapi-
dez”, mas continuará no futebol regional.

Na passada sexta-feira (11), a secção 
não profissional do Conselho de Disci-
plina da FPF multou o Armacenenses em 
612 euros por ter anunciado a desistência 
após o sorteio do Campeonato de Portu-
gal, medida partilhada por Desportivo de 
Chaves Satélite e Ginásio Figueirense dois 
dias antes do evento e que significou coi-
mas de 510 euros para ambos.

Os três clubes foram banidos das com-
petições organizadas pela Federação Por-
tuguesa de Futebol durante uma tempo-
rada, quando faltam seis dias para que 95 
clubes arranquem à porta fechada o ter-
ceiro escalão nacional.

JN/MS

CAMPEONATO DE PORTUGAL 

Federação não vai preencher vaga do desistente Armacenenses

A direção da Federação Portuguesa de 
Futebol (FPF) aprovou a designação e 
imagem da 3.ª Liga, a ter início na tem-
porada 2021/22, e que passará a ser de-
nominada de Liga 3.

Em nota publicada no site oficial, a 
FPF realça que a nova competição 
servirá para “preparar os clubes 

para a LigaPro”, assim como “criar es-
paço de desenvolvimento para jogadores 
jovens portugueses e ainda promover o 
equilíbrio financeiro dos clubes”.

Além dos “três eixos fundamentais” 

anteriores, a Liga 3 “será um escalão que 
dará bases ainda mais fortes para a tran-
sição para o futebol profissional”.

De acordo com Nuno Moura, Diretor 
de Marketing da FPF, a Liga 3 “será um 
espaço de equilíbrio, de oportunidades e, 
acima de tudo, de máxima competitivi-
dade, onde a tradição do jogo e a inova-
ção que revelará o futuro da modalidade 
coexistem em perfeita simbiose”.

A Liga 3 será uma nova terceira divi-
são, acima do Campeonato de Portugal, 
ao qual vão subir, já na próxima época, os 
campeões distritais.

Esta será uma reestruturação do ter-
ceiro escalão do futebol nacional - abaixo 
das duas competições profissionais, Liga 
e LigaPro -, que, em 2020/21, vai con-
tar com 96 equipas, mais 24 do que em 
2019/20.

Os 96 clubes que vão disputar o pró-
ximo Campeonato de Portugal vão ser 
organizados em oito séries de 12 equi-
pas, nas quais os campeões vão apurar-se 
para o acesso à LigaPro, os quatro seguin-
tes (do segundo ao quinto) para o acesso 
à 3.ª Liga e os últimos quatro (do nono ao 
12.º) são despromovidos aos distritais.

As duas vagas para o segundo escalão 
vão ser disputadas em duas séries de qua-
tro equipas, subindo o vencedor de cada 
uma delas. Já o acesso à 3.ª Liga prevê 
oito séries de quatro clubes, colocando os 
dois primeiros na nova competição.

O número de clubes a disputar as com-
petições não profissionais, 3.ª Liga e 
Campeonato de Portugal, vai “reduzir-se 
até 76”, em 2023/24.

De acordo com a FPF, a 3.ª Liga vai 
ser disputada por 24 clubes em 2021/22 
e 2022/23, sendo reduzida a 20 em 
2023/24, enquanto o Campeonato de 
Portugal vai contar com 60 em 2021/22 e 
56 em 2022/23 e 2023/24.

JN/MS

FPF 

FPF apresenta imagem da 3.ª Liga que arranca em 2021/22

A Liga Portuguesa de Futebol Profissio-
nal (LPFP) tem um plano para testar o 
regresso dos adeptos aos estádios de 
forma faseada e gradual, confirmou, 
esta quinta-feira (17), à Lusa o secretá-
rio-geral adjunto da Associação de Li-
gas Europeias (European Leagues).

Alberto Colombo explicou que o 
plano da LPFP, que já foi apresen-
tado ao Governo, defende que seja 

experimentado o regresso dos adeptos, 
partindo de um número reduzido, nunca 
mais de 10% da capacidade dos recintos, 
para, depois, aumentar de forma gradual.

Este crescimento também seria acom-
panhado da abertura gradual dos vários 
setores dos estádios, assegurando o dis-
tanciamento de segurança aconselhado 
na prevenção à infeção pelo novo corona-
vírus.

“A LPFP tem trabalhado num plano 
para organizar de forma faseada o regres-
so dos adeptos aos estádios. É fundamen-
tal que tenha a oportunidade de testar, de 
modo a que tudo esteja preparado para um 
momento em que a pandemia permita o 
regresso dos adeptos”, afirmou.

Depois de concluída a edição 2019/20 
da I Liga sem público, e na véspera de ini-

ciar a nova época, o plano da LPFP, ainda 
segundo Colombo, prevê também a forma 
de circulação dos adeptos nos estádios, 
o modelo de entradas e saídas, para evi-
tar ajuntamentos, e o funcionamento dos 
transportes públicos em dias de jogo.

“Há países em que já foi permitido o re-
gresso dos adeptos, de forma condiciona-
da. Existem outros em que os jogos ainda 
decorrem à porta fechada, mas já estão a 
efetuar testes. É muito importante testar 
o regresso dos adeptos em segurança”, 
frisou, apontando Inglaterra e Itália como 
exemplos, assim como a Supertaça Euro-
peia, em Budapeste.

Depois de elogiar o esforço na conclu-
são da última temporada, em Portugal e 
em grande parte da Europa, o secretário-
-geral adjunto da European Leagues reco-
nheceu que a evolução da pandemia vai 
ser determinante nas decisões futuras.

Por isso, Colombo advertiu para a ne-
cessidade de os planos de retoma serem 
“flexíveis”, para se adaptarem à evolução 
da pandemia de covid-19.

 
JN/MS

LPFP

Há um plano para testar o regresso do público aos estádios em Portugal

Quatro jogadores portugueses continuam 
na lista de candidatos ao prémio “Golden 
Boy 2020”, atribuído pelo jornal italiano 
Tuttosport, depois do corte de 60 para 40 
finalistas. A votação para escolher os 20 
finalistas abriu esta terça-feira (15).

Os avançados Fábio Silva, 18 anos, re-
cém-transferido para os ingleses do 
Wolverhampton, e Rafael Camacho, 

20 anos, do Sporting, e os laterais-direitos 
Tomás Esteves, 18 anos, do F. C. Porto, e To-
más Tavares, 19 anos, do Benfica, são as jo-
vens promessas lusas que resistiram ao corte 
de 20 nomes dos candidatos à distinção que 
premeia o melhor jogador sub-21 da época.

Outros quatro futebolistas portugue-
ses - Vítor Ferreira (emprestado pelo F. C. 
Porto ao Wolverhampton), Gonçalo Ramos 
(Benfica), Eduardo Quaresma (Sporting) 
e Pedro Neto (Wolverhampton) - viram o 
nome saltar das escolhas finais.

A 15 de outubro será feito o corte final 
para 20 candidatos, de onde sairá o sucessor 

do português João Félix, vencedor em 2019.
O primeiro português a ganhar o prémio 

“Golden Boy” foi Renato Sanches, em 2016.
Eis os 40 finalistas do “Golden Boy 2020”:
Adil Aouchiche (Saint-Étienne) 
Alphonso Davies (Bayern) 
Amine Gouiri (Nice) 
Ansu Fati (Barcelona) 
Benoît Badiashile (AS Monaco) 
Bukayo Saka (Arsenal) 
Callum Hudson-Odoi (Chelsea) 
Christos Tzolis (PAOK) 
Dejan Kulusevski (Juventus) 
Dennis Borkowski (Leipzig) 
Dominik Szoboszlai (Salzburgo) 
Eduardo Camavinga (Rennes) 
Erling Haland (Borussia Dortmund) 
Fábio Silva (Wolverhampton) 
Ferrán Garcia Torres (Manchester City) 
Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 
Jonathan David (Lille) 
Marco Carnesecchi (Atalanta) 
Marcos Antônio (Shakhtar Donetsk) 

Marley Aké (Marselha) 
Mason Greenwood (Manchester United) 
Michal Karbownik (Legia) 
Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain) 
Mohamed Ihattaren (PSV Eindhoven) 
Myron Boadu (AZ Alkmaar) 
Neco Williams (Liverpool) 
Ozan Kabak (Schalke 04) 
Philip Foden (Manchester City) 
Rafael Camacho (Sporting) 
Rayan Cherki (Lyon) 
Rodrygo (Real Madrid) 
Ryan Gravenberch (Ajax) 
Sandro Tonali (AC Milan) 
Sebastiano Esposito (Inter) 
Sergiño Dest (Ajax) 
Tanguy Nianzou (Bayern) 
Tomás Esteves (F. C. Porto) 
Tomás Tavares (Benfica) 
Vinícius Júnior (Real Madrid) 
Vladyslav Suprjaha (Dynamo Kiev)

JN/MS

GOLDEN BOY

Quatro portugueses na lista dos 40 finalistas do prémio “Golden Boy”
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João Félix conquistou o “Golden Boy” em 2019
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The Reds have emerged victorious from 
the MLS portion of the 2020 Canadian 
Championship after the Montreal Impact 
somehow drop points to Vancouver! 
Canadian Championships are never bor-
ing, are they?

It seemed farfetched when the day 
began, but Toronto FC officially booked 
their ticket into the 2020 Canadian 

Championship Final Wednesday (16) night 
following a 3-1 Montreal Impact loss to the 
Vancouver Whitecaps at BC Place.

The Reds propelled themselves into pole 
position to reach their 13th Can. Champ. 
Final after a late Jozy Altidore winner - and 
an even better cele - shattered the hearts of 
Impact fans at the Stade Saputo last week.

But following a 4-2 trashing of Vancou-
ver on Sunday (13), Montreal held all of 
the cards heading into their final match of 
the 2020 Canadian Championship as three 
points (in any fashion) would put them 
level with Toronto, but ahead on “away 
goals.”

With all signs pointing towards an Im-
pact result, an absolutely unnecessary 
reaction from Montreal defender Rudy 
Camacho just before halftime would see the 
centre-back get sent off, hindering Thierry 
Henry’s side who ultimately couldn’t over-
come a much-improved Vancouver squad.

Vancouver would capitalize on the en-
suing penalty, double their lead before the 
break, and never look back, conceding 
once in the 70th minute before Fredy Mon-
tero’s second of the night (on his first start 
in over a year) would put this one to bed.

“We were under control of the first half 
and you saw what happened ... we pun-
ished ourselves ...”, said a very unhappy 
Henry at halftime.

Any win would’ve sent Montreal to its 
second-straight Voyaguers Cup Final, but 
instead, it will be the Reds with the chance 
to return to their usual spot as the ‘Kings of 
the North.’ The seven-time Voyageurs Cup 
Champions fell to the Impact in the final 
last season by virtue of a penalty shootout 
and are hungry once again to regain the 
throne.

This time, however, it won’t be an MLS 
club as their final obstacle. Instead, the 
winner of the Canadian Premier League’s 
Island Games will be TFC’s counterpart, as 
HFX Wanderers and defending champions 
Forge FC are set to duke it out in the Island 
Games Finale.

For what it’s worth, with Toronto FC 
heading to the States for its next set of 
games commencing Sept. 19, a date for the 
2020 Canadian Championship Final has not 
yet been established.

SB Nation/MS

TFC

Toronto FC advance to 2020 Canadian Championship Final 
after Montreal loses to Vancouver
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Jozy Altidore #17 of Toronto FC reacts after scoring a goal late in the second half against the Montreal Impact 
during the MLS game at Saputo Stadium on September 9, 2020

A FIFA estima perdas de cerca de 11,7 
mil milhões de euros no futebol mundial 
e revelou que 150 das 211 federações 
membros pediram ajuda financeira no 
plano de apoio Covid-19.

O organismo que gere o desporto-rei 
dotou o plano de apoio à covid-19, 
liderado pelo finlandês Olli Rehn, 

em 1,5 mil milhões de dólares (cerca de 1,2 
mil milhões de euros), destinados a em-
préstimos e subsídios, num programa que 
entra numa terceira fase.

De acordo com a FIFA, está prevista a 
entrega de um milhão de dólares (cerca 
de 850 mil euros) para as federações, a 
que acresce cerca de 420 mil euros para 
o futebol feminino e 1,6 milhões de eu-
ros para as diferentes Confederações.

Rehn explicou que, segundo os es-
pecialistas, o futebol tinha, entre fede-
rações e clubes, antes da pandemia um 
valor aproximado para 2020 de 46 mil 
milhões de dólares (cerca de 38,7 mil 
milhões de euros).

“A FIFA reagiu para minimizar o efei-
to dramático da pandemia no futebol 
e na sua economia. Esta é uma posição 
financeira forte e toda a instituição está 

comprometida a isso”, adiantou o res-
ponsável da FIFA

O dirigente diz que o plano depende 
da evolução do cenário em que todos 
se encontram devido à pandemia, mas 
que, para já, todas as federações têm à 
disposição o subsídio de solidariedade, a 
pagar entre julho deste ano e janeiro de 
2021, acrescido dos 420 mil euros para o 
setor feminino.

No auxílio estão previstos emprésti-
mos, sem juros, até 35% dos orçamen-
tos federativos, anualmente auditados, e 
apresentados na FIFA antes de 1 de mar-
ço de 2020, em valores que não podem 
ultrapassar os 4,2 milhões de euros.

“Os clubes e federações membros na 
Europa foram os mais afetados [com a 
suspensão das competições], mas em ter-
mos específicos sofreram mais na Améri-
ca do Sul”, considerou o finlandês.

O plano de apoio da FIFA requer que 
todos os fundos se destinem a atividades 
para o reinício das competições, entre 
as quais protocolos existentes, parti-
cipação das seleções em competições, 
contratação de pessoal, manutenção de 
infraestruturas e apoio a gastos adminis-
trativos e operacionais.

As medidas para combater a pandemia 
paralisaram setores inteiros da econo-
mia mundial e levaram o Fundo mone-
tário Internacional (FMI) a fazer previ-
sões sem precedentes nos quase 75 anos: 
a economia mundial poderá cair 4,9% 

em 2020, arrastada por uma contração 
de 8% nos Estados Unidos, de 10,2% na 
zona euro e de 5,8% no Japão.

JN/MS

FIFA

Futebol mundial com perdas de 11,7 
mil milhões de euros devido à covid-19
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LIGA DOS CAMPEÕES

PAOK de Abel Ferreira 
atira Benfica para fora 
da Liga dos Campeões

Flamenguistas não poupam Jesus: 
“Benfica ficaria em décimo no Brasileirão”

O Benfica está fora da Liga dos Cam-
peões depois de ter perdido com os gre-
gos do PAOK, de Abel Ferreira, por 2-1, 
em Salónica. Águias caem para a fase de 
grupos da Liga Europa.

As águias até poderiam ter resolvido o 
encontro na primeira parte, período 
no qual tiveram o domínio da parti-

da e criaram as melhores ocasiões de golo, 
com Pizzi e Pedrinho a terem duas oportu-
nidades para abrir o ativo, uma delas a ba-
ter no poste.

No segundo tempo, os gregos surgiram 
mais atrevidos, equilibraram a partida e, 
praticamente na primeira ocasião após o 
descanso chegaram ao golo (63 minutos), por 
Giannoulis.

Logo de seguida nova ocasião para a equi-
pa comandada pelo português Abel Ferreira, 
que teve nos pés o segundo golo, pelo avan-
çado ex-benfiquista Andrija Zivkovic, que 

marcaria mesmo à antiga equipa, aos 75 mi-
nutos.

Se a tarefa do Benfica já era difícil com a 
desvantagem pela margem mínima, mais 
complicada ficou a partir do 2-0. A equi-
pa orientada por Jorge Jesus tentou ir para a 
frente, mas faltou cabeça para construir um 
jogo ofensivo mais organizado. Grimaldo 
protagonizou uma excelente ocasião, com 
o guarda-redes adversário a responder com 
uma grande defesa.

Já os gregos, saíram em contra-ataque a 
espaços e ainda causaram alguns problemas 
à defesa benfiquista.

Aos 90+4 minutos, chegou finalmente o 
tento das águias, por Rafa, mas insuficiente 
para inverter o resultado.

Com esta derrota, o Benfica cai direto para 
a fase de grupos da Liga Europa.

JN/MS

Os adeptos do Flamengo, anterior clu-
be de futebol treinado por Jorge Jesus, 
encheram as redes sociais de imagens e 
mensagens irónicas sobre a eliminação 
do Benfica na pré-eliminatória da Liga 
dos Campeões, na sequência da derrota 
por 2-1 frente ao PAOK.

A nação rubro-negra ainda não esque-
ceu a saída de Jorge Jesus e prova 
disso é que alguns flamenguistas in-

vadiram na terça-feira (15) as redes sociais 
do Benfica depois de os encarnados terem 
sido eliminados da Liga dos Campeões.

Por outro lado, também há adeptos do 
Flamengo (em menor número) que rejei-
tam torcer contra o técnico português. E 
ainda adeptos benfiquistas incrédulos com 
a reação flamenguista.

JN/MS

Dínamo de Kiev e Gent passam aos 
play-offs da Champions

Estrela Vermelha, Dínamo 
Zagreb e Young Boys falham 
Liga dos Campeões

Os ucranianos do Dínamo de Kiev e os 
belgas do Gent seguem para o play-
-off da Liga dos Campeões, depois de 
terem vencido, esta terça-feira (15), os 
holandeses do AZ Alkmaar (2-0) e os 
austríacos do Rapid Viena (2-1), na ter-
ceira eliminatória.

Em Kiev, o Dínamo foi extremamen-
te afortunado na vitória sobre o AZ 
Alkmaar, já que o domínio foi dos 

holandeses. Os golos do vice-campeão 

da Ucrânia foram marcados pelo luxem-
burguês Gerson Rodrigues e por Shapa-
renko.

Na Bélgica, Niklas Dorsch, na pri-
meira parte, e Roman Yaremchuk, na 
segunda, de penálti, marcaram os golos 
locais. Demir, já no minuto 90+3, ano-
tou para os visitantes.

JN/MS

Estrela Vermelha, Dínamo Zagreb e 
Young Boys falharam esta quarta-fei-
ra (16) a presença no play-off da Liga 
dos Campeões, ao serem eliminados 
nos encontros da terceira pré-elimina-
tória diante de Omónia, Ferencváros e 
Midtjylland, respetivamente.

Em Nicósia, no primeiro desafio do 
dia, os cipriotas do Omónia, com 
o português Vítor Gomes de iní-

cio, carimbaram a passagem ao play-off 
pela primeira vez, ao contrariarem o fa-
voritismo dos sérvios do Estrela Verme-
lha - presentes nas últimas duas fases de 
grupos -, mas só através do desempate 
por grandes penalidades (4-2), depois de 
uma igualdade a um golo no final do pro-
longamento.

Os cipriotas vão defrontar os gregos do 
Olympiacos, treinados por Pedro Mar-
tins, na fase seguinte.

Os croatas do Dínamo, que participa-
ram na edição passada da Champions, 
deixaram-se surpreender em Budapeste, 
na Hungria, pelo Ferencváros, entrando 
na eliminatória a uma única mão prati-
camente a perder, face ao tento madru-
gador de Lovrencsis, aos dois minutos.

De nada valeu o golo na própria ba-
liza de Uzuni (23) para restabelecer a 
igualdade, já que, no segundo tempo, o 

avançado albanês viria a redimir-se e a 
garantir o tento vitorioso (65) e da qua-
lificação.

Com um autogolo de Lefort e outros 
dois de Dreyer e Mabil, o Midtjylland 
derrotou (3-0) os mais conhecidos suíços 
do Young Boys e seguiu para a próxima 
fase, em que vai defrontar o Slávia de 
Praga. Caso eliminem a formação da ca-
pital checa, os dinamarqueses garantem 
pela primeira vez a presença na fase de 
grupos da prova “milionária”.

Também no Chipre, mas em Larna-
ca, foi preciso recorrer aos penáltis para 
decidir o vencedor do encontro entre os 
azeris do Qarabag, a jogar em casa em-
prestada, e os noruegueses do Molde, 
com os nórdicos a serem mais assertivos 
da marca dos onze metros (6-5), após um 
empate sem golos.

O Molde pode garantir a primeira pre-
sença na fase de grupos, se eliminar o Fe-
rencváros.

Pela margem mínima (1-0), os israeli-
tas do Maccabi Televive, com um tento 
de Biton, aos 50 minutos, na conversão 
de um penálti, afastaram os bielorrussos 
do Dínamo Brest, e vão tentar almejar a 
fase de grupos, algo que já não acontece 
desde 2015/16. O adversário do play-off 
é o Salzburgo, da Áustria.

JN/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

d
ito

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

18 a 24 de setembro de 202046 mileniostadium.comMILÉNIO |  DESPORTO



ALEMANHA 

Gonçalo Paciência
emprestado ao Schalke 04

O internacional português Gonçalo Pa-
ciência foi emprestado pelo Eintracht 
Frankfurt ao Schalke 04, por uma tem-
porada, com opção de compra, anuncia-
ram esta terça-feira (15) os dois clubes.

O avançado mostrou-se ansioso por 
se estrear pela nova equipa. “Mal 
posso esperar para finalmente en-

trar em campo. As conversas com o Jochen 
Schneider e o David Wagner foram ótimas, 
ambos me convenceram totalmente”, afir-
mou Gonçalo Paciência.

O jogador português, de 26 anos, trans-
feriu-se para a Alemanha no verão de 2018, 
após ter-se sagrado campeão nacional pelo 
F. C. Porto, equipa pela qual fez toda a for-
mação. Pelos dragões foi emprestado à Aca-
démica, Olympiacos, Rio Ave e Vitória de 
Setúbal.

Gonçalo Paciência passou as duas últimas 
épocas na formação de Frankfurt, tendo 
apontado 15 golos em 61 jogos, em todas as 
competições. Esta terça-feira (15) já se juntou 
aos treinos da nova equipa.

JN/MS

Estádios alemães terão 
20% dos espectadores
O campeonato alemão vai regressar com 
público, a título experimental, depois de 
os governos regionais terem chegado, 
esta terça-feira (15), a acordo para um 
limite de 20% de espectadores relativa-
mente à capacidade dos estádios.

O modelo acordado pelas “Lan-
ders” alemãs vale por seis se-
manas, após o que haverá lugar 

a reavaliação. “Será uma espécie de ex-
periência, um balão de ensaio”, disse o 
ministro-presidente da Baviera, Markus 
Söder, à saída de uma reunião que juntou 
representantes das regiões do país.

Haverá desde já limitações, a começar 
pela incidência local de covid-19, que 
não pode ultrapassar os 35 por 100 mil 
pessoas em média semanal.

Os espectadores terão de estar espa-
çados no estádio, os bilhetes são nomi-
nativos e os adeptos dos clubes visitan-
tes não são autorizados a assistir.

O acordo deixa pouco tempo aos clu-
bes para se organizarem, já que a Bun-
desliga regressa hoje (18).

A Alemanha é o país da Europa com 
maior afluência de público nos seus es-
calões principais: os números mais re-
centes apontavam para 44 mil especta-
dores em média na primeira liga.

O regresso do público já foi ensaiado 
no último fim de semana, nos jogos da 
Taça. Em Magdeburgo estiveram cinco 
mil nas bancadas e em Dresden 10 mil.

JN/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

O Ministério da Mulher, Família e Direitos 
Humanos do Brasil expressou esta ter-
ça-feira (15) “solidariedade” com o bra-
sileiro Neymar, do PSG, expulso no jogo 
contra o Marselha, após um incidente 
que classificou como racismo, e protes-
tou contra todo o tipo de discriminação.

“Diante de mais um caso de racismo 
no futebol”, indicou, em referência 
ao jogo entre o Paris Saint-Germain 

(PSG) e o Olympique de Marselha, o Mi-
nistério brasileiro reafirmou que “não é a 
primeira vez que (Neymar) é vítima de pre-
conceito racial”.

Em comunicado oficial, a tutela “con-
denou veementemente todos os tipos de 
violência” e expressou o “repúdio” a “to-
dos os episódios de discriminação com 
base na cor da pele”.

O texto também reitera “o compromis-
so” do Governo do presidente Jair Bolso-
naro com “o fim do racismo no futebol e 
em toda a sociedade”.

A partida, disputada no último domingo 
(13) em Paris, terminou com cinco jogado-
res expulsos, entre eles Neymar, que viu o 
cartão vermelho após acertar na cabeça do 

espanhol Álvaro González. Após o jogo, o 
jogador afirmou que tinha sido alvo de in-
sultos racistas do defesa do Marselha, que 
negou as acusações.

O caso ainda deverá ser analisado pelas 
autoridades desportivas francesas, mas, 
mesmo assim, Neymar e González leva-
ram o duelo para as redes sociais, enquan-
to os dois clubes saíram em defesa dos seus 
jogadores.

“Agora quero ver a imagem do racis-
ta, chamando-me de ‘macaco filho da 
p****... Fui expulso, e ele?”, escreveu o 
jogador brasileiro na rede social Twitter, 
reclamando do cartão vermelho que lhe 
foi aplicado.

González, por sua vez, respondeu da 
mesma forma, mas com fotos nas quais 
aparece com companheiros de futebol 
de várias raças e condenou todo o tipo 
de discriminação. “Não existe lugar para 
o racismo. Carreira limpa e com muitos 
companheiros e amigos no dia a dia. Às 
vezes há que aprender a perder e assumir 
em campo. Incrível os três pontos hoje 
[segunda-feira, 14]”, escreveu o jogador 
espanhol na mesma rede social.

JN/MS

BRASIL 

Governo brasileiro solidário com Neymar 
“em mais um caso de racismo”
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Fresh off the frustrating end to their 
reign as NBA champions, the Toronto 
Raptors received some good news as 
head coach Nick Nurse signed a multi-
year contract extension.

Nothing good lasts forever, particu-
larly in the world of professional 
sports. The Toronto Raptors found 

this out the hard way, as they saw their 
run as NBA champions end in an enthral-
ling and exhausting seven-game series 
versus the Boston Celtics.

Still recovering from the loss, at least 
the Raptors received some positive news 
on Tuesday (15). As per a press release 
from the team, head coach Nick Nurse 
has agreed to a multi-year contract ex-
tension.

The timing was important, given that 
Nurse had just one year remaining on 
his previous contract and there were a 
growing number of questions about his 
future in Toronto. As per the Raptors’ 
team policy, financial terms of the deal 
were not disclosed.

There is no denying Nurse fully de-
served the contract extension. Certain-
ly, his list of achievements in just two 
seasons as Raptors’ head coach makes 
for impressive reading.

The 53-year-old has compiled a 111-
43 regular season record, which equates 
to the best winning percentage in NBA 
history at .721. He has been named East-
ern Conference Coach of the Month 
on three occasions and coached at this 
year’s NBA All-Star Game.

Nurse led Toronto to a franchise-rec-
ord 15 straight victories during the 2019-
20 season and went on to be named NBA 
Coach of the Year. Most importantly of 
all, he helped the Raptors win their first 
championship last season.

There were some who wondered 
how much Nurse benefited from tak-
ing over a strong roster, which only 
got better with the trade for Kawhi 
Leonard. This was an understandable 
perspective, but the Carroll, Iowa na-
tive rose to the challenge and proved 
himself this season.

Nurse’s game-planning and schemes 
- particularly at the defensive end of 
the court - impressed everyone, as he 
showed just how talented he was. The 
seemingly unending barrage of injur-
ies to key personnel only further high-
lighted his abilities as a head coach, 
as he led the Raptors to their best sin-
gle-season winning percentage in fran-
chise history.

Now though, it’s possible Nurse will 
face his biggest challenge yet, as the 
Raptors face a critical offseason. There is 
every possibility the likes of Fred VanV-
leet, Serge Ibaka and Marc Gasol won’t 
be back in Toronto for the 2020-21 cam-
paign.

If this happens it will put the pressure 
on Nurse to continue producing wins 

(especially if the Raptors miss out on 
Giannis Antetokounmpo). At the same 
time, if the evidence of these last two 
seasons are anything to go by, he will be 
more than capable of dealing with any 
adversity and coming out on top.

Paul Taylor

RAPTORS

Nick Nurse provides boost
ahead of difficult offseason
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The first week is in the books, and it was 
relatively painless. 

Stadiums and teams did an excellent job 
making it feel like fans were present 
at the games with a current no fan 

policy. There was not as much protesting 
as one might have thought there would be. 
However, the Texans were booed at the 
Chiefs game (Kansas City allows fans) for 
staying in the locker room during the na-
tional anthem. It was interesting to hear 
the NFL might come down on coaches who 

do not wear masks. Ultimately that makes 
zero sense with players hugging each other 
with no masks when games end. 

Week One had no real surprises! The 
Browns are exactly who we thought they 
were: a terrible professional football team. 
The Jets might fire their coach after two 
weeks. The Buccaneers are not on the same 
page; that said, Drew Brees’ age showed 
more than Tom Brady’s. The Bengal’s have 
a new coach and a new quarterback, but 
the results remain the same: sub-par. Do 
not even get me started on the Cowboys. If 
ever there was a coach who should be fired 
after one game, the Cowboys currently em-
ploy him. The Titans called me to kick field 
goals for them; I said thanks but no thanks: 
terrible! Cam Newton may have won this 
week, but he won’t always score on the run. 
The Washington football team won their first 

game as a new team, for their new coach, 
who is coaching with cancer, and the Kan-
sas City Chiefs are still playing like the Super 
Bowl champions.

Players of the Week
Aaron Rodgers, GB 
364 Passing Yards, 4 Touchdown Passes, 0 
Interceptions
Christian McCaffrey, CAR 
97 Rushing Yards, 2 Touchdowns
Davante Adams, GB 
156 Receiving Yards, 2 Touchdowns
Why Are You Still In The NFL?
The Cleveland Browns 
every player on the team
Stephen Gostkowksi  
Tennessee Titans kicker 

Dallas Cowboys, coach Mike McCarthy
(All need to rethink their career choices)
Team of the Week

The Washington Football Team, as a 5.5 
point underdog, trailing by 17 late in the 
2nd quarter, dug deep and came back to 
win easily by the end of the fourth quar-
ter 27-17.  The players won for Coach Ron 
Rivera, who was diagnosed with cancer 
earlier this year. It was his first game as 
their coach; Coach Rivera required medical 
treatment at halftime to continue coaching 
in the second half.  

NFL Report

Adam’s NFL Week 2 – Picks   
(8-6-1 Last Week) 

Los Angeles Rams @ Philadelphia Eagles:  
Philadelphia +1.0

New York Giants @ Chicago Bears:  
New York +5.5

Atlanta Falcons @ Dallas Cowboys:  
Dallas -4.5

Buffalo Bills @ Miami Dolphins:  
Miami +5.5

Carolina Panthers @ Tampa Bay Buccaneers:  
Tampa Bay -9.0

Denver Broncos @ Pittsburgh Steelers:  
Denver +7.5

Jacksonville Jaguars @ Tennessee Titans:  
Jacksonville +9.0

Minnesota Vikings @ Indianapolis Colts:  
Minnesota +3.0

San Francisco 49ers @ New York Jets:  
San Francisco -7.0

Washington Football Team @ Arizona Cardinals: 
 Washington +6.5

Baltimore Ravens @ Houston Texans:  
Baltimore -7.0

Kansas City Chiefs @ Los Angeles Chargers:  
Kansas City -8.5

New England Patriots @ Seattle Seahawks:  
New England +4.0

New Orleans Saints @ Las Vegas Raiders:  
Las Vegas +5.5

Adam Care
Opinião
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Miguel Oliveira (KTM) concluiu esta ter-
ça-feira (15) um dia de testes oficiais em 
MotoGP com o 13.º melhor tempo, após 
duas sessões disputadas no circuito de 
Misano, em Itália.

Miguel Oliveira conseguiu a melhor 
volta na primeira sessão, rodando 
em 1.32,529 minutos, ficando a 997 

milésimos de segundo do melhor tempo 
do dia, do espanhol Maverick Viñales (Ya-
maha).

Nesta sessão, Oliveira fez 18 voltas, 
rodando mais 14 da parte da tarde, com 
o melhor tempo a situar-se em 1.32,565 
minutos.

Comparativamente com o GP de São 
Marino do passado fim de semana, o pilo-
to luso piorou ligeiramente, pois, no sá-
bado (12), tinha conseguido a sua melhor 
volta em 1.32,323 minutos.

Em declarações após o final da sessão, o 
piloto de Almada explicou que o objetivo 
foi, “sobretudo, tirar algumas conclusões 
sobre algumas coisas” que já tinha testa-
do em junho, no mesmo traçado, além de 
“tirar já algumas conclusões sobre o pró-
ximo ano”.

“Confirmámos algumas coisas, para 
decidir o caminho [a seguir]. Não houve 
nenhuma peça que tenha tido um gran-
de impacto” [no desempenho da mota]”, 
afirmou.

No próximo fim de semana disputa-se 
nova ronda no traçado de Misano, agora 
com o Grande Prémio da Riviera de Rimi-
ni, em que o piloto português espera me-
lhorar o 11.º lugar alcançado no domingo 
(13).

“Temos uma segunda oportunidade 
este fim de semana. Teremos de fazer um 
trabalho melhor e fazer um melhor traba-
lho na qualificação”, apontou.

No entanto, Miguel Oliveira está cons-
ciente de que “todos terão essa segunda 
oportunidade”. “Temos de elevar o nosso 
jogo. Todos estão próximos. Podemos lu-
tar com qualquer um e estou pronto para 
qualquer desafio”, garantiu o português.

Com seis provas disputadas no Mundial 
de MotoGP, Miguel Oliveira ocupa, atual-
mente, a 10.ª posição no campeonato, 
com 48 pontos, a 28 do líder, o italiano 
Andrea Dovizioso (Ducati).

JN/MS

MOTOCICLISMO

Miguel Oliveira com o 13.º melhor tempo nos testes oficiais em Misano
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FÓRMULA 1

Vettel troca Ferrari 
pela Racing Point em 2021
O piloto alemão de Fórmula 1 Sebas-
tian Vettel, quatro vezes campeão do 
mundo, vai correr na Racing Point a 
partir da temporada de 2021, anunciou 
a equipa britânica, que vai mudar de 
nome na próxima época.

Vettel, de 33 anos, vai deixar a Fer-
rari no final da temporada, depois 
de não ter renovado contrato, e 

assina pela Racing Point, que revela que 
o piloto rubricou um vínculo para 2021 e 
“mais além”.

“A contratação de Vettel é um sinal 
claro das ambições da equipa em se 
estabelecer como um dos competido-

res mais sérios na disciplina”, refere a 
Racing Point em comunicado, que na 
próxima época se vai chamar Aston 
Martin.

A equipa já tinha anunciado que o 
piloto mexicano Sergio Pérez ia dei-
xar a escuderia no final da temporada, 
abrindo uma vaga para o alemão.

Vettel, que se vai juntar na equipa 
a Lance Stroll, esteve nas últimas seis 
temporadas na Ferrari, mas não conse-
guiu chegar ao quinto título, depois dos 
campeonatos mundiais consecutivos 
ao serviço da Red Bull em 2010, 2011, 
2012 e 2013.

JN/MS
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Lewis Hamilton volta a ganhar e 
ameaça recorde de Schumacher

O piloto britânico somou a 90.ª vitória 
da carreira e consolidou a liderança do 
Mundial, após corrida que teve que ser 
duas vezes interrompida.

O britânico Lewis Hamilton (Merce-
des) venceu no passado domingo 
(13) o Grande Prémio da Toscânia de 

Fórmula 1, nona corrida da temporada, que 
teve de ser interrompida duas vezes devido 
a acidentes.

Hamilton terminou as 56 voltas ao cir-
cuito de Mugello com 4,880 segundos de 
vantagem sobre o finlandês Valtteri Bot-

tas, o companheiro de equipa, e 8,064 
sobre o tailandês Alexander Albon (Red 
Bull). Esta foi a 90.ª vitória da carreira de 
Hamilton, que está agora a uma de igualar 
o recorde do alemão Michael Schumacher.

Com estes resultados e o facto de ter so-
mado um ponto extra devido à volta mais 
rápida da corrida, o britânico tem, agora, 
55 pontos de vantagem sobre Bottas e 80 
sobre o holandês Max Verstappen (Red 
Bull), que desistiu na primeira volta.

JN/MS
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ATLETISMO 

Ex-presidente do atletismo mundial 
condenado a quatro anos de prisão 
por corrupção
O senegalês Lamine Diack, antigo pre-
sidente da Associação Internacional das 
Federações de atletismo, atual World 
Ahletics, foi esta quarta-feira (16) conde-
nado a quatro anos de prisão, dois dos 
quais efetivos, por corrupção à frente do 
organismo.

Lamine Diack, que esteve à frente da 
então designada IAAF entre 1999 e 
2015 foi condenado por um tribunal 

de Paris pelo crime de corrupção, num es-
quema que visava ocultar os casos de do-
ping na Rússia.

O senegalês, de 87 anos, considerado cul-
pado de corrupção ativa e passiva, e de abuso 
de confiança, foi ainda multado no teto má-
ximo de 500.000 euros, numa sentença que 
é passível de recurso, e que, de acordo com o 
advogado, será entregue.

Em junho, o antigo dirigente admitiu em 
tribunal ter decidido suspender processos 
disciplinares por doping contra a atletas rus-
sos para “salvar a saúde financeira” do orga-
nismo que liderou.

“A saúde financeira [da IAAF] tinha de 
ser protegida e eu estava pronto a fazer esse 
compromisso”, disse o senegalês.

Diack, a principal figura no processo que 
envolve acusações de corrupção, abuso de 
poder, lavagem de dinheiro e associação 
criminosa, negou qualquer relação entre a 
“gestão” dos casos de doping russos e um fi-
nanciamento de 1,5 milhões de dólares (cer-
ca de 1,3 milhões de euros) para as eleições 
de 2012.

Durante a fase de investigação, Diack já ti-
nha admitido que as sanções à Rússia foram 
“geridas” para não manchar a imagem do 
país antes do Mundiais de 2013, disputados 
em Moscovo, numa altura em que a IAAF 
negociava contratos de patrocínios e trans-
missões televisivas.

O adiamento de algumas sanções permitiu 
que alguns atletas participassem nos Jogos 
Olímpicos Londres2012 e conquistassem vá-
rias medalhas.

Nas sentenças agora conhecidas, a seis ar-
guidos, a mais pesada foi para o filho do anti-
go presidente, Papa Massata Diack, que per-
manece em Dacar e se recusou a comparecer 
em tribunal, que o condenou a cinco anos de 
prisão efetiva.

O filho de Lamine Diack foi também con-
denado a uma multa de um milhão de euros 
e tem sobre si um mandado de detenção.

Em relação aos restantes acusados, o anti-
go responsável antidoping da IAAF, Gabriel 
Dollé, foi condenado a dois anos de prisão 
suspensa e 140.000 euros de multa, e um 
advogado e conselheiro de Lamine Diack, 
Habib Cissé, a três anos, um dos quais efeti-
vos, e 100.000 euros, numa condenação que 
“atingiu” ainda dois responsáveis russos, 
ausentes do julgamento.

As condenações afetam ainda o antigo 
presidente da federação russa de atletismo, 
Valentin Balakhnitchev, e o antigo treinador 
Alexei Melnikov, ambos condenados a três 
anos, dois dos quais efetivos, existindo um 
mandado de detenção pendente.

JN/MS

CICLISMO 

Egan Bernal, vencedor de 2019, 
abandona a Volta a França

KICKBOXING

Federação Portuguesa de Kickboxing 
e Muaythai à beira da suspensão 
internacional

Fim da linha para o colombiano Egan 
Bernal (INEOS) na Volta a França de 
2020. O vencedor da edição de 2019 
desistiu esta quarta-feira (16), antes 
do início da 17.ª etapa, a pedido da 
própria equipa britânica, depois de ter 
perdido mais 10,39 minutos na 16.ª ti-
rada e caído para o 16.º lugar na geral, 
já a 19.04 minutos do camisola ama-
rela, o esloveno Primoz Roglic (Jum-
bo-Vista).

Egan Bernal era o chefe de fila da 
INEOS e forte candidato a repetir 
o triunfo de 2019, mas afundou-se 

na classificação nas duas últimas etapas. 
O adeus ao sonho de revalidar o título 
ruiu no passado domingo (13), na subi-
da ao Grand Colombier, quando perdeu 
7,26 minutos para o líder da corrida. Só 
que as pernas voltaram a falhar na ter-
ça-feira (15), mesmo após o segundo dia 
de descanso, quando voltou a não con-
seguir aguentar a pedalada dos favoritos 
na primeira etapa nos Alpes, cedendo 
mais de 10 minutos para Roglic.

“Obviamente, não era assim que que-
ria terminar a minha Volta a França, mas 
estou de acordo de que esta é a decisão 
correta para as circunstâncias. Tenho o 
maior respeito por esta corrida e tenho 
muita esperança de regressar nos próxi-
mos anos”, referiu o colombiano, de 23 
anos.

O diretor da INEOS, Dave Brailsford, 
disse que a decisão foi tomada “tendo em 
conta os interesses de Egan”. “É um ver-
dadeiro campeão que adora correr, mas 
também é um ciclista jovem, com mui-
tas voltas pela frente e, neste momento, 
achamos que é mais prudente que deixe 
de correr”, disse Brailsford.

Recorde-se que a INEOS decidiu apos-
tar todas as fichas em Bernal e em Ri-
chard Carapazao deixar fora do Tour 
2020 dois antigos vencedores, o britâni-
co Chris Froome (quatro vitórias) e o ga-
lês Thomas Geraint, que ganhou a edição 
de 2018. O primeiro liderará a equipa na 
Vuelta (3 a 25 de outubro) e o segundo no 
Giro (20 de outubro a 8 de novembro).

JN/MS

Depois de diversas queixas apresen-
tadas por clubes e treinadores sobre a 
Federação Portuguesa de Kickboxing 
e Muaythai (FPKT), entre os quais o 
antigo campeão do mundo José Pina, 
atual presidente do Ginásio Clube 
Mirandelense, a WAKO, que tutela a 
modalidade de kickboxing a nível in-
ternacional, suspendeu a federação 
portuguesa.

As queixas prendem-se, sobretudo, 
com a gestão organizativa da fede-
ração, que apresenta um processo 

eleitoral “pouco transparente”, denun-
ciaram vários clubes.

No documento da WAKO, a que o JN 
teve acesso, a decisão é justificada com a 
conclusão de que “os estatutos da FPKMT 
não estão em linha nem são compatíveis 
com os estatutos da WAKO”.

O documento acrescenta mesmo que a 
federação portuguesa “não tem um pro-
cesso eleitoral democrático que garanta, 
de forma transparente e com igualdade, os 
direitos dos membros no que diz respeito à 
eleição dos delegados”. E refere ainda que 
a entidade “não protege adequadamen-
te os interesses e direitos dos membros e 
atletas da secção de kickboxing”.

A WAKO viu-se obrigada a investigar 
esta questão, criando uma comissão que 
analisou em detalhe o caso, e divulgou um 
relatório final onde refere que o Regula-
mento Eleitoral da FPKMT “limita consi-
deravelmente os direitos dos membros, 
nomeadamente aqueles que não são dele-
gados”. Acrescenta ainda que a limitação 
de mandatos não está a ser respeitada, 
havendo dirigentes nos cargos há mais de 
quatro anos.

Neste sentido, a WAKO suspendeu a 
Federação Portuguesa de Kickboxing e 
Muaythai, na sequência de um processo 
que envolveu desde logo a Secretaria de 
Estado do Desporto, com quem a federa-
ção terá recusado reunir, de acordo com o 

documento da organização mundial.
Tomando a decisão com base na questão 

estatuária, a WAKO deixou ainda o alerta 
sobre outras questões alvo de queixa: ir-
regularidades financeiras, manipulação 
de relatórios financeiros, descriminação, 
favorecimentos, entre outras, devendo 
estas agora serem investigadas pela tute-
la nacional, nomeadamente pelo Instituto 
Português do Desporto e Juventude.

Refira-se que o Ginásio Clube Mirande-
lense (GCM), um dos clubes que sempre se 
mostrou indignado com posições tomadas 
pela FPKM, denunciou, em 2019, que du-
rante um ano, a federação terá recusado a 
realização de 14 galas organizadas, em Mi-
randela, e sempre com a mesma justifica-
ção da falta de disponibilidade de árbitros.

Para a advogada do GCM, esta condu-
ta da presidente da federação deve-se “a 
uma espécie de retaliação por querelas 
judiciais já terminadas”, mais concreta-
mente, pelo facto de José Pina ter ganho a 
batalha judicial contra a Federação sobre 
a legalidade do registo de marca nacio-
nal do “Aerokick IntensYtive Mix”. Para 
Paula Borges, isto “é confundir o interesse 
público com querelas particulares e que 
colocam em causa a própria modalidade”.

Já na altura, em 2019, a advogada con-
siderava que a presidente da FPKM, Ana 
Vital Melo “não tem condições para se 
manter ao leme da federação, devendo 
demitir-se”.

A FPKT corre também o risco de perder 
o estatuto de utilidade pública desportiva 
que detém desde 1996 e com isso deixar de 
ter apoios do estado.

A Federação tem agora um prazo de 15 
dias para responder a estas acusações.

Na próxima reunião da direção da 
WAKO será tomada uma decisão final, 
mas a suspensão implicará que atletas e 
clubes portugueses fiquem impedidos de 
participar em competições internacionais.

JN/MS
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Take your game to the next level. 
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Get your game on!

Be part of a winning team…join Gil Vicente

One week after Tanner Roark compared 
himself to a diesel engine, feeling he 
wasn’t given the opportunity to pitch 
deep into games, the Yankees took him 
for a series of long drives.

With four home runs allowed in four 
innings at Yankee Stadium and an 
ERA that now sits at 6.41, Roark is 

looking for answers and September’s clock 
is ticking. Wednesday’s (16) 13-2 loss to the 
Yankees fresh off of Tuesday’s (15) 20-6 
loss is cause for serious concern, but on a 
smaller scale, Roark and the Blue Jays need 
to find a way for him to contribute in the 
postseason with several factors working 
against them.

Roark signed a two-year, $24 million 
deal with the Blue Jays this past offseason 
to eat innings and stabilize the rotation, 
but it’s been a rough ride in a season that 
hasn’t exactly lent itself to that. Toron-
to’s approach to pitching has kept its en-
tire starting rotation from touching the 
seventh inning or 100 pitches, which is 
counterintuitive to Roark’s style and was 
at the heart of his discontent last time out, 
when he also lasted just four innings.

For now, Roark feels he needs to estab-
lish one pitch, the fastball down and away 
from opposing hitters.

“If I get that going, then everything else 
works off of that,” Roark said. “I think I 
didn’t really establish anything tonight. 
I tried to, but it wasn’t there. The curve-
ball was good and changeup was good at 
times, but establishing that fastball for me 
is what really is my bread and butter. If I 
don’t do that down and away, then I real-
ly have nothing to work off of.”

If Roark won’t be grinding through 7 
2/3 innings on 114 pitches, then how does 

his style fit within the Blue Jays’ strategy 
come October?

With two starts remaining in the regu-
lar season, Roark does still have an open-
ing to right the ship. Without scheduled 
off-days this postseason until the World 
Series, teams in the Division Series and 
League Championship Series will need 
to go four or five deep into their rota-
tion, putting an emphasis on depth over a 
great No. 1 and No. 2 who can circle back 
for multiple appearances. Toronto’s “ro-
tation,” which rarely fits the traditional 
definition of that word, might still have 
room for that.

In that scenario, though, Roark would 
still likely be pitching in a three- to 
four-inning role, and he hasn’t conquered 
lineups the first time through, either. 
Home runs have been a major issue for 
Roark, with 14 in 39 1/3 innings, and so 
have walks, which makes for a dangerous 
pairing and complicates this even further.

“It’s crunch time now,” Roark said. 
“There’s no excuses now. You’ve got to 
give 100% every time you go out there. 
No excuses.”

Manager Charlie Montoyo and the 
Blue Jays could plan to slide Roark into a 
“bulk” role, a broad term that applies to 
so many pitchers on this roster now, in-
cluding even Robbie Ray and Ross Strip-
ling - both flexible arms who are start-
ing games. It also covers Thomas Hatch, 
Julian Merryweather, Ryan Borucki and 
others down in the bullpen, who have 
done so well at bridging the gap between 
the Blue Jays’ short starts and their back-
end arms. That group could soon include 
No. 1 prospect Nate Pearson, too.

“We’ll see what happens,” Montoyo 
said, leaving the door open to his seem-
ingly countless potential ways to put this 
puzzle together. “He’s got another start. 
We’ll see how it goes and then we’ll go 
from there.”

Roark’s home run and walk rates would 
be difficult to trust in high-leverage 
spots, though, as they stand today, and 
come October, nearly every pitch thrown 
is high-leverage.

Now an eight-year veteran, Roark has 
pitched in the postseason in 2014 and 
‘16, both times in the National League 
Division Series as a member of the Na-
tionals. His first trip saw him come out of 
the bullpen twice, then he made his lone 
postseason start in 2016, throwing 4 1/3 
innings of two-run ball with seven hits 
allowed against the Dodgers.

Keegan Matheson

BLUE JAYS 

Roark struggles, allows 4 HRs: ‘No excuses’
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The Canadian Centre for Occupational 
Health and Safety (CCOHS) will recei-
ve $2.5 million over the next two years 
to provide guidance, tools and resour-
ces to protect workers and businesses 
health and safety during and beyond the 
COVID-19 pandemic.

T he announcement was made Sept. 
10 by federal Minister of Labour Fi-
lomena Tassi.

Since the beginning of the pandemic, 
CCOHS has published health and safety 
tip sheets on its website, made e-learn-

ing courses available free of charge and 
provided an online space, Pandemic Info 
Share, where businesses can share resour-
ces and advice, indicates a release.

The new funding enables CCOHS to con-
tinue its work including creating more sec-
tor-specific guidance and new e-learning 
tools during the pandemic.

The funding is part of a co-ordinated re-
sponse by federal, provincial and territorial 
governments, public health authorities and 
CCOHS to the pandemic.

“The need for reliable information and 
tools to protect the health of workers has 

never been greater,” said Anne Tenni-
er, president and CEO of the CCOHS, in 
a statement. “This funding support from 
the Labour Program will give CCOHS even 
greater capacity to provide health and 
safety guidance and learning modules for 
specific higher-risk sectors and occupa-
tions. This will help employers quickly gain 
the knowledge they need to ensure a safe 
and orderly reopening and return to work 
for all.”

DCM/MS

As a crane operator, Frank needs to keep 
an eye on a long list of things on the 
ground and in the air around the business 
end of his rig as it trembles in the winds 
and groans under the load of a new bucket 
of concrete coming up.

His ground spotter’s voice crack-
les in his ear reassuringly and his 
high-resolution video screens give 

him a clear view of everything around that 
bucket as he swings around to deliver the 
pour. A light touch on the joystick and he’s 
in perfect position, the laser guides con-
firming he’s good to go as the load dumps 
into the forms and the project under con-
struction inches up another notch.

Except, Frank isn’t on the site. He’s in 
an office miles away, in a temperature 
controlled cockpit with an array of video 

screens. There was no climb up in freezing 
rain into a cramped cabin.

Welcome to construction in 2030 where 
5G technology has revolutionized how 
things are done.

It’s not science fiction and it’s only a 
slight step up from remote miners who sim-
ilarly sit in cockpits and remotely operate 
machines in mines miles away.

The difference is that 5G wireless technol-
ogy is changing the way we harness digital 
controls and devices in all sectors with con-
struction about to see some major changes.

“It’s the single biggest technology trans-
formation in our lifetime,” says Paul Chal-
loner, VP of network production solutions 
at Ericsson, based in Plano, Texas. “It gives 
an order of speed, of gigabytes per second 
that 4G can’t touch and without latency 
issues so you can deal with drones, autono-

mous vehicles, cranes. I think every aspect 
of our society and business, every sector of 
the economy will really depend on 5G and 
need to get on board.”

The difference is not just bandwidth, 
which in the early days of wireless tech-
nology was limited and is still limited today 
by issues of demand and latency, but that 
5G also marries into other advanced IT of 
Cloud and the rapidly growing field of Arti-
ficial Intelligence.

It’s also reliable so that there are no issues 
with critical applications like remote crane 
operations or flying drones around a site, he 
adds.

It’s early days yet for the construction 
industry, which is notoriously risk adverse 
and cost conscious. However, the potential 
for revolutionary change is on the boards al-
ready and in China, for example, the China 
State Construction Engineering Corp. is 
piloting it in Bejing tying in Building Infor-
mation Modeling, big data and other digital 
applications.

They believe once they have the wrinkles 
worked out and set standards for applica-
tions, they can improve quality, cost con-
trol, schedule compliance and security.

When combined with wearable technol-
ogy it can also monitor occupational health 
and safety.

Ericsson has also trialed a 5G concept in 
construction, working with Volvo where 
both are based in Sweden, says Challoner.

It sought to create a remote control sys-
tem for construction equipment and wher-
ever possible automate solutions. Those 
learnings are being applied to the next trial.

The power of 5G is in it’s ability to allocate 
bandwidth as needed by priority, he says, 
so that means “pipe capacity” can be allo-
cated to high resolution video as a priority 
while other data allocations, for transmis-
sions of emails for example, can be moved 
down the list.

That’s not to say they’ll be delayed, the 
effect is really not more than seconds be-
cause when you’re operating a crane for 
example, or flying a drone to map site prog-
ress, you can’t afford latency, he explains. 

It’s too risky because the operator has to be 
able to override and react if needed.

“But it has applications on the jobsite life-
cycle from the start,” he says.

Drones can be programmed to fly a site 
pattern to lay in GPS co-ordinates, to mon-
itor grades, depths of excavations. They can 
also be set up to automatically fly surveil-
lance over the site for security both in day-
light and at night, cutting labour costs.

Caisson locations are more accurately 
mapped in, 3D drawings of structure can 
be overlaid over emerging structures for 
both visual and automated checks, inven-
tory and assets can be tagged and tracked, 
allowing for more accurate supply chain re-
plenishment since it can be automated. That 
system can also help with inventory shrink-
age onsite, he adds.

Further, on large sites, autonomous ve-
hicles can plug into the 5G control network 
and be programmed to make their repetitive 
runs. Dump trucks can move dirt, bob cats 
can be automatically moved around the site.

Inside 5G can be wired into the utilities 
from the get-go, routing alongside plumb-
ing, HVAC and power and allowing for 
the installation of addressable controls for 
lighting, security cameras and sensors, 
temperature monitors and other operating 
side applications, which are essential to to-
day’s energy efficient building operations.

“The difference is that 4G can handle 
10,000 to 100,000 devices per square mile 
but with 5G you’re getting one million,” he 
states.

Depending on the service provider, you 
also pay for what you need so you can ramp 
up your usage based on need. Early phase 
project construction needs less bandwidth 
than mid phase where there’s a lot going on 
and then ramping down as the job moves to 
final phase and hand over as finishing trades 
move in.

“5G applications can be a labour saving 
solution and a major safety tool,” he says. 
“So there’s a cost saving and a safety factor 
and an economic benefit.”

DCM/MS

5G is a technology ready 
to revolutionize
construction industry

CCOHS gets new funding to keep workplaces safe



Numa noite estrelada, parece-nos que 
o Universo é bastante preenchido por 
estrelas, planetas e galáxias, porém é o 
vazio que impera. 

Atualmente a dita matéria ordiná-
ria, observável, que inclui estrelas 
e galáxias, corresponde apenas a 

4,9% do Universo. Considerando apenas 

este tipo de matéria, a densidade é aproxi-
madamente equivalente a um protão por 
quatro metros cúbicos.

Grande parte dos átomos dos cosmos 
estão aglomerados, constituindo 300 mil 
triliões (3x1023) de estrelas, estas por sua 
vez agrupam-se em 100 mil milhões (1011) 
de galáxias, muitas das quais estão também 
agrupadas em aglomerados e superaglo-
merados. A nossa galáxia, a Via Láctea, in-
tegra o conjunto composto por 54 galáxias, 
de nome Grupo Local, e este por sua vez faz 
parte do Superaglomerado Laniakea, que 
tem mais de 100 mil galáxias. O diâmetro 
de Laniakea tem aproximadamente 520 
milhões de anos-luz.

Nesta imensidão toda, apesar destes 
números, o vazio prevalece. Se vindo de 

fora do Universo um objeto fosse intro-
duzido aleatoriamente, a probabilidade de 
acertar um planeta seria de um para 3 mil 
quintiliões (1033).

Sendo o cosmos 95,1% vazio (não con-
siderando matéria-escura, antimatéria 
e outros componentes), leva a que Terra 
seja um lugar absolutamente único no seio 
de um imenso e incompreensível espaço 
deserto, menor que um grão de areia, só e 
perdido nos oceanos. 

O ambiente mais comum no Univer-
so é o vácuo. No meio desta escura noite 
galáctica, qualquer estrela ou planeta são 
incrivelmente escassos e, por tal, de uma 
beleza incomensurável. 

Este planeta onde vivemos, a que cha-
mamos Terra, ainda mais excecional e 

avassaladoramente se afirma como um lu-
gar singular, pois por enquanto é o único 
que conhecemos com vida. 

Mesmo que a vida seja mais comum no 
Universo do que até aqui nos pareceu, este 
pequeníssimo ponto azul será sempre o lar 
que partilhamos com seres vivos inéditos 
e excecionais. Despertemos para a noção 
de que este planeta alberga milhares de 
milhões de seres dependentes da dinâmica 
do cosmos, mas também dependentes uns 
dos outros, todos aconchegados num ver-
dadeiro berço sagrado. Um lugar singular. 

A Terra é uma preciosidade. 
Como diria Sagan: “dolorosamente rara 

e bela”.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva 

“Dolorosamente      
  rara e bela”
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• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO 
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
• Contractors  Liability, Auto-fleet policy, Gen.  Contractors,  Commercial,  Industrial and Apartment 
 Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body,  Manufacturing, Professional Buildings 

CASA e CONDOMÍNIO
• Casas novas e equipadas com alarme - 30% de DESCONTO 
• Casas residencias de uma só família, renovadas e actualizadas - 20% de DESCONTO 
• Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ajax, Richmond Hill, 
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OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

416-679-0635
info@oxfordglass.com

oxfordglass.com

Oxford
GLASS & ALUMINIUM
COMMERCIAL  |  INDUSTRIAL

AMBIENTE

18 a 24 de setembro de 202054 mileniostadium.comMILÉNIO |  AMBIENTE



AMBIENTE

Esta é, em muitas circunstâncias, a melhor 
definição para o corpo humano e para as suas 
peculiaridades. Hoje trago-vos 30 curiosida-
des divulgadas pela revista científica Nau-
tilus acerca do nosso corpo e da nossa saúde. 
Acreditem que vão ficar surpreendidos!

• Em média, uma pessoa perde 18 a 55 kg 
de pele durante a sua vida

• O nosso nariz é capaz de detetar um tri-
lião de aromas diferentes, mas as mulhe-
res melhor capacidade olfativa do que os 
homens. 

• Em caso de decapitação (algo que espere-
mos que só aconteça em filmes), são ne-
cessários cerca de quatro segundos para 
que se perca a consciência por completo.

• O ácido no nosso estômago é tão forte que 
é capaz de dissolver lâminas de barbear. 

• Para além de impressões digitais, todos 
nós temos também uma impressão de lín-
gua única.

• “Isto cheira a ti!” Já ouviram isto? Pois faz 
todo o sentido! É que toda a gente tem o 
seu próprio cheiro. 

• O nosso corpo, em condições normais, 
possui ferro suficiente para fazer um prego 
de sete centímetros de comprimento.

• Se um dia “esticássemos” os nossos vasos 
sanguíneos (algo que seria muito estranho, 
convenhamos) atingiríamos uma distância 
de cerca de 100 mil quilómetros!

• Ao contrário do que muita gente pensa, po-
demos morrer mais depressa de sono do 
que de fome – algo que, por norma, leva 
entre duas a três semanas. 

• Os nossos espirros e tosse deslocam-se a 
alta velocidade – os primeiros excedem os 
24 km/h, enquanto a tosse pode atingir 50 
a 60 km/h. 

• Um em cada 2000 bebés nasce com um 
dente!

• Durante toda a nossa vida iremos produzir 
saliva suficiente para encher uma piscina 
de 13 mil litros. Blergh!

• Algumas pessoas têm uma costela “extra” 
– e, por norma, são do sexo feminino.

• Normalmente somos mais altos de manhã. 
Sim, leram bem! Durante o dia, a cartila-
gem entre os nossos ossos é comprimida, 

fazendo com que, à noite, sejamos cerca 
de um centímetro mais baixos!

• Vivemos uma situação anormal atualmente, 
mas sabiam que se transmitem mais ger-
mes num aperto de mão do que num beijo?

• O fémur é o osso mais forte do corpo hu-
mano, suportando uma pressão de 1 230 
Kg por centímetro quadrado.

• Partilhamos cerca de 96% do nosso DNA 
com um chimpanzé e 70% com uma lesma.

• O cérebro não sente dor, apenas processa 
os sinais de dor.

• O coração cria pressão suficiente para jor-
rar sangue a 2,5 metros de altura.

• Os humanos são os únicos animais a pro-
duzir lágrimas “emocionais”.

• Os pés humanos têm 52 ossos, represen-
tando um quarto de todos os ossos do 
corpo humano.

• É quase impossível fazermos cócegas a 
nós mesmos. Experimentem!

• Duas em cada três pessoas têm visão im-
perfeita.

• O cérebro “opera” com 20 watts de po-
tência.

• Os humanos possuem 46 cromossomas, 
as ervilhas têm 14 e alguns lagostins têm 
mais de 100!

• Há nicotina suficiente em 40 cigarros para 
matar um adulto.

• O esmalte dos dentes é uma das únicas 
partes do corpo humano que não se con-
segue reparar.

• O nosso corpo tem a capacidade de, 
em 30 minutos, libertar calor suficiente 
para fazer ferver cerca de dois litros de 
água.

• Cerca de 80% do nosso cérebro é água.
• A febre pode causar perda de audição.

Inês Barbosa/MS

Mudar velhos hábitos, como todos sa-
bem, é uma das tarefas mais difíceis de 
serem feitas. A rotina nos faz viver no 
automático e acabamos por não pres-
tar atenção às nossas próprias atitu-
des, escolhas e aos pequenos detalhes 
do dia-a-dia.

Dia desses resolvi fazer uma ex-
periência de auto-observação: 
prestei atenção na maneira como 

acordo, como me alimento, como vou 
trabalhar, como me relaciono com o 
ambiente e as pessoas que me cercam. 
Identifiquei que, boa parte das  escolhas 
feitas no meu cotidiano, não partiam 
diretamente de mim, mas sim do efeito 
causado pelo verdadeiro bombardeio que 
a internet faz através de artigos, publici-
dade explícita ou não,  influencers, etc. 
Ao reparar nesse processo da minha roti-

na, me dei conta de que a primeira coisa 
que fazia ao acordar, era pegar o celular. 
Dedicava um bom tempo olhando as vi-
trines virtuais, as notícias sensacionalis-
tas e negativas, as propagandas direcio-
nadas de acordo com o meu perfil; enfim, 
nem um “bom dia” eu dava à minha fa-
mília por estar focada apenas no mundo 
virtual. Na correria, engolia com a ajuda 
do café, um pão com queijo no café da 
manhã e já estava a caminho do trabalho. 
Com o celular, registrava uma foto ou 
outra da janela do metrô usando um fil-
tro super em alta nas mídias, adicionava 
uma frase antes de postar “Mais um dia, 
bom dia”. Passava quase todo o trajeto 
fazendo isso e olhando rapidamente os 
“stories” nas redes sociais. No trabalho, 
algumas vezes repetia esse processo para 
me manter “atualizada”. No fim do dia, 
ao chegar em casa, comia assistindo TV 
e, antes de dormir, dava uma passeada, 
de novo, pelas redes sociais, antes de cair 
de sono com os fones de ouvido. Acredito 
que muitas pessoas estão se identifican-
do com essa rotina, afinal, essa é a era da 
internet. 

Nesse processo de auto-observação, 
percebi meus livros ainda não lidos, en-
costados no armário, cheios de poeira. Já 
não conversava tanto com meu marido 
como fazíamos antes, trocando ideias e 
impressões sobre os mais variados temas. 
Notei, inclusive, a diminuição no meu 
consumo de frutas e água! Minha vida 
estava sendo deixada de lado por uma sé-

rie de coisas vindas daquele minúsculo e 
viciante aparelhinho que, simplesmente, 
me distraíam. 

Essa experiência de auto observação 
faz parte de um projeto pessoal desde o 
início desse ano em busca da minha ver-
dadeira essência. Não é fácil dar con-
ta dos vícios e artifícios do ego e tantos 
outros monstrinhos que fazem parte da 
nossa estrutura. Mas chega um momento 
da vida em que você tem de escolher: en-
cara uma mudança ou continua passando 
pela vida como se estivesse num sonho. 
Foi então que tomei uma decisão radi-
cal: apaguei todos os meus aplicativos, 
minhas redes sociais e fui experimentar 
como é viver sem esses artifícios. Como 
é conviver mais consigo mesmo? Como é 
ficar sem o “like” das pessoas? Ainda não 
tenho todas as respostas de como é viver 
a vida sem a internet, ou melhor, sem 
tanta internet. Mas já posso adiantar que 
é um hábito (ou vício?) dificílimo de ser 
desfeito. A pior sensação é a de sentir-se 
isolada do mundo. Por outro lado, esse 
“break” está sendo extremamente útil 
no meu processo de auto conhecimento. 
Com esse desligamento das redes, sobra 
espaço e tempo para o resgate e fortaleci-
mento da minha essência. Depois, é pos-
sível até um retorno ao mundo virtual. 
Com outra postura e maior discernimen-
to, podemos driblar as manipulações de 
que somos vítimas e viver de forma mais 
autêntica. Viver na vida real.

Adriana Marques
Opinião

Existe vida após a rede social

Estranhamente 
fascinante
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SAÚDE & BEM-ESTAR

This coming week, the culmination of 
a unique search within our Lusophone 
community for not only the diversity our 
music community has to offer, but one 
that would stand out with a chance to 
take their aspirations to the next level 
comes to its final stage. The search for 
this next Luso star began at the end of 
2019, with auditions beginning in Janu-
ary of 2020 and after reductions were 
made, performances at Toronto’s MOD 
Club took place in February of 2020. 

Clearly, this all took place at a time 
that now seems so far away where 
we could go out to enjoy live per-

formances and dance to our heart’s con-
tent, but the situation in the world today 
had a lot to say about any of this, much like 
many other things getting put on hold. But 
through eased restrictions and a return to 
filming, we set about our course once again 
to showcase the talent that deserved to be 

seen and heard. What have got for you, is 
a collection of talented people, who very 
much take their art seriously, their music-
al expression and their integration with 
their Portuguese speaking roots infused by 
their musical upbringing. We have artists 
from a Portuguese background, Brazilian 
background and Goan background, clearly 
illustrating how strong that musical blood-
line makes its way from the parents to their 
children. 

This competition resolves the six day epi-
sodes with an announcement on the follow-
ing Tuesday on the 28th of September where 
the winner will be announced. What the 
winner will receive, is first $5000.00 cash, a 
fantastic boost to help further the artist’s ca-
reer as well as a record to be recorded with 
MDC Music. Fans have a chance to vote for 
their favorite artist on the show’s social 
media page on Instagram @thebeatseries. 
This opportunity however, is not only about 
winning, as much as it is a chance for artists 

themselves to get recognized visually with 
all the social media publicity and television 
coverage, but also a chance for the public 
to know artists and music they otherwise 
would not necessarily hear or see.

Hosts Catarina Balça and Charly Prince 
will guide you through the 13 individual art-
ists which were chosen, giving you not only 
a look at their background to learn about 
each artist, but also see their audition and 
MOD Club performances as well. Beat scouts 
Nathan and Britt do their best to get behind 
the music with each artist to find out what 
makes each one tick as well as highlight their 
ties to the Lusophone roots they inherited. 
We also have a couple of guest appearances 
to highlight certain episodes as well as in-
sight from various influencers and promin-
ent musical figures within our community.

We also have a good mixture of genres 
covered in the six episodes, spanning every-
thing from rock to alternative, pop to R&B, 
jazz to fusion and even rap to samba. The 

diversity is highlighted with a few bands fill-
ing up the MOD Club stage as well as some 
dynamic solo performances. Watching all 
of this go down from a mezzanine, it was a 
unique time to see some artists and bands 
that were so much polar ends from one an-
other, and not only exist on the same stage 
one after the other, but have their fans also 
support the other bands and integrate with 
one another. 

The episodes will start on Monday Sep-
tember 21st at 8:30pm and run until Satur-
day September 26th on Camões TV (Bell Fibe 
channel 659, Rogers Cable channel 672) as 
well as live on YouTube. Please tune in to see 
what we have done, I am sure you are sure 
to discover an artist you will become a fan 
of and maybe even help vote them onto the 
start of their musical career! 

Reno Silva/MS

LusoLife Beat is here at last!
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ENTRETENIMENTO

the CONCERT
SERIES

Sofia Dos Santos performing at the MOD Club Sheldon Universe performing at the MOD Club

Nico Paulo performing at the MOD Club
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A cutthroat open razor or simply straight 
razor is a type of razor whose blade can 
fold into its own hollow handle. History 
reveals that the first steel straight razors 
were manufactured in England, particu-
larly Sheffield in 1680. After the initial 
introduction in 1680, it quickly became 
the major method of shaving manually 
and lasted for more than 200 years to the 
middle of the twentieth century. Since 
the 1950’s, electric razors have reduced 
the use of straight razors.

The 2012 James Bond movie, “Sky-
fall”, featured the use of a straight 
razor and as a result their use sky-

rocketed. King C. Gillette manufactured 
a double-edged safety razor that could 
have the blades interchanged and this 
caused real damage to the straight razor 
market. Gillette’s blades were not able to 
be sharpened, rusted quickly, and were 
meant to be single use only. It was safer to 
shave with a safety razor and, as a result, 
the number of barbers providing manual 
shaves decreased, while self-shaving in-
creased! Win! Win for King Gillette. To the 
day, the company continues to sell low 
cost handheld shavers with one or two 
initial blades. Replacement packs of 5-6 
individual blades, retail for $40-$60 per 
pack. The width and length of the blade, 
the handle, the pivot, the blade grind, the 
finish, and polish of blade, contributes to 
the design, value, and efficiency of each 
straight blade.

I will briefly describe the construction 
of a straight razor, followed by photos of 
razors in my private collection. Straight 
razors are fitted with a single blade sharp-
ened on leading edge then connected to 
a handle by means of a pin. Once this at-
tachment has been completed, the blade 
swings in and out of its handle. Two types 
of materials used for blades are carbon steel 
or stainless steel. The latter is difficult to 
hone, however will not show signs or ef-
fects of corrosion. On the other hand, car-
bon steel is simpler to hone, however, will 
corrode. Blank blades are manufactured 
through forging, then the steel is hardened 
through different processes, tempered, and 
finally ground to their required degree of 
blade geometry. Blade width, blade height, 
and degree of hollowness are classifica-
tions used to categorize different types of 
straight razors. My personal favourite is a 
Hollow Grind, which produces a very thin 
blade, by removing more side wall from 

each blade. It also flexes at a greater rate 
and offers more efficient cutting of hairs. 
ln other words, one can feel each hair be-
ing cut through the handle. Blade width is 
merely the physical measurement of the 
back of the blade to the leading edge of the 
cutting edge. Blade weight refers to the 
amount of pressure applied during shav-
ing. Blade weight is inversely proportional, 
the heavier the blade, the lighter the pres-
sure that has to be applied during the shav-
ing process.

Most of the straight razors in my col-
lection were manufactured by Zwilling 
J.A. Henckels of Solingen, Germany. The 
company was founded by Peter Henckels 
on June 13, 1731. “Zwilling” means “Twin” 
in German. ln 1771, Johann Abraham Hen-
ckels, Peter’s son was born, and the com-
pany was renamed in his honor, using his 
first two initials and surname. The collec-
tion also includes Razors from the U.S.A., 
Russia, and Italy.

A BLAST FROM THE PAST

Vintage shaving razors
“How are you fixed for blades?” 1950’s Gillette slogan, by a singing parrot.

Armando Terra
Opinião
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As navalhas são o tipo de lâmina que se 
dobra para dentro do seu próprio cabo 
oco. A história revela que as primeiras 
navalhas com lâmina de aço reta foram 
feitas em Inglaterra, particularmente em 
Sheffield em 1680. Depois da introdu-
ção inicial em 1680, estas navalhas tor-
naram-se o método mais usado para se 
barbear manualmente e duraram mais 
de 200 anos, até meados do século 20. 
Desde 1950, as máquinas de barbear elé-
tricas têm reduzido o uso das navalhas.

Em 2012, no filme do James Bond, 
“Skyfall”, foi usada uma navalha e 
desde então o seu uso tem aumentado 

rapidamente. King C. Gillette fabricou uma 
navalha com lâmina segura de dois lados 
que poderia ter as suas lâminas trocadas e 
isto causou um dano real e direto no mer-
cado de navalhas. As lâminas da Gillette 
não podiam ser afiadas, ganhavam ferru-
gem rapidamente e eram descritas como 
sendo para uso único. Era mais seguro bar-

bear com uma navalha de lâminas seguras 
e, como resultado, os barbeiros que forne-
ciam cortes manuais com navalhas viram 
o seu número de clientes descer, enquan-
to que os cortes feitos em casa feitos pelos 
consumidores das novas lâminas subiram! 
Vitória!

Vitória para King Gillette. Até aos dias 
de hoje, a companhia continua a vender 
as suas lâminas com uma ou duas lâminas 
de oferta no pacote. Lâminas substitutas 
podem ser adquiridas em pacotes de cin-
co ou seis lâminas individuais pelo valor 
de $40 a $60. A largura, a altura, o cabo, 
a cabeça giratória, a grelha das lâminas, 
o acabamento e o polimento das lâminas 
contribuem para o visual e eficácia de cada 
lâmina reta.

Irei descrever a construção de uma lâ-
mina reta, acompanhada com fotografias 
da minha coleção privada. As lâminas re-
tas são encaixadas com uma única lâmina 
afiada no canto líder e então conectadas 
ao cabo pelo meio de um encaixe. Após 

este encaixe ter sido feito, a lâmina ba-
lança dentro e fora do seu cabo. Os dois 
tipos de materiais usados para lâminas 
são o aço de carbono ou o aço inoxidável. 
A última é difícil de afiar, mas não mos-
tra sinais ou efeitos de corrosão. Por ou-
tro lado, o aço de carbono é mais fácil de 
afiar, mas irá enferrujar, ao contrário do 
aço inoxidável.

As lâminas novas são forjadas no seu fa-
brico, e depois o aço é endurecido através 
de diferentes processos, temperadas, e fi-
nalmente são levadas à sua temperatura 
ideal requerida para a geometria da lâmi-
na. A largura da lâmina, a sua altura e o seu 
grau de afiação são classificações usadas 
para categorizar diferentes tipos de lâmi-
nas retas. A minha lâmina favorita é a Hol-
low Grind, uma marca que produz uma lâ-
mina extremamente fina, removendo mais 
cantos inutilizados das paredes de cada 
lâmina. Também são mais ajustáveis e são 
mais eficientes no corte da barba. Por ou-
tras palavras, trata-se de uma lâmina que 

pode fazer sentir o corte de cada pelo atra-
vés do cabo da mesma. A largura da lâmina 
é apenas a medida física da parte traseira 
da lâmina até à sua parte afiada. A altura da 
lâmina está relacionada com a quantidade 
de força aplicada durante o corte.  A altura 
é inversamente proporcional, pois quan-
to mais pesada for a lâmina, mais leve é a 
pressão que têm que ser aplicada durante 
o processo.

 A maioria das lâminas retas da minha 
coleção foram manufaturadas por Zwilling 
J.A. Henckels de Solingen, Alemanha. A 
companhia foi fundada por Peter Henc-
kels no dia 13 de junho de 1731. “Zwilling” 
significa “gémeos” em alemão. Em 1771, 
Johann Abraham Henckels, filho de Peter, 
nasceu e a companhia foi renomeada em 
sua honra, usando as duas primeiras ini-
ciais e o seu último nome. A coleção tam-
bém inclui lâminas dos Estados Unidos da 
América, Rússia e Itália.

Lâminas de barbear vintage
“Quanto gosta de lâminas?” o slogan da Gillette em 1950, dito por um papagaio a cantar.

1. J.A. Henckels Friodur 472 ½ Zwillingwerk straight razor, stainless steel, Solingen, Germany. Original box and packaging included.  5. Rudolf Schmidt “Bambola”, fabricated in Solingen, Germany. Packaged and labelled for the Italian 
market. Originally box and packaging included. 3. Suzumasa “AA” stainless steel Japanese straight razor. Original box and insert included. 8. Rare “Pilatus Stahl” Englesswerk 7 day set of straight razors, each individually engraved 
with “Day of Week”, includes additional engraved and decorated blade. Solingen, Germany. Original storage box and dividers are shown in photos. 

1. Lâmina reta da J.A. Henckels Friodur 472 ½ Zwillingwerk, aço inoxidável, Solingen, Alemanha. Pacote original e embalagem incluídos. 2. Rudolf Schmidt “Bambola”, fabricado em Solingen, Alemanha. Pacote e etiqueta 
para mercado italiano. Caixa original e pacote incluídos. 3. Lâmina reta japonesa de aço inoxidável da Suzumasa “AA”. Caixa original e inserção incluídos. 4. Pacote raro “Pilatus Stahl” Englesswerk de lâminas retas para 
sete dias, cada uma com o “Dia da Semana” gravado individualmente, inclui uma lâmina gravada e decorada. Solingen, Alemanha. Caixa original e divisores como mostrado nas fotografias.

AII photos are from Armando Terra Collection.

5718 a 24 de setembro de 2020mileniostadium.com MILÉNIO |  ENTRETENIMENTO



18 a 24 de setembro de 202058 mileniostadium.comMILÉNIO |  ENTRETENIMENTO

que eles eram animais com atividade de caça apenas durante o anoitecer, mas o primei-
ro olhar sobre a população de Udzungwa surpreendeu os investigadores.
Através de sensores de movimento, as câmaras capturaram diversas imagens dos feli-
nos em busca das suas presas, como antílopes e babuínos. Enquanto as fêmeas são tipi-
camente mais ativas durante o período da manhã, os machos tendem a poupar energia 
para ir atrás das suas vítimas na escuridão da noite.
O líder da pesquisa, Rasmus W. Havmoller, ressaltou que esta é a primeira vez que 
alguém consegue identificar padrões de atividade entre leopardos fêmeas e machos. 
“Os leopardos de Udzungwa são a nossa última oportunidade de estudar estas criatu-
ras num ambiente diverso, que foi levemente impactado pelos humanos”, completou 
o investigador.

Leopardos ameaçados

Os leopardos são animais “criticamente ameaçados de extinção”, segundo o relatório 
da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação 
da Natureza. A população desses felinos caiu em 85% durante o último século, ligando 
o alerta para as organizações protetoras do meio ambiente.
De acordo com a equipa de pesquisa, o facto das fêmeas serem mais ativas pela manhã 
torna-as mais vulneráveis aos humanos, visto que esse é o horário em que eles são mais 
ativos. Por isso, entender os padrões de atividade da espécie pode ajudar na elaboração 
de medidas protetivas.
Existe uma grande preocupação dentro da comunidade ambientalista sobre o cresci-
mento de populações humanas na África e na Índia, onde os leopardos são forçados a 
sair do seu habitat e transformam-se em alvos fáceis para caçadores.

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

Há mais de 35 anos que o Leão 
D'Ouro se tem dedicado para servir 
a comunidade e cuidar dos nossos 
clientes e da nossa equipa. Com o 
contínuo impacto do vírus do 
COVID-19 em todos nós, queremos 
assegurar os nossos clientes de que 
continuamos aqui para vos servir. 

Continuaremos abertos para o servir 
em formato takeout e com entrega 
via SkipTheDishes ou UberEats. 

Temos o nosso pátio aberto!

A região das montanhas de Udzungwa, na Tanzânia, abriga uma das poucas populações 
de leopardos que não sofreram grande impacto da ação humana. A sua superfície é co-
berta por uma densa floresta húmida, o que torna impossível o acesso ao local usando 
veículos.
Mesmo diante da dificuldade, uma equipa de investigadores do Museu de História Na-
cional da Dinamarca conseguiu, pela primeira vez na História, posicionar 164 câmaras 
na região e recolher mais de cinco mil imagens do quotidiano desses animais. 
A experiência trouxe grandes revelações sobre os hábitos da espécie.

As diferenças entre machos e fêmeas

De acordo com os cientistas, entender como os leopardos se movimentam durante o dia 
é uma etapa primordial para protegê-los da extinção. Por muito tempo, acreditou-se 
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FÊMEAS E MACHOS CAÇAM A HORAS DIFERENTES
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A cineasta Ana Rocha de Sousa conquistou este sábado, dia 
12, os prémios Leão do Futuro e o Prémio Especial do Júri na 
secção “Horizontes”, na 77ª edição do Festival de Veneza, 
com o filme Listen. Além destes dois importantes prémios, 
a também atriz alcançou ainda as distinções Bisato D’Oro, 
atribuído pela crítica independente, e Sorriso Diverso Vene-
zia, pela forma como abordou as questões sociais.
Esta longa-metragem conta a história de uma família de 
portugueses emigrantes no Reino Unido, que luta contra os 
serviços sociais depois de lhes terem sido retirados os três 
filhos, um drama baseado em factos reais, que levou a ci-
neasta, de 41 anos, ao palco do Palácio do Cinema.
“É importante proteger os que precisam de proteção. Este 
filme é dedicado a todas as famílias que atravessam estes 
tempos difíceis”, afirmou, visivelmente emocionada. 
“Nunca pensei. Para mim é indescritível. (…) Existem sem-
pre momentos em que podemos estar sozinhos em casa a 
pensar ‘eu podia fazer tanta coisa, se calhar não vou con-
seguir’. O importante é não desistir”, sublinhou ainda a ci-
neasta, em declarações à agência Lusa.

O pai de Bill Gates, William H. Gates Sr, morreu esta segun-
da-feira, dia 14 de setembro. Tinha 94 anos. O fundador da 
Microsoft usou as redes sociais para lhe prestar uma sentida 
homenagem.
“A morte do meu pai é uma tremenda perda para a nossa fa-
mília e para muitas pessoas cujas vidas ele tocou”, começou 
por escrever. “O meu pai viveu uma longa vida com mui-
to significado. Nunca parei de aprender com sua sabedoria, 
bondade e humildade. Eu e a Melinda temos uma dívida para 
com ele, porque o seu compromisso em servir a comunidade 
e o mundo ajudou a inspirar a nossa filantropia. Ainda que 
ele fosse a última pessoa a dizê-lo, a compaixão do meu pai 
e a sua generosidade viverão sempre na fundação que ele 
ajudou a construir. Tal como disse várias vezes antes, o meu 
pai foi o verdadeiro Bill Gates. Ele era tudo aquilo que eu me 
esforço para ser”, concluiu.
De recordar que William H. Gates Sr. foi o responsável pelo 
desenvolvimento da Fundação Bill e Melinda Gates, que nas-
ceu em janeiro de 2000 – resultado da fusão da Fundação 
William H. Gates com a Fundação Gates Learning – e que 
tem como principais objetivos aliviar a pobreza e melhorar 
as áreas da saúde e da educação na América e em países em 
desenvolvimento.

Na passada sexta-feira, dia 11, Carolina Deslandes e Diogo Clemente recorreram às suas 
redes sociais para informarem os fãs de que já não estão juntos.
No dia seguinte a artista fez uma nova publicação na sua conta no Instagram expondo duas 
das inúmeras mensagens com críticas e insultos que recebeu desde que a separação foi 
anunciada. “Não adianta de nada pregar o veganismo, a compreensão, ir fazer aulas de yoga 
e escrever frases inspiracionais nas vossas bios, se depois fazem piadas sobre o sofrimento 
dos outros. Recebi milhares de mensagens destas hoje. Milhares. A primeira sugere que 
uma mulher que se separa alterna, a segunda é de uma senhora que é mãe e professora. Fui 
alvo de mil e uma piadas. Só tenho a agradecer aos meus pais por me terem dado uma edu-
cação que me permite ter pena deste tipo de comportamento”, escreveu a cantora, numa 
publicação que recebeu milhares de comentários de apoio, incluindo do ex-companheiro.
“É para a vida toda”, escreveu Diogo Clemente, fazendo referência à música A Vida Toda, 
de Carolina Deslandes, lançada em 2017.

MARVEL? 
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Lady Gaga, um dos maiores nomes do pop internacional, que tem 
uma curta, porém excelente, carreira no ramo da atuação, pode ser a 
nossa Emma Frost da Marvel nos cinemas. A informação é do We Got 
This Covered.
Com poucas aparições em produções, a artista já levou o Globo de 
Ouro de 2016 como Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV 
pelo trabalho em American Horror Story: Hotel. Em 2019, Lady 
Gaga voltou a ganhar na premiação, desta vez na categoria Melhor 
Canção Original por “Shallow”.
No cinema, ela teve apenas três participações, na mais recente 
(também vitoriosa e aclamada), com Nasce Uma Estrela, Gaga le-
vou, além do Globo de Ouro, o Óscar de Melhor Canção Original 
pela mesma música. A artista trabalhou em Machete Mata (2013) e 
Sin City 2: A Dama Fatal (2014).
Por mais que o foco de Lady Gaga seja na música, ela possui bastante 
talento em atuação e é cobiçada na indústria. Segundo rumores do 
We Got This Covered, a Marvel quer contratar a artista para viver 
Emma Frost no MCU.
Vale lembrar que esta notícia não foi confirmada pela cantora ou pelo 
estúdio, então vamos levar esta informação apenas como rumor.
Nos cinemas, Emma Frost foi vivida por January Jones nos filmes 
dos X-Men pela Fox, mas ela não ganhou destaque e passou como 
apenas uma personagem secundária e bastante despercebida.
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A filha de Paul Walker, Meadow Walker, 
prestou homenagem ao ator no passado 
sábado, dia 12 de setembro, data em que 
este assinalaria mais um ano de vida.
“O momento em que me apercebi de que 
somos gémeos. Feliz aniversário para a 
alma mais bonita”, escreveu Meadow na 
legenda de uma fotografia da sua infância, 
na qual surge ao lado do pai.
De lembrar que Paul Walker, que se tor-
nou mundialmente conhecido pela sua 
participação nos filmes da saga Velocida-
de Furiosa, morreu a 30 de novembro de 
2013, vítima de um acidente de viação.  

A mais recente fotografia partilhada por 
Georgina Rodriguez nas redes sociais está 
a dar (muito) que falar. A companheira de 
Cristiano Ronaldo surge a ser maquilhada, 
sentada numa cadeira a mostrar as suas já 
famosas curvas e a pele bronzeada, num bi-
quíni amarelo com estampado animal print.
“Dia de trabalho” escreveu a modelo es-
panhola na legenda da fotografia. A jovem 
identifica o modelo de biquíni como sendo 
da marca Pretty Little Things e está à venda 
no site por apenas 17 euros.

No último domingo, dia 13 de setembro, 
foi exibido o documentário de Ângelo Ro-
drigues, em que, pela primeira vez, o ator 
falou causa da infeção grave que o deixou à 
beira da morte em 2019, com uma septice-
mia e em risco de perder a perna.
Ângelo revela que a infeção foi causada 
devido a uma injeção mal aplicada de hor-
monas, parte de um tratamento para de-
pressão, negando qualquer associação com 
a questão do culto da imagem, como foi es-
peculado na época.
Claramente feliz por ter reposto a verdade, 
depois da exibição do documentário, em 
que uma equipa da SIC acompanhou toda 
a sua recuperação, deixou uma mensagem 
emocionada nas redes sociais:
“Até Shakespeare olharia de lado para este 
Renascimento. Aqui o discurso é bordado 
a lógica sem nenhum ponto de cegueira 
quando se elogia a fragilidade.”

WALKER 

BIKINI 

RENASCIMENTO   
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 G E N G I V A Q U E I X O M H
 A K U V W V S H S D A B L A X
 C O S T E L A S Y M A O S U S
 C L U C N C O O Y O C N H A U
 X T T N O V O A C S L U E O F
 H U A T R G A I P A O T Q H H 
 C A R E B A L E C E C H S L E
 O L N A O Z L E H W N D L E A
 M D T A D E R F C C F D T O O
 X A L E M E T E R U A A I J D
 I D D A B A S H H O R S R C A
 E O A R N C D U O Z I M T A E
 S X O O I O R I N S N E H T K
 O B P B Z B E F L W G Q R N M
 A S O G A F O S E T E K T U U

JOELHOS
COSTELAS
BOCA
QUEIXO
FARINGE
NERVOS
DEDOS
APÊNDICE
GENGIVAS
ESÓFAGO
OLHOS
CÉREBRO
MÃOS
RINS
PELE

O objetivo do jogo é a 
colocação de núme-
ros 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 con-
tém algumas pistas 
iniciais. Cada colu-
na, linha e região só 
pode ter um número 
de cada um dos 1 a 9. 
Resolver o problema 
requer apenas racio-
cínio lógico e algum 
tempo.

 1.  Ausência de vestimenta
 2. Peça ou conjunto de peças de vestir; traje
 3. Órgão do olfato, constitui a parte inicial 

das vias respiratórias
 4. Parte do fogão onde se assam os ali-

mentos
 5. Saudades de algo que se deixou de ter; 

desejo de voltar ao passado
 6. Forma de aflição ou sofrimento agudo, de 

origem física ou moral
 7. Abertura que serve de entrada ou saída de 

um recinto
 8. Instrumento constituído por lâmina cor-

tante presa a um cabo

 9. Utensílio de mesa, de três ou quatro den-
tes em uma das extremidades

 10. Parte exterior da cavidade bucal; o con-
torno dos lábios

 11. Principal cidade de um país, estado, pro-
víncia etc.

 12. Utensílio contendo tinta ou similar com 
que se pode escrever ou desenhar

 13. Homem de confiança, geralmente con-
tratado como guarda-costas

 14. Aquele que não crê em Deus ou nos deu-
ses

 15. Inspiração involuntária longa com a boca 
aberta

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes

Modo de preparação: 

• 4 postas de salmão
• 300 gr de camarão
• 1 cebola
• 3 dentes de alho

• 1 cenoura
• 2 dl de natas
• 1 dl vinho branco 
• Sal e pimenta q.b.

Arranjar as postas de salmão e temperar com sal. Descascar e lavar a cenoura, a cebola e 
os dentes de alho, e cortar todos os legumes em juliana.
Num tacho, juntar os legumes com a pimenta e o vinho branco, levar ao lume, deixar fer-
ver, adicionar o salmão e deixar cozer. Retirar o salmão e passar 2 dl do caldo da cozedura 
por um coador de rede.
Ligar o forno a 180 graus. Num tacho colocar o caldo de cozer o salmão e levar ao lume. 
Adicionar as natas mexendo sempre até engrossar. Retirar do lume e reservar.  
Colocar o salmão num tabuleiro, dispor por cima o miolo de camarão e regar com o molho 
de natas previamente preparado. Levar ao forno durante aproximadamente 15 minutos 
ou até ficar douradinho. Retirar e servir decorado a gosto. Acompanhar com salada ou 
legumes salteados.
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Peito de frango 
com cogumelos e natas
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Soluções

R    M   A
REAL MORTGAGE ASSOCIATES

License # 10464

Os bancos dizem NÃO?
Nós dizemos SIM!

Está com problemas financeiros?
Contas atrasadas? Não espere mais.

647-274-4809 soniaavilacouto@rmabroker.ca
Sónia Ávila Mortgage Agent Licence # M09000399

Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

A influência de Marte e Saturno 
fará com que sinta necessidade 

de questionar tudo o que acontece à sua 
volta, tirando por vezes conclusões pre-
cipitadas. Guarde algum tempo para fazer 
atividades ao ar livre.

Vénus poderá oferecer-lhe um encontro 
romântico… Tome a iniciativa e faça o que 
realmente lhe dá prazer.

LEÃO 22/07 A 22/08 

O regresso ao trabalho poderá ser 
marcado por alguma preocupação. 

Deverá adaptar-se e não ter medo da mu-
dança.

A influência de Vénus e Mercúrio fará com 
que a comunicação e compreensão sejam 
privilegiadas. Conte à sua cara-metade aqui-
lo que o/a preocupa pois só assim se sentirá 
mais calmo/a.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

A influência do Sol e Plutão fará 
com que não tenha dificuldades em 

se impor. Tente dividir o trabalho e não es-
gote toda a sua energia numa só tarefa.

Deverá manter o foco na construção de uma 
relação profunda e sólida. Se estiver soltei-
ro/a, mantenha-se atento/a, pois o amor 
poderá estar bem perto de si.

TOURO 21/04 A 20/05

Júpiter e Mercúrio enviar-lhe-ão 
energias positivas que o/a ajudarão 

profissionalmente. Não hesite em marcar re-
uniões, pois estas decorrerão de forma serena 
e construtiva.

Se tiver filhos, estará completamente foca-
do/a neles. A semana poderá presenteá-lo/a 
com uma boa notícia por parte de um ele-
mento da sua família.

VIRGEM 23/08 A 22/09

A Lua Nova em Virgem incitá-lo/a-
-á a organizar a sua vida prática e 

material. Aproveite o momento para colo-
car tudo em ordem.

A presença dos seus amigos iluminará os 
seus dias, que serão repletos de demons-
trações de carinho. Em contrapartida, sen-
timentalmente, estará um pouco distante e 
desligado/a.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

A Lua Nova em Virgem fará com 
que seja claro que tem de se orga-
nizar melhor… Ao arrumar bem as 

coisas, será mais eficiente e assertivo/a.

Alguma das suas relações familiares ou 
amorosas poderão passar por momentos de 
tensão mas, o Sol, Júpiter e Neptuno ajudá-
-lo/a-ão a resolver tudo da melhor maneira.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

A influência de Marte fará com que 
mantenha a cabeça à tona da água 

apesar das dificuldades pelas quais poderá 
passar. Use o seu forte poder de adaptação 
para afastar alguma ansiedade que poderá 
sentir. Sentir-se-á mais independente e terá 
necessidade de o demonstrar… Assim, pode-
rá passar por um período de menos emoção e 
demonstrações de carinho.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Sentir-se-á cansado/a e sentirá 
que as férias já foram há séculos. 

Com o passar da semana, acabará por se 
adaptar e o seu bom-humor natural re-
gressará.

Precisará de aliviar um pouco a pressão que 
se faz sentir na sua relação… Leve as coisas 
com calma e boa disposição.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A influência de Júpiter, Saturno e 
Plutão fará com que as suas preo-

cupações aumentem. Felizmente, saberá 
como reagir e a sua determinação ajudá-
-lo/a-á a ultrapassar todos os obstáculos.

Verá na pessoa que tem ao seu lado tudo 
aquilo que lhe agrada… Mantenha-se aten-
cioso/a e receberá elogios redobrados.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

A influência de Júpiter dar-lhe-
-á esperança relativamente a um 

novo projeto que tem em mãos. Apesar dis-
so, não deixará de lutar para alcançar os seus 
objetivos. Aproveite os conselhos de quem 
o/a rodeia. Uma possível união poderá estar 
no seu caminho. Embora queira ser livre não 
deixe escapar um amor só porque ele lhe so-
licita mais empenho.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A influência de Marte fará com que 
sinta stressado/a no local de traba-

lho. Assim, deverá aproveitar o seu tempo 
livre para relaxar! Tire um fim de semana 
para conhecer um sítio novo. Apesar de não 
se sentir muito relaxado/a certificar-se-á 
que se encontra rodeado/a de pessoas com 
um grande sentido de humor. Aproveite a 
companhia delas para esquecer os seus pro-
blemas.

PEIXES 20/02 A 20/03

Estará focado/a em cumprir os 
seus objetivos e será o momento 

ideal para esclarecer algum questão pro-
fissional que possa estar mal resolvida.

A influência de Vénus e Úrano irá desesta-
bilizar o seu lado afetivo. Faça uma retros-
petiva e determine o que realmente o/a faz 
feliz. Se estiver solteiro/a, tente combater 
a impaciência que poderá sentir.

 G E N G I V A Q U E I X O M H
 A K U V W V S H S D A B L A X
 C O S T E L A S Y M A O S U S
 C L U C N C O O Y O C N H A U
 X T T N O V O A C S L U E O F
 H U A T R G A I P A O T Q H H 
 C A R E B A L E C E C H S L E
 O L N A O Z L E H W N D L E A
 M D T A D E R F C C F D T O O
 X A L E M E T E R U A A I J D
 I D D A B A S H H O R S R C A
 E O A R N C D U O Z I M T A E
 S X O O I O R I N S N E H T K
 O B P B Z B E F L W G Q R N M
 A S O G A F O S E T E K T U U
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

Este é o momento de nos unirmos. 
De ajudarmos quem mais precisa. 
A MDC Media Group está a promover a recolha de 
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

A nossa tenda está localizada na Camões Square 
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!

18 a 24 de setembro de 202062 mileniostadium.comMILÉNIO |  INFORMAÇÃO

Classificados

Profissionais de Televisão 

Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.
Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

M E D I A  G R O U P  I N C

Empresa de jardinagem precisa de pessoas, 
com e sem experiência, para instalação de 
pedra natural e interlock. 
Contacte Carlos 416-821-2698

Tavora Foods

Procuramos empregados para full-time. 
Precisamos de pessoas para trabalhar no 
talho, na caixa, condutores, ajuda no servi-
ço regular do supermercado e de expedição 
de produtos
We are looking to fill various full-time pos-
itions. We require butchers, cashiers, driv-
ers, shipping & regular store service help.
416-656-1592  stclair@tavora.ca
1625 St Clair Ave, Toronto

Procurando emprego?

Empresa de limpeza tem várias posições 
permanentes full-time e part-time de 
Cleaner para começo imediato.  Interes-
sado? Ligue para 416-850-9676 ou envie 
seu currículo para needcleanersontario@
gmail.com 

Procurando emprego?

Restaurante português localizado no 920A 
Dundas Street West em Mississauga procu-
ra empregados de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant locat-
ed at 920A Dundas Street West in Missis-
sauga is looking for experienced waiters 
& waitresses.
Julio Santos 905-566-5326

We are looking to expand our team

The ideal candidate would be a person with 
minimum 5 years’ experience in kitchen 
cabinet/ building and installation. Looking 
for a team player who can adapt well to the 
fast-paced environment at the shop and 
must be able to work independently pri-
oritizing the work demands. The position 
requires both in shop and off-site shifts. 
We offer great benefit package after proba-
tion period.
Job Type: Full-time 
Annual salary: $40,000-$60,000
Contact: Carlos 416-220-9514



*Restrictions apply. See dealer or visit CostcoAuto.ca/GM for details. ®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license. Terrain Finance Offer: Offer available to qualifi ed retail customers in Canada on select vehicles purchased and delivered from September 
1, 2020 to September 30, 2020. 0% purchase fi nancing (0% APR) offered on approved credit by TD Auto Finance Services, Scotiabank® or RBC Royal Bank for 72 months on eligible 2020 Terrain Denali models; includes $1,500 Finance Cash (Tax Exclusive). Participating lenders 
are subject to change. Rates from other lenders may vary. Down payment, trade and/or security deposit may be required. Monthly payment and cost of borrowing will vary depending on amount borrowed and down payment/trade. Example: $43,147 fi nanced at 0% nominal rate 
(0% APR) equals $600 monthly for 72 months. Cost of borrowing is $0, for a total obligation of $43,147. Freight ($1,900) and air conditioning charge ($100, if applicable) included. License, insurance, registration, PPSA, applicable taxes and, except in Quebec, dealer fees not 
included (all of which may vary by dealer and region). Dealers are free to set individual prices. Limited time offer which may not be combined with certain other offers. General Motors of Canada Company (GM Canada) may modify, extend or terminate offers for any reason, in whole or 
in part, at any time, without notice. Conditions and limitations apply. See dealer for details. These offers may not be redeemed for cash and may not be combined with certain other consumer incentives. Conditions and limitations apply. Void where prohibited. Chargeable paint costs 
may vary depending on the vehicle/colour. See Dealer for full program details. ®Registered trademark of The Bank of Nova Scotia. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. TD Auto Finance is a registered trademark of The Toronto-Dominion Bank.

3000 Woodchester Drive, Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com



Just Listed! 
Vacant Land!

311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin

GILBERT LOPES
soldbygil.com
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  836 Dundas St W (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave W  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

6532 Pioneer Village Lane , Simcoe. 

Asking $75,000. Great opportunity to 
own over 1 acre on a treed lot street pri-
vate all year access, road with an oasis 
of green space. Many possibilities of use, 
build cottage, retirement or dream home!. 
Road yearly fee of $300 for maintenance 
and snow removal. Copy of a survey 
available upon request.

Great location perfect starter home lot 
frontage 31.67 Feet. 3 Bedroom with eat 
in kitchen with walk out to yard. Lower lev-
el has over-sized rec area with pot lights, 
open concept.

Executive corner unit townhouse! Over 
2000 sq.ft of living space, features in-
clude hardwood in living and dining with 
boxed ceiling with potlights and gas fi re-
place. Plenty of natural sunlight through 
out, kitchen is open concept design with 
centre island and large breakfast area 
with walk out to upper deck. 2nd fl oor fea-
tures hardwood in all bedrooms with up-
dated bath and walk in closet in master. 

JUST LISTED!
10 John Frank Road, Woodbridge 

Eglinton & Dufferin Scarlett & Eglinton

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing. 

Preço:  $889,000 
Bungalow com 3 + 1 quartos. Bem 
conservado e independente, com vis-
ta incrível do campo de golfe Scarlett 
Woods. Cul-de-Sac tranquila e fami-
liar, com muitas casas personalizadas 
na rua.. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing.

Scarlett & Eglinton

 Preço: $899,000 
Transforme esta casa num triplex ou 
então usufrua duma casa de família, 
com um apartamento na cave com 
entrada independente. Com 2 + 1 co-
zinhas, 4 casas de banho e 4 quartos.

Weston & St Clair

Preço: $493,000
Área de alta demanda de Etobicoke. 
Com vista para jardins exuberantes e 
também para o Centennial Park. Esta 
unidade de 2 quartos tem um layout 
incrível, lavandaria, abundância de es-
paço de arrumação, varanda espaçosa 
e muito mais. Venha desfrutar deste 
edifício incrível.

Mill Rd & Rathburn

Dufferin Grove
Condo Townhome

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro 
style kitchen, fi replace in living room, 
fi nish basement, 5 underground parking 
spots, private terrace, close to restau-
rants, malls, transit, churches, minutes 
away from highway.. **** Extras **** in-
cluded in price, all electrical light fi xtures, 
kitchen appliances, washer and dryer, 
all furnishings security monitor ($25 per 
month) a must see!

Boas condicoes – possibilidades para 
alugar

2 Casas de banho – 4 quartos – 3 salas

Pedem $800 000.

5 Level backsplit
 mississauga

Toronto – Bons locais

Propriedades
de investimento

7 Apartamentos, boas rendas – lavandaria 
com maquinas a moeda, estacionamento 
– a passos do subway

Propriedade
separada

Bem localizada – área portuguesa. Ideal 
para viver e alugar os  restantes aparta-
mentos

Propriedade com
5 apartamentos

Park Lawn & Lakeshore.1 quarto + den.

Apartamento
para alugar

Apartamento de 1 quarto

Duas varandas com vista para a cida-
de. Estacionamento – pronto a habitar.

Dundas & Brock

SOLD

$62,000 above asking


