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Olhando para trás, para a minha che-
gada a Toronto, a 30 de janeiro de 1970, 
num dia de neve e frio, foi nesse mo-
mento que começou a instrução dos 
meus olhos. De repente, à minha volta 
estavam corpos de diferentes cores, aos 
quais não estava habituado e que nunca 
tinha visto com os meus próprios olhos. 
Imagine o medo de um mundo estra-
nho, para o qual não estava precavido e 
a julgar mentalmente como deveria ver 
todos aqueles que não fossem brancos. 
Com a suposição de que a cor branca 
era a raça predominante, o nascimento 
da ignorância com o qual tinha sido dou-
trinado devia-se à inseminação de infor-
mação no meu cérebro que resultava de 
um sistema desenhado para manter as 
pessoas pouco cultas e para não levan-
tarem questões. 

Ao avançar com a minha educação e 
ao livrar-me dos medos e precon-
ceitos, o meu lado ignorante ainda 

questiona se os meus olhos são daltónicos 
e se o critério do que eu vejo é baseado 
numa igualdade moral ou se ainda carrega 
o peso da discriminação. Toronto é a casa 
de todas as etnias do mundo e emerge uma 
questão simples: “O que vemos uns nos 
outros quando andamos pela rua?” Tal-
vez um olhar rápido ao formato corporal 
que é depois transformado para caber num 
determinado estereótipo baseado na etnia 
nos traga algum conforto ao nosso cérebro, 
baseado na superioridade intelectual, mas 
a realidade é muito diferente. 

Os tempos desafiadores que enfrentamos 
hoje enfatizam os sentimentos de codifica-
ção de cores nas ações daqueles que come-
tem crimes contra a sociedade. As supo-
sições sobre os motivos que conduzem as 
suas ações nunca analisam completamente 
o porquê de “estas pessoas serem proble-
máticas”. Porque não apenas celebrar as 
cores diferentes e integrar o conceito de 
inclusão nos nossos cérebros, de forma a 
viver em harmonia sem o lixo que nos en-
tope a cabeça?

Infelizmente, isto não é concretizável 
porque a diferenciação cultural vence qua-
se sempre sob a lógica. Enquanto se consi-
dera que as raças individuais têm uma qua-

lidade genética relativamente uniforme, 
os velhos conceitos de raça permanecem. 
Ser africano, asiático, europeu, indígena 
ou ser da Oceânia ainda nos diferencia. Há 
cerca de 1.2 a 1.8 milhões de anos atrás, os 
primeiros espécimes do Homo sapiens de-
senvolveram uma pele mais escura. A pele 
clara emergiu depois dos humanos saírem 
das grandes altitudes de África. Todos os 
humanos são 99.9 % idênticos, por isso, 
porque é os nossos olhos questionam as di-
ferenças dos outros quando não se parecem 
connosco? Talvez seja devido ao conceito 
de subclasse que sugere que as “minorias” 
estão sistematicamente em desvantagem 
comparando com os brancos e que ao invés 
de se identificarem com a classe trabalha-
dora, cultura, comunidade e política, for-
mam os seus próprios grupos e uma clas-
se separada de desprivilegiados. O debate 
entre classe e desprivilegiados irá sempre 
existir enquanto os nossos olhos escolhe-
rem ver cor em vez do indivíduo. Nenhu-
ma mente está imune desse processo de 
pensamento, que nos conduz para sítios 
onde preferíamos não ir. O que causa isso? 
Retire um minuto para imaginar a cara das 
pessoas num mundo rodeado de natureza e 
animais que projetam vozes sem qualquer 
rancor ou discriminação. 

Se está realmente preparado para isso, 
então o caminho para o não racismo é pos-
sível. Feche os olhos e abrace o arco-íris. 

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. 
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Pinte o meu Mundo. 
A humanidade tem uma cor?

Manuel DaCosta
Editorial
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O multiculturalismo e a diversidade 
cultural no Canadá

O multiculturalismo é conhecido como 
um fenómeno que estabelece a coexis-
tência de várias culturas num mesmo 
espaço territorial e nacional. Uma das 
principais características do multicultu-
ralismo é que tende a combinar elemen-
tos de diversas culturas numa nova e 
diferente expressão cultural.

Em outubro de 1971, o antigo primei-
ro–ministro Pierre Elliott Trudeau 
declarou na Câmara dos Comuns que 

as políticas bilingues e multiculturais se-
riam implementadas no Canadá. De acor-
do com a Immigration Refugees and Citi-
zenship Canada (IRCC) em 1971, o Canadá 
foi o primeiro país do mundo a adotar o 
multiculturismo como política oficial. 

Um dos resultados dessa declaração foi 
o “Canadian Multiculturalismo Act” ou 
a lei de multiculturalismo canadiano que 
visa preservar e aumentar a diversidade 
cultural no Canadá, realçando que todas 
as formas de manifestação cultural são to-
leradas e respeitadas na sociedade do país. 
Lembrando que muitas outras leis políticas 
e socias foram feitas, como a igualdade no 
acesso aos empregos e a proibição de qual-
quer forma de discriminação étnica, racial, 
de origem, cor ou sexo. Estas leis foram 
criadas com o propósito de proteger os di-
reitos dos cidadãos com ações e regras em 
todos os níveis do governo.

Tudo isso mostra como o governo federal 
tem o multiculturalismo e a celebração da di-
versidade como uma prioridade a ser defen-

dida e como marca indelével na história do 
crescimento e desenvolvimento deste país. 

Quanto à integração de diversas etnias, 
eu acredito que ainda temos um caminho 
por percorrer, sobretudo em relação aos 
papéis preponderantes na sociedade. Po-
demos ver como as empresas e a sociedade 
ainda olham para as chamadas minorias. A 
alegada falta de talentos ou pessoas capazes 
para liderança em empresas públicas, pri-
vadas e no mercado em geral, foi criada ba-
seada em narrativas falsas, e podemos ver 
este reflexo a todos os níveis sociais. Esta 

é uma situação que precisa de ser muda-
da para podermos caminhar todos juntos. 
Recentemente reacendeu um debate sobre 
igualdade e poder corporativo e foi possí-
ver a realidade no Canadá. Eu acredito que 
as empresas têm uma oportunidade única 
para fazer uma abordagem mais agressiva e 
definir objetivos concretos. 

Um estudo da Statistics Canada, feito em 
2016, mostra a representação das minorias 
visíveis na população do Canadá. Desde 
a comunidade sul asiática (25.1%), negra 
(15.6%), árabe (6.8%) a outras culturas 

que ocupam o país. No entanto, quando 
olhamos para o mercado de trabalho, não 
encontramos correspondência destas per-
centagens. O que chama a nossa atenção 
para a (des)igualdade de oportunidades. 
(Veja o gráfico).

A promoção da igualdade de oportu-
nidades é um princípio fundamental da 
justiça social. O que significa que todos os 
recursos devem ser utilizados de maneira 
a garantir que todos têm as mesmas opor-
tunidades desde o “princípio da partida 
até à meta” e dispôr de ferramentas que 
possibilitam igualar as oportunidades dos 
mais desfavorecidos, o que não acontece 
na sua totalidade.

Ao mesmo tempo, quando olhamos para 
os media, para as publicidades na rua, na 
televisão, também assistimos a uma fal-
ta de diversidade e multiculturalismo que 
não espelha a população e as estatísticas do 
Canadá. O verão em Toronto movimenta 
milhares de dólares para eventos culturais, 
festivais gastronómicos das várias etnias e 
outros convívios para mostrar o que cada 
cultura tem para oferecer. No entanto, 
quando terminam as festas, não abraçamos 
as culturas da mesma forma no nosso dia a 
dia, nos postos de trabalho e na sociedade.

Ainda temos problemas que precisam 
de ser resolvidos e discutidos de uma for-
ma honesta e séria. Temos que conversar e 
pensar sobre quem somos, quais são os va-
lores que queremos levar em frente como 
canadianos, para onde queremos ir como 
nação uno e indivisível.

Eu posso dizer que temos um país com 
vontade de acolher diferentes etnias, raças, 
hábitos e costumes e podemos continuar a 
contribuir para fazer delas um autêntico 
mosaico cultural, justo e verdadeiro.

Francisco Pegado
Opinião
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O Canadá é uma das nações com maior 
diversidade racial do mundo e a compo-
sição da sua população continua a mu-
dar. Segundo o Census de 2016 existem 
7,7 milhões de indivíduos racializados no 
Canadá, o que representa 22% da popu-
lação. Os dados revelam um aumento de 
16% quando comparado com uma déca-
da antes. Mas infelizmente este rápido 
crescimento da população racializada 
não está a ser acompanhado por um au-
mento a nível de igualdade económica.  

As estatísticas mostram que quem 
pertence a um grupo étnico diferen-
te ganha menos do que um branco 

mesmo quando ocupa posições semelhan-
tes no mercado de trabalho. Os trabalha-
dores racializados têm mais probabilidades 
de estar ativos no mercado de trabalho do 
que os que não são racializados, quer seja 
a trabalhar ou à procura de trabalho, mas 
isso não significa que que tenham melho-
res empregos. Entre 2006 e 2016 existiram 
poucas mudanças nos padrões de desigual-
dade de emprego e rendimento nos vários 
grupos étnicos e géneros no Canadá.

Em 2016, a população racializada teve 
uma taxa de desemprego de 9,2% em com-
paração com 6,3% da taxa da população não 
racializada. As mulheres racializadas tive-
ram a maior taxa de desemprego com 9,6%, 
seguidas por homens racializados com 
8,8%, homens não racializados com 8,2% e 
mulheres não racializadas com 6,4%.

Em 2015, os homens racializados ganha-

ram 78 centavos para cada dólar que os 
homens não racializados ganharam. Essa 
diferença de rendimentos permaneceu inal-
terada desde 2005. Dos grupos racializados 
no Canadá, o maior é formado por aqueles 
que se identificam como sul-asiáticos, se-
guidos por aqueles que se identificam como 
chineses e aqueles que se identificam como 
negros. Esses três grupos representam pou-
co mais de 60% da população racializada do 
Canadá. 

Há a ideia comum de que a discriminação 
que os trabalhadores racializados enfrentam 
no mercado de trabalho canadiano faz parte 
da experiência como imigrante e é comum 
a todos os imigrantes. Todos que vêm para 
este país lutam, diz a história, especialmente 
no início, mas o sacrifício vale a pena porque 
as gerações seguintes colhem os benefícios 
desse sacrifício e integram-se rapidamente e 
com grande sucesso no mercado de trabalho.

No entanto a ideia não está provada em 
estudos. As experiências do mercado de tra-
balho são muito diferentes para imigrantes 
racializados e não racializados. Imigran-
tes não racializados integram-se melhor 
no mercado de trabalho canadiano, e mais 
cedo, do que os imigrantes racializados. A 
desigualdade de rendimentos entre cana-
dianos racializados e não racializados vai 
além da experiência do imigrante e afeta a 
segunda e a terceira gerações. 

Um dos gráficos publicados aqui mostra 
a salário para trabalhadores racializados e 
não racializados em idade ativa, dos 25 aos 
54 anos. O gráfico mostra que em 2015 os 
homens imigrantes racializados ganhavam 
71 centavos para cada dólar que os homens 
imigrantes não racializados ganhavam. Mas 
as diferenças também são visíveis a nível de 
género: mulheres imigrantes racializadas 
ganhavam 79 centavos para cada dólar que 
as mulheres imigrantes não racializadas ga-
nhavam. Luisa Schwartzman é professora 
associada de sociologia da Universidade de 
Toronto e ajudou-nos a perceber melhor o 
multiculturalismo canadiano, mas subli-
nhou que a integração dos diferentes gru-
pos étnicos no Canadá foi feita depois de 
um processo violento de segregação com os 
indígenas. 

MS: Qual é o conceito de raça?
Luísa Schwartzman: A raça não existe na 
natureza, é apenas uma construção social. 
No Brasil está mais relacionada com a cor 
da pessoa e na mesma família dois irmãos 
podem cores diferentes, um pode ser negro 
e o outro pode ser branco. No Canadá e nos 
EUA acho que a origem e o grupo étnico a 
que a pessoa pertence também é importan-
te. O Canadá era muito fechado a imigran-
tes de pessoas que não fossem brancas. An-

tes dos anos 60 se você não fosse branco de 
origem europeia era muito difícil emigrar 
para o Canadá. Depois a imigração passou 
a ter por base o Points-based System que 
na realidade discrimina por classes sociais, 
mas passámos a ter pessoas de vários paí-
ses no mundo, independentemente da sua 
raça, que podem emigrar para o Canadá. Já 
existiam cá muitas pessoas origem africa-
na, asiática, etc., mas desde que o país mu-
dou as regras estas populações cresceram. 
Também existem fenómenos que ocorre-
ram depois da II Guerra Mundial, como a 
descolonização da África e da Ásia, o movi-
mento dos direitos civis nos EUA e o movi-
mento pela independência do Quebec que 
facilitaram a luta pelos direitos das mino-
rias no Canadá. O multiculturalismo surgiu 
porque algumas minorias que residiam no 
Canadá que não eram nem de origem fran-
cesa nem inglesa também começaram a 
lutar pelos seus direitos e contra a segrega-
ção. O multiculturalismo tornou-se numa 
forma de combater o racismo, mas mais re-
centemente, especialmente depois do 11 de 
setembro de 2001, a questão da discrimina-
ção religiosa se tornou mais evidente por-
que algumas pessoas vêem muçulmanos 
como terroristas ou como pessoas cultural-
mente distintas que não podem se integrar 
à nossa sociedade. 

MS: De acordo com os dados do Census de 
2016 divulgados pela Statistics Canada, 7,7 
milhões de canadianos pertencem a uma 
minoria visível, o que representa 22,3 por 
cento da população, mais 4,7 por cento do 
que em 1981. Como é que analisa a integra-
ção destes diferentes grupos étnicos na so-
ciedade canadiana?
LS: Qualquer país tem segregação e o no 
Canadá não foi diferente, as pessoas tive-
ram que lutar pelos seus direitos. Mas o 
facto de o país ter instituído o multicultura-
lismo como ideologia deu às minorias uma 
oportunidade para lutar por esses direitos. 
Aqui não há tanta segregação como nos 
EUA, mas não quer dizer que não existam 
problemas. A polícia canadiana continua 
a perseguir mais os negros do que outros 
grupos raciais. A questão dos indígenas 
também é complexa, havia uma política 
genocida que tirava as crianças da família 
para colocá-las em colégios internos, e de-
pois disso houve uma política de dar crian-
ças indígenas para adoção sob o argumento 
de que os pais não cuidavam das crianças, 
foi uma política de assimilação forçada da 
população indígena no Canadá. A própria 
percentagem de indígenas presos no Ca-
nadá é muito elevada: embora os indígenas 
sejam apenas 5% da população canadiana 
cerca de 30% está hoje preso em prisões 

federais, há quatro anos eram 25%. A inte-
gração dos imigrantes e dos diferentes gru-
pos étnicos foi feita em cima de uma socie-
dade que colonizou a população indígena, 
não nos podemos esquecer disso. 

MS: As famílias mestiças no Canadá são co-
muns, mas o facto de mais pessoas casarem 
e se misturarem não significa necessaria-
mente que enfrentem menos racismo, ou 
até os seus filhos. A discriminação continua 
nestes casos ou a integração é mais bem-
-sucedida?
LS: Um dos meus amigos costuma dizer que 
o Brasil é o que o Canadá vai ser porque o 
Canadá agora tem muitas minorias e o Bra-
sil sempre foi assim. A população brasileira 
é muito misturada, mas claro que o racis-
mo não acabou. Tem até racismo dentro da 
mesma família, e nos EUA também já está a 
acontecer, acho que a cor vai ser algo cada 
vez mais importante, talvez até mais do 
que a etnia. Uma das minhas colegas, a so-
cióloga Chinyere Osuji, escreveu um livro 
sobre casamentos entre brancos e negros 
no Brasil e nos EUA e concluiu que existem 
muitos conflitos dentro das famílias destes 
casais.  Mas mesmo fora da família mesmo 
quando as pessoas não conseguem fazer 
distinções rígidas por raça, elas muitas ve-
zes ainda fazem distinções por cor da pele, 
aparência física, etc., por isso acho que a 
definição que temos de raça e de etnia vai 
mudar. Mas vamos ter outros tipos de dis-
criminação, acho que vai ser mais subtil. 

MS: O Canadá começou como um país 
onde os europeus brancos se misturavam 
com os povos indígenas. Os canadianos en-
tendem essa herança ou é algo que precisa-
mos abraçar melhor como sociedade e que 
poderá ser útil para integrar os diferentes 
grupos étnicos?
LS: Em 1600, no início da colonização, 
existia uma certa cooperação entre indí-
genas e europeus. Nessa altura os europeus 
mantinham relações comerciais com os 
indígenas para comercializar peles e al-
guns europeus acabavam por casar com 
indígenas e acabavam por se misturar e 
integrar naquela comunidade. Então pode-
mos dizer que o Canadá começou com esta 
mistura no início, onde até existia alguma 
cooperação. Depois, sobretudo no século 
XIX, os europeus e os seus descendentes 
começaram cada vez mais a reclamarem o 
espaço dos indígenas. Entretanto o Canadá 
começou a ser uma nação independente e 
a libertar-se do poder de Inglaterra e com 
a expansão para Este havia a ideia de que 
era preciso trazer pessoas da Europa para 
ocupar o território dos indígenas. Os in-

Luisa Schwartzman é professora associada de sociolo-
gia da Universidade de Toronto
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Diversidade racial 
nem sempre significa igualdade
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dígenas foram empurrados para pequenas 
áreas e começaram a perder direitos e até 
hoje, tanto no Canadá como no Brasil, eles 
vivem com pressão porque os países pro-
curam recursos naturais. O Canadá proibiu 
os indígenas de exercerem a sua religião, de 
falarem a sua língua e limitou-lhes a terra 
para plantar. Foi um processo muito re-
pressivo e segregativo até aos anos 60. Nas 
minhas aulas eu ensino um pouco dessa 
história e muitas pessoas acham que a nos-
sa cultura e as nossas instituições vem toda 
da Europa, mas tento explicar aos meus 
alunos que a sociedade de hoje foi criada 
através da interação de pessoas e culturas 
de várias origens. Acho que como socieda-
de aprendemos e assimilámos muito dos 
imigrantes oriundos de diferentes países 
no mundo. Primeiro tivemos os indígenas, 
depois os franceses e os ingleses e começam 
a questionar o poder uns dos outros. Nos 
anos 60 houve uma grande contestação 
muito grande por causa da língua e o país 
acabou por definir o bilinguismo e adotar 
duas línguas oficiais. Mas outros europeus 
que vieram para o Canadá, como alemães, 
húngaros, noruegueses, suecos, ucrania-
nos, polacos, portugueses, italianos, não 
falavam nem francês nem inglês e o país 
acabou por adotar o multiculturalismo. 

MS: Depois do movimento Black Lives 
Matter nos Estados Unidos, o primeiro-
-ministro canadiano reconheceu que ain-
da existe racismo sistémico em todos os 
sistemas que governam o país, incluindo a 
polícia nacional. As pessoas de diferentes 
grupos étnicos podem ascender a cargos de 
topo nas empresas canadianas e ganhar o 
mesmo que os brancos?
LS: O meu colega Jeffrey G. Reitz fez um 
estudo que concluiu que quando alguém 
enviava um curriculum com um sobreno-
me inglês tinha mais hipóteses de vir a ser 
contratado no Canadá. Acho que isto reve-
la que ainda há discriminação no mercado 
de trabalho e que o acesso a bons empre-
gos ainda é limitado para estes grupos ét-
nicos. Na Universidade de Toronto, onde 
eu trabalho, existem muito poucos pro-
fessores negros por exemplo, os brancos 
ainda são a maioria. Se tivermos em conta 
que 10% da população de Toronto é negra 
as instituições públicas deveriam refletir 
esta diversidade étnica. E nas posições de 
administração também trabalham sobre-
tudo brancos. Mas a questão étnica não é o 
único problema, a nível de género também 
existem muitas desigualdades. Existem es-
tudos que provam que as empresas da área 
tecnológica ainda contratam sobretudo 
homens. Mas quando falamos das dificul-

dades dos grupos étnicos ao mercado de 
trabalho também temos de ter em conta 
que para estes grupos étnicos é mais difí-
cil transformar a educação dos filhos em 
rendimentos. Alguns imigrantes já trazem 
educação e também existem casos em que 
os filhos não conseguem ter acesso à mes-
ma educação que os pais tiveram. Mas 
com a mesma educação os negros ganham 
menos do que os brancos quando ocupam 
funções semelhantes, isto acontece não só 
no Canadá, como em outros países desen-
volvidos como os EUA e a Inglaterra. E no 
Brasil que não é um país tão desenvolvido 
a situação é semelhante. E embora muitas 
pessoas de origem asiática tenham bastan-
te  formação, acabam por ganhar menos 
do que pessoas brancas do mesmo nível 
educacional. No caso dos portugueses que 
emigraram para o Canadá a grande maioria 
trouxe pouca educação, então é normal que 
demore algum tempo até passar a educação 
para os filhos e para as próximas gerações. 

MS: Ao longo da história canadiana, quase 
todas as pessoas escolhidas para liderar os 
partidos provinciais e federais foram ho-
mens brancos. Acredita que a realidade vai 
mudar nos próximos anos?
LS: O líder do NDP, Jagmeet Singh, de ori-
gem indiana é um sinal de mudança. Mas 
ele foi expulso este ano do Parlamento jus-
tamente quando estavam a debater o racis-
mo. Claro que existe uma certa resistência 
a estes assuntos. Nos EUA tivemos em 2008 
a eleição do Barack Obama. No Canadá já 
começam a existir mais candidatos e MPP 
de outros grupos raciais. A nível de géne-
ro no Parlamento nas últimas eleições fo-

ram eleitas 98 mulheres, já é quase 30%, 
mas isso ainda é uma minoria dado que as 
mulheres representam a metade da popu-
lação. O Canadá tem uma população imi-
grante que vota e que é importante para os 
candidatos. E todos os partidos têm de es-
tar atentos às necessidades desta população 
senão não se conseguem eleger. Acredito 
que vamos ter mudanças, mas certamente 
que vamos ter resistências, sobretudo dos 
grupos que já tinham conquistado os seus 
privilégios. No Brasil está a acontecer algo 
parecido porque o partido dos trabalhis-
tas ficou muito tempo no poder. Eu tenho 
uma visão otimista e apesar de me preocu-
par com o crescimento da extrema direita, 
acho que isso também reflete uma reação 
a mudanças positivas ao longo dos últimos 
40 anos, que tenderão a continuar no longo 
prazo. Acredito que, no longo prazo, a mu-
dança tem expandido os direitos das mino-
rias, não só raciais, mas também os direitos 
dos LGBTQ, das mulheres, etc. Acho que a 
mudança vai chegar à política, mas a socie-
dade também pode ficar mais radicalizada, 
temos de ficar atentos.

MS: Este mês o governo federal anunciou 
um programa multimilionário para ajudar 
os canadianos negros a obterem emprésti-
mos comerciais com bancos nacionais e in-
formou que o governo está a analisar mais 
medidas do género. Acha que isto pode ser 
um “game changer” e devia ser estendida a 
outros grupos étnicos?
LS: Tem estudos que sugerem que quando 
o dono da empresa é de uma determinada 
etnia talvez contrate mais pessoas dessa et-
nia e talvez seja menos racista. Existem al-

gumas evidências, por exemplo em Miami, 
nos EUA, através de ethnic enclave alguns 
imigrantes cubanos mais ricos que deci-
diram emigrar na época do Fidel Castro e 
conseguiram ter mais sucesso a nível em-
presarial em Miami e gerou empregos para 
outros imigrantes latino-americanos que 
vieram depois, que tiveram mais oportu-
nidades de mobilidade social do que outros 
imigrantes que vieram da América Latina e 
se fixaram noutros lugares nos EUA. As ve-
zes a economia étnica quando tem recursos 
faz com os imigrantes sejam mais bem-su-
cedidos, isso também acontece com algu-
mas comunidades asiáticas. Mas o contrá-
rio também existe e a segregação pode ser 
ainda maior. Mas o facto de o patrão e os 
empregados serem negros não significa que 
não vai existir racismo. Mas a versão mais 
otimista será a ideia de que com o acesso a 
empréstimos bancários estas minorias têm 
mais hipóteses de contratar mais pessoas e 
talvez até optem por contratar dentro da 
sua própria raça ou etnia. 

MS: Podemos dizer que ainda existe uma 
supremacia branca no Canadá? As recen-
tes manifestações têm fundamento ou são 
exageradas?
LS:  O problema da supremacia branca co-
meça logo pela sua definição porque cada 
pessoa tem um conceito diferente. Algu-
mas pessoas entendem supremacia branca 
como se referindo a grupos de extrema di-
reita como neonazis e o Ku Klux Klan. Esses 
grupos são uma minoria, mas têm ganha-
do mais força nos EUA do que no Canadá 
recentemente, embora estejam ganhando 
força aqui também.  Mas muitos académi-
cos e ativistas anti-racistas definem a su-
premacia branca de uma forma mais ampla 
que dizem que os brancos ainda controlam 
desproporcionalmente a maior parte da 
riqueza do país, e muitas das nossas prin-
cipais instituições, desde a educação até à 
segurança. É claro que dentro dos brancos, 
assim como dentro de outros grupos ra-
ciais, também existem desigualdades so-
ciais. Mas independente disso, o facto de 
ser branco dá uma certa vantagem de con-
seguir emprego, de não ser perseguido pela 
polícia e são essas desigualdades raciais que 
alguns definem como supremacia branca. 
Os manifestantes que saem à rua pensam 
nesta estrutura onde os brancos ainda têm 
mais poder económico e mais controlo so-
bre a segurança em todo o país. Os mani-
festantes que estão contra o abuso da força 
dos polícias contra os negros acreditam que 
a polícia é controlada desproporcional-
mente pelos brancos.

Joana Leal/MS
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O Canadá é um dos países do mundo 
com melhor desempenho quando se 
avalia a capacidade de acolhimento e 
integração de imigrantes provenientes 
de todos os continentes. Ainda assim a 
vivência do dia a dia e, principalmente, 
os estudos académicos apontam para 
uma realidade incontornável – a cor da 
pele ainda conta. O trabalho que está 
por fazer para acabar com a discrimina-
ção racial e proporcionar direitos iguais 
para todos os que têm as mesmas com-
petências, independentemente da cor 
da sua pele, na perspetiva de José Car-
los Teixeira, doutorado em Geografia e, 
atualmente, professor na Universidade 
de British Columbia Okanagan, tem que 
começar pela família, para depois ter 
seguimento na escola e, finalmente, ter 
repercussão no ambiente de trabalho. A 
educação é a chave. Os mais jovens são 
a grande esperança de que o caminho 
continuará a ser desbravado até ficar 
claro e limpo que só faz sentido todos 
terem as mesmas oportunidades, inde-
pendentemente do seu tom de pele. 

Milénio Stadium: Podemos quase afirmar 
que o mundo está no Canadá, tal é a di-
versidade de etnias que aqui vivem. Neste 
enquadramento, a pergunta que lhe faço é 
– num país como o Canadá, que tem sido 
construído com uma população multiétni-
ca, a cor da pele é um fator diferenciador? 
José Carlos Teixeira: Tanto nos EUA 
como no Canadá, infelizmente, a cor da 
pele conta para muita gente. Não é só a 
questão do género, não é só a orientação 
sexual, não é só a questão religiosa, mas 
a cor da pele, a etnicidade, o estatuto de 
imigrante… são variáveis que infelizmente 
acabam por afetar muito a integração de 
uma pessoa imigrante ou não imigran-
te num país multicultural. Portanto, as 
variáveis são muitas e uma das mais im-

portantes é precisamente a variável raça. 
Gostei muito da expressão que usou – “o 
mundo no Canadá”. Realmente o mundo 
está no Canadá, o país que foi e é, cada 
vez mais, um país de imigrantes e descen-
dentes, onde ¼ da população nasceu fora 
do seu território. É um mosaico cultural. 
Sendo o Canadá um país multicultural, um 
país onde há sempre um familiar ou amigo 
com ascendência de imigrantes, um país 

que adotou a política do multiculturalis-
mo nos anos 70 para acolher e encorajar os 
emigrantes a preservar a sua língua, a sua 
cultura e os seus costumes, como é que se 
justifica que nos dias de hoje, século XXI, 
ainda exista discriminação racial? 
Nos censos a expressão “minorias visíveis” 
é a adotada para diferenciar os cidadãos 
brancos dos de cor. Aqui se incluem os 
afro-canadianos, os asiáticos, basicamente 

todos os que podemos identificar com base 
na cor da pele com exceção dos brancos. 
Como investigador, esta é de facto uma ca-
tegoria que utilizamos teoricamente para 
os nossos estudos. Também se incluem 
nesta categoria as pessoas de casamentos 
mistos, famílias multirraciais. Para muitos 
dos jovens que nascem destes casamentos o 
problema da discriminação racial continua 
e é complexo, começa com as crianças nas 
escolas e depois no mercado de trabalho, 
onde são rotulados como membros de mi-
norias visíveis. 
Infelizmente há alturas em que se fala 
pouco da questão da discriminação racial 
no Canadá que, sem dúvida, tem sido um 
grande defensor deste mosaico e é talvez 
um dos países onde sentimos menos bar-
reiras para a nossa integração como imi-
grantes. Contudo, há imigrantes que são 
brancos e imigrantes que são de cor, e aí 
existem diferenças, na integração e na mo-
bilidade social. Um emigrante de cor en-
contra mais barreiras e mais dificuldades 
na sua integração. 
MS: Poderá afirmar-se que nos cargos 
diretivos, como em empresas públicas, 
instituições governamentais ou grandes 
empresas, ainda se encontra a chamada 
supremacia branca? 
JCT: A minha observação, por tudo o que 
tenho lido, comprova-se que a raça im-
porta, a cor da pele da pessoa ainda tem 
um impacto grande na integração social 
e económica. Infelizmente, ainda de-
sempenha um papel importante. Muitas 
vezes, o emigrante de cor que chega ao 
Canadá, com as mesmas qualificações 
que um branco, as probabilidades de ter 
um salário menor e de encontrar barrei-
ras de mobilidade socioeconómica são 
muito maiores. Existem vários investi-
gadores que têm provado esta tendência, 
de que a cor da pele ainda importa. 

Contra a discriminação racial
A chave é a educação

José Carlos Teixeira, doutorado em Geografia e, atualmente, professor na Universidade de British Columbia Oka-
nagan.
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MS: Quando é que o Canadá, que tem tan-
tos anos de construção de uma sociedade 
mesclada, aprende a lição e vemos um fim 
à discriminação? Será uma utopia? 
JCT: Como académico e como alguém que 
tem trabalhado em assuntos referentes à 
emigração, esse seria o meu desejo. Espero 
que quando me reformar, muitas das ques-
tões em que tenho trabalhado sejam solu-
cionadas, como o acesso à habitação por 
parte dos emigrantes, dos refugiados e das 
pessoas de cor...  Por exemplo, no caso de 
estudo de arrendamento de uma habitação, 
a discriminação por parte dos proprietários 
em relação a uma pessoa de cor que está à 
procura de uma casa é muito maior do que 
em relação a um branco. Existe preconceito 
na questão da cor da pele, e isso vê-se tam-
bém a vários níveis e noutros setores como 
no mercado de trabalho e nas estruturas 
hierárquicas das empresas. Infelizmen-
te, aos mais diversos níveis, a cor da pele 
funciona como uma barreira. Claro que 
nós continuamos a acreditar que a grande 
maioria dos canadianos, até porque parte 
dessa grande maioria inclui imigrantes e 
descendentes de imigrantes, não praticam 
essa diferenciação num país que é altamen-
te reconhecido por tudo o que tem feito em 
prol dos imigrantes, dos refugiados, como 
país de acolhimento. 
O Canadá é um país muito diverso. Eu es-
tive 25 anos em Toronto, já vivi em Mon-
treal e agora na Costa Este, conheço o país 
de costa a costa, e existem bastantes dis-
paridades no que concerne a este tema. 
De região para região, existe uma grande 
diferença na forma como os canadianos 
pensam. A província de Ontário é a mais 
multicultural, especificamente a cidade 
de Toronto sendo que mais de 53% da po-
pulação nasceu fora do Canadá e por isso é 
mais aberta à emigração. As províncias do 
Oeste, Manitoba, Calgary e Saskatchewan 
são muito conservadoras. E depois temos a 

British Columbia que é uma província mui-
to mais liberal. E por fim, os do Québec que 
têm características muito únicas. 
Se formos a analisar o comportamento dos 
canadianos em relação às minorias visíveis, 
vemos que varia de província para provín-
cia. E não só, o acolhimento é muito mais 
favorável nos grandes centros urbanos do 
que nos meios rurais. Quanto mais peque-
no for o meio, maior é o receio e a relutân-
cia em aceitar as minorias visíveis. É uma 
questão muito complexa. 

MS: Em relação às minorias visíveis, é qua-
se imediato associar-se às pessoas de raça 
negra, mas na verdade, no Canadá, exis-
tem várias etnias. O que disse é transversal 
a todas as etnias ou aplica-se mais às pes-
soas de ascendência africana? 
JCT: Segundo os vários estudos apresen-
tados sobre este tema, as comunidades 
afro-canadianas ou descendentes de afro-
-canadianos, são o grupo mais afetado 
pela discriminação, depois seguem-se os 
asiáticos e depois os latino-americanos 
que são um grupo mais recente. A maioria 
dos estudos relativos ao Canadá, apontam 
mais para os grupos afro-canadianos e des-
cendentes como sendo aqueles que sofrem 
mais na procura de habitação e na procura 
de emprego. 

MS: Em relação às crianças que nascem de 
relações mistas, como é feita a sua integra-
ção e acolhimento na sociedade?  
JCT: Esta é uma questão que não lhe posso 
responder, porque não tenho visto muitos 
estudos sobre este tema. As relações mis-
tas são algo comum no Canadá. Agora, até 
mesmo na comunidade portuguesa. Anti-
gamente, na nossa comunidade, não eram 
bem aceites estas relações com pessoas de 
outras raças, mas hoje em dia isso já não 
acontece. O que temos notado é que existe 
uma aceitação muito maior. 

Em relação à integração dessas crianças, é 
algo que começa nas escolas. Certamente 
que muitos desses jovens sofreram ou so-
frem de bullying. Acho inclusive que há a 
necessidade de fazerem mais estudos sobre 
este tema, que é muito importante, mas 
acredito que já existam estudos deste tipo, 
no Canadá. Depois segue-se outra etapa de 
integração no mercado de trabalho. 

MS: Portanto, é ainda um tema a estudar. 
JCT: Sem dúvida. O que posso acrescentar 
é que acredito que o nível de discriminação 
é muito menor do que, por exemplo, os pais 
ou os avós sofreram. Existe uma evolução 
positiva, acredito que sejam mais aceites e 
se integrem mais facilmente. Hoje em dia, 
os nossos jovens estão muito mais prepa-
rados para esta diversidade racial, étnica, 
religiosa, etc. Acredito que irá existir pro-
gresso, mas infelizmente é uma questão 
que tem perdurado durante séculos e ve-
mos isso evidentemente no caso dos Esta-
dos Unidos. Penso que o Canadá nunca será 
como os Estados Unidos, mas temos de tra-
balhar e educar os nossos jovens, temos de 
alertar e chamar à atenção para este tema. 
Mas acredito que os nossos jovens hoje es-
tão muito mais bem preparados.

MS: Para além da educação, o que é que 
podemos fazer? Poderá a componente de 
intervenção política contribuir para a mu-
dança ou estamos mesmo perante a neces-
sidade de uma mudança de mentalidade? 
JCT: Os políticos têm um papel fundamen-
tal, e temos visto isso com o partido libe-
ral e todo o trabalho que têm desenvolvido 
com as First Nations. Contudo, na minha 
opinião, o Canadá é o povo. Nós é que nos 
deveremos educar a nós próprios, aos nos-
sos filhos, aos nossos vizinhos. Passa por 
vários setores da nossa sociedade, come-
çando na escola e acabando na universida-

de. Passa pela intervenção nos três níveis 
de governo, a própria media tem um papel 
fundamental é uma ponte que liga as po-
pulações a todos os outros setores da nossa 
vida sociopolítica. Basta ver o que acontece 
nos EUA, quando os media chamam a aten-
ção para determinados temas, os políticos 
vêm-se obrigados a agir. Isto que o Milénio 
Stadium faz não é muito comum nas comu-
nidades étnicas - termos jornais a abordar 
estas questões -, normalmente focam-se 
nos temas comunitários. 
É um trabalho muito complexo, começa em 
casa, segue no sistema educativo e depois 
nós como sociedade temos de nos educar 
uns aos outros. Eu hoje vinha no autocarro 
da universidade e está bem explicito que as 
pessoas têm de usar máscara e duas pessoas 
não estavam a cumprir, eu senti-me frus-
trado por essas pessoas não estarem a res-
peitar as regras e as restantes pessoas que 
iam no autocarro. É um exemplo de, num 
período de crise, as pessoas não respei-
tarem a liberdade dos outros. E a questão 
racial, para muita gente, está impregnada 
naquelas pessoas e muitas vezes isso trans-
mite-se de familiar para familiar e é difícil 
educar as pessoas que todos são iguais e 
merecem as mesmas oportunidades. 
No caso das comunidades portuguesas, é 
interessante verificar Portugal onde exis-
tem hoje emigrantes de várias partes do 
mundo. Eu saí dos Açores em 1971 que, na 
altura, era uma das regiões mais homogé-
neas do país, eram todos brancos, todos ca-
tólicos e não havia divórcios. E veja como é 
hoje! Hoje, somos um país aberto à Europa 
e ao mundo. Consideramos que temos de 
viver com esta diferença que é boa, é sau-
dável e é útil. 

Madalena Balça/MS
Transcrição: Inês Carpinteiro
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Canadá e a discriminação racial
No olhar de Ana Sanka
Ana Sanka é uma das mulheres que um 
dia chegou ao Canadá, ajudando a cons-
truir este mosaico multicolor e étnico. 
Chegou como portuguesa, de origem 
cabo-verdiana, para trabalhar em prol 
da comunidade luso-canadiana no Con-
sulado-Geral de Portugal, em Toronto. O 
Canadá tornou-se o seu país do cora-
ção e onde diz que pretende terminar os 
seus dias. Ana Sanka aceitou partilhar 
connosco o seu olhar sobre esta socie-
dade que um dia a acolheu.

Milénio Stadium: Quando chegou ao Cana-
dá, enquanto mulher cabo-verdiana, sen-
tiu alguma dificuldade de integração?
Ana Julia Sanka: À parte de ser cabo-ver-
diana/portuguesa/canadiana, posso dizer 
que sou uma das privilegiadas nesse sen-
tido porque quando cheguei ao Canadá já 
tinha a vida pré-estruturada, inclusiva-
mente um trabalho à minha espera. Tive, 
sim, que estudar para aperfeiçoar a minha 
terceira e necessária língua (a inglesa) sem 
a qual eu não poderia seguir avante, nesta 
sociedade multicultural.

MS: Considera que as suas competências e 
talentos são devidamente reconhecidos?
AJS: Na vida, nem sempre temos aquilo 
que queremos ou esperamos porque have-
rá sempre uma ou outra coisa que falha e 
porque há e haverá sempre (ainda que com 
subtileza) uma certa forma de discrimina-

ção. No meu caso, os 32 anos a trabalhar no 
Consulado Geral de Portugal em Toronto, 
onde julgo ter desempenhado com profis-
sionalismo e competência o meu trabalho, 
fui sempre respeitada no meu posto de tra-
balho, pelo público e admirada por muitos 
nesta comunidade, pela minha forma de 
ser e de atuar. Sem qualquer vaidade, ain-

da hoje, depois de estar aposentada, sinto o 
carinho das pessoas que procuram os meus 
conselhos e ajuda. Para mim é muito grati-
ficante e digo, continuarei a ser a mesma e 
podem sempre contar comigo.

MS: O Canadá é um dos países do mundo 
que tem acolhido ao longo dos anos mais 
etnias. Acredita que essa multiculturali-
dade e mistura de etnias está representada 
da forma que deve nas mais diversas estru-
turas da sociedade? (ex. empresas, cargos 
públicos, tribunais, etc.)
AJS: Penso que o Canadá dá muitas opor-
tunidades a toda a gente, mas há lacu-
nas a preencher, ao se fazer uma seleção 
acertada e equitável para as mais diversas 
posições e cargos quando chega a hora de 
escolher entre o homem e a mulher. Ape-
sar das competências e da educação equi-
paradas, os governos e os partidos políticos 
têm sempre a última palavra. Vou ser curta 
e certeira. Há uma grande disparidade na 
escolha quanto ao sexo. Os homens são os 
que são mais solicitados para qualquer po-
sição em detrimento das mulheres. Desde 
os cargos aos ordenados, as mulheres estão 
sempre em segundo plano. É doloroso ver 
que em quase todos os países a palavra des-
taque continua a ser masculina. Atualmen-
te, este aspeto afigura-se mais grave do que 
a questão da cor. 
MS: Acredita que no Canadá existe, de al-
guma forma, uma supremacia branca?

AJS: O Canadá é o meu país de adoção, 
amo-o e é onde eu quero viver o resto dos 
meus dias. Não posso é esconder a realida-
de de que a supremacia branca, essa forma 
de promoção de racismo que os brancos 
são superiores a pessoas de outras origens, 
existe em toda a parte do mundo e o Cana-
dá não está imune. É certo que cada pes-
soa tem a sua definição do racismo e, para 
mim, o que mais deve pesar é a educação 
e não a cor, mas outros valores tendem a 
prevalecer. Infelizmente, ainda, existem 
muitas pessoas que não aprenderam a lidar 
com situações das diferentes etnias, não 
aprofundaram o seu conhecimento das va-
riadas culturas para atuarem com retidão e 
humanismo.

MS: O que acha que devia ser feito no sen-
tido de se equilibrar esta “balança”?
AJS: Em primeiro lugar, haver essa cons-
ciência na escolha de pessoas qualificadas e 
educadas para prosseguirem com o ensino 
e a sensibilização sobre o sexismo e o racis-
mo em todas as áreas, começando com o 
sistema escolar. Formar pessoas nesse sen-
tido e oferecer condições para que não haja 
desequilíbrios nas sociedades.

Ana Julia Sanka, é poeta e ex-funcionária 
do MNE e aposentada do Consulado Geral 
Portugal em Toronto.

Catarina Balça/MS
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Dilema 
birracial

Sou mãe solteira de um bebé que abraça 
duas etnias – Eu sou portuguesa cau-
casiana e o pai afro-americano. Numa 
primeira análise, assim bem superficial, 
não há nada de complexo nesta fusão, 
mas desde que engravidei me fui depa-
rando com algumas questões que se fo-
ram tornando bem relevantes.

Cor da pele

O meu filho tem um tom de pele bem cla-
rinho – um copo de leite com umas gotas 
de café, estão a imaginar? Acontece que, 
desde que ele nasceu, já ouvi comentários 
bem estranhos acerca disso – por exemplo: 
“Ele nem é assim tão preto!” ; ou, pior “Ele 
saiu mais a ti, vá lá, vês?”. Vejo, vejo bem. 
Vejo que adoro que ele tenha a cor que tem, 
adoraria se fosse mais escuro, se fosse mais 
claro – Na verdade, estou-me nas tintas, 
desculpem a sinceridade, para isso. Não 
é sinal de “sorte” ele ser “praticamente 
branco”, como também já ouvi. Ele é o que 
é, ponto final. A sorte é ele ter a possibilida-
de de poder abraçar duas culturas e etnias 
diferentes.

Antes de mais nada, para mim isto come-
ça desde já pelo facto de eu ter/sentir a ne-
cessidade de aprender mais e mais sobre a 
cultura do pai do meu filho, para conseguir 
acompanhar o crescimento dele nessa des-
coberta riquíssima de identidade. 

Num exemplo mais prático, posso con-
fidenciar-vos que desde logo me deparei 
com um “não problema”, mas que me fez 
correr atrás do Google: o cabelo do meu 
filho é muito encaracolado – não tanto 
quanto o do pai, mas claramente parecido. 
Acho que ninguém imagina a dificuldade 
que é para mim cuidar do cabelo dele. Fiz 

mil e uma pesquisas de produtos a usar, 
como tratar dos caracóis dele, passo tem-
pos e tempos no YouTube a ver tutoriais. 

E já que vos falo de algo tão banal quan-
to o cabelo, lanço assim o repto para vos 
contar do dilema com o qual me deparei, 
nos vários (leia-se, vááários) artigos que li 
sobre “mixed babies”. Num dia, em con-
versa com alguém de raça negra, perguntei 
quando (com quantos meses, vá) é que po-
deria fazer tranças no cabelo do meu bebé 
– primeiro porque ajuda na definição dos 
caracóis (já aprendi alguma coisa!), depois 
porque é mais fácil para o dia a dia e por fim, 
simplesmente, porque gosto! Qual não é o 
meu espanto, quando ouço “disseste tran-
ças? Eles vão crucificar-te. Vão considerar 
apropriação cultural.” Estagnei. “Como?”. 
Ou seja: o meu filho seria, eventualmen-
te, olhado de lado pela comunidade negra 
porque, enquanto alguém que “parece ser 
branco”, principalmente acompanhado 
sempre por mim, se estaria a “apropriar” 
duma cultura que não lhe pertence. 

No entanto, vou puxar a cassete atrás e 
contar-vos que, com cerca de quatro me-
ses, o meu filho foi para uma babysitter 
quando voltei ao trabalho e logo ao segun-
do dia ela já me dava sinais de que não o 
queria lá. Dizia que ele não comia. Ao ter-
ceiro dia apareci mais cedo, porque andava 
com o coração nas mãos, e mal abro a porta 
(que estava sempre destrancada), deparo-
-me com uma serie de miúdos na sala que, 
muito aflitos, gritam “ela chegou!!!!”. En-
tretanto sobe a tal ama com o meu filho, 
trazendo-o da cave, onde ele estava, não 
sei por que razão. Talvez eu devesse ter 
perguntado, mas eu estava já decidida a ir 
embora com ele, de vez. Ao passar-me a 
criança para os braços diz-me “dá de comer 
ao pretinho que ele tem fome”. O meu filho 
chorava imenso e eu antes de sair resolvi 
dar-lhe de mamar. Enquanto isso aconte-
cia, ouvi os últimos comentários: “ele deve 
ser mesmo a cara do pai, com esse nariz e 
essa boca, só pode”. Arranquei dali e fui no 
carro a chorar até casa. Não porque fiquei 

ofendida, mas porque não disse nada. Isso 
foi o que me fez ficar frustrada. Não estar 
habituada a lidar com comentários racistas 
e aceitar de forma leviana palermices da-
quelas. Devia ter tomado uma posição pe-
rentória e não o fiz na altura. 

Limbo

Isto tudo para vos dizer que me deparo 
com o tal dilema, que por tantos cantos da 
internet ouvi falar. 

De um lado, no caso, o meu filho, é ca-
tegorizado pela população branca como 
“preto”, porque “se vê claramente”; mas 
do outro, para a comunidade negra não é 
“suficientemente preto”. 

O meu filho tem apenas um ano, para já 
sou apenas eu a tentar entender algumas 
coisas que nem por isso me deixam satis-
feita, mas já li imensos relatos de pessoas 
birraciais que falam, precisamente, de um 
problema na criação da sua identidade. Não 
se sentiam nem uma coisa, nem outra. Em 
alguns casos, não havia sentimento de per-
tença, não se sentiam acolhidos, havia uma 
desconexão qualquer com uma das etnias 
ou então faziam trinta por uma linha para 
provar que eram, de facto, da etnia X ou Y. 
Principalmente na fase da adolescência. 

Li uma vez um artigo de uma mãe afro-a-
mericana que dizia, no seu blog, que o seu 
filho, cujo pai é caucasiano, chorou uma 
noite inteira quando a mãe lhe disse que 
no dia seguinte (primeiro dia de escola) só 
o pai o iria acompanhar, porque ela teria 
uma reunião. Ele chorava e dizia “não pode 
ser, tu tens que ir senão não vão perceber 
que eu também sou preto”. A necessidade 
de provar ambas etnias para os colegas de 
escola era crucial para ele, para que fosse 
“aceite e percebido” (palavras dele).

Dupla identidade

Num outro texto, Adiah Siler, uma rapa-
riga, agora com 18 anos, fala abertamente 
da complexidade de se ser uma criança e, 
depois, adolescente com duas etnias – ela 

descreve-se como alguém que viveu (e ain-
da vive, segundo a própria) com duas iden-
tidades. Diz que na juventude, tanto ela 
quanto o irmão se adaptavam consoante o 
ambiente – ora hoje somos brancos porque 
estamos com amigos brancos, ora amanhã 
somos negros porque estamos com amigos 
de raça negra. Adiah conta ao detalhe essa 
“mudança” que surgia, inconscientemente 
na maioria dos casos, na sua forma de estar 
consoante o grupo, destacando até a dife-
rença na forma de falar. 

Certos assuntos não abordava com os 
amigos caucasianos, por exemplo, porque 
diz que eles “não entenderiam”, mas por 
outro lado também evitava falar sobre al-
guns tópicos com os amigos de raça negra 
porque achava que não sentia na pele, li-
teralmente, o que eles sentem. “É confuso 
crescer assim; constantemente a esconder 
um aspeto sobre ti própria e ao mesmo 
tempo tentar entender quem realmente 
és, quando a tua identidade está sempre 
a mudar”, acrescentou ela. “Basicamen-
te, ser birracial torna-nos um pouco dife-
rente dos nossos amigos, pais e familiares. 
Vivemos duas verdades, funcionamos de 
duas formas, aprendemos dois conjuntos 
de regras distintos”.

Ter um/a filho/a birracial é, para mim, 
maravilhoso e enriquecedor – leva-me 
para bem mais perto de uma cultura que 
não é a minha, faz-me aprender, conhe-
cer, educa-me! Mas traz-me medos por 
não saber responder a algumas situações. 

No entanto, e depois de mergulhar em 
tantas leituras sobre o assunto, descobri 
que o maior desafio será ajudar o meu fi-
lho a lidar com a construção da sua iden-
tidade da melhor forma que eu conseguir, 
acompanhando-o em algumas, even-
tuais, “lutas” interiores, incentivando-o, 
sempre, a abraçar esta fusão de etnias, 
culturas, línguas, sabores, da forma mais 
natural possível.

Catarina Balça
Opinião
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Couples from different racial, ethnic and 
faith backgrounds and their “mixed” 
children are becoming increasingly vis-
ible in the public eye. We may know Can-
ada as a ‘mosaic’, however, what do we 
know about the interracial population? 
Who are they, and what is their experien-
ces raising children? How do mixed fam-
ilies differ from that of others? In recent 
times, topics of multiculturalism have 
become more and more relevant, as we 
diversify ourselves and seek to live au-
thentically.

More broadly, issues of belonging 
and identity for these children and 
parents must be discussed. For 

children, relating to others of their ethnic 
or racial backgrounds is often a challenge. 
While parents find difficulty with wider 
social attitudes-in other words, ‘outside’ 
rather than ‘inside’ the family dynamic.  
Mixing and mixedness are posed as laden 
with struggle, in common assumptions 
and media portrayals.  The notion of ‘cul-
ture clash’ is frequently used to explain the 
supposed problematic nature of mixed re-
lationships. Children from mixed parents 
are subjected to sharply differing percep-
tions of ‘hybrid degeneration’ or ‘hybrid 

vigour’. It is constant battle within them-
selves, as they seek to understand their 
identity as a whole. 

It is arduous raising children in a world 
that is centred around hate and division. 
But it is a far greater challenge fostering 
them in a society, as it pushes back against 
you. When my Filipino ex-husband and I, 
Portuguese, started having children, like 
most mothers, I sought out parenting in-
formation to answer some of my questions.  
I looked for advice on how to talk to chil-
dren about ethnicity and culture, fostering 
a positive identity, or parenting with mixed 
heritage. My sons noticed early on that their 
skin colour, eye and nose shape were dif-
ferent from their parents and each other. 
Understandably, it was a struggle to explain 
the ‘why’ to them at such a young age.

Children observe more than we realize, 
and it is imperative that they understand 
how the world works.  Educating them on 
what prejudice is and how to handle a situ-
ation of discrimination will better equip 
them to face reality. Many mixed race 
children have to deal with serious identity 
issues that can follow them well into adult-
hood. The constant battle between seek-
ing refuge within a racial group, while still 
maintaining a true sense of self is perilous.  
My sons straddle two cultures, two kinds 
of belonging… identity is a complex thing 
and something they will come to question, 
navigate, craft, and ultimately claim for 
themselves one day. There is a great beauty 
in being biracial, but it is unfortunate that 
finding beauty is not met without its chal-

lenges.
The legend, known the world over as 

Bob Marley, was born in 1945 in rural Ja-
maica to an Afro-Jamaican mother and a 
white British father. Now, it is interesting 
to think that the very man who stood for 
love, social change and unity faced re-
jection from very peculiar sources. Born 
of mixed heritage, it presented a host of 
issues for him during his childhood. His lo-
cal friends often referred to him as “white 
boy” and his white family rejected him 
later on in his life.

Thus, his quest to spread love and sing of 
defying the status quo began. He no long-
er let himself be the victim of his circum-
stances, he owned who he was and wanted 
to share that with everyone. He realized 
that division and “differentness” were 
used as tools to separate people. With that 
in mind, he sought to eradicate toxicity 
with the constant declaration of One Love.

Race is a large part of who we are as indi-
viduals. Each of us has a vast array of family 
heritage and we should be proud of who 
we are. While race is part of who we are, 
it does not determine what we are.  Race 
does not define the individual you become, 
but it acts as a building block upon which 
you construct who you are. As children 
commence to become aware, they activate 
identify themselves with the racial group 
to which they feel the need to conform to. 

I teach my sons about profound kindness 
- that the best thing in the world is to be 
kind. But I also explain that their skin col-
our, nose, and eye shape may affect them 

on a day-to-day basis. People may not be 
kind to them or may have certain assump-
tions about them. I teach them to be proud 
of who they are, regardless of the watching 
eyes. But some people might turn away. 
These are hard conversations to have, but 
they are necessary conversations. Parents 
of mixed children have a responsibility to 
instill a sense of self-worth and self-con-
fidence within their children. First, there 
has to be a sense of truth within the home 
that makes the child comfortable bringing 
race up. The attitude of being ‘colour blind’ 
will not help your child grow. In fact, it will 
only confuse them more when they have to 
pinpoint racial discrimination.

In sum, throughout history, revolutions 
have been made for equal rights, percep-
tion, support and acceptance of mixed 
families and children. However, more ac-
knowledgement needs to be given to these 
individuals and they must be recognized 
for their racial identity in full, not just in 
part. While we have come a long way, we 
still have some ways to go regarding race 
and the acceptance of those who are bi-
racial. As a society, we should accept indi-
viduals for who they are, all races included!

As the great Bob Marley once said, “I 
don’t have prejudice against myself. I’m 
not on the white man’s side, or the black 
man’s side. I’m on God’s side – the one 
who created me and caused me to come 
from black and white.”  

A Mother of 
Biracial Sons…

Sara Isabel Dias
Opinion
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Portuguese? Filipino? Mixed? A Person.
Throughout my childhood, nothing irri-
tated me more than the following reac-
tion, “Whaaat? You are Filipino and Por-
tuguese? Oh my gosh, you do not look 
*insert either*! What do you relate to 
more?” In response, I would spout what-
ever answer I felt would change the topic 
the fastest. But do not misunderstand! 
On the surface, it was a lighthearted 
question, which was not intended to of-
fend me. Yet, every single time, I felt like 
my racial identity was being called into 
question. What frustrated me most was 
that… I did not know what to say, re-
sulting in a deep personal inner conflict. 
Now, as an interracial young adult, I real-
ize the profound impact these questions 
played into who I have become and who 
I want to be.

In recent times, I have had the oppor-
tunity to reflect upon a matter of issues, 
which has been quite insightful. For a 

majority of my life, I have struggled with 
an identity crisis, with regards to being Fili-
pino. Growing up, my dad’s family were 
quite westernized, which is to say that they 
did not adhere in the traditional customs 
and traditions. My memories are not filled 
with an abundance of “famjams”, full of 
laughter and excitement with my cousins. I 
was not taught an ounce of Tagalog, rather, 
I was devoid of the Filipino culture. As I got 
older, things did not change, as my brother 
and I were essentially ostracized after my 
parents got divorced. As a result, I grew up 
in a Portuguese household raised by mãe 
and avós. I was taught to keep the house 
clean, remade my bed 10 times anytime I left 
it undone, and indulged in lots of frango no 
churrasco with batatas fritas, pastéis de nata 
and my avô favourite, bacalhau! In a sense, I 
felt fulfilled and culturally in-tune with my 
Portuguese side but lacked the understand-

ing of what it meant “to be Filipino”. 
When I entered high school, I only had 

one close friend of mine, who happened to 
be Filipino. He and I had a lot of common 
interests, so we spent a lot of time togeth-
er. Soon, we became part of a friend group, 
who were mostly Asian. For the first time, 
I truly felt like I belonged somewhere, but 
most importantly, I felt like I was con-
necting to my Filipino side! Coincidence or 
not, the desire to be recognized… to belong 
to something bigger, this insecurity sub-

consciously seeped its way into many of 
my choices. I thought, “If my family can’t 
teach me, then I’ll learn my culture on my 
own.” With friends, I preferred to interact 
with Asians, and adopted hobbies that they 
were interested in. In a sense, I developed a 
security blanket as a coping method. Even-
tually, this drove my decision to enter into 
youth camp.

Personally, I have never been an avid 
believer in religion, with regards to its 
customs and traditions. All of my life, I’ve 
questioned the existence of God, the notion 
of faith and the choice to abide in others’ 
understandings of the purpose of life. Iron-
ically, in Grade 11, I chose to join a youth 
group hoping to develop a relationship 
with God. At the time, I felt very lost and 
thought it might nudge me in the right 
direction. So, there I was, at a religious 
Catholic youth camp, without a ground-
ed belief in anything… and everyone was 
Filipino. Suddenly, it was a chance for me 
to learn both! However, I began to realize 
that there was a major difference between 
them and I: they grew up in the culture. 
Often times, I felt embarrassed, whether it 
was from a lack of knowing food or certain 
social norms. Their reactions varied from, 
“Whaat? You do not know *insert Filipino 
food*? Make sure to bless the titos and ti-
tas when you first see them!” In conversa-
tions, I was jokingly called ‘whitewashed’, 
a slang term for a westernized individual 
out of touch with their cultural and eth-
nic background. This was the breaking 
point, which catapulted me forward into 
self-understanding.

The term ‘whitewashing’, regardless 
of intention, is a term that causes an un-
necessary divide amongst those ‘cultured’ 
and ‘uncultured’. Initially, when I was 
called that, I laughed it off and reinforced 
the barrier. In a subtle manner, it is a way 

of saying, “You are different from us, re-
gardless of your attempts to feel accepted.” 
Some may say that it is simply meant to be 
a joke. But I, for one, as a biracial person 
view it as a derogatory insult. Since I was 
a kid, I desired to be accepted by the cul-
ture, to wholly and fully ‘feel Filipino’. So, 
how is it that such a term can be used as a 
joke? How can we feel acknowledged and 
wholly accept our racial identity, while 
being undermined at the same time? It is 
demoralizing, and frankly makes the pro-
cess mentally exhausting to suggest that I 
chose to be out of touch with my culture. 
The feeling of being gatekept… of having to 
prove that we are ‘biracial’, it is a burden 
many of us carry. However, it does not 
need to be carried by us alone. We must 
support one another, and most import-
antly, choose to place self-love over the 
yearning for acceptance. 

Through extensive self-reflection, I 
became cognizant of the toxic mindset I 
developed. Racial identity, in itself, is a 
social construct, which we as a society in-
sists that exists. It is not an objective fact, 
something that I can firmly say is present 
within me. However, I fell into the trap of 
believing that it is absolutely necessary to 
be acknowledged. In reality, I viewed the 
‘Filipino’ culture, as a green-is-greener 
way of looking at my upbringing. Which is 
to say, I undermined the life I have. I, as a 
biracial adult, have a beautiful family, and 
I am half-Filipino and half-Portuguese! I 
begin on the journey anew, for the sake of 
bettering myself, my family, and friends. 

“Everybody people, everybody bleed, 
everybody need something
Everybody love, everybody know, how it 
go” – Logic 

Kristian Dias Mendoza
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Caros leitores.  
Espero-vos bem. Setembro quase a fin-
dar. Este ano apesar de tudo e de tanta 
coisa, tem passado ainda mais rápido do 
que os anos anteriores. Andamos com a 
mente tão preocupada e ocupada que 
nem damos pelo tempo voar. 

Esta semana e em capa de jornal, o as-
sunto é muito “quente”. Escaldante 
até, principalmente para quem, dia 

após dia, tende em tapar os olhos e o sol 
com a peneira no que diz respeito, princi-
palmente e acima de tudo, a questões étni-
co-raciais .

Pergunto eu?
De que cor é afinal a nossa sociedade?
Bradamos aos céus com orgulho de que 

vivemos na cidade e país mais multicultu-
ral.  Que as raças e etnias se misturam em 
grande esplendor. Que se respeitam, que se 
dão bem entre si. Bla,Bla, Bla ......

Será mesmo assim?

Caso isso. Porque ainda olhamos? Sim 
OLHAMOS todos nós, uns mais do que ou-
tros, óbvio, para casais que se unem per-
tencendo a raças diferentes.  E os filhos? 
Não são para todo o sempre apontados 
“como diferentes “. Ou não vivemos nós 
em pleno século 21 numa comunidade, so-
ciedade, país que dá as boas vindas a tudo 
isso e mostra ao resto do Mundo que a nossa 
sociedade não tem cor?

Será mesmo assim?
Já pensou bem quem lidera o Mundo?
Ainda sob a supremacia Branca realmen-

te enigmática e dura a realidade. E assim 
será por muitos anos e mais alguns.  O pre-

conceito de que o tão chamado de Branco 
é dono e senhor, desde o tempo da maldita 
escravidão. Já parou para pensar que afinal 
quando nós nos cortamos, o sangue que nos 
corre nas veias é todo da mesma cor?  Até 
tem o mesmo cheiro, distinto. A ferro. Já 
parou para pensar?

O porquê de não haver igualdade desses 
mesmos direitos? Ou será que as pessoas de 
outras raças só têm deveres?

Volto a perguntar…
E afinal, de que cor é a nossa sociedade?
Fiquem bem. Saúde e até breve se Deus 

quiser e os homens deixarem.

Cristina Da Costa
Opinião

De que cor é a 
nossa sociedade?
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Editorial English version

Looking back to January 30th, 1970 and my arrival in 
Toronto on a cold and snowy day, the education of my 
eyes began. Suddenly around me were strange body 
colours that I was not accustomed to and never before 
seen by my eyes. Imagine the fear of a strange world 
for which I was unprepared and mentally judging how 
I should view anyone who was not white. With the as-
sumption that the white skin color was predominant 
race, the birthing of ignorance with which I had been 
indoctrinated came to be because of insemination of 
information in my brain, the result of a system which 
was designed to keep people uncultured and not to 
raise questions. 

Fast forwarding my education and getting rid of fears 
and prejudices, the nescient side in me still questions 
if my eyes are still color blind and if the discernment 

of what I see is based on equal morality or still carries a 
hint of discrimination. Toronto is home to every ethnicity 
in the world and a simple question becomes: “What do we 
see in each other when walking down the street?” Per-
haps only a quick glance at the body shape which is then 
transformed to suit a certain stereotype based on ethni-
city may bring a certain comfort to our brain based on a 
superior intellectuality, but the reality is something else. 
The troubling times we live in are emphasizing feelings of 
colour coding based on the actions of those committing 
offenses against society. Assumptions about the reasons 
for their actions never fully analyze why “those people 
are troublemakers”. Why not just celebrate the colour 
differences and integrate the concept of inclusion into 
our brains and live in harmony without the garbage that 
clouds our brains? 

Unfortunately, this is not feasible because cultural dif-
ferentiation almost always defeats logic. While individ-
ual races are thought to have a relatively uniform genetic 
quality, the old concepts of races remain. Being Africa, 
Asian, European, Native American and Oceanian still 
differentiates us. 1.2 to 1.8 million years ago, early Homo 
sapiens evolved dark skin. Light skin emerged after hu-
mans moved out of African higher temperatures. All hu-
mans are 99.9 per cent identical so why do our eyes look 
at each other questioning the difference of others be-
cause they don’t look like us? Perhaps it’s due to the con-
cept of underclass intended to suggest that “minorities” 
were systematically at a disadvantage compared to their 

white peers and that instead of identifying with working 
class, culture, community, and politics formed their own 
groupings and a separate underprivileged class. The de-
bate about class and underprivileged will always exist as 
long as our eyes choose to see colour instead of an indi-
vidual. No one’s mind is totally immune from a thought 
process which takes us to places we would rather not go. 

What causes it? Take a minute to imagine people’s faces 
in a world within nature and animals that project voices 
without any rancor or discrimination. 

If you are ready for that then the way to unracism is pos-
sible. Close your eyes and embrace a rainbow. 

Manuel DaCosta/MS

Colour my World.
Does humanity have a color?
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Subscreva hoje!
Ligue e peça o canal WIN TV.

SÁBADO, 26 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 - Em Avanca, concelho 
de Estarreja, encontramos a Casa do 
Marinheiro, onde nasceu o Professor 
Egas Moniz, Prémio Nobel da Medici-
na em 1949. No Portugal à Vista da-
mos-lhe a oportunidade de visitar esta 
Casa-Museu. 

 15h00 It´s Showtime

16h00 Caminhos da história 

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline - Adriana Marques e Cata-
rina Balça mostram-nos as férias de 
Rita Pereira e o companheiro em Ibi-
za, falam-nos dos prémios dos Emmy 
e contam-nos uma polémica à volta 
da Google, quando se pesquisava de-
terminadas palavras.

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 20h30 The Beat Series 

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, 27 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 - Nesta edição temos 
encontro marcado com a terapeuta 
holística Aline Moura. Junte-se a nós 
para saber tudo sobre a terapia Barras 
de Access e como ela pode ajudar-nos 
a transformar a nossa vida!

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime - Esta semana no It’s 
Showtime temos três razões para não 
perder o nosso programa: Simone e 
Ivan Lins, dois ícones da MPB; António 
Zambujo o cantor com alma fadista e 
os The Gift a banda que pôs Alcobaça 
no mapa da música do mundo.

 17h30 Timeline

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé - Esta semana, no 
Espaço Mwangolé, vamos conversar 
com o Padre Diniz Bezerra, membro 
consagrado da comunidade Obra de 
Maria em Angola. Teremos também 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 

 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, 28 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 Timeline

21h00 Caminhos Da História

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, 29 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 Here’s the Thing

21h00 Caminhos Da História

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, 30 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 Portugal à Vista

21h00 Caminhos Da História

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, 1 DE OUTUBRO
 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 Espaço Mwangolé 

21h00 Caminhos da História

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, 2 DE OUTUBRO
 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; The Throne Speech e 
o plano do Governo Liberal para o fu-
turo; Ponto da situação da pandemia; 
Canadá e as cores que pintam o país 
– a discriminação racial existe? Como 
são olhados e integrados as crianças 
e os jovens birraciais? Apresentador: 
Manuel DaCosta. Convidados: Cristina 
Da Costa  e Vince Nigro.

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Stella’s Studio

21h00 Caminhos Da História

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



Trudeau quer estender Wage Subsidy 
até ao próximo verão
O primeiro-ministro Justin Trudeau dis-
se quarta-feira (23 de setembro) que a 
segunda vaga da COVID-19 já começou 
em algumas partes do país, mas defen-
deu que os canadianos podem diminuir 
os casos desde que cada um faça a sua 
parte. Trudeau falou no seu throne spee-
ch em West Block, um dos três edifícios 
do Parlamento em Otava.  

Justin Trudeau disse no seu discurso à 
nação que a segunda vaga já chegou à 
Colúmbia Britânica, Alberta, Ontário e 

Quebec e alertou que a segunda vaga pode 
ser “muito pior” do que a da primavera.  
Os casos de COVID-19 aumentaram a nível 
nacional de 300 casos por dia em meados de 
agosto para 1,248 na passada terça-feira (22 
de setembro). A diretora de Saúde Pública, 
Theresa Tam, implorou aos canadianos que 
redobrem os esforços de prevenção de in-
feção porque um aumento de casos pode 
levar a novos bloqueios em todo o país. 

O PM canadiano adiantou que é prová-
vel que este ano as famílias não se reuniam 
para celebrar o Dia De Ação de Graças, mas 

disse que talvez ainda tivessem hipóteses 
de se juntaram no Natal. No seu discurso 
Trudeau pediu à população para usar más-
caras em público, tomar a vacina contra a 
gripe no outono e fazer o download da CO-
VID Alert, a app que foi desenvolvida para 
avisar os utilizadores quando estiveram em 
contacto com alguém que testou positivo. 

O discurso de Trudeau aconteceu poucas 
horas depois da governadora General Julie 
Payette ter discursado no trono. Os Libe-
rais prometeram continuar a apoiar finan-
ceiramente os canadianos na segunda vaga 
e lutar para corrigir as desigualdades que a 
pandemia expôs. O governo federal apre-
sentou o seu plano económico e social para 
reconstruir o país depois da pandemia. 
Para os 9 milhões de pessoas que usaram o 
CERB na primeira vaga, Trudeau prometeu 
continuar a apoiá-los através de um novo 
subsídio de desemprego que é agora mais 
flexível. Os funcionários que voltaram a ser 
contratados pelas empresas também vão 
poder continuar a contar com o apoio do 
governo de 75% em cada ordenado até ao 
próximo verão. A nível empresarial Ota-

va promete estender os empréstimos sem 
juros até $40,000 para ajudar as pequenas 
empresas e as organizações sem fins lucra-
tivos na recuperação pós-pandémica. Os 
empréstimos vão ser autorizados para mais 
setores, nomeadamente turismo e vão pro-
longar-se durante mais meses. 

Até 13 de setembro o governo federal já 
tinha pago mais de $ 35 mil milhões em 
subsídios para apoiar mais de 312.000 em-
presas.

Sobre as más condições de atendimento 
a idosos nos lares, Otava prometeu alterar 
o Código Penal e responsabilizar quem for 
negligente com idosos. Para os jovens, o 
governo promete investir mais em forma-
ção e ajudá-los a encontrar emprego. 

Trudeau prometeu no seu discurso que 
o plano dos Liberais passa por continuar a 
diminuir as desigualdades entre homens 
e mulheres, combater as mudanças cli-
máticas e o racismo sistémico. Os últimos 
divulgados pela Statistics Canada em julho 
indicam que a taxa de desemprego nacional 
é de 12.3%. Em maio a taxa de desemprego 
canadiana bateu um recorde e fixou-se nos 

13.7%, foi o valor mais elevado em mais de 
40 anos.

Os três principais partidos da oposição 
dirigiram-se à nação pouco depois do PM 
apresentar o seu plano e não pouparam nas 
críticas. Erin O’Toole do PC que testou re-
centemente positivo para a COVID-19 cri-
ticou o governo federal por ainda não ter 
aprovado um sistema de testes rápido. 

Yves-François Blanchet, do Bloco Que-
becois, que também testou recentemente 
positivo para a COVID-19, pediu ao gover-
no federal para aumentar as transferên-
cias de saúde para as províncias. O líder do 
NDP, Jagmeet Singh, prometeu pressionar 
o governo para fazer mais para ajudar os 
canadianos a combater os problemas fi-
nanceiros e de saúde das famílias. 

Nos próximos meses, os parlamentares 
vão ter nove “dias de oposição”, nos quais 
os partidos da oposição se vão alternar para 
apresentar moções ou outros assuntos que 
desejam debater.

Joana Leal/MS
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Over the past 30 years and running l 
have been involved in a couple of throne 
speeches and I have heard many speech-
es that have had a lot of smoke and win-
dow dressing. COVID-19 has been good 
to Justin Trudeau and his survival as the 
Prime Minister of Canada. If an election 
were called tomorrow, Trudeau and the 
Liberals would form a majority govern-
ment and he would reign for another five 
years with clown like antics.

With the throne speech behind us 
and not much substance except 
a lot of rhetoric…COVID-19 was 

the shield that this government and Tru-
deau have taken cover under. Mr. Trudeau 
has said that he does not want to see a fed-
eral election this fall, but that opposition 
parties will have the opportunity to trigger 
one when MP’s vote on the speech. 

These are some of the highlights from the 
throne speech that you need to take note of. 

Child Care

The Liberals are vowing to pour billions 
of dollars into building an affordable child-
care system, new affordable housing and 
new national standards for long-term care 
for seniors.

Trudeau pledged to work with provinces 
to set new national standards for long-
term care of seniors, who were hardest 
hit by the pandemic. About 80 per cent of 

COVID-19 deaths in Canada have occurred 
in long-term-care homes. The govern-
ment also reiterated a previous pledge to 
subsidize before-and-after-school pro-
gram costs.

Jobs

This government is promising to move 
on creating one million new jobs, restor-
ing employment to its pre-pandemic lev-
els, and launch a green economic recovery 
through new supports for green innov-
ation, including a corporate tax cut for 
companies investing in clean energy. The 
federal employment insurance system will 
become the main financial support sys-
tem for Canadians, replacing the Canadian 
Emergency Response Benefit program put 
into place earlier this summer to stem loss-
es felt by the pandemic. The Liberals have 
also committed to creating a transition-
al Canada Recovery Benefit program for 
those unqualified for EI.

COVID-19 Testing

Trudeau has promised more federal help 
to increase provinces COVID-19 testing 
capacity and surge testing in remote areas, 
as well as financial support for businesses 
shut down by local public health orders 
and ongoing efforts to secure domestic 
supply chain for personal protective equip-
ment. The Liberal government is spending 
$19 billion to aid provinces under safe re-
start agreements, plus another $2 billion 
directly in support for schools to reopen.

Economy

The Liberals have included extending 
the Canadian Emergency Wage subsidy 
program until the summer of 2021, spend-

ing money on infrastructure and handing 
out incentives to employers that hire and 
retrain workers.  

Criminal Code Changes for Seniors

The government will amend the Crim-
inal Code to penalize those who neglect 
seniors under their care, putting them in 
danger. It will also set national standards 
for long-care homes and attempt to help 
people stay in their homes longer. One of 
the greatest tragedies of the crisis has been 
the lives lost in long-term care homes, the 
government is promising to amend the 
Criminal Code to penalize people who neg-
lect seniors under their care.

Climate Change and the Environment

The government is promising to bring 
forward a plan to exceed its goal of re-
ducing greenhouse gas emissions by 30 per 
cent below 2005 levels by 2030. Liberals 
are also supporting manufacturing natural 
resource, and energy sectors as they work 
to transform to meet a net zero future and 
recognise farmers, foresters, and ranchers 
as key partners in the fight against climate 
change. This government has also commit-
ted to create a new Canada Water Agency.

Systemic Racism

The Liberals are reopening Parliament 
with a renewed promise to introduce legis-
lation to shake up the criminal justice sys-
tem from diversion to sentencing from re-
habilitation to records.

It also said it will move forward on en-
hanced civilian oversight for the RCMP 
– which falls under the ministry of public 
safety’s portfolio – and address standards 
on the use of force.

Some other quick highlights from Wed-
nesday (23) SFT …this government has 
promised to…

• Implement more money for rapid hous-
ing in the short term and partnering 
with not-for-profit and co-ops in the 
mid-to-long-term.

• Enhancements to the First-Time Home 
Buyer Incentive.

• Free and automatic filing for simple tax 
returns.

• Major investments in federal IT sys-
tems to modernize the provisions of 
services.

• Legislation by the end of 2020 to imple-
ment the United Nations Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples. 

• To protect the French language, 
strengthening the Official Languages 
Act.

Despite the weight of controversies, 
Trudeau dodged defeat in the 2019 election 
and returned to the Prime Minister’s Of-
fice with his Liberals reduced to a minority 
status. It has forced Trudeau and the Liber-
als to work with opposition parties to pass 
legislation and to keep the government 
afloat. But just when you thought Mr. Tru-
deau was done…he gets another life saver. 
COVID-19 pandemic hits and he has taken 
this time to recalibrate politically and try to 
work towards a new majority government. 
If the opposition parties are foolish enough 
to force and early election… the Trudeau 
Liberals will form a majority government 
and will be in power for many years to 
come.

Justin Trudeau like the ever-ready rab-
bit, just keeps ticking away…

Throne Speech 
is Trudeau Getting a Pass?

Vincent Black
Opinião
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The Conference Board of Canada’s Chief 
Economist Pedro Antunes offers the fol-
lowing economic insights on Wednes-
day’s (23) Speech from the Throne:

“In a sparsely attended ceremony, 
Governor General Julie Payette de-
livered a speech detailing the gov-

ernment’s direction over their remaining 
mandate. The Speech highlighted a num-
ber of programs, targets and measures that 
address many important issues and chal-
lenges facing Canada and Canadians. How-
ever, implementing and funding many of 
these programs will be an immense chal-
lenge.”

 
Speech Highlights and Insights:

• As expected, the near-term focus for 
the government is dealing with the 
health and economic implications of 
COVID-19.

• In terms of health measures, the 
Speech highlighted some recent meas-
ures implemented to keep Canadians 
safe, including $19 billion toward the 
Safe Restart Agreement, $2 billion for 
the Safe Return to Class Fund, devel-
oping the COVID alert app, redirecting 
domestic capacity and securing supply 
chains for personal protective equip-
ment (PPE).

• Governor General Payette also dis-
cussed the government’s current plan 
to secure a vaccine for Canadians and 
to increase domestic capacity for vac-
cine manufacturing and distribution.

• On the economy, the government 
intends to create one million jobs 
-roughly the remaining gap in em-
ployment compared to pre-COVID 
levels. Job creation would be achieved 
through the largest investment in 
Canadian history in education and 
training for workers with a focus on the 
knowledge economy.

• Job creation will be implemented 
with a focus on youth and women by 
expanding worker training and cer-
tification, and extending the Canada 
Emergency Wage Subsidy (CEWS). The 
Canada Emergency Business Account 
(CEBA), which provides interest-free, 
partially forgivable loans to troubled 
businesses, will also be expanded.

• Extending the CEWS until the summer 
of 2021 is something the Conference 
Board has been calling for as it sup-
ports hard-hit industries that will have 
trouble recovering until a vaccine is 
widely distributed. The CEWS is also 
an incentive for businesses to hire 
and keep their staff, and to help them 
survive while operating at reduced 
capacity.

• The Speech reiterated the govern-
ment’s recent announcement of an 
expansion to employment insurance so 
that it will cover contract and gig econ-
omy workers, but no additional details 
about the implementation or cost of 
that program were given.

• Childcare was an important compon-
ent of the government’s plan to help 
women progress in the workforce. 
Mention was made of replicating 
Quebec’s affordable childcare program 
across Canada but no details about 
implementation or costs were given.

• The government has committed to 
delivering a fall economic update that 
will provide a fiscal outlook and plan. 
Whether all of the programs will be 
costed in the fiscal outlook remains 
to be seen, but the Speech referenced 
borrowing on long-term bonds at 
cheap rates to manage the debt.

• Additionally, a few tax measures on 
the wealthy were mentioned, such as 

limiting stock option deductions and 
reducing corporate tax avoidance by 
digital giants. Measures that the Parlia-
mentary Budget Officer had evaluated 
prior to the last federal election as 
highly uncertain in terms of potential 
revenue gains.

• An important objective mentioned in 
the Throne Speech is to “fully” elim-
inate inter-provincial trade barriers. 
Under the current climate of rising 
global protectionism and strained 
international trade relations, enabling 
trade across provinces is a worthwhile 
endeavor. Complex non-tariff barriers 
have been a thorn in the side of Can-
ada’s economy for decades, whether 
we can, in some way, make progress 
quickly on this front remains to be 
seen.

• The Speech also mentioned immigra-
tion and forging ahead on free trade 
agreements as important elements in 
supporting Canada’s long-term com-
petitiveness and economic growth.

•  Governor General Payette spoke for 
some time about improving access to 
health care and establishing new na-
tional standards for mental health care 
and long-term care while mentioning 
that this is a provincial jurisdiction. Un-
doubtedly, the provinces and territories 
and the federal government will have to 
work to find common ground on how 
to implement such a plan.

• The government also intends to ex-
pand capacity to deliver virtual health 
care and to help people stay in their 
homes longer by increasing old-age 
security benefits when recipients reach 
age 75, and shoring up disability bene-
fits.

• While the government had committed 
funding in the 2019 Budget towards 
assessing a pharmacare program, Gov-
ernor General Payette made mention 
of implementing a national universal 
pharmacare program and establish-
ing a national formulary to keep drug 
prices low.

• The government also referenced 
investments and other measures 
towards a wide range of current issues 
that concern Canadians. These include 
investments towards clean energy, 

rural broadband services, housing for 
indigenous and remote communities, 
and expanding regional air services.

• Climate action will be achieved by 
retrofitting homes and businesses, ex-
panding commuter transit, making zero 
emission vehicles cheaper, and build-
ing them and their required batteries in 
Canada, and establishing a grid for the 
charging of electric vehicles.

• The government will cut its corporate 
tax rate in half for clean technology 
companies and continue to put a price 
on pollution with a revenue neutral 
carbon tax.

• Lastly, there are plans to eliminate 
systemic racism, ensure clean water 
to indigenous communities, modernize 
police and the RCMP, and protect the 
French language in and outside Que-
bec.

• The Speech from the Throne suggests 
that the government is intending 
massive expansions and changes to 
Canada’s social safety net, education 
system, worker training and health 
care at a time when government 
spending is  already at unprecedented 
levels in order to fend off the effects of 
a massive, COVID-induced economic 
crisis.

• Most previously announced support 
measures, such as the Emergency 
Response Benefit or the wage subsidy 
programs, are temporary, allowing 
spending to return to normal as the 
economy recovers. In theory, the costs 
of the crisis will be a one-time, sizeable 
hit, adding significantly to the amount 
of debt that can be financed with very 
low bond rates.

• However, many of the important 
measures announced in Wednesday’s 
(23) Speech from the Throne will add 
permanently to federal spending levels 
and to the growth of spending. Over 
the long-term, these can only be fi-
nanced by expanding the government’s 
revenue base. Very little in the Throne 
Speech hints at how that might be 
achieved.

Pedro Antunes, Chief Economist
The Conference Board of Canada

Can we afford Ottawa’s whatever 
Fiscal firepower is needed?
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Estamos a cinco semanas da eleição 
presidencial americana e as questões da 
campanha são claras, os estados con-
testados são claros, os perfis dos can-
didatos são claros. Mas há um caminho 
para a vitória, tanto para o presidente 
Donald Trump, quanto para o ex-vice-
-presidente Joe Biden. Para ambos, 
esse caminho passa por menos de uma 
dúzia de estados de campo de batalha, e 
leva desvios para três debates.

Esta é uma campanha como nenhuma 
outra. Há várias questões a conside-
rar, muitas incertezas, um vírus e há 

um movimento de protesto de uma geração 
jovem que está a moldar uma campanha de 
dois candidatos de uma geração mais ve-
lha e os candidatos estão a esforçar-se para 
alcançar um eleitorado dividido por raça, 
questões de género e situação económica.
A América pode ter estado polarizada por 
décadas, mas este ano está ainda mais pola-
rizada do que nunca. Do meu ponto de vis-
ta, não parece haver muitos eleitores inde-

cisos e ambas as campanhas sabem disso. 
Alguns eleitores noutras eleições contive-
ram-se e esperaram por mais informações, 
mas pode não ser o caso desta vez.

O Sr. Trump está a tentar fazer o que não 
foi feito antes na política americana, perma-
necendo no comando do Governo dos Esta-
dos Unidos enquanto concorre contra o Go-
verno dos Estados Unidos. Ninguém jamais 
tentou isso antes. Mas então, nenhum Presi-
dente até agora foi como o Sr. Trump. Ele é 
um Presidente sem precedentes e é o que lhe 
permitiu em 2016 obter o apoio dos eleitores 
que normalmente votariam nos democratas.

E embora um Presidente possa normal-
mente ser visto como personificação de 
Washington, Trump cultivou o perfil de um 
estranho de Washington. O seu argumen-
to será simples: o pântano de Washington 
é tão profundo que serão necessários dois 
mandatos para drená-lo completamente. A 
ironia da campanha de Trump é que, em-
bora ele esteja a retratar-se como o guar-
dião da mudança, não há mudança na sua 
estratégia. 

Para muitos de seus apoiantes, o coro-
navírus não é a questão preminente, mas 
a economia sim. A estratégia de Trump 
vai ser falar do mercado de trabalho antes 
do vírus chegar no início deste ano e ar-
gumentar que num segundo mandato ele 

pode restaurar a saúde económica desses 
mesmos eleitores, muitos deles agora de-
sempregados.

Qual é a estratégia de Joe Biden para esta 
eleição?

A campanha de Biden acredita que pode 
negar a Trump um segundo mandato, ar-
gumentando que o desempenho do Presi-
dente diante da COVID-19 demonstra que, 
embora lhe falte honestidade e caráter, a 
sua maior vulnerabilidade é a falta de lide-
rança. A campanha de Biden parece con-
centrar-se em seis principais estados de 
batalha: Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, 
Arizona, Flórida e Carolina do Norte. O Sr. 
Trump venceu todos em 2016. A equipa de 
Biden calcula que, se ele ganhar metade 
deles, ele pode ganhar a eleição. As suas 
perspetivas em cada um são promissoras - 
mas não tranquilizadoras.

“Trump consistentemente traiu trabalha-
dores, atacou sindicatos, opôs-se a aumen-
tos do salário mínimo”, disse ele. “Vamos 
divulgar esse tema por meio de substitutos 
e dos media. Ohio está maduro para esta 
mensagem. Da última vez, os republicanos 
ficaram com Trump. Desta vez, temos que 
ter a certeza que os democratas tradicionais 
não vão com ele”. Essa, é claro, é a primeira 
tarefa para a campanha de Biden.

Muitos que analisam as campanhas acre-

ditam que o resultado pode ser uma vitória 
aparente de Trump na noite da eleição, mas 
uma vitória real de Biden dias depois, após 
a inclusão de boletins de voto enviados pelo 
correio - uma circunstância perfeita para o 
Sr. Trump alegar jogo sujo, a menos que os 
democratas preparem o público para esta 
eventualidade.

Uma incerteza é quanto e se o Sr. Biden 
irá viajar por todo o país. As aparências pes-
soais podem ser reduzidas, especialmente 
durante uma pandemia. Não veremos can-
didatos desta vez no mercado apertando 
a mão dos eleitores, esses dias acabaram. 
Mas a equipa de Trump percebe que se o 
seu candidato usar as suas próprias apa-
rições públicas para alegar que Biden está 
isolado do povo americano e com medo de 
se aventurar entre as pessoas que preten-
de liderar, talvez seja necessário que Biden 
entre na campanha mais frequentemente.

Acredito que Biden e Harris viajarão se 
for seguro e se puderem fazer isso com 
responsabilidade e, acima de tudo, ou-
vindo as autoridades de saúde pública. 
Sem dúvida, promete ser uma campanha 
interessante, com potencial para uma 
surpresa de outubro, uma interrupção de 
campanha que é potencialmente parte do 
arsenal de Trump para o qual a equipa de 
Biden pode não ter defesa.

A história de um imigrante.
O Canadá é um dos maiores países 
do mundo. O clima é diversificado, as 
pessoas são conhecidas por serem 
simpáticas e os canadianos adoram 
os seus “double-double”, basquetebol 
e hockey. Céline Dion, Justin Bieber, 
Shawn Mendes e o The Weeknd são 
artistas canadianos bem reconhecidos 
em qualquer parte do globo. O Canadá 
é um país maravilhoso com lagos de 
água cristalina, variando as suas pai-
sagens montanhosas para metrópoles 
enormes, como Toronto. Numa lista de 
países de melhor estilo e longevida-
de de vida, o Canadá aparece em se-
gundo lugar, logo a seguir à Suíça. Eu 
consigo entender o porquê de tantas 
pessoas realmente gostarem do Ca-
nadá porque, muito honestamente, eu 
também amo este país, mas existe um 
grande problema.

A minha história começou em 2016, 
quando me mudei para o Canadá. 
Eu estava completamente maravi-

lhado com o que via, excitado por aquilo 
que ainda não vi e com bastante energia 

para começar uma vida de novo, mas aci-
ma de tudo, preocupado. Deixei para trás 
tudo e todos que conhecia em Portugal 
em procura de uma vida melhor, junta-
mente com a minha família. No mesmo 
ano, aplicámos para um processo de imi-
gração conhecido como de humanitário 
e compaixão, o qual foi bastante dispen-
dioso, no valor de alguns milhares de 
dólares. Como nós, encontram-se várias 
famílias que sentem os corações nas mãos 
por não saberem se lhes irá ser permiti-
da uma vida melhor num país para o qual 
contribuem.

Eventualmente, pouco mais de dois 
anos após o início do processo, uma car-
ta chega-nos pelo correio informando 
que dentro de um mês teríamos de pagar 
pelos vistos, entregar fotografias de ta-
manho de passaporte para o processo e 
exames médicos. Todos os que já se sub-
meteram ao mesmo processo sabem que 
isto é apenas requerido depois do pro-
cesso ter sido aceite, sendo que, no nos-
so caso, nenhuma resposta nos foi dada, 
embora esta carta nos tenha dado espe-
rança de que tudo fosse vir positivo.

Apenas um mês depois de termos re-
cebido a primeira carta, chega-nos pelo 
correio uma segunda carta da imigração. 
Foi uma das cartas mais difíceis que tive 
de ler em toda a minha vida. Negativo. 
Depois de tudo o que nos pediram, da 
falsa esperança que nos deram de final-
mente podermos ter uma vida melhor, a 
resposta que nos mandaram foi negativa.

Eu sinto-me na obrigação de dizer isto. 
Nós poderíamos ficar com todo o dinhei-
ro que recebemos do nosso emprego e tê-
-lo mantido para nosso proveito, pois no 
caso de termos de voltar para Portugal, 
iríamos com uma ajuda. Apesar de ter-
mos essa possibilidade, eu e a minha fa-
mília optámos por contribuir para o país 
e, desde o ano em que cheguei, declaro 
taxas todos os anos, como se fosse um ci-
dadão a fazer tudo pela lei.

Não existem fichas criminais, ou qual-
quer coisa que justificasse a resposta ne-
gativa. Sempre tentámos cumprir a lei, 
sempre que possível, e gostávamos de 
ter, pelo menos, uma chance de mostrar 
que não queremos problemas, mas sim 
um local para morar e fazer uma vida 

simples, contribuindo igualmente para 
um país pelo qual temos tanto carinho, 
como pelo país que me viu nascer.

Fizemos uma reaplicação logo de se-
guida (depois da resposta negada) para 
receber uma resposta de outro agente da 
imigração e tentar a nossa sorte uma últi-
ma vez. Mais dinheiro gasto e mesmo de-
pois de mais de um ano, o processo con-
tinua fechado. A COVID-19 veio como se 
fosse uma completa bola de destruição 
e causou muitos danos. Neste momento 
encontro-me, juntamente com a minha 
família, com pouca esperança e desespe-
rados por uma resposta. Apenas quere-
mos uma oportunidade para provar que 
queremos contribuir para este país de 
qualquer maneira possível e que somos 
pessoas do bem na comunidade.

Por vezes desejo que o Canadá não se 
tenha esquecido das suas origens, vis-
to que este é um país que foi construído 
por imigrantes que vieram para cá com o 
mesmo propósito que eu.

Miguel C.

Peter Ferreira
Opinião

O caminho para a Casa Branca
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A Justiça no banco 
dos réus!...

Após uma aturada investigação, que se 
desenrola desde de 2016 e da qual na 
altura dei eco nesta mesma coluna de 
opinião, o Ministério Público (MP) portu-
guês, com base em provas recolhidas na 
fase de inquérito, acusa 17 pessoas jun-
to do Tribunal Superior de Justiça, entre 
os quais três juízes desembargadores 
da Relação, (sendo que um deles era 
presidente de um tribunal superior) de 
corrupção, por terem utilizado as suas 
funções “para obtenção de vantagens 
indevidas, para si ou para terceiros, que 
posteriormente dissimularam”.

Num processo inédito em Portugal, 
designado “Operação Lex”, o MP 
coloca a nu alguns podres do nosso 

sistema judicial, nomeadamente nas suas 
atividades ilícitas com algumas atividades 
empresariais do país. Estão neste caso, en-
tre os 17 arguidos, Luís Filipe Vieira (presi-
dente do Benfica), o conhecido ex-empre-
sário do mundo do futebol, José Veiga, um 
funcionário judicial e o antigo presidente 
da Federação Portuguesa de Futebol, João 
Rodrigues.

Nesta acusação global, que acumula pro-
vas de prática dos crimes de corrupção 
passiva e ativa para ato ilícito, recebimen-
to indevido de vantagem, abuso de poder, 

usurpação de funções, falsificação de do-
cumentos, fraude fiscal e branqueamento 
de capitais, estão fortemente envolvidos os 
juízes desembargadores Luís Vaz das Neves 
(ex-líder da Relação de Lisboa), Rui Rangel 
e Fátima Galante (entretanto afastados da 
magistratura), situação que tem produzido 
uma enorme curiosidade popular por este 
julgamento da nossa própria Justiça.

Em causa e em primeiro lugar está a cre-
dibilidade do nosso sistema de Justiça em 
múltiplas vertentes. Uma delas e já am-
plamente denunciada, está a desigualdade 
no acesso à Justiça, permitindo que os ci-
dadãos sejam discriminados pelo poder fi-
nanceiro que disponham para aceder a to-
dos os recursos judiciais nos processos em 
que sejam envolvidos, contra todos aqueles 
que não possuam tais vantagens económi-
cas. E porque, neste âmbito, pela morosi-
dade processual da nossa Justiça e pelos 
muitos recursos jurídicos que são interpos-
tos, muitos processos acabam por atingir a 
caducidade prevista na lei, ilibando os acu-
sados de virem a ser condenados.

Se adicionarmos a isto a corrupção dos 
agentes responsáveis pela aplicação da Jus-
tiça e, nomeadamente, a dúvida instalada 
sobre a idoneidade dos seus mais altos dig-
natários, então a credibilidade do sistema 
apresentar-se-á infetada de contradições 
que colocam em causa a sua aceitação pela 
sociedade da qual faz parte, enquanto um 
dos pilares da nossa democracia, a par dos 
poderes legislativo e executivo.

Razão pela qual este julgamento é extre-
mamente importante, não apenas porque o 
que está em causa é a manutenção de um 

reservatório de confiança para os cidadãos, 
muitas vezes entediados pela discussão 
política que envolve os restantes poderes, 
mas porque se pode tornar um veículo de 
promoção para toda a gama de oportunis-
mos políticos que exploram as falhas dos 
sistemas democráticos, para poder vir a 
atingir os seus alicerces!

No caso concreto e porque “a procissão 
ainda vai no adro”, é cedo para concluir 
quaisquer condenações, mas pelo conteú-
do explícito das acusações que pesam sobre 
estes juízes e alguns atores da nossa vida 
económica, não deixa de ser preocupante 
prever a ligação incestuosa entre alguns 
representantes da nossa vida económica 
e um órgão da nossa soberania, como é o 
caso do poder judicial.

Se a acusação vier a concluir-se pela 
condenação, para além das penas aplica-
das aos arguidos, alguns aspetos curiosos 
vão resultar do epílogo deste processo, que 
dura já há cerca de quatro anos.

Assim, todas as sentenças antes proferi-
das por estes juízes, nos processos em que 
estiveram envolvidos, poderão ser postas 
em causa pelos julgados e anteriormen-
te condenados, com base na desconfian-
ça sobre a sua integridade, o que obrigará 
os tribunais a rever os processos que eles 
concluíram. Do mesmo modo, a questão se 
poderá colocar para os processos perdidos 
pelo MP e que foram julgados pelos referi-
dos juízes.

Outra nota curiosa será reação dos mi-
lhares de adeptos benfiquistas, à conde-
nação do presidente do seu clube, agora 
em vésperas de novas eleições no Benfica, 

sendo Vieira um dos candidatos. Será que 
o “clubismo” se sobrepõe à consciência 
cívica dos adeptos, absolvendo o eventual 
condenado e incriminando o sistema judi-
cial que o condenou?

Ainda a propósito deste mediaticamen-
te badalado processo e da inclusão (já re-
tirada…) do nosso primeiro-ministro e do 
presidente da Câmara de Lisboa, na lista de 
honra de apoio da candidatura de Luís Fili-
pe Vieira à presidência do Benfica, decor-
rendo o processo que conduziu à acusação 
do candidato pelo MP, há algo a dizer. 

Será que se tratou de mais um habitual 
“tiro no pé” destes dois políticos do PS, por 
vezes pouco atentos às repercussões das 
suas atitudes? Ou terá sido uma tentativa 
de capturar a simpatia de alguns milhares 
de votos dos benfiquistas para as próximas 
eleições presidenciais e autárquicas de 2021?

Sabemos que o futebol há muito que dei-
xou de ser uma simples atividade desporti-
va, que agrupava os amantes desta prática 
por “amor à camisola” do seu clube, para 
se tornar uma área económica de relevo, 
que movimenta muitos milhões. Qualquer 
relação entre elementos dos poderes cons-
tituídos e o futebol, é susceptível de gerar 
controvérsias e interpretações, falsas ou 
verdadeiras, sobre o tipo de interesses co-
muns que se podem instalar, independen-
temente da liberdade de qualquer cidadão 
em apoiar o seu clube favorito. 

Os detentores de cargos públicos, sejam 
juízes ou ministros, deveriam ser os pri-
meiros a reconhecer tal evidência!

Luís Barreira
Opinião
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Não vejo muita televisão, no sentido de 
que raramente me sento a ver filmes em 
casa, fico presa a séries ou sigo alguma 
novela, tendo-me fidelizado apenas nos 
telejornais, que diariamente procuro se-
guir, e a um ou outro programa de co-
mentário político.  No entanto, sempre 
que estou na cozinha, entregue a de-
terminadas tarefas domésticas, tenho 
a televisão ligada, mais para ouvir uma 
voz e me sentir acompanhada. Foi preci-
samente numa dessas manhãs - em que 
os canais generalistas, rente à hora do 
almoço se entregam à análise de cróni-
cas criminais -, que ouvi um comentário 
que me deixou perplexa.   

Normalmente, limito-me a seguir de 
ouvido sem dar grande atenção aos 
detalhes. Por isso, o que aqui re-

produzo, apesar de não ter contornos de 
pormenor no que ao crime diz respeito, é 
fidedigno em relação às opiniões dos inter-
venientes.

Tratava-se de um indivíduo que, duran-
te anos, praticara o crime de abuso sexual 
contra uma criança da familia, mas que, 
após denúncia, conseguira fugir para um 
país da Europa, de modo a não poder ser 
localizado no seu novo paradeiro. 

Após longo perído de ausência, e pen-
sando que tudo estaria já esquecido, re-
gressou a Portugal. É, então, descoberto, 
acusado e preso.

No estúdio, como é habitual, está um 
inspetor da Polícia Judiciária (já reforma-
do e com um invejável currículo na área 
da investigação criminal), um advogado, 
para se pronunciar sobre a moldura pe-
nal ajustada ao crime, e uma psicóloga 

que procura interpretar as motivações do 
crime, bem como avaliar os danos sofri-
dos pela vítima e o tipo de tratamento a 
que deve ser sujeita. Aqui chegados, eu, 
que habitualmente estou de costas vol-
tadas para a televisão a preparar a minha 
refeição, senti-me impelida a olhar para 
quem acabara de proferir a mais absurda 
das sentenças. 

Perguntava o locutor que razões teria 
levado o presumível autor a correr o risco 
de ter regressado a Portugal, ao que a ad-
vogada respondeu que as saudades da terra 
e da família talvez tivessem sido o motivo... 
que era normal, que todos os emigrantes 
sentem o mesmo e, no caso daquele, como 
há muito saíra de Portugal, deveria sentir a 
falta da família e dos amigos. 

A psicóloga de imediato a interrompeu, 
defendendo de alma e coração que o argu-
mento da saudade é cada vez mais um mito 
nacional a que todos nos agarramos.

Até aqui, dou de barato que a dita senho-
ra tem direito à sua opinião, por mais dis-
cutível que esta seja. 

O que se seguiu é que me fez virar do 
avesso, porque se baseava no facto de o 
condenado ser um ilhéu.

- Não, não acho que tenha sido a saudade 
a pesar, até porque não me parece que este 

indivíduo tivesse grande ligação à sua ter-
ra. Ainda por cima, ele é de uma ilha! 

Estão a seguir o raciocínio, não estão?  
Segundo esta douta senhora, um pedaço de 
ilha não prende ninguém. 

Ele era açoriano e quem nasce numa ilha 
e vive na ilha (pois onde houvera de vi-
ver?) não tem o direito de se sentir ligado 
à terra! Assim definido matematicamente, 
como se o amor ao chão fosse diretamente 
proporcional ao seu tamanho, sem que aqui 
entrassem as variáveis do afeto e da relação 
de pertença.  

Não sei por que livros estudou ela esta 
teoria, já que o amor ao chão não é matéria 
que se aprenda. 

Apega-se a nós desde o berço, através 
dos braços que nos embalam, das vozes que 
entoam as canções de ninar, dos sotaques 
que nos situam num lugar, dos passos que 
vamos dando desde a infância a percorrer 
o caminho de uma identidade feita de sons, 
cheiros, cores e sabores, que definem a 
pertença ao chão de onde partimos. 

Por muito pequeno que seja, faz parte da 
nossa geografia dos afetos.

A medida do 
nosso chão

“Abraço plenamente os países aonde cheguei,
sem nunca abandonar aqueles de onde parti.”
- Amin Malouf

Aida Batista
Opinião
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A retoma das aulas, agora presenciais, 
aconteceu entre o passado dia 14 e 17. 
No entanto, o início deste ano letivo es-
colar nada teve de tranquilo. Há um re-
ceio geral, que boicota o normal decor-
rer da atividade escolar e que se sente 
em todos os quadrantes: professores, 
funcionários, alunos e encarregados de 
educação. 

Nos primeiros dias, um dos grandes 
problemas foi o ajuntamento cria-
do pelos encarregados de educação 

à porta das escolas, no exterior das insta-
lações. O próprio presidente da Associa-
ção Nacional de Diretores de Agrupamen-
tos e Escolas Públicas sublinhou, numa 
entrevista à TSF, que os alunos tiveram 
uma atitude ordenada, afirmando que os 
maiores tumultos foram promovidos pe-
los “pais que vão deixar os filhos às esco-
las, mas permanecem no exterior, em vez 
de ir trabalhar ou ir para casa”.

Embora surja ocasionalmente alguma 
informação do aumento de casos infeta-
dos, as notícias expõem apenas a ponta 
do icebergue. No entanto, os aumentos 
exponenciais de casos não se conseguem 
abafar ou esconder. 

A realidade é que desde o início das ati-

vidades escolares, e considerando tam-
bém infantários e creches, um crescente 
número de colégios e externatos particu-
lares tem vindo a fechar portas.

Já as escolas públicas, regidas por nor-
mas mais restritivas, estão a lidar com o 
surgimento de casos esporádicos, segun-
do o plano de contingência para as comu-

nidades escolares, elaborado pelas dire-
ções-gerais da Saúde e do Ensino. Todas 
as escolas se encontram preparadas com 
uma área de isolamento, para o caso de 
haver uma suspeita de infeção. No entan-
to, como referiu Mário Nogueira, Secre-
tário-Geral da Federação Nacional Dos 
Professores, “as condições que se exigem 

para uma abertura das escolas não foram 
criadas”. 

Perante a “confusão” inicial, as escolas 
afirmam estar a fazer o possível, com os 
recursos disponíveis. Cumprindo à risca 
as regras instituídas, no entanto, o esfor-
ço das equipas escolares não é, por si só, 
suficiente. Consideram-se bem mais im-
portantes os meios que ainda não foram 
disponibilizados. 

Existe, portanto, pouca preparação 
para o início das atividades letivas. No 
entanto, e em absoluto contraste, as nor-
mas, os manuais ou mesmo os discursos, 
evidenciam um só objetivo: evitar a todo 
o custo que as escolas encerrem durante 
este ano letivo. Tendo o primeiro-minis-
tro, na passada Conferência Nacional do 
PS, reiterado: “As escolas não podem en-
cerrar, nem podemos ter o nível de ensino 
à distância que tivemos no ano passado. A 
escola pública e o ensino presencial são 
fundamentais. (...) vai sempre haver um 
aluno ou um professor contaminado, te-
mos de evitar que um aluno infetado não 
seja sinal de que a escola toda vá fechar”. 

E desta forma, tudo se encontra tran-
quilo, para os que não frequentam escolas 
diariamente. 

Amélie Bonsart

O regresso dos alunos às aulas presenciais
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

416-653-8938
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC immigration4canada.ca

1560 Bloor St W, Toronto

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa) 
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência 

permanente, ofertas de trabalho podem resultar 
em permits de trabalho temporários ou permanentes

Your #1 Choice to Portugal

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

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

50 Caledonia Park Road  416-652-0416 

30  Ossington  ave
1381

 
Dufferin

 
St416-537-0416

   
as melhores uvas da California e do CanadÁ 
com mostos de primeira qualidade totalmente garantidos

MACEDO
WINE

 
GRAPE JUICE

 
LTD.

DOWNTOWN WINERY    

Temos dísponível tODO O EQUIPAMENTO NECESSÁRIO
e máquinas de esmagamento nas nossas instalações

MACEDO WINERY &
FERMENT ON PREMISE

416-535-0416|

As uvas Já Chegaram

Manuel Nunes, o inventor do Ukulele

O arquipélago da Madeira, cais singu-
lar de chegadas e partidas no oceano 
Atlântico, tem sido, ao longo da história 
portuguesa, um dos territórios nacionais 
mais fortemente marcado pelo fenóme-
no da emigração.

Impelidos pelo desígnio de uma vida me-
lhor coligida às necessidades de mão de 
obra por parte do mercado estrageiro, 

os madeirenses encontram-se espalhados 
pelos quatro cantos do mundo. Com parti-
cular incidência na África do Sul, Austrália, 
Brasil, Canadá, E.U.A., França, Reino Uni-
do e Venezuela, onde reside atualmente 
uma das maiores comunidades madeiren-
ses espalhadas pelo mundo.
No quadro da presença histórica de madei-
renses no mundo, como revela a investi-
gadora Susana Caldeira, destaca-se o pio-
neirismo da chegada de naturais da pérola 
do Atlântico ao Havai, um dos 50 estados 
norte-americanos localizado num arquipé-
lago em pleno Oceano Pacífico, cuja capital 
e maior cidade é Honolulu.  
Como sustenta a investigadora na obra “Da 
Madeira para o Hawaii: A Emigração e o 
Contributo Cultural Madeirense”, a emi-
gração portuguesa para este arquipélago 
norte-americano “começou com o primei-
ro grupo de 120 madeirenses que chegaram 
lá no dia 29 de Setembro de 1878, a bor-
do do navio Priscilla, respondendo a uma 
crescente demanda de mão-de-obra para 

as plantações de açúcar. Depois desse pri-
meiro embarque, milhares de madeirenses 
seguiram o seu sonho de uma vida melhor 
no que eles chamavam a “Terra Nova”. De 
longe, o maior grupo de portugueses era 
oriundo da Madeira tendo, assim, consti-
tuído o corpo principal dos antepassados 
da comunidade portuguesa”.
É nesta leva primitiva de portu-
gueses para o Havai, que 
se enquadra a trajetória 
migratória do madeirense 
Manuel Nunes (1843-1922), 
marceneiro e fabrican-
te, considerado o inventor 
oficial do ukulele, afamado 
instrumento musical ha-
vaiano. Figura incontorná-
vel da história da emigração 
madeirense no crepúsculo 
do séc. XIX, Manuel Nu-
nes, tornou-se um dos mais 
importantes fabricantes de 
ukuleles e o seu inigualável 
labor manteve-se no merca-
do durante mais de qua-
tro décadas, sendo que 
muitos dos seus ins-
trumentos feitos à mão 
ostentam uma etiqueta 
onde se pode ler “M. 
Nunes, Inventor of the 
Ukulele and Taro Pat-
ch Fiddles in Honolu-
lu in 1879”.

Daniel Bastos
Opinião
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Aconselhe-se com quem conhece bem o mercado português

Fernando Martins
support@camil.ca
416 258 8104
1 866 444 1644

CAMIL.CA

CONTINENTE AZORES MADEIRA
INVESTMENTS LTD.

Chega ultrapassa CDS, o PS e 
PSD caem uns degraus para 
baixo, mas não houve feridos.

Já se começa a notar um cansaço na cara 
do primeiro-ministro. Cada vez que apare-
ce uma sondagem ele fica muito irritado e 
até mexe com os secretariados. Anda um 
pouco assustado, pois ele se calhar já se 
esqueceu que chegou a primeiro-ministro 
sem ganhar eleições e na segunda vez, 
valha-nos Deus Nossa Senhora, o povo 
adormeceu e ele lá chegou. Deve ser, de 
todos os primeiros-ministros portugue-
ses, o que mais consegue mentir e que 
mais se esquece do que diz, mas o povo 
a pouco e pouco acorda, especialmente 
agora que as vacas não conseguem voar 
e nas promessas ninguém acredita.

O Chega, numa das últimas sondagens, 
mostra uma subida enquanto que o 
PS e o PSD uma ligeira descida - na 

minha simples opinião o Chega, como par-
tido unipessoal que é, dificilmente chegará 
muito longe, embora neste momento faça 
muita falta e a prova está na descida do PS e 
do PSD. O que governa só tem feito desgra-
ças e o da oposição não diz nada, enquanto 
que o CHEGA de André Ventura vai dizendo 
o que o povo gosta de ouvir - algumas verda-
des -, e assim vai subindo nas intenções de 
voto. O Chega não ganhou nada, o PS e PSD 
é que perderam - ninguém ganha, alguém 
é que perde. Vejamos alguns dos graves er-
ros do primeiro-ministro ultimamente: en-
volveu-se numa Comissão de Honra para 
apoiar um cidadão que todos sabiam que era 
verdade da dívida de milhões ao Novo Ban-
co, o maior devedor candidato a um clube 
de futebol, e vai o António Costa dar apoio 
ainda por cima na Comissão de Honra! 

Quando confrontado com as perguntas 
dos jornalistas metia os pés pelas mãos, não 
dizia coisa com coisa. Já era esperar que se 
ia arrepender por ter dado apoio a Luís Fili-
pe Vieira - foi criticado por todos, da direita 
à esquerda, até pelo próprio partido! Isto não 
é saudável e colocou-o numa situação muito 
fragilizada como primeiro-ministro. Alguém 
o deve ter avisado que a pessoa da qual o pró-
prio fazia parte da Comissão de Honra ia ser 
acusado criminalmente pelo Ministério Pú-
blico e ele retirou-se - se não o tivesse feito na 
altura própria seria uma vergonha nacional. 

Um primeiro-ministro a apoiar publica-
mente uma pessoa acusada de um crime, 

uma das pessoas que mais deve ao Novo 
Banco... Podíamos pensar que passávamos 
a ter o aval político de um primeiro-minis-
tro a alguém que a Justiça acusou de ter co-
metido um crime! Isto seria uma vergonha 
a nível mundial! Mas cometeu mais erros 
e tudo se relaciona com o cansaço acumu-
lado - tem um Governo muito grande em 
número mas não um grande Governo, tem 
um Governo sem capacidade. Ele próprio, o 
primeiro-ministro, não foi muito inteligen-
te: faz uma remodelação no Governo sem 
alterações qualitativas, saem alguns secre-
tários de Estado - que no meu ponto de vista 
devia de ter saído a ministra do Trabalho e a 
ministra da Saúde -, mas quem entra para os 
substituir são ex-assessores e ex-chefes de 
gabinete de ministros, nenhum de grandes 
empresas ou de alguma faculdade, foram to-
dos BOYS da casa. 

Mais uma vergonha ou falta de capacida-
de do primeiro-ministro. Este tipo de falhas 
do primeiro-ministro dão votos ao Chega. O 
primeiro-ministro desde que veio de férias 
só tem acumulado erros graves: foi a guerra 
com os médicos, depois foi a palhaçada que 
saiu da boca dele da ideia de crise política, 
veio o apoio a Luís Filipe Vieira e termina 
com uma vergonha na remodelação, e os 
portugueses nem perguntam o porquê de 
tantos erros em tão pouco tempo, quando 
uma grande percentagem sabe que é a falta 
de ideias, cansaço e o esgotamento do Go-
verno em geral.

Depois temos o meu PSD presidido pelo 
Dr. Rui Rio que anda muito calado para o 
gosto dos militantes - eu sei que por vezes 
mais vale estar calado do que dizer asneira, 
mas porra ‘bora lá e toca a colocar alternati-
vas em cima da mesa, nunca tivemos tanta 
corrupção, a divida continua a aumentar e 
anda tudo muito calado. 

As negociatas com a esquerda nunca serão 
feitas porque não há dinheiro, precisamos 
de uma oposição mais atenta e com garra, 
e nesse sentido o Chega chega-lhes para a 
frente e vai avisando os portugueses num 
formato verbal que todos têm acesso e é por 
isso que uma percentagem não gosta da for-
ma como ele se apresenta e como coloca as 
coisas a público - porque os tachos podem 
ser perdidos! Como eu disse o Chega não vai 
chegar a lado nenhum, mas neste momen-
to vai falando e com isso vai ganhando en-
quanto que outros estão calados vão perden-
do. O Governo perde por falta de capacidade 
e sinal de esgotamento. 

Como disse o Presidente da República 
bem alto e em bom som: PARA A PRÓXIMA 
VOTEM NOUTRO GOVERNO!   

Augusto Bandeira
Opinião
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especiais
desta semana
carne para guisar 
$4,99 lb. 

vaca para assar
sem osso
$4,99 lb.

porco para fritar  
$2,99 lb.

costeletas de porco
$2,99 lb.

1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-16h

21/9/2020 a 27/9/2020



As the pandemic continues and warnings made about increasing conditions for additio-
nal cases of covid-19, people continue to have needs and particularly those who a good 
meal will bring comforting sustenance. 

On Wednesday September 23rd, the food angels from Casa do Alentejo de Toronto coo-
ked a wonderful meal for 25 of our brothers and sisters with love and care because they 
care. The food was delivered by great volunteers Carlos Lopes and Saru Pal who unsel-

fishly give their time to this weekly cause. Thank you all and God bless you.

À medida que a pandemia continua e 
os avisos são feitos sobre o aumento 
das condições para casos adicionais 
de covid-19, as pessoas continuam 
a ter necessidades, especialmente 
aquelas a quem uma boa refeição tra-
rá um alimento reconfortante. 

Na quarta-feira, 23 de setembro, os 
anjos da comida da Casa do Alen-
tejo de Toronto prepararam uma 

refeição maravilhosa para 25 dos nossos 
irmãos e irmãs com amor e carinho, por-
que se importam. A comida foi entregue 
pelos grandes voluntários Carlos Lopes e 
Saru Pal que desinteressadamente dedi-
cam o seu tempo a esta causa semanal. 
Obrigado a todos e que Deus os abençoe.

Manuel DaCosta C
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Ontário encomendou 5,1 milhões 
de doses de vacina contra a gripe

O governo de Ontário encomendou 
mais de cinco milhões de doses da 
vacina contra a gripe, como parte de 
um novo plano para proteger o siste-
ma de saúde de um possível aumen-
to nas hospitalizações relacionadas 
a uma segunda vaga de COVID-19. O 
Premier Doug Ford diz que agora vai 
ser mais difícil do que a primeira vaga. 
Ford fez o anúncio terça-feira (23) no 
Queen’s Park e informou que mais 
anúncios se seguirão nos próximos 
dias para divulgar o plano da provín-
cia para se preparar para a segunda 
vaga da epidemia. 

As vacinas custaram $70 milhões e 
representam um aumento de 16% 
face a 2019.  Ontário vai também 

reservar $26,5 milhões para comprar do-
ses extra de vacinas contra a gripe e vai 
disponibilizar pela primeira vez vacinas 
para idosos em farmácias selecionadas, 
de forma a que o acesso seja mais fácil.

O Premier aconselhou todos os habi-
tantes a tomarem a vacina e disse que 

todos tinham um papel a desempenhar 
nesta crise de saúde. O programa de va-
cinação de Ontário é o maior da histó-
ria do Canadá e espera-se que reduza as 
hospitalizações relacionadas com a gripe 
em Ontário em mais de 5,700 casos.  

A estratégia consiste em libertar mais 
camas nos hospitais para os pacientes que 
contraiam COVID-19. Os partidos de opo-
sição têm criticado Ford por não apresen-
tar o seu plano de preparação para a se-
gunda vaga da pandemia mais cedo, mas 
o Premier defendeu-se e garantiu que o 
seu governo tem trabalhado 24 horas por 
dia durante todo o verão para se preparar 
para um aumento de casos. 

Ford sublinhou ainda que se não apre-
sentasse o plano em diferentes fases as 
pessoas não iam perceber a mensagem 
porque se trata de um plano muito gran-
de. A líder do NDP, Andrea Horwath, 
criticou Ford por só agora dar a conhe-
cer o plano e disse que com o aumento 
da procura podem não existir vacinas 
suficientes para todos e que esse deve-
ria ser o plano que o governo deveria 
ter apresentado. A ministra da Saúde, 
Christine Elliott, disse que a prioridade 
são os grupos vulneráveis como lares 
de idosos, hospitais e garantiu que estas 
instituições vão receber a vacina na últi-
ma semana de setembro.  

O público geral só vai ter a vacina dis-
ponível a partir do início de outubro, 
que é quando o governo vai lançar uma 
campanha de educação pública para in-
centivar as pessoas a tomarem a vacina 
contra a gripe antes disso.

CBC/MS

Preço de novas casas regista 
o maior aumento em 3 anos

O preço das novas casas no Canadá 
registou o maior aumento em três anos 
devido aos custos elevados dos mate-
riais de construção durante a pandemia. 

O Statistics Canada divulgou esta se-
mana que o seu Índice de Preços de 
Novas Moradias, que acompanha o 

preço de casas recém-construídas, aumen-
tou 0,5% em agosto. É o quarto aumento 
mensal consecutivo e o maior aumento 
mensal desde maio de 2017. 

A pandemia de COVID-19, que come-
çou em março e continua a afetar a vida 
dos canadianos, teve um grande impac-
to no mercado imobiliário porque devido 
aos bloqueios e às regras de distância física 
a venda das casas foi interrompida. Mas a 
procura acabou por recuperar bastante no 
verão. 

Durante o bloqueio económico os pro-
prietários acabaram por recuperar as suas 
casas e a elevada procura por madeira e por 

outros materiais de construção fez com que 
os preços disparassem. 

A Statistics Canada acredita que a pande-
mia fez com que os canadianos desviassem 
o dinheiro que tradicionalmente gastavam 
nas férias de verão para fazer melhoramen-
tos nas suas casas. A construção de novas 
casas também está a sentir os efeitos do 
aumento da procura por materiais de cons-
trução. 

As áreas suburbanas próximas às gran-
des cidades lideram os aumentos, princi-
palmente Hamilton e Oshawa, em Ontário, 
onde os preços das novas casas aumenta-
ram entre 3,3% e 2,3% num único mês. 
Mas a capital canadiana lidera a tabela de 
aumentos e agora comprar casa em Otava 
custa mais 11,6%. A agência de dados diz 
que as construtoras esperam que os preços 
recordes da madeira serrada deste ano adi-
cionem entre $5.000 a $10.000 extras ao 
custo de uma única casa familiar.

CBC/MS

C
ré

di
to

:  
D

RC
ré

di
to

:  
D

R

Food for 
Thought

MILÉNIO |  CANADÁ 2525 de setembro a 1 de outubro de 2020mileniostadium.com

CANADÁ



Ford government’s plan favours ‘target-
ed action,’ according to document ob-
tained by CBC.

Ontario wants to avoid imposing 
lockdown-style measures to com-
bat a second wave of COVID-19, but 

is prepared to take “targeted action” such 
as closing certain higher-risk businesses, 
CBC News has learned. 

CBC News obtained a copy of Ontario’s 
fall pandemic preparedness plan, still in 
draft form even as Premier Doug Ford’s 
government is in the midst of announcing 

some of its elements.
The 21-page draft, provided by a govern-

ment source this week, acknowledges the 
recent upsurge in new COVID-19 cases, 
and lays out three possible scenarios of 
what the second wave could look like: 
small, moderate or large.

Whichever scenario plays out, the plan 
favours responding with targeted restric-
tions, rather than widespread closures or a 
lockdown.

“If there is a resurgence of COVID-19, 
either locally or province-wide, targeted 
action may be taken to adjust or tighten 

public health measures,” says the docu-
ment.  

“The return to an earlier stage of provin-
cial reopening, or even regional approach-
es to tightening would be avoided in favour 
of organization-specific or localized chan-
ges.”

CBC News asked Ford’s office on Wed-
nesday (24) evening for comment about 
the plan. A spokesperson said the docu-
ment is an early draft, “which has since 
evolved considerably.

“It should not be considered complete,” 
said Ford’s director of communications, 

Travis Kann, in an email. “We look for-
ward to continuing to release the full de-
tails of the final plan.” 

Ontario is currently seeing a marked 
upswing in infections, with the daily num-
bers of new cases hitting levels not seen in 
four months. There have been on average 
386 new confirmed cases reported daily 
over the past week, while that figure was 
337 in the final week of May. 

At that time, all regions were still in 
Stage 1 of the province’s reopening plan, 
with restaurants and bars shut. Case num-
bers were on a downward trend. 

The draft plan says if cases start ris-
ing “a specific workplace or organization 
could be closed for a period of time or 
have additional public health measures or 
restrictions applied, or a certain type of 
higher-risk business in a local area might 
be closed until trends in public health indi-
cators improve.”

The plan commits at least $2.2 billion to 
the pandemic response. The biggest single 
item is nearly $1.4 billion on a range of pub-
lic health measures, including increased 
capacity in testing, labs, contact tracing, 
and efforts to prevent transmission of the 
novel coronavirus.

Other dollar figures in the plan include

• $475 million to prepare the health sys-
tem for a surge in COVID-19 cases.

• $284 million to reduce backlogs in sur-
geries and other hospital procedures. 

• $30 million to identify, manage and pre-
vent outbreaks in schools, long-term 
care and other settings.

• $28.5 million for the flu immunization 
campaign announced on Tuesday.

An additional $90 million is labelled 
“TBC” (to be confirmed) for a wage en-
hancement for personal support workers 
in home and community care. 

So far, the government has released 
two elements of the plan: the upcoming 
flu vaccination campaign and the expan-
sion of COVID-19 testing to some pharma-
cies. Ford was expected to reveal more on 
Thursday (25), but the full plan was not to 
be rolled out for several more days. 

CBC/MS

Leaked document reveals Ontario’s plan 
to avoid another COVID-19 lockdown
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Sessenta farmácias de Ontário 
vão oferecer testes à COVID-19 
para assintomáticos
Os habitantes de Ontário sem sinto-
mas da COVID-19 vão poder fazer o 
teste, em princípio a partir do final 
desta semana, numa rede de 60 far-
mácias da província. 

Desta forma a província espera au-
mentar a capacidade de testagem 
e reduzir o tempo de espera que 

tem se tem registado nos últimos dias. 
As farmácias só vão testar assintomáti-
cos que agendem previamente. A rede de 
farmácias disponíveis para fazer o teste 
deve aumentar nas próximas semanas. 

A província tem atualmente 150 cen-
tros de testes e algumas pessoas relatam 
terem aguardado na fila para o teste 
pelo menos quatro horas. O Premier 
defendeu na quarta-feira (23) na sua 
conferência de imprensa que o teste à 
COVID-19 tem de ser de fácil acesso em 
Ontário tal como vai ser com a vacina 
para a gripe. 

Ford já tinha prometido há semanas 
que o acordo com as farmácias para 

fazer os testes a assintomáticos estava 
prestes a ser concluído e na quarta-feira 
(23) explicou que as 60 farmácias estão 
localizadas sobretudo em áreas onde 
existem mais casos de infeções. 

Questionado pelos jornalistas sobre a 
quantidade de testes que as farmácias 
vão poder fazer, Ford disse esperar que 
o número seja suficientemente elevado 
para conseguir reduzir a procura nos 
centros de teste.

CP24/MS

Três hospitais de Toronto vão 
começar a oferecer testes de saliva

Para a segunda vaga da pandemia, o 
governo de Ontário anunciou ainda que 
além dos testes nas farmácias, a provín-
cia vai disponibilizar testes à saliva em 
três hospitais de Toronto. 

A partir desta semana o Women’s Col-
lege, o Mount Sinai e o Toronto Wes-
tern Hospital começam a fazer este 

tipo de teste que é menos invasivo e que 
já foi introduzido em algumas escolas na 
Colúmbia Britânica. Outra das províncias 
canadianas que pondera adotar este tipo de 
teste é a Nova Escócia. 

O Premier Doug Ford avançou que de-
pois dos três hospitais de Toronto o obje-

tivo é alargar os testes de saliva a outros 
hospitais. Ford criticou a Health Canada 
por ainda não ter aprovado os testes à sa-
liva e defendeu que os testes permitirão ter 
os resultados em minutos em vez de dias. 

A ministra da Saúde, Patty Hajdu, infor-
mou na semana passada que ainda existem 
problemas relacionados com a precisão 
destes testes e sublinhou que não vão po-
dem ser aprovados enquanto o problema 
não for resolvido. A Health Canada infor-
mou que está a avaliar dois tipos de testes 
à saliva e sublinhou que só vai aprová-los 
quando garantir que são seguros e eficazes.

CP24/MS
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Principal médica do Canadá alerta 
para um aumento acentuado nos 
casos de COVID-19 se as pessoas 
não seguirem as regras
O Canadá está numa “encruzilhada” 
na sua batalha contra a pandemia e 
as ações de cada canadiano vão de-
terminar se há um grande aumento 
nos casos de COVID-19. 

A Agência de Saúde Pública do Ca-
nadá apresentou uma projeção 
que mostra que a epidemia está a 

acelerar a nível nacional e autoridades 
de saúde avisam que se as pessoas não 
adotarem medidas preventivas, o vírus 
pode espalhar-se e desencadear uma 
segunda vaga com mais infeções do que 
na primeira. Segundo as projeções os 
casos podem aumentar mais de 5.000 
por dia até outubro.
Theresa Tam recordou esta terça-feira 
(22) que como a maioria dos canadianos 
ainda não tem imunidade contra o vírus 
as pessoas têm de cumprir com a dis-
tância física, utilizar a máscara e lavar 
as mãos frequentemente. 

As projeções de curto prazo mostram 
que até 3 de outubro podem surgir mais 
de 155.000 casos e cerca de 9.300 mor-

tes. A deteção rápida de novos casos e 
uma resposta rápida aos surtos são es-
senciais para controlar a pandemia, 
mostram os documentos da projeção da 
Agência de Saúde Pública do Canadá. 

A principal médica canadiana alertou 
para uma mudança demográfica signi-
ficativa no perfil dos novos casos desde 
junho e informou que agora em vez de 
idosos a maioria das novas infeções está 
a acontecer em pessoas entre os 20 e os 
39 anos. A projeção mostra que os novos 
casos ocorreram em regiões a oeste das 
províncias do Atlântico e em Ontário, 
a província mais populosa do país, três 
das áreas mais críticas - Toronto, Peel e 
Otava - foram abrigadas a limitar o ta-
manho das suas concentrações. Ques-
tionado pelos jornalistas sobre a possi-
bilidade de um novo bloqueio, Theresa 
Tam assegura que isso só vai depender 
do comportamento das pessoas. O re-
cente aumento de casos coincide com a 
gripe e a estação fria, o que pode sobre-
carregar os hospitais e outros recursos 
de saúde.

CBC/MS

Otava e Queen’s Park vão 
investir $500 milhões para 
produzir carros elétricos

O governo federal e de Ontário promete-
ram gastar até $ 500 milhões para fazer 
com que a fábrica da Ford em Oakville 
seja capaz de construir carros elétricos. 

O futuro da fábrica tem sido uma 
questão chave para a indústria au-
tomóvel do Canadá desde que o sin-

dicato Unifor começou a negociar com a 
montadora um novo contrato de três anos. 

A Ford e a Unifor fecharam terça-fei-
ra (22) um acordo a poucas horas antes do 
prazo para iniciar uma greve terminar e a 
Ford vai ter de injetar $ 1,98 mil milhões 
para construir cinco novos carros elétricos 
na fábrica de Oakville que pode criar novos 
postos de trabalho na fábrica de motores de 
Windsor. 

A Ford já se tinha comprometido a gastar 
$11 mil milhões para desenvolver e fabricar 

veículos elétricos, mas até agora todo esse 
dinheiro tinha sido destinado às fábricas 
da Ford no México e em Michigan. Atual-
mente, a fábrica constrói o Ford Edge e o 
Lincoln Nautilus, mas preocupações com 
o futuro da fábrica surgiram no início des-
te ano, quando um relatório sugeriu que a 
Ford estava a pensar acabar com o Edge por 
completo. 

A conversão da fábrica de Oakville para 
produzir carros elétricos vai demorar al-
gum tempo e segundo o presidente do 
sindicato em 2025 deverão começar a sair 
carros elétricos desta fábrica. O governo 
de Ontário compromete-se a trabalhar em 
conjunto com Otava para garantir que o 
sector da indústria automóvel aproveita as 
novas oportunidades.

CBC/MS
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Gérald Bloncourt homenageado no INstantes

O início do presente mês de setembro 
assinalou o arranque da 7.ª edição do 
INstantes – Festival Internacional de 
Fotografia de Avintes, uma singular 
mostra de fotografia que tem a capa-
cidade de congregar fotógrafos de di-
versas origens, e que se tem assumido 
ano após ano como uma das mais re-
levantes iniciativas culturais realizadas 
em Portugal.

Enriquecendo-se com diversas pro-
postas dentro do mundo da fotogra-
fia artística, conceptual e de autor, 

o INstantes promove este ano, até 30 de 
setembro, 25 exposições divididas entre 
cinco polos, nomeadamente, Avintes, 
Castelo de Paiva, Lourosa, Grijó e Vilar 
de Andorinho. Localidades onde estão 
expostos trabalhos de fotógrafos naturais 
de Portugal, Espanha, Itália, Holanda, 

Finlândia, Brasil, Colômbia, Cabo Verde, 
Moçambique e Japão.

No decurso da programação do festival, 
o trabalho e percurso de vida do fotógrafo 
Gérald Bloncourt, conhecido fotógrafo da 
emigração portuguesa, foi no passado dia 
19 de setembro, numa altura em que se 
cumpre dois anos sobre o seu falecimen-
to, homenageado através de uma confe-
rência proferida pelo historiador Daniel 
Bastos na Casa da Cultura em Avintes.

Responsável pela conceção e realiza-
ção dos livros “O Olhar de Compromisso 
com os filhos dos Grandes Descobrido-
res” e “Dias de Liberdade em Portugal”, 
que eternizam, respetivamente, o valioso 
espólio fotográfico de Bloncourt sobre e 
a emigração portuguesa nos anos 60 e o 
nascimento da democracia portuguesa, 
Daniel Bastos, cujo percurso tem sido 
alicerçado no seio das comunidades por-
tuguesas, evocou o fotógrafo franco-hai-
tiano como uma “figura inspiradora, que 
salvou do esquecimento os protagonistas 
anónimos da história portuguesa, que 
lutaram aquém e além-fonteiras pela li-
berdade e direito a uma vida melhor. Um 
homem que amou e honrou os portugue-
ses, e a quem prestamos, a nossa sentida 
homenagem”.

O historiador Daniel Bastos (dir.), acompanhado do fotógrafo Pereira Lopes, fundador e diretor do INstantes, no 
decurso da conferência de homenagem a Gérald Bloncourt

Daniel Bastos
Opinião
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O Centro Europeu de Prevenção e Con-
trolo de Doenças colocou Portugal num 
grupo de Estados com “tendência preo-
cupante” de casos de covid-19, mas 
com “risco moderado”.

Na avaliação de risco atualizada esta 
quinta-feira (24) e apresentada, 
o Centro Europeu de Prevenção e 

Controlo de Doenças (ECDC) aponta que os 
casos positivos de infeção com o novo co-
ronavírus, que provoca a doença covid-19, 
aumentaram de forma sustentada em toda 
a União Europeia desde agosto, o que de-
monstra que “as medidas tomadas nem 
sempre foram suficientes para reduzir ou 
controlar a exposição”, advertindo que “é 
por isso crucial que os Estados-membros 

implementem todas as medidas necessá-
rias aos primeiros sinais de novos surtos”.

Segundo o Centro, intervenções não far-
macêuticas tais como distanciamento físi-
co, higiene e uso de máscaras revelaram-se 
insuficientes para reduzir ou controlar a 
exposição ao coronavírus.

Ainda assim, a diretora do organismo, 
Andrea Ammon, apontou que, “até haver 
uma vacina segura e eficaz disponível, es-
tas medidas continuam a ser a principal 
ferramenta de saúde pública para controlar 
e gerir os surtos” de covid-19.

Nesta avaliação atualizada, o ECDC divi-
diu os Estados-membros em três grupos: 
aqueles que apresentam uma “tendência es-
tável e um risco reduzido”, os que têm uma 

“tendência preocupante, mas um risco mo-
derado” e os que evidenciam “uma tendên-
cia preocupante e um risco elevado”. Portu-
gal é colocado no subgrupo com tendência 
preocupante, mas com um risco conside-
rado moderado, que inclui os países onde 
são notificadas taxas [de infeção] elevadas e 
crescentes devido às elevadas taxas de tes-
tes realizados, e a transmissão é notificada 
prioritariamente em indivíduos jovens, com 
uma baixa proporção de casos graves e bai-
xas taxas de notificação de morte.

“Tal representa um risco geral modera-
do de covid-19 para a população em geral e 
para a prestação de cuidados de saúde. No 
entanto, é de notar que, se se verificar um 
elevado volume de transmissão ao longo de 
várias semanas, a proteção dos indivíduos 
vulneráveis é um desafio, e visto que o im-
pacto da doença nestes grupos é muito ele-
vado, o risco para esta população continua 
a ser muito elevado”.

Este subgrupo inclui Áustria, Dinamar-
ca, Estónia, França, Irlanda, Luxemburgo, 
Holanda, Noruega, Portugal, Eslováquia, 
Eslovénia e ainda o Reino Unido.

Espanha com risco elevado

De acordo com a avaliação do ECDC, os 
Estados que apresentam atualmente um 
risco mais elevado são a Bulgária, Croácia, 
República Checa, Hungria, Malta, Roménia 
e Espanha.

“A nova avaliação de risco de hoje mos-
tra-nos claramente que não podemos bai-
xar a nossa guarda. Com alguns Estados-
-membros a registarem um maior número 
de casos do que durante o pico de março, é 
perfeitamente claro que esta crise não está 
atrás de nós”, comentou a comissária eu-
ropeia da Saúde, Stella Kyriakides, numa 
conferência de imprensa conjunta com a 
diretora do ECDC.

A comissária advertiu que a Europa en-
frenta agora “um momento decisivo, e to-
dos têm de agir com determinação e utili-
zar os instrumentos ao seu dispor”.

“Isto significa que todos os Estados-
-Membros devem estar prontos para lan-
çar medidas de controlo imediatamente e 
no momento certo, logo ao primeiro sinal 
de potenciais novos surtos. Esta pode ser a 
nossa última oportunidade de evitar uma 
repetição da Primavera passada”, alertou.

JN/MS

Portugal com “tendência preocupante” 
de covid-19 mas risco “moderado”

Má experiência com ensino à distância na 
escola pública motivou corrida. Há quem 
tenha mil alunos em lista de espera.

A procura por colégios privados dispa-
rou no arranque deste ano letivo de-
pois de um 2.º e um 3.º períodos atípi-

cos. Desiludidos com a experiência de ensino 
à distância nas escolas públicas e com receio 
de um novo confinamento, os pais procura-
ram o ensino privado. Há colégios com mil 
alunos em lista de espera sem conseguir dar 
resposta a tantas inscrições.

Do Norte ao Sul do país, as escolas privadas 
relatam listas de espera e o aumento da pro-
cura, sobretudo no 1.º ciclo e no Secundário. 
Nalguns casos, por parte de alunos que habi-
tualmente frequentavam o público. A respos-
ta dada pelo ensino privado nas aulas online 
parece ser a grande motivação. Segundo An-
tónio Sarmento, diretor do colégio Planalto, 
em Lisboa, “o aumento da procura é um fac-
to”. “A partir de junho e julho, começaram a 
aparecer novos candidatos, numa altura em 
que já não consideramos novas entrevistas. O 
período de admissão habitual fecha em mar-
ço”. Receberam inscrições de alunos de ou-
tros colégios e do público. “E sentimos uma 
coisa que é muito rara que é a procura a meio 
de ciclos, afirmou ao JN. O colégio Valsassi-
na, também em Lisboa, subscreve. “Temos 
lista de espera em quase todos os níveis de 
ensino, sendo de destacar para o 1.º e o 3.º ci-
clos e, em particular, no Ensino Secundário”, 
explica João Gomes, diretor pedagógico.

O QUE ARGUMENTAM OS PAIS

As motivações apontadas pelos pais, diz, 
passaram a incluir um novo argumento: “O 
conhecimento que tiveram da resposta dada 
pelo colégio nos últimos meses, designada-
mente o facto de os alunos não terem tido 
interrupção no processo de ensino-apren-
dizagem, mantendo o horário, as rotinas, as 
tarefas e as avaliações, assim como no acom-
panhamento tutorial em modelo de ensino à 
distância”. Ou seja, a forma individualizada 
de trabalho com cada aluno no confinamento.

JN/MS
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O investimento no Serviço Nacional de 
Saúde em 2019 permitiu um retorno de 
5,4 mil milhões para a economia, tendo 
em conta o impacto dos cuidados de 
saúde no absentismo e na produtivida-
de, conclui um estudo.

Segundo os dados do Índice de Saúde 
Sustentável, desenvolvido pela Nova 
Information Management School 

(NOVA-IMS), mais de metade do valor in-
vestido no Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
em 2019 acabou por voltar para a economia 
no mesmo ano.

De acordo com os dados do estudo, a que 
a agência Lusa teve acesso, a maioria dos 
portugueses faltou pelo menos um dia ao 
trabalho em 2019 por motivos de saúde. No 
entanto, a prestação de cuidados de saúde 
através do SNS permitiu evitar a ausência 
laboral de 2,8 dias, representando uma 
poupança de 1,1 mil milhões de euros.

O SNS permitiu ainda evitar 6,4 dias de 
trabalho perdidos em produtividade, re-
sultando numa poupança de 2,5 mil mi-
lhões de euros. No total, somando o impac-
to no absentismo e na produtividade, o SNS 
permitiu uma poupança global de 3,6 mil 
milhões de euros.

Considerando o impacto dessa poupança 
por via dos salários e a relação entre pro-
dutividade/remuneração (valor referência 
do INE), o estudo conclui que os cuidados 
prestados pelo SNS permitiram um retorno 
para a economia de 5,4 mil milhões.

SNS está menos sustentável

Os dados indicam também que o SNS 
está menos sustentável, pois o índice de 
sustentabilidade baixou dos 102,9 pontos 
para os 101,7 no ano passado, uma descida 
explicada pelo aumento da despesa (6,1%), 
“muito superior ao aumento da atividade 
do sistema, que se manteve estável face ao 
ano anterior”, referem os autores.

Apesar da descida do índice de sustenta-
bilidade do SNS, o estudo realça o aumen-
to significativo da qualidade dos serviços 
de saúde percecionada pelos cidadãos 
(+4,6 pontos face ao ano anterior), depois 
de anos em que se manteve estabilizada. 
Como pontos positivos são ainda destaca-
dos a diminuição da dívida vencida (-20%) 
e do deficit (-8,5%).

Em declarações à agência Lusa, o coor-
denador do estudo, Pedro Simões Coelho, 
sublinha que a tendência do Índice de Saú-
de Sustentável “tem sido positiva” desde 
2014, estando agora com 101,7 pontos, o 
que é “claramente acima [da base estabele-
cida], ou seja, [o SNS] tem melhor susten-
tabilidade”.

Mais utentes sem comprar medicamen-
tos por questões financeiras

O trabalho, desenvolvido pela NOVA-
-IMS em colaboração com a AbbVie, avalia 
não só a evolução da sustentabilidade do 
SNS, mas também o SNS do ponto de vista 
do utilizador. Identifica pontos fracos e for-
tes, bem como possíveis áreas prioritárias 

de atuação, além de procurar compreender 
os contributos económicos e não económi-
cos do SNS, nomeadamente no que diz res-
peito ao estado de saúde dos portugueses e 
participação no mercado laboral.

O estudo da NOVA-IMS indica ainda que 
cerca de um em cada quatro (23,6%) inqui-
ridos consideram o valor das taxas modera-
doras inadequadas, mas avisa que “os uten-
tes têm uma perceção do valor das taxas 
moderadoras que é superior ao valor real”.

Segundo os dados divulgados, 3,3% das 
consultas externas ou de especialidade não 
se realizaram devido aos custos associados 
(de transporte ou taxas moderadoras) para 
os utentes, mas, em comparação com o ano 
anterior, “o custo perdeu impacto na ativi-
dade realizada, com exceção das consultas 
com médico de clínica geral”.

Subiu também de 8,9 para 13,5 a percen-
tagem de utentes que, por questões finan-
ceiras, não compraram algum dos medica-
mentos prescritos pelo médico.

De acordo com os resultados, o estado de 
saúde dos portugueses melhorou e a maio-
ria dos inquiridos faz uma avaliação posi-
tiva do seu estado de saúde: 59,2% consi-
deram-no “bom” ou “muito bom”, uma 
percentagem superior à registada no ano 
anterior (57,9%).

Numa escala de 1 a 100, os portugueses 
classificam o seu estado de saúde com 74,2 
pontos. Sem o contributo do SNS, o índice 
do estado de saúde ficaria pelos 62,8 pontos 
(+11,4 pontos do que em 2018), segundo o 
estudo.

Os profissionais de saúde continuam a 
ser o ponto mais forte do SNS na ótica dos 
utentes (80,4 pontos numa escala de 0 a 
100) e aquele que mais merece ser valori-
zado.

Por outro lado, a facilidade de acesso aos 
cuidados (60,8 pontos) e os tempos de es-
pera entre a marcação e a realização de atos 
médicos (54,5 pontos) são encarados como 
os dois aspetos mais negativos.

“Quando pomos dinheiro no sistema, 
e a despesa tem vindo sempre a subir, é 
importante ver se esse investimento é ca-
pitalizado e só pode ser capitalizado em 
duas coisas: ou em qualidade ou em ativi-
dade”, afirmou o coordenador do estudo, 
sublinhando que, de acordo com os dados 
recolhidos, a atividade (em 2019) estabili-
zou, mas a qualidade subiu, fazendo com 
que “o sistema esteja a cumprir o que é a 
sua função”.

Um dos maiores desafios - defendeu o 
especialista - “vai ser decidir como medir o 
índice de sustentabilidade para 2020”.

“Sabemos que este ano o sistema foi do-
minado pela covid-19, e é muito impor-
tante saber como o sistema foi capaz de 
responder à covid, mas também perceber 
que se ressentiu noutros domínios. Por 
um lado, porque foram desviados recursos 
para a covid, por outro porque todos sabe-
mos que muitos resolveram adiar exames, 
tratamentos, cirurgias e consultas com 
medo do contágio”, afirmou.

JN/MS

Investimento no SNS permitiu retorno 
de 5,4 mil milhões para a economia

Maioria dos portugueses faltou pelo menos um dia ao trabalho em 2019 por motivos de saúde Foto: Leonel de Castro/Global Imagens
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O presidente da Assembleia da Repú-
blica afirmou esperar que a comissão 
eventual de acompanhamento da co-
vid-19, constituída esta quinta-feira (23), 
dê contributos na luta contra a doença e 
para um consenso sobre a recuperação 
económica e social do país.

Ferro Rodrigues falava após ter em-
possado a “comissão eventual para o 
acompanhamento da aplicação das 

medidas de resposta à pandemia da doen-
ça covid-19 e do processo de recuperação 
económica e social”, que terá um prazo de 
funcionamento 180 dias e que será presidi-
da pelo socialista Luís Testa, tendo como 
“vices” a social-democrata Ofélia Ramos e 
o bloquista Moisés Ferreira.

Esta comissão eventual surgiu na se-
quência da aprovação de resoluções apre-
sentadas pelo CDS e pelo PS, iniciativas le-
gislativas estas que foram aprovadas em 5 

de junho passado.
O Grupo Parlamentar do CDS-PP, que 

vai estar representado nesta comissão pela 
deputada Cecília Meireles, já requereu a 
audição de 22 personalidades, entre elas 
ministros, representantes do setor social e 
económico e especialistas de saúde.

No seu discurso, o presidente da Assem-
bleia da República observou que a covid-19 
continua a disseminar-se por todo o mundo 
e “não parece dar sinais de abrandamento” 

em termos de contágios com o novo coro-
navírus.

“Apesar dos progressos, impera ainda 
a incerteza sobre a terapia e sobre a vaci-
na. Resta-nos por enquanto a prevenção 
e a contenção. Mas contenção não pode 
significar confinamento”, advertiu Ferro 
Rodrigues, antes de aludir às consequên-
cias económicas e social do período em que 
Portugal esteve em estado de emergência.

Esse período de confinamento “gerou 
uma grave crise económica e social, com 
graves consequências no emprego e na 
saúde das empresas. A contração da nossa 
economia atingiu níveis impensáveis ainda 
há bem pouco tempo”, apontou o presi-
dente da Assembleia da República.

Neste contexto, Ferro Rodrigues frisou 
que os recursos europeus são agora “uma 
oportunidade única que o país não pode 
desperdiçar”. 

“Todos têm de estar envolvidos neste 
processo. Esta não é uma questão parti-
dária. Esta é uma questão de bom senso”, 
acentuou o presidente da Assembleia da 
República.

Ferro Rodrigues saudou os membros que 
vão fazer parte da 16ª comissão parlamen-
tar em funções na Assembleia da Repúbli-
ca e deixou depois a seguinte mensagem: 
“Aguardamos com expectativa o relatório 
de atividades e de conclusões. Esta comis-
são eventual deverá dar um importante 
contributo para vencermos os desafios que 
temos pela frente”.

Após estas palavras de Ferro Rodrigues, 
o presidente desta nova comissão eventual, 
o deputado socialista Luís Testa, disse que 
o seu objetivo será o de trabalhar para que 
existam consensos.

“Mas o nosso objetivo de encontrar con-
sensos não pode afastar o debate”, decla-
rou logo a seguir Luís Testa, deputado do PS 
eleito pelo círculo de Portalegre e vice-pre-
sidente da bancada socialista.

JN/MS

Ferro Rodrigues pede consenso aos partidos na 
recuperação: “Todos têm de estar envolvidos”

Pandemia

Entre 70 e 80 crianças e jovens por-
tadores de deficiência de todo o país 
estão impedidos de comparecer às 
aulas por falta de transporte escolar.

Considerando a situação “insus-
tentável”, o Movimento Cidadão 
Diferente (MDM) alerta que os 

alunos se “encontraram em casa desde o 
encerramento das atividades letivas, em 
março”, devido à covid-19, “sem quase 
apoio nenhum” e “muitos deles regre-
diram” na sua evolução cognitiva, disse 
à Lusa o coordenador Miguel Azevedo.

Em comunicado, o MDM informou 
ter “feito chegar a sua preocupação na 
quarta-feira (23) de manhã ao Secretá-
rio de Estado Adjunto da Educação, João 
Costa” e que “não obteve ainda respos-
ta”.

Citando as “respostas dos Agrupa-
mentos de Escolas aos pais”, o MDM dá 
conta de queixas de “falta a autorização 
da Direção-Geral dos Estabelecimen-
tos Escolares” e de que “os concursos 
só foram realizados a semana passada e 
não sabem quando irão disponibilizar os 
transportes”.

Entre as várias situações apuradas 
pelo movimento estão, lê-se na nota de 
imprensa, o Agrupamento de Escolas 
(AE) da Quinta de Marrocos, em Benfi-
ca, e o AE de Queluz, em Belas, (ambos 
em Lisboa), AE de Pedome, em Pedo-

me (Vila Nova de Famalicão) e o AE de 
Águas Santas, na Maia.

Idêntica situação vivida no AE Diogo 
Cão, em Vila Real, segundo Miguel Aze-
vedo, “foi, por agora, ultrapassada, com 
a câmara a assegurar o transporte dos 
alunos de e para as aulas”.

A Lusa tentou obter uma resposta do 
Ministério da Educação, mas até ao mo-
mento não foi possível.

JN/MS

Falta de transporte impede cerca de 80 
jovens com deficiência de ir às aulas

Mobilidade Política

O PCP avisou esta quinta-feira (24) o pri-
meiro-ministro que seria um “mau sinal” 
se o Governo “rasgar” o compromisso 
de aumento do salário mínimo e pediu 
aos trabalhadores que saiam à rua para 
as manifestações de sábado da CGTP.

O aviso foi deixado pelo líder comu-
nista, Jerónimo de Sousa, no final 
de uma sessão com militantes do 

PCP e dirigentes da CGTP na sede do Cen-
tro Vitória, em Lisboa, sobre a defesa dos 
direitos dos trabalhadores e do aumento 
dos salários, em que fez um apelo direto 
aos trabalhadores para que participem na 
jornada de luta da central, no sábado, em 
vários locais do país.

“O Governo prepara-se, pelo menos dá 
a entender, que não vai cumprir o valor 
do aumento do salário mínimo nacional 
(SMN) que tinha anunciado. Isto constitui 
um mau sinal”, afirmou Jerónimo de Sou-
sa, numa reunião que que os participantes, 
cerca de 20, respeitavam o distanciamento 
determinado pelas regras quanto à pande-
mia de covid-19.

O primeiro-ministro não o disse, ano-
tou o líder comunista, e fez “o truque” no 
debate de quarta-feira (23) no parlamento, 
em que o PSD apareceu como “mau da fita” 
a recusar o aumento do salário mínimo 
para depois o Governo do vir dizer que vai 
aumentar, mas sem dizer quanto.

Jerónimo já antecipa que será menos 
do que o anteriormente previsto porque 
“não pode ser mais”, face à crise causada 

pela pandemia. “À cautela”, acrescentou, 
“é melhor não esperar sentado” para “ver 
o próximo episódio” deste filme, e pediu 
“aos trabalhadores” que fiquem “atentos” 
e “dispostos para a luta”, como pede para 
ser feito no sábado, na jornada da CGTP.

Depois, usou um argumento político e 
ideológico, na lógica da “luta de classes”, 
entre os trabalhadores e os “patrões”, no 
caso o Governo. “Eles não nos dão nada. É 
dos livros, é da história, é da luta de classes: 
eles nunca nos deram nada, fomos sempre 
nós que conquistamos”, disse.

Nas grandes opções do plano, o Governo 
mantém o objetivo de aumentar progressi-
vamente o salário mínimo nacional aos aos 
750 euros até 2023, mas o ministro das Fi-
nanças não se comprometeu com um valor, 
optando por falar num “aumento com al-
gum significado”, mas “também equilibra-
do”. O aumento do salário mínimo previsto 
pelo executivo de António Costa previa que 
atingisse 670 euros em 2021 e 750 em 2023.

JN/MS

PCP avisa que será “mau sinal” se Governo 
“rasgar” acordo sobre salário mínimo
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O Presidente da República considerou 
esta quarta-feira (23) “natural” que o Or-
çamento do Estado para 2021 seja viabi-
lizado à esquerda, nomeadamente pelos 
“parceiros” que aprovaram na última le-
gislatura sucessivos orçamentos, e não 
por uma solução de bloco central.

“Aquilo que é desejável é que haja or-
çamento, é mesmo muito importan-
te, e penso que o que é natural é que 

seja viabilizado à esquerda e não por outra 
solução, até porque, como sabem a minha 
posição em matéria de bloco central é de 
considerar que o bloco central não é uma 
solução duradoura, nem é uma boa solução 
para o equilíbrio do sistema político por-
tuguês”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, à 
margem de uma visita à Torre dos Clérigos, 
no Porto.

Para o equilíbrio do sistema político 
português é bom que haja uma solução de 
esquerda e uma alternativa de direita para 
evitar radicalismos e extremismos, frisou.

O Chefe de Estado referiu ainda que o que 
é bom no sistema político é a noção de que 
se uma solução conhecer dificuldades há 
uma outra alternativa.

Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa enten-
deu que o “natural” é o documento “passar 
à esquerda” e ser viabilizado pelos “parcei-
ros” que aprovaram na última legislatura 
sucessivos orçamentos.

“É isso que é natural, é isso que o Go-
verno tem dito, é isso que resulta também 
do líder da oposição, portanto, espero que 
isso aconteça e tenhamos orçamento para 

entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 
2021”, sublinhou.

O Presidente da República insistiu que 
para Portugal é “muito importante” que 
o Orçamento do Estado não conheça, no 

momento da votação final global, e desde 
logo na generalidade, uma “inviabilidade” 
porque “tem de passar”.

Na terça-feira (22), o chefe do Governo, 
António Costa, afirmou que Portugal está 

perante “uma oportunidade única” em 
termos de recursos financeiros europeus, 
mas avisou que só terá sucesso se tiver 
uma estratégia clara alicerçada em amplos 
consensos político e social para dar uma 
resposta à crise causada pela pandemia de 
covid-19.

A votação na generalidade do Orçamen-
to do Estado para 2021, que entrará no par-
lamento em 12 de outubro, foi marcada esta 
quarta-feira para 28 desse mês e a votação 
final global para 27 de novembro.

A conferência de líderes parlamentares 
aprovou esta quarta-feira (23) o calendário 
de apreciação do Orçamento do Estado do 
próximo ano, que arrancará com audições 
na generalidade dos ministros das Finanças 
e do Trabalho, marcadas para 23 e 26 de ou-
tubro, respetivamente.

Segue-se o debate na generalidade em 
plenário da Assembleia da República em 27 
e 28 de outubro, dia em que será feita a pri-
meira votação, na generalidade.

No dia seguinte, inicia-se o processo de 
audições na especialidade, que terminará a 
12 de novembro, novamente com o minis-
tro das Finanças. Para o dia 13 de novembro 
ficou fixado o prazo limite para a entrega de 
propostas de alteração dos vários partidos 
ao orçamento.

A apreciação e votação do Orçamento 
do Estado para 2021 na especialidade ficou 
marcada para a semana de 23 a 27 de no-
vembro, dia em que a Assembleia da Re-
pública fará a votação final global do docu-
mento.
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Marcelo diz que é natural que Orçamento 
do Estado seja viabilizado à esquerda
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Governo cria incentivo financeiro 
à realização de testes prévios ao 
embarque para a Região
O Governo dos Açores vai criar um in-
centivo financeiro à realização de testes 
de despiste ao vírus SARS-CoV-2 pré-
vios ao embarque para a Região, disse 
Vasco Cordeiro, presidente do Governo 
dos Açores.

O Governo dos Açores vai criar um 
incentivo financeiro à realização de 
“testes de despiste ao vírus SARS-

-CoV-2 prévios ao embarque para a Região, 
a partir de zonas consideradas pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) como zo-
nas de transmissão comunitária ativas ou 
com cadeias de transmissão ativas, utilizá-
vel, exclusivamente, em compras de bens 

e serviços na Região, servindo também o 
propósito de estímulo à atividade econó-
mica local”, afirmou o presidente do exe-
cutivo em conferência de imprensa, reali-
zada em Ponta Delgada.

De acordo com Vasco Cordeiro, esta é 
uma forma de ajudar a recuperação eco-
nómica da Região: “Se um passageiro no 
momento de embarque tem já o teste feito, 
esse passageiro terá direito a este incentivo 
para utilizá-lo apenas na Região, em com-
pras de bens e serviços, sobretudo em ser-
viços, por exemplos ligados à restauração, 
à animação turística”.

AO/MS

Bombeiros de São Roque do Pico 
recebem equipamentos
A Câmara de São roque, na ilha do 
Pico, entregou equipamentos de com-
bate a incêndios e de resgate à As-
sociação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de São Roque do Pico, no 
âmbito das competências do Serviço 
Municipal de Proteção Civil.

Na cerimónia de entrega dos equi-
pamentos, o presidente da au-
tarquia, Mark Silveira destacou o 

“excelente trabalho” que tem sido de-
senvolvido pelos soldados da paz do con-
celho no apoio e proteção da população. 
A câmara está atenta às necessidades e 
pretende continuar a apoiar a institui-
ção”, disse citado em nota.

“Esta colaboração com a Associação 
Humanitária é uma mais valia para o 
nosso concelho sabendo do valor que 
têm os nossos bombeiros e a nossa as-
sociação pelas competências já demons-
tradas aos vários níveis no socorro ime-
diato e básico no concelho e na ilha, bem 
como ao nível das capacidades eviden-
ciadas nos campeonatos nacionais e in-
ternacionais de trauma onde temos sido 
reconhecidos”, afirmou o presidente da 
Câmara Municipal de São Roque do Pico.

Por seu turno, a presidente da direção 

da AHBVSRP, Marta Costa, enalteceu a 
“excelente relação de cooperação” de-
monstrada pela autarquia sublinhando 
que esse apoio “tem ajudado a moder-
nizar os equipamentos e a dotar o corpo 
ativo com novos recursos”, contribuin-
do para “colmatar algumas das necessi-
dades operacionais”.

Marta Costa adiantou que os equipa-
mentos vêm “complementar e auxi-
liar o nosso desempenho na proteção 
da comunidade do nosso concelho e da 
ilha do Pico”, assumindo que “sem estes 
equipamentos a segurança e proteção do 
próximo ficaria mais fragilizada”.

O lote de 74 novos equipamentos no 
valor de 55 mil euros inclui máscaras de 
combate ao fogo, mangueiras, botas, fa-
tos de resgate, tripé de resgate e salva-
mento, maca de resgate e salvamento e 
um kit de evacuação, entre outros.

Além das unidades agora entregues, 
antes do final do ano ou no início de 2021, 
os Bombeiros de São Roque do Pico serão 
beneficiados com um veículo de comba-
te a incêndios florestais 4x4 e com um 
veículo para operações de resgate e sal-
vamento 8x8 dotado com kit amovível 
para transporte de sinistrados.

AO/MS

Açores com nove mil utentes 
sem médico de família

A secretária regional da Saúde disse que 
existem na região nove mil utentes sem 
médicos de família, estando a decorrer 
concursos para admissão de profissio-
nais nas ilhas Terceira, Santa Maria, Gra-
ciosa e São Miguel.

Teresa Luciano declarou que “o grande 
número de utentes sem médico de fa-
mília está localizado na ilha Terceira”, 

onde “foi aberto um concurso para cinco 
médicos de família, que está a decorrer”.

A titular da pasta da Saúde falava aos jor-
nalistas na Unidade de Saúde de Ilha de São 
Miguel, onde participou na assinatura de 
acordos entre hospitais da região e as Uni-
dades de Saúde de Ilha dos Açores, o Sindi-
cato Independente dos Médicos e a Federa-
ção Nacional dos Médicos.

Em 23 de julho de 2019, Teresa Luciano 
anunciou que, “a partir de setembro, todos 
os utentes da Ilha de São Miguel” teriam 
médico de família, sendo que o Governo 
dos Açores está a fazer “todos os esforços 
para garantir que, num curto espaço de 
tempo, cada cidadão açoriano tem acesso a 
um médico de família”.

A governante falava então à margem de 
uma audiência da Comissão de Assuntos 
Sociais da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores.

Teresa Luciano explicou que, antes da 
sua contratação, os médicos têm a sua for-
mação de internato de medicina geral e 
familiar que, “normalmente, termina em 
março ou abril”, de quatro em quatro anos.

“Este ano há uma situação excecional e, 
no caso concreto dos médicos de família, o 
exame foi feito dentro dos limites, mas, se 
falarmos nas especialidades hospitalares, 
os exames de saída da especialidade foram 

em julho e agosto. Depois dos exames rea-
lizados, é preciso abrir concurso, daí que 
este esteja a decorrer na Terceira”, decla-
rou a governante.

A secretária regional adiantou ainda que 
decorre também um concurso para duas 
vagas em Santa Maria e na Graciosa, indo 
abrir mais quatro vagas para a Unidade de 
Saúde de Ilha de São Miguel, tendo salva-
guardado que “na região há mais médicos 
a serem formados - 50 em medicina geral e 
familiar - do que o número de profissionais 
com idade de reforma”.

Referindo-se especificamente aos acor-
dos celebrados com os sindicatos, a res-
ponsável pela Saúde declarou estes visam 
“proporcionar as melhores condições de 
exercício aos profissionais e, desta forma, 
garantir melhores condições de saúde a to-
dos os açorianos”.

Com estes acordos, os médicos de me-
dicina geral e familiar que “têm a sua lista 
completa passam a prestar cuidados aos 
utentes sem médico de família, tempora-
riamente, por exemplo, devido a uma baixa 
ou gravidez, num período semanal único, 
como trabalho suplementar”.

O limite do trabalho suplementar é redu-
zido de 200 para 150 horas, sendo que “os 
trabalhadores abrangidos pelos acordos 
com contrato individual de trabalho pas-
sam a usufruir do mesmo regime de férias 
que os trabalhadores com vinculo jurídico 
de emprego público”.

Estas alterações irão beneficiar cerca de 
500 médicos dos Açores com contrato de 
trabalho em funções públicas e com con-
trato individual de trabalho filiados nos 
sindicatos.

AO/MS

Governo dos Açores recomenda uso 
de máscara em espaços públicos com 
grande concentração de pessoas

O Governo dos Açores recomen-
da “o uso de máscara em espaços 
públicos abertos com grande con-
centração de pessoas”, no âmbito 
da pandemia de covid-19, anunciou 
o presidente do executivo regional, 
Vasco Cordeiro.

A recomendação, indicou o chefe 
do executivo em conferência de 
imprensa, será “em breve alvo da 

respetiva orientação da Autoridade Re-
gional de Saúde” e é sugerida para “lo-

cais de maior dificuldade em garantir o 
distanciamento físico recomendado”.
“Essa recomendação assume espe-
cial relevância para os casos em que se 
aguarda o resultado do teste de despiste 
realizado ao sexto dia, devendo, quem 
se encontrar nestas circunstâncias, ter 
também especial atenção ao cumpri-
mento das restantes medidas de prote-
ção da saúde pública”, prosseguiu Vas-
co Cordeiro, falando em Ponta Delgada, 
na ilha de São Miguel.

AO/MS
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Covid-19: Junta de Freguesia 
da Calheta denuncia testes 
fraudulentos de ‘porta em porta’
A Junta de Freguesia da Calheta, atra-
vés da sua página oficial de Facebook, 
dá conta que “andam vendedores de 
porta em porta, oferecendo serviço para 
realizar o despiste do teste de covid-19 
com custo”.

A entidade da freguesia calhetense in-
forma a população que trata-se de 
“um auto fraudulento” e recomen-

da a população, caso seja abordada nesse 
sentido, a contactar a Polícia de Segurança 
Pública.

“Mantenham-se em alerta e atentos, a 
Junta de Freguesia da Calheta”, remata a 
junta de freguesia calhetense.

JM/MS

PS-M acusa Governo Regional 
de falta de transparência 
no setor energético

O Grupo Parlamentar do Partido Socia-
lista-Madeira acusa o Governo Regio-
nal de falta de transparência no que se 
refere ao setor energético, atitude que 
ficou esta quarta-feira (23) ainda mais 
evidente, tendo em conta o facto de o 
secretário regional da Economia ter-se 
escusado, na Assembleia Legislativa, a 
responder a perguntas incómodas sobre 
a quem emitiu as licenças de produção 
de energia eólica e fotovoltaica.

Nessa manhã, o Parlamento regional 
discutiu o diploma que adapta à Re-
gião Autónoma da Madeira o Decre-

to-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro, que 
aprova o regime jurídico aplicável ao auto-
consumo de energia renovável. No entan-
to, tal como evidencia o líder parlamentar 
do PS, esta iniciativa já vem com um ano de 
atraso, com prejuízo para os autoproduto-
res madeirenses.

Miguel Iglésias acusa o Executivo madei-
rense de falhar no cumprimento das metas 
por si próprio estabelecidas de alcançar 
50% de energias produzidas a partir de 
fontes renováveis e considera que a neces-
sidade de criação de um portal de registo 
vai atrasar ainda mais o processo. «Ou seja, 
além do atraso da apresentação do diplo-
ma, os autoprodutores ainda terão de es-
perar mais meses pela criação do portal», 
lamenta o socialista.

O presidente da bancada socialista con-
frontou o secretário da Economia acerca 
da forma «pouco transparente» como têm 
sido atribuídas as licenças e o registo prévio 
na Direção Regional de Economia e Trans-
portes, a qual é potencialmente geradora 
de desigualdades.

Por outro lado, Miguel Iglésias quis saber, 
com a entrada de mais energias renováveis, 
como ficam os contratos com os privados 
nas centrais a fuel no Caniçal (AIE) e com 
o gás natural (GasLink). «Terão os madei-

renses que pagar mesmo que não sejam 
usados?», questionou.

Defendeu, igualmente, que o diploma 
deveria ainda estabelecer critérios de prio-
ridade àquelas Unidades de Produção para 
Autoconsumo instaladas nos últimos anos, 
mas cujo licenciamento para ligação à rede 
e respetivo contrato foi recusado.

O deputado do PS lembrou que 43,4% de 
toda a energia produzida na Região em 2018 
foi produzida por privados, razão pela qual 
questionou Rui Barreto sobre o que levou o 
Governo Regional a fazer a Empresa de Ele-
tricidade da Madeira abandonar a sua prin-
cipal atividade. «Que interesses estão por 
trás de quase metade da produção de ele-
tricidade na Região Autónoma da Madeira? 
Será por este motivo que a manutenção das 
centrais hidroelétricas tem sido deixada ao 
abandono, como podemos constatar com a 
degradação visível a olho nu na Ribeira da 
Janela, na Serra de Água ou na Fajã da No-
gueira?», perguntou.

Dado que o secretário regional da Econo-
mia não respondeu a nenhuma das pergun-
tas colocadas, o Grupo Parlamentar do PS 
garante que irá exercer uma ação de escru-
tínio mais incisiva sobre esta matéria.

Em nome da transparência, Miguel Iglé-
sias exige que seja disponibilizada a infor-
mação de todas as licenças emitidas para a 
produção de eólica e fotovoltaica superio-
res a 1MW (fora do âmbito deste diploma), 
nomeadamente qual a empresa a quem fo-
ram emitidas, quantos postos de trabalho 
criam na Região, qual os efeitos na redução 
dos custos da Eletricidade, quais os auxílios 
do Governo Regional para a sua implan-
tação (arrendamento e cedência de terre-
nos), quais as contrapartidas para a Região 
e por que é que a Empresa de Eletricidade 
não assumiu esses investimentos, como 
fez, por exemplo, com o cabo submarino.

JM/MS
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Uso brutal da força durante a pandemia 
vale queixa contra o Quénia
Quatro organizações não-governamen-
tais (ONG) de direitos humanos, incluin-
do a Amnistia Internacional, apresenta-
ram uma ação coletiva contra o Governo 
queniano por vários casos de violência 
policial durante a pandemia de covid-19, 
que resultaram em mortes.

“Houve vários casos de uso brutal, 
desproporcionado e desnecessário 
da força para impor a ordem durante 

o recolher obrigatório”, disseram as ONG 
Haki Africa, Kituo cha Sheria, Missão In-
ternacional de Justiça-Kenya e Amnistia 
Internacional, numa declaração conjunta.

“Membros da sociedade foram espanca-
dos, alvejados e gaseados, tendo-lhe sido 
causados ferimentos graves. Houve mes-
mo relatos de casas e empresas destruídas, 
saqueadas e extorquidas”, disseram as or-
ganizações após apresentarem a queixa no 
Supremo Tribunal de Milimani, em Nairobi.

Entre os queixosos encontra-se o pai de 
Yassin Moyo, um rapaz de 13 anos que san-
grou até à morte nas primeiras horas de 31 
de março, depois de uma bala da polícia lhe 
ter perfurado o estômago na varanda da sua 
casa, no subúrbio de Huruma, enquanto 
uma patrulha de polícias tentava impor um 
recolher obrigatório decretado dias antes 
pelo Governo para combater a pandemia.

Os queixosos acreditam que nenhuma 
medida para aliviar o novo coronavírus 
pode suspender direitos constitucionais 
como o direito à vida, à dignidade humana, 
ao acesso à justiça ou a inexistência de tor-
tura ou castigos físicos.

Reclamam, por isso, uma compensação 
por parte do Estado por causa da sua in-
capacidade de impedir o uso da força pela 
polícia, bem como um reconhecimento pe-
las forças de segurança de que as suas ações 
foram desproporcionadas.

87 queixas e 15 mortes
Em particular, o processo é dirigido con-

tra o inspetor-geral da polícia, o ministro 
da Administração Interna e o procurador-
-geral do Quénia.

A Autoridade Independente de Monito-
rização da Polícia (IPOA, na sigla em in-
glês) recebeu 87 queixas de abuso policial 
desde que as medidas restritivas contra a 
pandemia começaram em março no país e 
comunicou 15 mortes ligadas a ações poli-
ciais, segundo o seu relatório mais recente, 
datado de julho.

Movimentos civis já tinham contabiliza-
do, em maio, pelo menos 16 pessoas mortas 
em rusgas policiais desde que as restrições 
começaram.

Entre estas mortes está também Vitallis 
Ochilo Owino, um soldador de 39 anos e 
pai de quatro filhos, que se preparava para 
regressar a casa, em 3 de maio, meia hora 
após o início do recolher obrigatório, quan-
do dois polícias o interpelaram.

“Espancaram-no até à morte. Encontra-
ram-no do outro lado da rua e Owino aca-
bou por ficar no chão. Ninguém parou de 
bater”, disse, citado pela agência Efe, Ja-
kton O. Adupa, um dos líderes da área IJK 
no subúrbio de Mathare, Nairobi, onde os 
acontecimentos ocorreram.

JN/MS

Despiste e explosão de 
camião de combustível faz 
vários mortos na Nigéria
Pelo menos 23 pessoas morreram na 
sequência de um acidente com um 
camião carregado com gasolina, que 
explodiu no centro da Nigéria.

O camião perdeu o controlo e atin-
giu vários veículos antes de ex-
plodir e matar várias pessoas, 

incluindo crianças em idade escolar e 
pessoas que esperavam numa paragem 
de autocarro, disse o comandante do 
Corpo de Segurança Rodoviária (FRSC), 
Idris Fika Ali, à agência noticiosa nige-
riana (NAN).

O acidente ocorreu esta quarta-feira 
(23) ao início da manhã. Os bombei-
ros levaram mais de uma hora a chegar 
ao local, apesar de Lokoja, a capital do 
Kogi, a cidade onde ocorreu o acidente, 
ter mais de 250 mil habitantes, noticiou 

o jornal local “Premium Times”.
“É muito triste esta perda trágica de 

vidas, muitos veículos, propriedades e 
outros bens na explosão”, disse o por-
ta-voz do governador de Kogi, Onogwu 
Muhammed, num comunicado.

A falta de manutenção de estra-
das muito más e um comportamento 
de condução imprudente causam um 
grande número de acidentes nas vias 
rodoviárias nigerianas, por onde os hi-
drocarbonetos são mais frequentemen-
te transportados dos estados produtores 
de petróleo, do sul, para o resto do país.

Lokoja é também uma rota de trânsito, 
na estrada que liga a capital federal, Abu-
ja, e a cidade do sul do Benim, capital do 
estado produtor de petróleo de Edo.

JN/MS

Portuguesa morre após ser violada e 
agredida em assalto na África do Sul
Uma portuguesa de 63 anos foi vio-
lentamente agredida num assalto à 
mão armada à sua residência no nor-
te do KwaZulu-Natal, África do Sul, 
acabando por morrer no hospital, re-
velou o cônsul honorário de Portugal 
em Durban.

Segundo Elias de Sousa, “vários 
indivíduos assaltaram a casa” da 
mulher, que foi violada, tendo sido 

transportada ainda com vida para o hos-
pital, onde acabou por morrer.

O cônsul honorário adiantou à agên-
cia Lusa que o crime ocorreu na sema-
na passada, tendo a cidadã portuguesa 
morrido no passado sábado (19).

O cônsul honorário de Portugal em 
Durban explicou que a vítima, Filo-
mena Santos, residia em Vryheid, uma 
pequena cidade mineira a cerca de 350 
quilómetros a norte de Durban, capital 
da província litoral do KwaZulu-Natal.

“No passado havia lá alguns portu-
gueses, recentemente há muito poucos 
e daí a dificuldade em recebermos notí-
cias atuais”, salientou.

De acordo com Elias de Sousa, a famí-

lia da vítima era natural de Leiria, na re-
gião Centro de Portugal, como também 
revelou o Jornal da Madeira, que avan-
çou com a notícia.

“Os pais eram de Leiria e é muito 
natural que [Filomena Santos] tivesse 
nascido cá [na África do Sul]”, referiu, 
acrescentando que Filomena Santos e a 
mãe “estão registadas aqui no consulado 
em Durban”.

O cônsul honorário reconheceu que a 
“maior preocupação neste momento é o 
funeral” da mulher, que “vivia sozinha” 
e com “muitas dificuldades”.

“Duas senhoras que vieram cá ao con-
sulado lamentaram o facto de saberem 
que a senhora precisava de ser ajudada, 
mas que ela não queria receber nada da 
comunidade portuguesa”, referiu Elias 
de Sousa.

Contactado pela Lusa, o comandante 
da esquadra da Polícia de Vryheid, B.B. 
Ndlovu, disse na segunda-feira (21) não 
ter registo do crime.

“Desconheço a ocorrência, não foi re-
portada à nossa esquadra”, salientou à 
Lusa o agente policial sul-africano.

JN/MS

Ministro português manifesta em 
Bissau interesse em aprofundar a 
cooperação bilateral

O ministro dos Negócios Estrangeiros 
português, Augusto Santos Silva, disse 
na quarta-feira (23) que os contactos 
ao “mais alto nível” entre Portugal e a 
Guiné-Bissau significam levar a coope-
ração entre os dois países para um novo 
patamar.

“Estes contactos ao mais alto nível sig-
nificam que nós não vamos começar 
a cooperar, porque cooperamos há 

muitos anos, mas vamos chegar a um novo 
nível, a um novo patamar da cooperação, 
da cooperação propriamente dita, mas 
também da cooperação entre as economias 
dos dois países”, afirmou Santos Silva.

O chefe da diplomacia portuguesa falava 
no Palácio da Presidência, em Bissau, após 
um encontro com o Presidente guineense, 
Umaro Sissoco Embaló.

“Um ponto que foi especialmente im-
portante nesta audiência é aquele relativo 
à maneira como Portugal olha para a África 
Ocidental e a África Ocidental olha para a 
Europa, e como a Guiné-Bissau tem sido 
um elemento muito importante para favo-
recer a relação entre a África Ocidental e a 
Europa na África, e Portugal tem sido um 

elemento muito importante para favorecer 
a relação entre a Europa e a África Ociden-
tal na Europa”, disse o ministro.

No final do encontro, e antes de prestar 
declarações à comunicação social, Augus-
to Santos Silva, o embaixador de Portugal, 
António Alves de Carvalho, e a ministra dos 
Negócios Estrangeiros bissau-guineense, 
Susy Barbosa, bem como vários funcioná-
rios da Presidência guineense, cantaram os 
parabéns a Umaro Sissoco Embaló, que co-
memorou nesse dia o seu aniversário.

“É uma maneira muito expressiva e 
simbólica, porque é a melhor maneira de 
mostrar a grande amizade que une os po-
vos guineense e português, os dois países e 
as mais altas figuras do Estado”, declarou 
Augusto Santos Silva, quando questionado 
sobre a forma como terminou o encontro.

O ministro de Estado e dos Negócios Es-
trangeiros chegou na quarta-feira (23) a Bis-
sau para uma visita de trabalho de 48 horas.

A visita terminou na quinta-feira (24) com 
a participação nas cerimónias do 47.º ani-
versário da independência da Guiné-Bissau, 
declarada em 1973 pelo antigo Presidente 
guineense João Bernardo “Nino” Vieira.

A21/MS
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Envenenou a ex-mulher e filho bebé 
que ainda mamava também morreu
Envenenou carne que a ex-mulher 
comeu antes de amamentar bebé de 
três meses. Mãe e filho morreram. 
Suspeito foi detido e confessou o cri-
me.

Uma mulher de 36 anos e o filho 
de três meses foram encontra-
dos mortos, esta quarta-feira 

(23) de madrugada, em Rio dos Cedros, 
no Vale do Itajaí, região do Estado de 
Santa Catarina, no Sul do Brasil. Os cor-
pos estavam enterrados numa área de 
mata e isolada.

Mãe e filho estavam desaparecidos 
desde 15 de setembro. Foi o filho mais 
velho da vítima, de 17 anos, que de-
nunciou o desaparecimento à polícia, 

depois de a família ter recebido mensa-
gens enviadas do telemóvel da mulher 
que não pareciam escritas por ela.

Na sequência da investigação foi de-
tido um homem, de 34 anos, ex-com-
panheiro da mulher, com quem viveu 
cerca de um ano. O homem acabou por 
confessar que envenenou uma carne 
que a mulher comeu antes de amamen-
tar o filho, pelo que o bebé terá ingeri-
do o veneno através do leite materno e 
também morreu.

Segundo as autoridades, homem terá 
planeado o crime após descobrir que a 
ex-mulher teria um novo relaciona-
mento amoroso.

JN/MS

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, 
disse esta terça-feira (22) que o Brasil é 
vítima de uma “campanha brutal de de-
sinformação sobre a Amazónia”, inter-
vindo na abertura do debate geral na 75.ª 
sessão da Assembleia Geral das Nações 
Unidas (ONU).

“O agronegócio [do Brasil] continua 
pujante e, acima de tudo, possuindo 
e respeitando a melhor legislação am-

biental do planeta. Mesmo assim, somos 
vítimas de uma das mais brutais campa-
nhas de desinformação sobre a Amazónia e 
o Pantanal”, afirmou Bolsonaro.

“A Amazónia brasileira é sabidamente 
riquíssima. Isso explica o apoio de institui-
ções internacionais a essa campanha esco-
rada em interesses escusos que se unem a 
associações brasileiras, aproveitadoras e 
impatrióticas, com o objetivo de prejudicar 
o Governo e o próprio Brasil”, acrescentou 
o chefe de Estado.

A declaração de Bolsonaro responde a 
uma série de críticas que o país sofre devido 
às queimadas e o avanço de ações de des-
florestação em biomas importantes como 
a floresta amazónica e o Pantanal, que se 
acentuaram no seu mandato.

Segundo dados divulgados pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a 
desflorestação da Amazónia, maior floresta 
tropical do mundo, aumentou 34% de agos-
to de 2019 a julho de 2020 em comparação 
com o mesmo período do ano anterior.

Este número anual inclui estações de 
seca e de chuva e também diz respeito a um 
período em que a gestão ambiental já esta-
va totalmente a cargo do Governo liderado 
por Bolsonaro, que tomou posse em 1 de ja-
neiro de 2019.

Já o Pantanal, bioma situado na re-
gião centro-oeste do Brasil, considerado 
a maior planície húmida do mundo e que 
tem 80% da sua área inundada na estação 
chuvosa, vive atualmente a maior seca das 
últimas cinco décadas e tem sido foco de 
grandes incêndios que já destruíram cerca 
de 20% do bioma.

“O nosso Pantanal, com área maior que 
muitos países europeus, assim como a Ca-
lifórnia, sofre dos mesmos problemas. As 
grandes queimadas são consequências ine-
vitáveis da alta temperatura local, somada ao 
acúmulo de massa orgânica em decomposi-
ção”, justificou Bolsonaro ao citar o bioma.

Investigadores e ativistas culpam Bolso-
naro por incentivar a derrubada e venda 
ilegal de madeira, mineradores e especula-
dores de terras nas florestas ao enfraquecer 
a fiscalização ambiental e defender a mi-
neração e a agricultura como maneiras de 
desenvolver a economia do país.

Ignorando estas críticas, o Presidente 
brasileiro disse que o seu país garante a “se-
gurança alimentar a um sexto da população 
mundial”, usando apenas 27% do território 
para a pecuária e agricultura e, portanto, 
isto teria despertado interesse em rivais 
económicos a criticar o Governo brasileiro.

“E, por isso, há tanto interesse em pro-
pagar desinformações sobre o nosso meio 
ambiente. Estamos abertos para o mundo 
naquilo que melhor temos para oferecer, 
nossos produtos do campo. Nunca expor-
támos tanto. O mundo cada vez mais de-
pende do Brasil para se alimentar”, dispa-
rou o líder brasileiro.

Sem citar estudos científicos para com-
provar as suas declarações e contrariando 
diversos especialistas em meio ambiente, 
o Presidente brasileiro negou os incêndios 
florestais e afirmou que a Amazónia é uma 
“floresta é húmida e não permite a propa-
gação do fogo no seu interior”.

“Os incêndios acontecem praticamente 
nos mesmos lugares, no entorno leste da 
floresta, onde o caboclo [descendentes de 
indígenas e brancos] e o índio queimam 
seus roçados em busca de sua sobrevivên-
cia, em áreas já desmatadas”, declarou.

O Presidente brasileiro também frisou 
que a Amazónia é maior que toda a Euro-
pa Ocidental e, portanto, há alguma difi-
culdade em “combater, não só os focos de 
incêndio, mas também a extração ilegal de 
madeira e a biopirataria”.

“Por isso, estamos ampliando e aperfei-
çoando o emprego de tecnologias e apri-
morando as operações interagências, con-
tando, inclusive, com a participação das 
Forças Armadas”, concluiu.

O Brasil abriu, como é tradicional, as in-
tervenções de líderes na Assembleia Geral 
da ONU. Em 2020 a organização multila-
teral celebra 75 anos e o encontro iniciado 
esta terça-feira (22), que tem a pandemia 
de covid-19 como pano de fundo, impe-
diu a presença de todos os participantes, 
levando-a para o formato de videoconfe-
rências.

JN/MS

Bolsonaro diz que Brasil é vítima 
de campanha “brutal” de 
desinformação sobre Amazónia

Alerj aprova continuidade 
do impeachment de Witzel

Caso agora vai para um Tribunal Misto, 
formado por desembargadores e depu-
tados que ainda serão escolhidos. Con-
clusão do processo pode durar meses. 
Em defesa por videoconferência, gover-
nador fez discurso inflamado e se disse 
injustiçado.

A Assembleia Legislativa do Rio de Ja-
neiro (Alerj) deu nesta quarta-feira 
(23) mais um passo no processo que 

pede o impeachment Wilson Witzel (PSC). 
Os deputados aprovaram, por unanimida-
de (69 a 0), o projeto que autoriza a abertu-
ra de um processo de crime de responsabi-
lidade contra o governador afastado.

Agora, o caso vai para um Tribunal Mis-
to formado por cinco deputados e cinco 
desembargadores do Tribunal de Justiça, 
onde será julgado.

Num primeiro momento, o tribunal de-
fine se Witzel deve ser afastado do cargo. 
Depois, se ele cometeu crime de respon-
sabilidade e se deve perder os direitos po-
líticos. Independentemente da decisão do 
Tribunal Misto, Witzel já está afastado do 
cargo por decisão do ministro Benedito 
Gonçalves, do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ).

O ministro diz que o Ministério Público 
Federal (MPF) descobriu uma “sofisticada 
organização criminosa, composta por pelo 
menos três grupos de poder, encabeçada 

pelo governador Wilson Witzel”.
O projeto de resolução aprovado é basea-

do no relatório do relator Rodrigo Bacelar 
(Solidariedade) que defendia a continuida-
de da ação, e recebeu 24 dos 25 votos dos 
integrantes da comissão do impeachment. 
O único parlamentar que não votou está 
com Covid-19 e licenciado.

Witzel era esperado para se defender 
pessoalmente na votação desta quarta-fei-
ra (23), mas ele fez a defesa por videocon-
ferência.

“Eu não me importo de ser julgado e 
submetido a julgamento nenhum porque 
tenho a convicção de que jamais cometi um 
ato ilícito”, disse, em discurso inflamado.

Em sua fala, Wiztel também atacou de-
putados, se emocionou ao falar da mulher 
e demonstrou ter certeza de que a votação 
seria pelo prosseguimento do processo.

“Esta casa está em vias de aceitar, pelo 
visto, né, já é unanimidade, todo mundo já 
falou, então para que eu vou aqui tentar me 
defender? Não posso me defender quando 
os juízes já previamente se manifestaram 
que vão votar sim no meu processo, a mi-
nha denúncia. Que julgamento é esse? Eu 
jamais, como magistrado, manifestei pre-
viamente meu juízo de admissibilidade 
numa denúncia ou numa sentença. Porque 
várias vezes ao final do processo eu absolvi 
o réu”, disse.
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Bens de Navalny congelados 
pela justiça russa
Oficiais de justiça russos congelaram 
as contas e uma parte do apartamento 
do opositor ao governo Alexei Navalny 
quando este permanecia em coma após 
um presumível envenenamento no final 
de agosto, indicou a sua porta-voz.

Através de um vídeo, Kira Iarmych 
indicou que a justiça russa congelou 
em 27 de agosto a parte detida por 

Navalny do seu apartamento em Moscovo, 
e como consequência esta habitação “já 
não pode ser vendida, oferecida ou hipo-
tecada”.

A porta-voz acrescentou que as contas 
do opositor foram igualmente congeladas. 

Contactada pela agência noticiosa AFP, 
Kira Iarmych afirmou que o opositor, 
atualmente na Alemanha após uma hospi-
talização em Berlim, poderá “continuar a 
viver” no imediato nesse apartamento caso 
regresse à Rússia.

Segundo indicou, estas decisões da justi-
ça estão relacionadas com um contencioso 
entre Evgueni Prigojine, um empresário 
considerado próximo do Kremlin, e Naval-
ny e um dos seus aliados, Liubov Sobol.

Em outubro, os dois opositores e a sua 
organização anticorrupção foram conde-

nados a pagar 88 milhões de rublos (978 
mil euros à taxa atual) a uma empresa de 
alimentação escolar.

A empresa moveu um processo judicial a 
Navalny e à sua organização após a divul-
gação de um inquérito que afirma ter ser-
vido alimentos perigosos para a saúde dos 
estudantes.

Designado “o cozinheiro de Putin”, Ev-
gueni Prigojine terá indemnizado esta so-
ciedade e pretende ser reembolsado pelos 
opositores. Em 26 de agosto, indicou em 
comunicado que iria “arruinar” Navalny, 
caso este sobrevivesse.

Militante anticorrupção e fervoroso crí-
tico do Kremlin, Alxei Navalny adoeceu 
gravemente em 20 de agosto a bordo de um 
avião na Sibéria.

Três laboratórios europeus concluíram 
que foi envenenado por um agente neuro-
tóxico do tipo Novitchok, concebido para 
fins militares na época soviética. As acusa-
ções foram rejeitadas por Moscovo.

O opositor saiu na terça-feira (22) do 
hospital de Charité em Berlim, onde rece-
beu tratamento durante um mês. De mo-
mento permanece na Alemanha em perío-
do de convalescença.

JN/MS

Rússia

Em resposta a Trump, líder republicano 
no Senado promete transição pacífica

O líder da maioria republicana no 
Senado dos EUA, Mitch McConnell, 
prometeu uma “transição ordeira”, 
após as eleições presidenciais, em 
resposta a Donald Trump, que recu-
sou comprometer-se com uma trans-
ferência pacífica caso vença o seu 
rival democrata.

“O vencedor da eleição de 3 de no-
vembro será investido em 20 de 
janeiro”, escreveu Mitch McCon-

nell, um aliado de Trump, na rede social 
Twitter. “Haverá uma transição ordei-
ra, como acontece a cada quatro anos 
desde 1792”, garantiu o líder da maioria 
republicana no Senado.

Donald Trump suscitou reações in-
dignadas, mesmo entre os republicanos, 
quando, em resposta a um jornalista, se 
recusou a garantir uma transferência 
pacífica do poder, qualquer que seja o 
resultado da eleição que o opõe ao de-

mocrata Joe Biden.
“Teremos que ver o que se passará”, 

disse Donald Trump, durante uma con-
ferência de imprensa na Casa Branca.

Joe Biden reagiu imediatamente a 
esses comentários do Presidente repu-
blicano. “Em que país vivemos? Isso só 
pode ser uma brincadeira! Quer dizer, 
em que país estamos? Ele diz as coisas 
mais irracionais... Nem sei o que dizer”, 
comentou o candidato democrata.

O senador republicano Mitt Romney, 
que regularmente se opõe ao Presiden-
te, também contestou as afirmações de 
Trump. “A transferência pacífica do 
poder é fundamental para a nossa de-
mocracia; sem ela, tornamo-nos a Bie-
lorrússia. Qualquer sugestão de um pre-
sidente de que pode fugir a esta garantia 
constitucional é impensável e inaceitá-
vel”, escreveu Romney no Twitter.

JN/MS

EUA

Lukashenko nega que posse tenha sido 
secreta apesar dos protestos
O presidente da Bielorrússia, Alexander 
Lukashenko, nega ter realizado uma to-
mada de posse secreta, alegando que 
o anúncio não é obrigatório, apesar de 
a situação ter provocado protestos nas 
ruas e confrontos com a polícia.

“Pelas leis bielorrussas não temos de 
notificar os países ocidentais ou qual-
quer outra pessoa”, disse Alexander 

Lukashenko, citado pela agência estatal 
Belta, acrescentando que cerca de duas mil 
pessoas foram convidadas para a cerimó-
nia, incluindo militares, funcionários do 
Estado e outras autoridades. 

Lukashenko criticou a decisão de vários 
países de não reconhecer a sua legitimida-
de enquanto presidente, após uma eleição 
considerada fraudulenta e a repressão de 
um vasto movimento de protesto.

“Estão a gritar que não nos reconhecem, 
mas nós nunca lhes pedimos que nos reco-
nhecessem, que reconhecessem as nossas 
eleições, que reconhecessem o nosso pre-
sidente reeleito”, afirmou, durante uma 

receção do embaixador chinês e falando 
sempre na primeira pessoa do plural.

A União Europeia, a Alemanha, os Esta-
dos Bálticos, a Polónia e também os Estados 
Unidos sublinharam que não reconhecem 
Lukashenko como presidente legitima-
mente eleito da Bielorrússia. 

Milhares de bielorrussos saíram às ruas 
na quarta-feira (23) após ouvir a notícia da 
tomada de posse de Lukashenko, num ato 
que surpreendeu grande parte da popula-
ção por não ter sido transmitido na televi-
são e que foi seguido de um apelo imediato 
da oposição para serem organizados pro-
testos. Mais de 364 pessoas foram detidas 
durante os protestos na sequência de con-
frontos com a polícia, que utilizou canhões 
de água e gás lacrimogéneo para dispersar 
os manifestantes, recorrendo, em algumas 
ocasiões, à violência para deter manifes-
tantes pacíficos, como se pode verificar em 
imagens divulgadas nas redes sociais, notí-
cia a agência de notícias espanhola Efe.

De acordo com a porta-voz do Ministério 
do Interior da Bielorrússia, Olga Chemoda-

nova, os protestos “assumiram um caráter 
agressivo” e, às vezes, foram acompanha-
dos por confrontos com a polícia em que 
“foram atiradas pedras e outros objetos 
para causar danos corporais”.

Segundo a responsável, os confrontos 
com a polícia envolveram sobretudo jo-
vens com menos de 30 anos.

A organização de direitos humanos bie-
lorrussa Vesná identificou 299 detidos nas 
manifestações da noite de quarta-feira 
(23), embora tenha especificado que a lista 
de pessoas detidas pela polícia ainda está 
em atualização. Segundo a Vesná, as de-
tenções aconteceram sobretudo na capital, 
mas também em cidades como Brest, Mo-
giliov e Gomel. Alguns dos detidos foram 
libertados pouco depois de serem levados 
para as esquadras, embora a maioria con-
tinua sob custódia policial, segundo a orga-
nização humanitária.

Entretanto, o procurador-geral do país, 
Andréi Shved, avisou que todos os que 
comparecerem a eventos não autorizados 
podem ser multados. “A abordagem será 

única: se esteve num ato não autorizado, 
vai pagar uma multa. E os valores serão 
substanciais”, disse.

Segundo a comissão eleitoral da Bielor-
rússia, Lukashenko, no poder há 26 anos, 
foi reeleito com 80,1% dos votos nas elei-
ções de 9 de agosto, resultado rejeitado 
pela oposição e por grande parte dos países 
ocidentais. A líder da oposição no exílio, 
Svetlana Tikhanovskaia, a quem as autori-
dades eleitorais concederam cerca de 10% 
dos votos nas eleições presidenciais, reite-
rou que é a única líder eleita pelo povo.

Tikhanovskaia afirmou na quarta-fei-
ra (23), em reunião por videoconferência 
com alguns deputados da Assembleia Par-
lamentar da Organização para a Segurança 
e Cooperação na Europa (OSCE), que “a to-
mada de posse secreta [de Lukashenko] é 
uma tentativa de tomada do poder”.

“Mas isso significa que, a partir de hoje, 
Alexander Lukashenko deixou de ser o 
presidente legal ou legítimo da Bielorrús-
sia”, disse.

JN/MS
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Um painel de jurados do Kentucky in-
diciou esta quarta-feira (23) apenas um 
polícia por disparar contra apartamen-
tos na vizinhança, mas não avançou 
com acusações contra nenhum polícia 
na morte da jovem negra Breonna Taylor.

Imediatamente após o anúncio do pai-
nel de jurados ao juiz de um tribunal 
de Louisville, no Kentucky, EUA, as 

pessoas que aguardavam com expectativa 
a decisão expressaram a sua frustração e 
responsáveis do Until Freedom, uma das 
organizações que pressionou por acusações 
contra os polícias, escreveram nas redes 
sociais que “não se fez justiça”.

Na rede social Twitter, o advogado da 
família de Breonna Taylor, Ben Crump, 
classificou a decisão como “escandalosa e 
insultosa”.

O presidente da Câmara de Louisville, 
Greg Fischer, já tinha anunciado o recolher 
obrigatório a partir das 21:00 até às 6.30 
horas da manhã seguinte, pedindo às pes-
soas para se manifestarem pacificamente.

Taylor, uma profissional de saúde negra 
de 26 anos, foi baleada várias vezes por uma 
equipa de três polícias que entraram em sua 
casa, com um mandado de busca no âmbito 
de uma investigação de tráfico de droga, em 
13 de março, provocando comoção e indig-
nação popular, num ano em que os Estados 
Unidos foram abalados por violentas mani-
festações contra a violência policial.

O painel de jurados decidiu indiciar o 
polícia Brett Hankison, que já se tinha de-
mitido, de três acusações de “ação perigo-
sa”, puníveis com pena até cinco anos de 
prisão, durante a operação em que entrou 
em casa de Breonna Taylor, mas não apre-
sentou nenhuma acusação contra os outros 
polícias ou pelo assassínio da jovem negra.

Para além de Hankison, dois polícias e um 
detetive entraram na casa de Breonna Tay-
lor, tendo sido transferidos para outros ser-
viços, enquanto aguardam decisão judicial.

No tiroteio, o namorado de Taylor, Ken-
neth Walker, disparou quando a polícia 
entrou em casa, atingindo um dos polícias, 
tendo chegado a ser acusado de tentativa 
de homicídio, mas posteriormente os pro-
curadores retiraram a acusação.

Em 15 de setembro, as autoridades da 
cidade de Louisville abriram um processo 
contra os três polícias, a pedido da mãe de 
Taylor, concordando em pagar-lhe 12 mi-
lhões de dólares (cerca de 10 milhões de 
euros) e em promulgar reformas no sistema 
policial local.

Manifestantes em Louisville e em várias 
outras cidades manifestaram-se, ao longo 
dos últimos meses, exigindo justiça para 
Taylor e para outros afro-americanos mor-
tos às mãos da polícia, tendo recebido o 
apoio de algumas celebridades, incluindo a 
cantora Beyoncé e a apresentadora televi-
siva Oprah.

JN/MS

Nenhum polícia foi indiciado 
pela morte de Breonna Taylor

Virologista alemão diz que verdadeira pandemia da covid-19 
só começou agora
O virologista alemão Christian Drosten, 
cientista de referência e assessor do 
Governo alemão para os temas da co-
vid-19, advertiu esta quarta-feira (23) 
que a “verdadeira pandemia” do novo 
coronavírus só agora está a começar.

“A verdadeira pandemia chega agora. 
Também aqui [na Alemanha]. Quanto 
muito, poderemos falar das lições da 

primeira vaga na Europa”, em que as dife-
renças foram enormes, sublinhou Drosten 
numa entrevista para a Cimeira Mundial da 
Saúde (CMS), que decorrerá em Berlim de 
25 a 27 deste mês num formato semi-pre-
sencial devido à covid-19.

O especialista alemão recomendou que, 
face à forma como a primeira vaga foi com-
batida, se deve alterar a abordagem de luta 

contra a pandemia, para que se possa en-
frentar a situação nos próximos meses.

“É bastante importante informar bem e 
amplamente a população”, frisou Drosten, 
que avisou para os perigos de os políticos 
utilizarem a pandemia nas suas mensagens 
políticas. “Os custos podem ser graves se 
os políticos utilizarem a pandemia nas suas 
mensagens políticas. Isso é muito compli-
cado e o vírus passa imediatamente a fatu-
ra. Podemos ver o que está a acontecer nos 
Estados Unidos”, o país com maior número 
de casos de covid-19 (quase 6,9 milhões) e 
de óbitos (mais de 200 800), observou.

Nos próximos meses, recomendou, e 
para controlar a situação, é necessário “al-
terar as coisas” e também é importante to-
mar “decisões pragmáticas”.

O especialista germânico relativizou 

os discursos sobre o “êxito alemão” no 
combate à pandemia, sustentando que tal 
apenas se deve ao facto de a Alemanha ter 
reagido quatro semanas mais cedo do que 
outros países.

“Reagimos exatamente com os mesmos 
meios. Não há nada em particular que te-
nhamos feito bem. Simplesmente fize-
mo-lo antes. Por isso temos tido êxito”, 
afirmou, negando que as autoridades sani-
tárias alemãs tenham funcionado melhor 
do que as francesas ou que os hospitais ger-
mânicos estejam mais bem equipados do 
que os italianos.

“Se aplicarmos isto ao que vem aí no ou-
tono, então teremos de deixar claro que 
continuamos sem fazer nada melhor que os 
outros”, advertiu.

Drosten deu como exemplo o caso da 

Argentina, onde a pandemia surgiu no in-
verno e, por essa razão, está a ser “muito 
difícil” controlar a propagação da covid-19 
apesar das medidas restritivas.

“Na Alemanha deveríamos olhar de for-
ma muito mais diferenciada e precisa para 
o que se passa no estrangeiro. Temos de 
deixar de discutir assuntos como estádios 
de futebol, algo completamente falacio-
so”, afirmou Por outro lado, Drosten lem-
brou que a ciência goza atualmente de uma 
“grande credibilidade”, mas advertiu que 
tal pode mudar “a qualquer momento”.

“Só no final se saberá como a ciência o 
fez, porque esta pandemia, em primeiro 
lugar, não é um fenómeno científico, mas 
sim uma catástrofe natural”, observou.

JN/MS
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OMS

Menos de 10% da população 
desenvolve anticorpos 
contra a covid-19

Uma percentagem média inferior a 
10% da população desenvolveu an-
ticorpos contra a covid-19, segundo 
estudos da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) divulgados esta quar-
ta-feira (23), que concluem que “a 
maior parte da humanidade ainda é 
suscetível à doença”.

A diretora técnica da OMS para a 
organização do estudo da co-
vid-19, Maria Van Kerkhove, 

esclareceu esta quarta-feira (23), citada 
pela agência noticiosa Efe, que existem 
centenas de estudos de soroprevalência 
com resultados muito diferentes e que, 
“por isso, é difícil chegar a conclusões 
categóricas, mas em princípio mostram 
que mais de 90% dos indivíduos per-
manecem livres de anticorpos”.

“Analisando estes casos coletiva-
mente, parece que menos de 10% das 
pessoas mostram evidências de terem 
sido infetadas. Então a maioria do mun-
do ainda é suscetível e todos os tipos de 
ações continuam a ser aplicadas para 

prevenir o contágio”, respondeu a es-
pecialista, numa ronda de perguntas de 
internautas nas redes sociais.

A especialista norte-americana es-
clareceu que em alguns estudos com 
trabalhadores da saúde foram deteta-
dos percentuais mais elevados de pes-
soas com anticorpos, entre 20% e 25%, 
e em algumas áreas específicas, como 
por exemplo nos subúrbios de alguns 
países, foram obtidas soroprevalências 
superiores a 40%.

Van Kerkhove também indicou que 
existem resultados diferentes nos testes 
de medição da resistência desses anti-
corpos, uma vez que algumas investi-
gações mostram que sua eficácia contra 
o vírus diminui após um certo tempo, 
enquanto outras indicam que não varia.

“Em qualquer caso, com outros coro-
navírus que causam constipações, SARS 
ou MERS, está provado que os anticor-
pos não são permanentes, então isso 
também pode ocorrer com a covid-19”, 
concluiu a especialista.
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CANDIDO FARIA
SRS, ABR, Hon. B.A.
Real Estate Broker

416.459.2007
candido@candidofaria.ca
www.CandidoFaria.ca

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

Uma das grandes surpresas desta pri-
meira jornada foi a derrota do Vitória 
SC, em casa, frente ao Belenenses. Má 
estreia para Tiago Mendes não só no co-
mando técnico dos vimaranenses, como 
também na sua primeira partida enquan-
to treinador principal de uma equipa de 
futebol. Nem o “Harry Potter” Quaresma, 
lançado aos 62’, teve “magia” suficiente 
para evitar a derrota.

O único golo da partida, que valeu a 
vitória aos Azuis, foi apontado por 
Phete aos 47’.

Depois da desilusão em Salónica, para a 
Liga dos Campeões, o Benfica entrou em 

grande no campeonato, goleando o Fa-
malicão por 5-1.

Na sua estreia, Waldschmidt acabou 
por ser a figura do encontro, apontando 
dois (que por pouco não foram três) dos 
cinco golos: o primeiro aconteceu aos 19’ 
depois de um grande passe entre linhas 
de Vertonghen para Darwin. O ponta 
de lança uruguaio colocou Waldschmidt 
na cara do golo e este, com um toque de 
grande classe, pica a bola por cima de 
Zlobin.

Dois minutos depois foi a vez de Ceboli-
nha, à entrada da área, rematar a contar. 
Aos 42’, Grimaldo fez o terceiro de livre 
direto, e aos 52’, após grande confusão na 
área famalicense, a bola sobrou para Rafa 
que marcou o quarto para os encarnados. 
O alemão Waldschmidt bisou aos 66’ e 
fechou a contagem para os encarnados. 
Já a equipa sensação da última época só 
respondeu a esta mão cheia de golos aos 
67’, pelo ex-Benfica Guga.

Nacional e Boavista marcaram, literal-
mente, meia dúzia de golos, divididos em 
partes iguais.  O comando do marcador 
foi alterando: os axadrezados foram os 
primeiros a marcar, aos 19’, por Gustavo 
Sauer, mas Brayan Riascos, aos 28’, e João 
Vítor, aos 36’, operaram a reviravolta. O 
tento de Ricardo Mangas, aos 45+2’, e o 
bis de Sauer aos 60’ voltaram a colocar 
a equipa de Vasco Seabra na frente, mas 
Camacho, aos 90+2’, voltou a colocar 
tudo como começou - em igualdade pon-
tual. 

O detentor do título, o FC Porto, iniciou 
esta nova época com uma vitória por 3-1 
frente ao Braga. Ainda que tenham en-
trado com o pé esquerdo, depois de An-
dré Castro ter colocado os Guerreiros do 
Minho em vantagem aos 20’, os dragões 
não baixaram os braços e aos 45+1 che-
garam ao empate. Alex Telles cruzou, 
Sérgio Oliveira saltou e, de cabeça, fez o 
1-1. Apenas dois minutos depois, grande 
penalidade assinalada a favor dos portis-
tas, depois de Marega ser travado em falta 
dentro de área por Raúl Silva - Alex Telles 
foi chamado à cobrança e não vacilou. 

Já perto dos 90’, Taremi sofreu nova 
grande penalidade e Alex Telles (quem 
mais?) voltou a não desiludir e fechou o 
resultado em 3-1.

Os cónegos bateram, em Moreira de 
Cónegos, o regressado Farense por duas 
bolas a zero. 18 anos depois, os algarvios 
voltaram a competir no principal escalão 
do futebol português mas não foram fe-
lizes na estreia, que contou com um golo 
madrugador dos cónegos, apontado aos 
2’ por Fábio Abreu, com a expulsão de 
Defendi aos 49’ e com o segundo tento 

dos anfitriões aos 55’, anotado por Pedro 
Nuno. 

O Farense “caiu” para o final da tabela, 
onde se junta ao Vitória SC, Braga, Marí-
timo e Famalicão.

As partidas que opuseram o Tondela ao 
Rio Ave e o Portimonense aos Paços de 
Ferreira terminaram ambas empatadas a 
uma bola. 

No Estádio João Cardoso foram os da 
casa quem começou melhor, tendo che-
gado ao golo logo aos 9’ - depois de um 
canto batido do lado direito Ricardo Al-
ves surge a cabecear a bola para o fundo 
das redes vilacondenses. O Rio Ave cor-
reu atrás do prejuízo e foi avassalador na 
segunda parte: no entanto, e ainda que 
com 69% de posse de bola, foi só ao cair 
do pano (90+3’) que a equipa agora trei-
nada por Mário Silva chegou ao golo, por 
intermédio do japonês Meshino.

Já em Portimão assistiu-se a um verda-
deiro final de jogo impróprio para cardía-
cos… Os visitantes colocaram-se em van-
tagem aos 45+2’ graças a um autogolo de 
Lucas Possignolo, mas os algarvios con-
seguiram chegar ao empate aos 52’, com 
um tento do avançado brasileiro Fabrício. 
Depois de boas oportunidades de parte a 
parte, o árbitro da partida reverteu um 
penálti para o Portimonense e assinalou 
outro, desta vez favorável ao Paços de 
Ferreira, mas Samuel defendeu o remate 
de Douglas Tanque. 

O jogo entre Sporting e Gil Vicente 
acabou por ser adiado devido a casos po-
sitivos de Covid-19 em ambos os clubes, 
sendo que, segundo a Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional, se realizará na se-
mana de 12 a 16 de outubro.

Inês Barbosa
Opinião

“Cuspe de gárgula!”



I LIGA

Morreu aos 55 anos o antigo 
internacional português Jaime Alves

Liga portuguesa sem espaço 
para os sub-21

O antigo internacional português Jaime 
Alves, que fez grande parte da sua car-
reira no Boavista, faleceu esta segunda-
-feira (21), aos 55 anos, vítima de doença 
prolongada, revelou a Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF).

Natural de Espinho, Alves, que atua-
va tanto a defesa como médio direi-
to, iniciou a sua carreira no Spor-

ting de Espinho, seguindo depois para o 
Boavista, clube que representou durante 

12 temporadas. Pelo meio, passou uma 
época no Vitória de Guimarães.

“A FPF expressa o seu profundo pesar 
pelo desaparecimento de Jaime Alves, en-
viando as mais sinceras condolências à fa-
mília enlutada”, escreveu o organismo no 
seu site oficial.

Durante os anos 80 e 90, Jaime Alves 
vestiu a camisola da seleção nacional em 
três ocasiões e conquistou uma Supertaça 
ao serviço do Boavista.

JN/MS

De acordo com um estudo do CIES, o 
principal campeonato do futebol portu-
guês é dos que dá menos tempo de jogo 
a futebolistas com menos de 21 anos.

O Observatório do Futebol divulgou 
esta segunda-feira (21) um estudo 
que coloca a liga portuguesa na cau-

da dos campeonatos que dão mais tempo 
de jogo aos jogadores com idade igual ou 
inferior a 21 anos.

De acordo com o estudo, que mede a per-
centagem de minutos dados a atletas sub-
21 desde a época 2015/2016, o campeonato 
português ocupa o 59.º posto entre as 80 
principais ligas do mundo e, entre as euro-
peias, está no 41.º lugar entre 49.

Os campeonatos que mais apostam em 
futebolistas sub-21 são os da Estónia (31,1 
por cento), da Letónia (27,2 por cento) e da 
Eslovénia (26,4 por cento). Pelo contrário, 
a China é o país que menos minutos dá a jo-
vens (3,9 por cento), seguida pela Turquia 
(4,1 por cento) e pela Arábia Saudita (4,6 
por cento).

JN/MS

Luisão operado após sofrer 
uma queda em casa

Governo mantém futebol “fechado”
face ao aumento de casos de covid-19

O ex-jogador e atual diretor técnico do 
Benfica revelou, no passado domingo 
(20), que foi operado após sofrer uma 
queda em casa. Luisão sofreu “algu-
mas lesões” e agradeceu as mensa-
gens recebidas.

Recorde-se que o diretor técnico es-
teve ausente nos dois primeiros jo-
gos oficiais dos encarnados: primei-

ro frente ao PAOK, que ditou a eliminação 
do Benfica da Liga dos Campeões, e depois 
frente ao Famalicão no arranque da Liga, 
duelo que as águias venceram por 5-1.

“Tudo vai ficar bem em nome de Je-
sus. Logo estarei de volta e o sofrimento 
por estar afastado (internado) devido a 
uma queda em casa e bater com a ca-
beça causando algumas lesões, irá se 
transformar em mais motivação. Isso 
foi há uma semana atrás e infelizmente 
eu nem conseguia pegar no telefone... 
Agradeço pelas mensagens de todos do 
fundo do meu coração”, escreveu Lui-
são nas redes sociais.

JN/MS

O secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, António Lacerda Sales, assu-
miu esta quarta-feira (23) à noite que, 
face ao aumento diário de casos de 
infeção por covid-19 em Portugal, os 
jogos de futebol vão continuar a ser 
disputados à porta fechada.

“Quando for a altura certa, embora 
não saibamos quando será, abri-
remos [as bancadas] com certeza. 

Mas, para já, com estes números e esta 
tendência crescente, não é previsível que 
tal aconteça, embora possa haver modi-
ficações que nos levem a tomar outras 
decisões”, afirmou Lacerda Sales, em 
entrevista à SIC Notícias.

O governante afirmou que a questão 
será avaliada pelo Governo, juntamente 
com a Federação Portuguesa de Fute-
bol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional (LPFP), mas sempre “de-
pendendo da evolução epidemiológica” 
no país.

“Não podemos dar sinais contrários 
à epidemia, ao aumento do estado de 
contingência do país. Seria mau que 
quem quer que seja tente dar indicado-
res contrários à evolução epidemiológica 

no país”, vincou António Lacerda Sales, 
referindo que “as pessoas podem ver fu-
tebol na televisão, em casa”.

De resto, o secretário de Estado Adjun-
to e da Saúde salientou que “o comporta-
mento [das pessoas] no futebol é sempre 
de grandes emoções e paixões”, embora 
ressalvando que “os adeptos portugueses 
sabem comportar-se, são disciplinados e 
têm consciência cívica”.

Na segunda-feira (21), o presidente da 
LPFP, Pedro Proença, confirmou que o 
organismo apresentou ao Governo uma 
proposta para voltar a preencher as ban-
cadas “até uma capacidade máxima de 
30%” e lamentou que a proposta não te-
nha sido aceite.

Contudo, Proença mostrou-se espe-
rançado de que esse cenário possa ser al-
terado no início de outubro: “Foi-nos dito 
que na reunião de dia 2 [de outubro] obte-
ríamos da parte do Governo uma solução 
que fosse integradora dos espetadores nos 
estádios, portanto é isso que esperamos 
que aconteça dentro de uma normalida-
de e de uma evolução epidemiológica que 
ditará as regras neste aspeto.”

JN/MS
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Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales

Fábio Silva
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Santa Clara vence Marítimo no 
regresso da Liga aos Açores
O Santa Clara venceu (2-0), no pas-
sado domingo (20), o Marítimo na jor-
nada inaugural da Liga que marcou o 
regresso da competição profissional 
aos Açores, após a interrupção devido 
à covid-19.

Dois golos de Thiago Santana, aos 
57 e 72 minutos, bastaram à equi-
pa açoriana para somar os primei-

ros pontos da nova época, formação que 
concluiu o campeonato passado a jogar 
no continente, tendo efetuado os jogos 

como anfitriã na Cidade do Futebol, em 
Lisboa.

Com esta vitória, o Santa Clara junta-se 
no comando do campeonato às outras três 
equipas para já vitoriosas na ronda, Ben-
fica, F. C. Porto, Moreirense e Belenenses 
SAD, enquanto o Marítimo está no fun-
do da tabela com Vitória de Guimarães, 
Sporting de Braga, Farense, Marítimo e 
Famalicão. Gil Vicente e Sporting não ain-
da não jogaram esta ronda.
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A Academia do Sporting vai passar a ter 
o nome de Cristiano Ronaldo, futebolista 
criado no clube, como forma de home-
nagear o “melhor jogador português de 
todos os tempos”.

“O bom filho a casa torna e a casa que fez 
crescer Cristiano Ronaldo acolhe agora 
o seu nome em homenagem àquele que 

se tornou o melhor jogador português de to-
dos os tempos, melhor jogador do mundo 
galardoado com cinco Bolas de Ouro e capi-
tão da seleção nacional campeã da Europa e 
da Liga das Nações”, lê-se numa nota publi-
cada no site oficial do clube.

Nascido na Madeira, Ronaldo chegou 
ao Sporting com apenas 12 anos e, cinco 

anos depois, estreou-se na equipa prin-
cipal dos ‘leões’.

“A Academia imortalizará assim o 
nome do maior símbolo de sempre que 
formou e que será inspiração a seguir 
para todos os mais jovens talentos. Em 
data a anunciar, e assim que as condi-
ções o permitam, o clube fará a inaugu-
ração oficial”, acrescentou.

O Sporting explicou ainda que esta de-
cisão “enquadra-se num projeto de reco-
nhecimento a várias referências do clu-
be, incluindo alguns dos maiores talentos 
produzidos pela Academia, cujos campos 
de treino receberão os seus nomes”.

 
JN/MS

Portimonense e Paços de Ferreira em-
pataram (1-1), esta segunda-feira (21), 
em jogo da primeira jornada da Liga, que 
acabou com muita polémica, muito vi-
deoárbitro e com um penálti desperdiça-
do no nono minuto das compensações.

Em Portimão, os pacenses adianta-
ram-se no marcador em cima do in-
tervalo, quando Possignolo marcou 

na própria baliza, mas a equipa da casa rea-
giu na segunda parte e foi o reforço Fabrício 
a empatar.

Os últimos minutos foram muito ani-
mados e polémicos: primeiro um penálti 

assinalado a favor do Portimonense foi 
revertido com recurso ao videoárbitro; 
depois as imagens voltaram a ser decisi-
vas, desta vez para assinalar uma grande 
penalidade a favor do Paços de Ferreira. 
Aos 90+9 minutos, Samuel defendeu o 
remate de Douglas Tanque e segurou o 
empate.

A primeira jornada da Liga ficará com-
pleta com o Sporting-Gil Vicente, jogo 
que foi adiado devido aos casos de Co-
vid-19 nas duas equipas.

 
JN/MS

Academia do Sporting passa a ter 
o nome de Cristiano Ronaldo

Muito VAR e empate entre 
Portimonense e Paços

Sporting-Gil Vicente oficialmente 
adiado para entre 12 e 16 de outubro
A Liga Portuguesa de Futebol Pro-
fissional confirmou na passada sex-
ta-feira (18) o adiamento da partida 
entre o Sporting e o Gil Vicente, agen-
dado para o passdo sábado (19), para 
a semana de 12 a 16 de outubro.

“O encontro entre Sporting CP e Gil 
Vicente FC, referente à 1.ª jornada 
da Liga NOS, será realizado em data 

e hora a designar, na semana de 12 a 16 de 
outubro de 2020”, anunciou o organismo 
que gere o futebol profissional em nota 
publicada no site oficial.

Os resultados dos testes realizados na 
passada terça (15) e sexta-feira (18) ao 
plantel e staff gilistas deram todos nega-
tivos, avançou o Gil Vicente.
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O F. C. Porto começou, no passado sá-
bado (19), a defesa do título com uma 
vitória de reviravolta sobre o Sporting 
de Braga, embalada por um bis de Alex 
Telles.

Depois de os minhotos terem inau-
gurado o marcador, aos 21 minu-
tos, por intermédio de Castro, os 

dragões, deram corpo à remontada, com 
os golos de Sérgio Oliveira, aos 45+1, e 
Alex Telles, que bisou, aos 45+4 e 89, am-
bos de grande penalidade.

Com este resultado na ronda inaugural 
do campeonato, o F. C. Porto junta-se ao 
Benfica, que na passada sexta-feira (18) 
venceu em Famalicão (5-1), e ao Bele-
nenses SAD, que venceu (1-0) em casa do 
Vitória de Guimarães, também na passa-
da sexta-feira (18), no comando da pro-
va, todos com três pontos, enquanto os 
bracarenses ficam na parte baixa da ta-
bela, com famalicenses e vimaranenses.

Os azuis e brancos, apostando num 
onze de continuidade em relação à época 
passada, com os reforços Taremi, Evanil-
son ou Zaidu no banco de suplentes, até 
entraram no jogo a fazer jus ao estatuto 
de detentor do título, assumindo o con-
trolo do desafio e pressionando, desde 
cedo, o adversário.

Marega mostrou-se, nesses momen-
tos iniciais, muito ativo, protagonizando 
boas desmarcações e um par de remates 
perigosos, que deixaram os primeiros 
alertas aos minhotos.

Ainda antes do quarto de hora, os por-
tistas chegaram a introduzir a bola na 
baliza adversária, numa boa jogada de 
envolvência, trabalhada por Corona e 
Marega e finalizada por Otávio, mas com 
o videoárbitro a invalidar o lance por fora 
de jogo.

O Sporting de Braga, que surgiu com 
os reforços Castro e Al Musrati no onze, 
não tinha conseguido, até então, encai-
xar os seus contra-ataques, mas revelou-
-se letal na primeira jogada consistente 
que desenhou, conseguindo inaugurar o 
marcador, aos 21 minutos.

Também numa jogada de envolvência, 
construída por Ricardo Esgaio e Sequeira, 
o reforço Castro surgiu à entrada da área 
para desferir um remate certeiro, embo-
ra não festejando o 1-0, pela ligação emo-
cional ao F. C. Porto, que representou na 
fase inicial da carreira.

O lance desestabilizou os dragões, que, 
dois minutos depois, viram o bracarense 
Abel Ruiz introduzir a bola na baliza por-
tista, mas com o lance a ser invalidado 
por fora de jogo.

Apesar do calafrio, o F. C. Porto só con-
seguiu responder à contrariedade já no 
período de descontos, operando a revira-
volta em menos de três minutos.

Aos 45+1, Sérgio Oliveira desviou de 
cabeça um cruzamento de Alex Telles, 
para resgatar o empate, e, aos 45+4, foi o 
defesa brasileiro a colocar a equipa por-
tuense em vantagem, apontando o 2-1, 
numa grande penalidade a castigar falta 

de Raul Silva sobre Marega.
Logo após o intervalo, os minhotos 

reentraram no jogo apostados em recu-
perar e, em dois minutos, Ricardo Horta, 
depois de tirar dois adversários do cami-
nho, surgiu isolado frente o guarda-redes 
Marchesin, mas desperdiçou rematando 
por cima.

Em vantagem, os azuis e brancos não 
foram tão pressionantes, chegando até a 
dar a iniciativa ao Sporting de Braga, para 
poder, depois, explorar, em contra-ata-
que, os espaços deixados pelo adversário.

Nesta toada, o desafio perdeu alguma 
intensidade, até porque os minhotos, 

mesmo com a entrada do reforço Schet-
tine integrado no ataque e desfazendo o 
inicial esquema de três centrais, sentiam 
dificuldades na definição final das suas 
movimentações ofensivas.

Perante a incapacidade do adversá-
rio em chegar ao empate, o F. C. Porto 
acabou por desfazer as dúvidas sobre o 
desfecho do jogo já aos 89 minutos, com 
Alex Telles a ‘bisar de grande penalidade, 
para o 3-1, após falta de Tormena sobre 
Taremi, que, um minuto após ter entrado 
para se estrear de ‘dragão’ ao peito, foi 
derrubado na área.

SB Nation/MS

Bis de Alex Telles embala 
reviravolta do F. C. Porto 
sobre o Braga 
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Moreirense vence Farense no regresso 
dos algarvios à Liga
O Moreirense entrou, no passado do-
mingo (20), da melhor maneira na Liga 
ao receber e vencer (2-0) o Farense, num 
jogo que marcou o regresso dos algar-
vios ao escalão maior 18 anos depois.

A formação de Moreira de Cónegos, 
que por seu turno tem-se estabiliza-
do na primeira divisão, adiantou-se 

cedo no marcador, logo aos dois minutos, 
por Fábio Abreu, tendo Pedro Nuno, aos 
55, anotado o golo da tranquilidade, numa 
altura em que os algarvios já jogavam com 
menos uma unidade, depois da expulsão, 
aos 49 minutos, do guarda-redes Defendi.

JN/MS
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Nacional e Boavista empatam 
em jogo com seis golos
Nacional e Boavista empataram (3-3), 
no passado sábado (19), na primeira 
jornada da Liga, em jogo marcado pe-
los muitos golos e pela alternância no 
comando do marcador.

Começaram melhor os axadrezados, 
que se adiantaram aos 19 minutos, 
por Gustavo Sauer, mas os insula-

res reagiram e deram a volta ao marca-
dor, com golos de Brayan Riascos, aos 28, 

e de João Vítor, aos 36.
Ricardo Mangas, aos 45+2, e de novo 

Gustavo Sauer, aos 60, voltaram a virar 
e deixaram os boavisteiros novamente 
no comando, mas o regressado Nacional 
ainda conseguiu evitar a derrota, com 
um tento de Camacho, aos 90+2.
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Luís Filipe Vieira está largamente à fren-
te de Rui Gomes da Silva e de Noronha 
Lopes numa sondagem da Aximage para 
o JN sobre as eleições à presidência do 
Benfica. De acordo com a pesquisa, 
efetuada antes do afastamento dos en-
carnados da Liga dos Campeões e de 
se saber que Vieira é acusado na Opera-
ção Lex, o líder das águias reúne 81,2% 
de favoritismo no universo benfiquista, 
contra apenas 3,3% de Gomes da Silva 
e de 2,7% de Noronha Lopes. Estas per-
centagens refletem a ideia dos inquiri-
dos sobre quem irá ganhar as eleições.

O atual timoneiro também está em 
vantagem em termos de notorieda-
de sobre os dois possíveis candida-

tos eleitorais, o que se explica por estar na 
esfera mediática nos últimos 17 anos, pre-
cisamente quando chegou à presidência do 
Benfica. Se Rui Gomes da Silva ganhou al-
guma atenção por ser comentador despor-
tivo afeto às águias, o mesmo não se pode 
dizer sobre Noronha Lopes, que nunca teve 
palco mediático apesar de ser um gestor de 
referência do grupo McDonalds.

Por apenas ter assumido a candidatura 
no último mês, Francisco Benitez não foi 
considerado na sondagem, assim como 
Bruno Carvalho, cuja candidatura está 
em fase de apreciação. A amostra teve 
603 entrevistas efetivas, distribuídas pelo 
continente e ilhas.

Clube encarnado vai a votos no próxi-
mo mês

As eleições no Benfica vão decorrer no 
próximo mês mas, até ao momento, não 
há data marcada. Ao que o JN apurou, 
essa informação vai ser divulgada mui-
to em breve por Virgílio Duque Ferreira, 
presidente da Mesa da Assembleia Geral 
do clube, que tem a responsabilidade de 
escolher o dia. Os últimos sufrágios no 
Benfica têm decorrido sempre em outu-
bro, casos de 2009, 2012 e 2016, nos pa-
vilhões situados junto ao Estádio da Luz.

JN/MS

Vieira lidera sondagem 
às eleições das águias

Benfica estreia-se na Liga 
com goleada em Famalicão
O Benfica de Jorge Jesus entrou com 
o pé direito na edição 2020/21 da Liga, 
ao golear, fora de portas, o Famali-
cão, por 5-1, no encontro que abriu 
a competição, com destaque para os 
três golos apontados pelos reforços 
Waldschmidt e Everton Cebolinha.

O alemão Gian-Luca Waldschmidt 
marcou o primeiro golo do cam-
peonato, colocando as águias em 

vantagem na deslocação a Vila Nova de 
Famalicão logo aos 19 minutos.

Na resposta Guga teve o empate nos 
pés para os minhotos, mas num contra-
-ataque rápido, dois minutos depois de 
o marcador ser inaugurado, o brasileiro 
Everton Cebolinha fez o segundo golo 
para a equipa treinada por Jorge Jesus.

O terceiro tento do Benfica surgiu 
por Grimaldo aos 42 minutos, vanta-

gem que não sofreu mais alterações até 
à pausa.

No recomeço do encontro, o Fama-
licão poderia ter reduzido, mas foi a 
equipa lisboeta a consolidar o trunfo, 
num golo de Rafa Silva, aos 52 minutos.

O Benfica continuou dono e senhor 
da partida e o quinto tento não tardou, 
com o alemão Waldschmidt a bisar, aos 
66 minutos.

Os locais reduziram para 5-1 aos 67 
minutos, por Guga, assistido por Rúben 
Lameiras.

Até ao final, o Famalicão tentou che-
gar com perigo à baliza contrária, podia 
ter marcado mais um golo, mas conti-
nuaram a ser as águias a mandar na 
partida e a gerir sem grandes dificulda-
des a vantagem até ao final.

JN/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

OS MELHORES DO MUNDO NASCEM AQUI
REGISTER TODAY
OCTOBER RECREATIONAL

PROGRAM NOW OPEN

MORE INFORMATION
SPORTINGFCTORONTO.COM

SportingFCAcademy
scp_toronto
SCP_Toronto

416.516.6816
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O Sporting garantiu esta noite de quin-
ta-feira (24) a presença no play-off da 
Liga Europa, ao vencer os escoceses 
do Aberdeen, por 1-0, em Alvalade, no 
encontro único da terceira pré-elimina-
tória. Tiago Tomás estreou-se a marcar 
nas competições europeias.

O único golo do encontro foi apon-
tado pelo jovem avançado, aos 8 
minutos, tornando-se no segundo 

jogador mais novo de sempre a marcar nas 
competições europeias pelo Sporting, com 
18 anos, três meses e nove dias (Litos foi o 
mais jovem, com apenas 17 anos).

Apesar de marcar cedo e ter o ascen-
dente nos primeiros 45 minutos, o con-

junto leonino não criou grandes situações 
de perigo.

No segundo tempo, o Sporting conti-
nuou a mandar no jogo, frente a um ad-
versário pouco agressivo na frente, contu-
do também não revelou grande inspiração 
ofensiva para conseguir um desfecho mais 
tranquilo e quase a acabar não se livrou de 
um valente susto.

Com este triunfo, os leões seguem para 
os play-offs da Liga Europa, fase na qual 
vão defrontar os austríacos do LASK Linz, 
numa partida agendada para 1 de outubro.

JN/MS 

O Tottenham, treinado pelo português 
José Mourinho, está no play-off da Liga 
Europa, depois desta noite de quinta-fei-
ra (24) ter derrotado, fora de portas, os 
macedónios do Shkendija, por 3-1. Os 
italianos do AC Milan e os austríacos do 
LASK Linz vão discutir o acesso à fase 
de grupos com o Rio Ave e Sporting.

Os “spurs” não se livraram de um 
susto na Macedónia, quando viram 
Nafiu empatar aos 55 minutos, de-

pois do extremo direito argentino Erik La-
mela ter adiantado a equipa logo aos cinco 
minutos.

No entanto, o extremo esquerdo sul-co-
reano Heung-Min Son e o ponta de lança 

inglês Harry Kane garantiram o triunfo 
dos londrinos, com golos aos 70 e 79 mi-
nutos.

Nos play-offs, agendados para 1 de ou-
tubro, o Tottenham recebe os israelitas do 
Maccabi Haifa, que se impuseram, fora, 
aos russos do Rostov, por 2-1.

Quanto aos adversários das equipas 
portuguesas na próxima face, o AC Milan 
venceu os noruegueses do Bodo Glimt, por 
3-2, e viaja até Vila do Conde para discutir 
o apuramento para a fase de grupos.

Por seu lado, os austríacos do LASK Linz 
golearam os eslovacos do LASK-Dunajska 
Streda, por 7-0, e decidem a qualificação 
em Alvalade.  

JN/MS 

LIGA EUROPA 

Tiago Tomás coloca 
Sporting no play-off 
da Liga Europa

Tottenham no play-off 
e AC Milan e LASK no 
caminho de Rio Ave e 
Sporting
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O Rio Ave está nos play-offs da Liga 
Europa, depois de ter vencido, fora, os 
turcos do Besiktas, por 4-2 nas grandes 
penalidades, depois do empate a uma 
bola no final do tempo regulamentar e 
prolongamento.

Os turcos adiantaram-se no marca-
dor por Guven Yalcın, de cabeça, 
aos 15 minutos, uma vantagem 

que conseguiram segurar até bem perto 
do final.

A equipa comandada por Mário Silva 
nunca baixou os braços, teve maior caudal 
ofensivo, foi à procura do golo, levou duas 
bolas aos ferros e a cinco minutos dos 90 
chegou ao tão desejado empate.

Num cabeceamento certeiro, o avançado 
Bruno Moreira respondeu da melhor forma 
a um cruzamento de Carlos Mané, da direita 
com o pé esquerdo. Estava feito o 1-1.

Já nos descontos Kieszek evitou o se-
gundo golo do Besiktas, levando a decisão 

para o prolongamento.
No tempo extra, as duas equipas tive-

ram oportunidades para marcar, com 
destaque para Carlos Mané, que nos úl-
timos instantes viu o guarda-redes turco 
Utku Yuvakuran negar-lhe o golo e levar 
a decisão para a lotaria dos penáltis.

Nas grandes penalidades Mensah e 
Gokhan Tore marcaram para o Besiktas, 
enquanto Welinton atirou para a bancada 
e Larin viu Kieszek defender.

Já pelo Rio Ave, Bruno Moreira, Santos, 
Jambor e Reis converteram todos os cas-
tigos máximos e colocaram a equipa no 
play-off da Liga Europa.

O último obstáculo até à fase de grupos 
será o AC Milan, que bateu os noruegueses 
do Bodo Glimt, por 3-2. A partida está mar-
cada para 1 de outubro, em Vila do Conde.

JN/MS

Rio Ave garante play-off na Liga Europa nos penáltis
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O tenista português João Sousa desceu, 
esta terça-feira, para a 77.ª posição no 
“ranking” mundial, a sua pior classifica-
ção em mais de dois anos, com o cana-
diano Denis Shapovalov a estrear-se no 
“top-10”.

Num ano ainda sem qualquer vitó-
ria em primeiras rondas de quadros 
principais, o vimaranense desceu 

três posições em relação à última atualiza-
ção da hierarquia ATP, ficando na sua pior 
posição desde 19 de março de 2018.

Portugal mantém mais três tenistas 
no”’top-200”, com Pedro Sousa a descer 
para 113.º, João Domingues a cair para 
160.º, enquanto Frederico Silva se man-

teve na 193.ª posição.
No “top-10”, a única novidade é a su-

bida de Shapovalov para 10.º lugar, o 
melhor de sempre, com o sérvio Novak 
Djokovic, que na segunda-feira (21) ven-
ceu o Masters 1000 de Roma, a manter 
a liderança, seguido do espanhol Rafael 
Nadal e do austríaco Dominic Thiem.

No “ranking” feminino, a australiana 
Ashleigh Barty mantém-se no topo, se-
guida da romena Simona Halep e da japo-
nesa Naomi Osaka, com a ucraniana Elina 
Svitolina a ultrapassar a norte-americana 
Sofia Kenin no quinto posto.

 
JN/MS
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João Sousa cai para pior posição 
no “ranking” mundial em mais de 
dois anos

Tenista japonesa Naomi Osaka 
desiste de Roland Garros
A tenista japonesa Naomi Osaka, que 
venceu o último Open dos Estados 
Unidos, anunciou que não vai disputar 
o torneio de Roland Garros, devido a 
problemas musculares.

“Infelizmente não vou poder dispu-
tar Roland Garros este ano. A minha 
coxa ainda não está recuperada e 

não tenho tempo para me preparar para 
a terra batida”, escreveu a atleta, de 22 
anos, na rede social Twitter.

“Estes dois torneios são muito próxi-
mos um do outro”, acrescentou a número 

três do “ranking” mundial.
Naomi Osaka venceu em 12 de setem-

bro, em Nova Iorque, o seu terceiro tor-
neio do Grand Slam, ao derrotar a bielor-
russa Victoria Azarenka, na final.

O Open dos Estados Unidos decorreu 
entre 31 de agosto e 13 de setembro, com 
a final individual feminina no dia 12, en-
quanto que o torneio de Roland Garros se 
vai disputar entre 21 de setembro e 11 de 
outubro.
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O ciclista esloveno (UAE Emirates) ven-
ceu, no passado domingo (20), a 107.ª 
Volta a França, ao cortar a meta, nos 
Campos Elísios, integrado no pelotão, 
no final da 21.ª e última etapa conquis-
tada pelo irlandês Sam Bennett (Deceu-
ninck-QuickStep).

Pogacar, de 21 anos, é o primeiro eslo-
veno a conquistar o Tour e o ciclista 
mais jovem no pós-guerra a fazê-lo, 

e foi acompanhado no pódio final pelo seu 
compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Vis-
ma), segundo a 59 segundos, e pelo austra-
liano Richie Porte (Trek-Segafredo), ter-
ceiro a 03.30 minutos.

A 21.ª e última etapa, uma ligação de 
122 quilómetros entre Mantes-la-Jolie e 
Paris, foi ganha pelo camisola verde, Sam 
Bennett (Deceuninck-QuickStep), com o 
tempo de 02:53.32 horas, diante do cam-
peão do Mundo, o dinamarquês Mads Pe-
dersen (Trek-Segafredo), e do eslovaco 
Peter Sagan (Bora-hansgrohe).

Pogacar sucede a Merckx como vence-
dor de três camisolas

O esloveno da UAE Emirates, que na 
segunda-feira (21) festejou 22 anos, bateu 
todos os recordes de precocidade, imitan-
do o Canibal Eddy Merckx, considerado o 
melhor ciclista de todos os tempos, que, 
em 1969, quando tinha 24 anos, ganhou o 
seu primeiro Tour, além das classificações 
da montanha e da regularidade.

No entanto, Pogacar é mesmo o primei-
ro corredor a vestir a amarela, a camisola 
das bolas vermelhas (montanha) e a bran-
ca no pódio final desde que a classificação 
da juventude foi instituída em 1975.

O líder da UAE Emirates, que roubou 
a amarela ao compatriota Primoz Roglic 
(Jumbo-Visma) no penúltimo dia, é tam-
bém o segundo mais jovem de sempre a 
vencer a Grande Boucle, sendo superado 
apenas por Henri Cornet, que ainda não 
tinha 20 anos quando triunfou em 1904, 
na segunda edição da prova francesa - na 
realidade, o francês foi quinto na estrada, 
mas ascendeu à primeira posição após vá-
rias desclassificações.

O triunfo do esloveno entra ainda para o 
top 10 das menores diferenças de sempre 
entre primeiro e segundo (59 segundos), 
um ranking liderado pelos traumáticos 
oito segundos que custaram a amarela 
ao francês Laurent Fignon em 1989, num 
contrarrelógio perdido em plenos Cam-
pos Elísios para o norte-americano Greg 
LeMond.

Curiosamente, o primeiro dia amarelo 
do ciclista de Komenda foi vivido na 21.ª e 
última etapa, algo que não acontecia des-
de 2011, quando o australiano Cadel Evans 
destronou o luxemburguês Andy Schleck 
na véspera da chegada a Paris, também 
num contrarrelógio.

JN/MS

CICLISMO 

Esloveno Tadej Pogacar é o vencedor da 
107.ª edição da Volta a França
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Toronto Blue Jays closer Ken Giles 
will require Tommy John surgery, and 
that’s not exactly good news for the 
hard-throwing reliever.

After battling elbow issues since July 
of 2019, it was announced that Ken 
Giles will undergo Tommy John 

surgery. This will sideline him for the re-
mainder of this season and all of 2021.

With elbow issues lingering for the vet-
eran while he tried to pitch through the 
pain, it seemed inevitable that he would 
eventually have to have some sort of 
surgery, whether it be Tommy John or a 
different form of elbow operation. With 
Giles going down with an injury, it’s quite 
the blow to the Toronto Blue Jays bullpen 
in which despite being one of the better 
units in the league, it only would have 
been better with a healthy Giles.

When Giles was healthy, he was in top 
notch form as he routinely topped 100 

MPH, which is where he got his nickname 
“100 Miles Giles”. Ever since he came 
over to the Jays in 2018, he was quite good 
as he combined for a 2.83 ERA and saved 
38 games in 39 chances.

Despite his dominance in Toronto, his 
career may be in danger. Going under the 
knife to reconstruct an elbow, especially 
for a pitcher, can derail a career. While 
not all cases, Tommy John surgery can 
cause a pitcher to lose a couple miles on 
his fastball, and this would be a big deal 
breaker for Giles.

Giles is known for his ability to pump 
gas and blow his fastball by hitters, which 
is why he’s a closer. For Giles or even any 
closer, a downtick in velocity is what 
sometimes gets players removed from the 
closer’s role.

One thing that works in Giles’ favour 
is his age of 30. Most pitchers at this age 
can return to a MLB mound after a major 
surgery like Tommy John, but there’s a 

catch: the majority of these pitchers are 
starters.

Giles is entering fairly unchartered 
territory, as very few relievers of his cal-
iber with the exception of the guy he was 
traded for in Roberto Osuna, have gone 
under the knife for Tommy John.

As he’s still relatively young, someone 
will likely give Giles a multi-year con-
tract that goes into 2022, as he’ll be out for 
2021. The team that does though, may not 
be the Blue Jays as it will most likely be a 
rebuilding team that’s close to contention 

that will be in need of bullpen help down 
the road. The team that does sign Giles is 
also taking a big risk in doing so, as there’s 
no guarantee he comes anywhere close to 
being the top notch pitcher he was.

It remains to be seen how he will do 
when he returns to the big leagues and 
he should get a chance to do just that, 
but this could also be the end for Giles as 
we’ve known him.

Reuben Gasee

BLUE JAYS 

Ken Giles injury 
is a career-breaker
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This was one of the craziest NFL weeks 
I have ever seen. The quality of football 
we saw as fans this past weekend was 
undeniable. 

What a game between the Chiefs 
and Chargers. See Team of the 
Week below. The Patriots lost by 

one yard or five seconds to a supercharged 
alien playing NFL football pretending to be 
Russell Wilson. Wilson torched the patriots 
for five passing TD’s, each one to a differ-
ent receiver. How does one even describe 
the Atlanta, Dallas game? Equally impres-
sive and terrible at the same time, 40-39 
in the game of two halves. Remember, the 
game of football is 60 minutes, not 15 or 
30. Atlanta had severe memory loss from 
the Super Bowl nightmare a few years ago. 

You have to play to the last whistle; the 
Falcons did not. They foolishly have given 
life to a Dallas team with no business being 
one and one. If you thought Aaron Rodg-
ers was done, think again. The Green Bay 
Packers are two and zero. It looks like their 
motivational trick of drafting a new QB has 
worked; Rodgers is playing like its 2010. 

It was also crazy this past NFL weekend 
how many players went down with injuries; 
multiple Pro Bowl-caliber players, some are 
out for the year. The fact there was no pre-
season might provide us with some clues as 
to why there are so many injuries. Multiple 
people in the league have wanted to go from 
four preseason games to maybe one or two, 
but I think it is pretty clear we need to keep 
the preseason. You can’t just go from zero to 
100 in three seconds; one has to ease into it. 
Its only week three, and things are starting 
to heat up; I predicted in the summer, the 
Buccaneers would win the division over the 
Saints, they even lost last week to the Saints, 
yet both are 1 and 1 with 14 games to go. 

The craziest thing of all is the fines to the 
coaches. The NFL fined five head coach-

es and teams for a total of $1.7 million for 
failing to wear masks or protective gear. 
I guess they need to make back some of 
the money they lost out on to COVID. It is 
pretty ridiculous, as the players are all over 
each other with no masks on. I would love 
to hear the reasoning other than they need 
to set a consistent message. Week 3 mad-
ness here we come.           

Players of the Week
Russell Wilson, Seattle Seahawks  
5 TD, 288 YDS, 1 INT
Calvin Ridley, Atlanta Falcons  
2 TD, 109 YDS
Aaron Jones, Green Bay Packers  
3 TD, 236 YDS
Why Are You Still In The NFL?
Dan Quinn, Atlanta Falcons, Coach 
Why? Why? Why Is Dan Quinn Still an NFL 
Coach?  How do you blow a 20-0 lead after 
one quarter, score 39 points, and still lose? 
It’s easy to do if Dan Quinn is your coach. 
This is the same coach who blew a 28 – 3 

Superbowl lead with less than 17 minutes 
to go. Seek alternative employment! This 
guy just lost to last week’s winner of Why 
Are You Still In The NFL? Mike McCarthy. 
Team of the Week

A big shout out to the Los Angeles Char-
gers; sometimes, a team plays their hearts 
out and loses, and you wish they could 
still get a victory even though they lost. 
The Chargers are that team. What a game 
against Patrick Mahomes and the Super-
bowl champions, the Kansas City Chiefs. 
Just before game time, their QB Tyrod Tay-
lor was rushed to the hospital with chest 
pains; they’re backup QB Justin Herbert, 
playing for the first time, played lights 
out throwing for 311 yards and one touch-
down, before losing a nail biter in overtime 
23 – 20. The play calling was terrific; this 
team kept going for it on fourth down, even 
when they were in control of the game. As 
the season progresses, teams will turn to 
this game as the blueprint for dethroning 
the champs.

NFL Report

Adam’s NFL week 3 picks   
(8-6 last week) 

Chicago Bears @ Atlanta Falcons:  
Atlanta -3.0

Cincinnati Bengals @ Philadelphia Eagles:  
Philadelphia -4.5

Houston Texans @ Pittsburgh Steelers:  
Houston +3.0

Los Angeles Rams @ Buffalo Bills:  
Los Angeles +2.5

Las Vegas Raiders @ New England Patriots:  
New England -6.0

San Francisco 49ers @ New York Giants:  
New York +4.0

Tennessee Titans @ Minnesota Vikings:  
Minnesota +2.5

Washington Football Team @ Cleveland Browns: 
Washington +7.0

Carolina Panthers @ Los Angeles Chargers:  
Carolina +6.5

New York Jets  @ Indianapolis Colts:  
New York +11.0

Dallas Cowboys @ Seattle Seahawks:  
Dallas +5.0 

Detroit Lions @ Arizona Cardinals:  
Detroit +5.5

Tampa Bay Buccaneers @ Denver Broncos:  
Tampa Bay -6.0

Green Bay Packers @ New Orleans Saints:  
Green Bay +3.0

Kansas City Chiefs @ Baltimore Ravens:  
Kansas City +3.5

Adam Care
Opinião
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Toronto win ends New York’s unbeaten 
run at six matches

Alex Bono tied a club record with his 
28th clean sheet and Alejandro Po-
zuelo showed off his mastery over 

New York City FC from the penalty spot in 
a 1-0 Toronto FC win Wednesday (23).

Toronto was outshot 16-8 (8-3 on tar-
get) and NYCFC had the edge in posses-
sion (59 per cent) and corners (9-1).

But Toronto survived and went ahead 
on a 90th-minute penalty after substitute 
Justin Morrow’s shot hit Nicolas Aceve-
do’s arm. Pozuelo outguessed goalkeeper 
Sean Johnson, rolling the ball past him for 
the win - and his fifth goal of the season.

It was deja-vu for Johnson and NYCFC. 
Pozuelo’s 90th-minute spot kick elimin-
ated the New Yorkers last year as Toron-
to won the Eastern Conference semifinal 
2-1.

“He’s a specialist, there’s absolutely no 
doubt about that,” Bono said of Pozuelo’s 
penalty spot prowess.

“It’s very difficult to read ... I’ve seen 
it. I’ve succeeded about as many times as 
other goalkeepers have against him,” he 
added.

The Spaniard has now converted nine 
of 10 penalty attempts for TFC, missing 
one of two spot kicks in a 1-1 tie against 
NYCFC at Yankee Stadium last Septem-
ber. An attempt to pass the ball from the 
penalty spot to teammate Pablo Piatti in 
a 1-0 loss to Montreal earlier this month 
apparently is not considered an attempt.

Johnson, meanwhile, has been beaten 
on six of seven Toronto penalty attempts 
with Pozuelo besting him four of five 
times.

Pozuelo came close to creating the win-
ner from a free kick in the 82nd minute 
Wednesday (23) but Omar Gonzalez’s 
header flashed wide.

NYCFC (5-6-2) offered more on offence 
but was unable to beat Bono, with Quen-

tin Westberg given the night off. Bono 
has yet to give up a goal in two starts this 
season and now sits tied with Stefan Frei 
for the club lead in shutouts in all com-
petitions.

“Listen, by no means was it an awe-
some performance from us but we found 
a way. And that’s what it’s going to be 
about the rest of the season,” said Bono. 
“It’s extraordinary circumstances.”

Toronto (7-2-4) ended NYCFC’s un-
beaten run at six games (4-0-2) - a 
stretch that saw it concede just two goals. 
TFC, meanwhile, had picked up just four 
of the 12 points available in its four games 
(1-2-1) prior to Wednesday (23).

Toronto coach Greg Vanney called it a 
“character win.”

“They gutted it out, they grinded it. 
They did whatever they had to do. Bones 
[Bono] made some big saves ... For me, 
wins like tonight are sometimes more 
valuable than the wins you get when you 
play teams off the field.”

With the baseball season ongoing, 
NYCFC is playing its home games at Red 
Bull Arena in adjoining New Jersey.

Toronto, with U.S. teams unable to 
cross the border  because of the pan-
demic, is playing its home games at Pratt 
& Whitney Stadium at Rentschler Field in 
East Hartford, Conn. TFC entertains Col-
umbus Crew SC on Sunday (27) in its first 
game there.

Vanney started forwards Jozy Altidore 
and Ayo Akinola up front and gave a first 
start to Liverpool loanee Tony Gallacher 
at left fullback. Chris Mavinga returned 
at centre back.

Westberg, Morrow and Eriq Zavaleta 
moved to the bench. Midfielder Marky 
Delgado did not dress after taking a 
knock to the knee in Saturday’s (19) 2-2 
tie at D.C. United.

Vanney called it “a bit of a makeshift 
group,” with some players asked to take 
on different roles than normal.

Altidore marked his 150th game in all 
competitions for Toronto while Mavinga 
marked game No. 100.

NYCFC made four changes with Jesus 
Medina, Valentin Castellanos, Anton Tin-
nerholm and James Sands in the starting 
lineup.

Referee Joe Dickerson handed out eight 
yellow cards - four to Toronto and four 
to NYCFC.

TFC withstands early pressure
The New Yorkers had the better of the 

first half and Toronto was wobbling on 
defence when the whistle blew for half-
time. NYCFC outshot TFC 10-3 (5-1 in 
shots on target) in the first 45 minutes.

Toronto teenager Jayden Nelson made 
his regular-season debut off the bench 
in the 61st. It took the 17-year-old mid-
fielder just three minutes to earn a yellow 
card for a shoulder charge.

Brazilian forward Heber, NYCFC’s 
leading goal-scorer in 2019, was stretch-
ered off in the 87th minute with an ap-
parent knee injury.

It was Toronto’s third meeting with the 
New Yorkers this season.

Toronto defeated NYCFC 1-0 when the 
two teams met at BMO Field on March 7 
prior to the pandemic shutdown. New 
York had its revenge at the MLS is Back 
Tournament in Florida, dispatching To-
ronto 3-1 in the round of 16 on July 26 in 
a game that did not count in the regu-
lar-season standings.

The teams have post-season history. 
Toronto ended NYCFC’s playoff hopes in 
both 2016 and 2019.

CBC/MS

 

Pozuelo’s last minute penalty kick 
pushes Toronto FC past NYCFC
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2ª TEMPORADA

Não perca as novas aventuras de
Diogo Almada, Clara Rodrigues e Teresa Sampaio 

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM



O piloto português Miguel Oliveira (KTM) 
terminou na quinta posição o Grande 
Prémio da Emília Romana e Riviera de 
Rimini, em Itália, sétima prova da tem-
porada de MotoGP, depois de ter partido 
da 15.ª posição.

Miguel Oliveira (KTM) subiu duas 
posições no Mundial de MotoGP, 
após terminar o Grande Prémio 

da Emilia Romana e Riviera de Rimini na 
quinta posição, o segundo melhor resulta-
do da temporada.

O piloto luso, que partiu para esta sé-
tima ronda do Mundial da 15.ª posição e 
era 12.º após a primeira volta, terminou a 
7,368 segundos do vencedor, o espanhol 
Maverick Viñales (Yamaha), que gastou 
41.55,846 minutos.

Os espanhóis Jon Mir (Suzuki), a 2,425 
segundos, e Pol Espargaró (KTM), a 4,528 
segundos, foram segundo e terceiro clas-
sificados, respetivamente.

“Arrancar da quinta linha da grelha 
não foi o ideal, mas consegui recuperar 
algumas posições, beneficiar de algumas 
quedas, fazer uma corrida constante, sem 
erros. A quinta posição é muito importan-
te para o campeonato e traz muita motiva-
ção”, frisou Miguel Oliveira, que é, agora, 
oitavo classificado, com 59 pontos, mais 
um do que o italiano Valentino Rossi (Ya-
maha), que desistiu devido a queda.

Miguel Oliveira cotou-se como um dos 
mais rápidos ao longo de toda a prova.

“Fizemos uma corrida mais rápida do 
que na semana passada e acabámos mais 
perto do primeiro”, notou o português, 
que se disse “motivado para ir até Barce-
lona”, onde se disputa a próxima ronda, 
no domingo (27), e onde acredita que pode 
ter “um bom fim de semana”.

A competitividade do campeonato está 
ao rubro, com os primeiros quatro pilotos 
separados por apenas quatro pontos.

O italiano Andrea Dovizioso (Ducati), 
que foi apenas oitavo, lidera com 84 pon-
tos e está à distância de uma corrida (má-
ximo de 25 pontos) de Miguel Oliveira.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha), 
que cortou a meta em terceiro, mas foi re-
legado para o quarto lugar, devido a uma 
penalização de três segundos por ter exce-
dido os limites da pista por duas vezes, é 
segundo, com 83 pontos.

A corrida ficou ainda marcada pela que-
da do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), 
a sete voltas do fim, quando liderava des-
tacado e caminhava para a sua primeira 
vitória na categoria rainha.

Desta forma, o “brinde” sorriu a Viñales, 
que se tornou no sexto piloto diferente a 
vencer nas sete corridas disputadas (ape-
nas Quartararo repetiu o triunfo) e igualou 
os 66 pódios, em todas as categorias, con-
seguidos pelo compatriota Alex Crivillé.

JN/MS

MOTO GP

Miguel Oliveira em quinto no GP da Riviera de Rimini

AUTOMOBILISMO

Filipe Albuquerque vence 
24 Horas de Le Mans e 
sagra-se campeão mundial 
de resistência
O português Filipe Albuquerque (Uni-
ted Autosports) venceu as 24 Horas 
de Le Mans em automobilismo, na ca-
tegoria LMP2, a segunda mais impor-
tante, e sagrou-se campeão mundial 
de resistência.

Albuquerque, que faz equipa com 
os britânicos Phil Hanson e Paul 
di Resta, bateu a equipa Jota do 

outro português em prova, António Fé-
lix da Costa.

A prova foi ganha pelo Toyota oficial 
do suíço Sébastien Buémi, do neozelan-
dês Brendon Hartley e do japonês Kazu-
ki Nakajima.

JN/MS

O Autódromo Internacional do Algar-
ve, em Portimão, acolhe, entre 7 e 8 de 
outubro, uma jornada de testes oficiais 
do Mundial de MotoGP, com a presença 
dos principais pilotos do campeonato, 
incluindo o português Miguel Oliveira.

Além dos pilotos titulares, também 
alguns pilotos de testes, tais como 
os espanhóis Dani Pedrosa (KTM) 

e Jorge Lorenzo (Yamaha) estarão pre-
sentes nestes testes, que antecedem o 
Grande Prémio de França.

Os pilotos titulares do campeonato 
poderão apenas rodar em máquinas de 

série, de forma “a familiarizarem-se 
com o traçado”, lê-se no comunica-
do da Dorna, a empresa promotora do 
campeonato.

Fora da lista provisória de partici-
pantes estão o italiano Valentino Rossi 
(Yamaha) e o espanhol Marc Márquez 
(Honda), ao contrário de Miguel Olivei-
ra (KTM), que rodará no circuito algar-
vio, onde se realizará a prova de encer-
ramento do Mundial deste ano, a 22 de 
novembro.

JN/MS
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Autódromo do Algarve recebe 
testes de MotoGP em outubro
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Take your game to the next level. 
Come out and learn about our club, meet our skilled coaches 

and try out with no commitment.

Nelson Pinto   (647) 573-6611   info@gvfcacademytoronto.com
gvfcacademytoronto.com

Get your game on!

Be part of a winning team…join Gil Vicente

SURF 

Teresa Bonvalot sagra-se 
campeã nacional de surf
Teresa Bonvalot conquistou, no passa-
do domingo (20), o título nacional de surf 
de 2020 de forma antecipada, durante o 
Renault Porto Pro, a quarta e penúltima 
etapa da Liga MEO Surf.

Após a eliminação de Carolina Mendes 
(terceira do ranking) nas meias-fi-
nais frente a Kika Veselko, Bonvalot 

ficou com a porta aberta para o título, pre-
cisando apenas de bater a campeã nacional 
de 2019 e segunda da hierarquia, Yolanda 
Hopkins, na segunda meia-final da prova.

A nova campeã nacional venceu o duelo 
das “meias” com 15,85 pontos contra 13,25 
de Hopkins.

“Sinto-me ótima com esta conquista. 
Este foi um ano atípico, mas foi muito bom 
ter tido a oportunidade de fazer a Liga MEO 
Surf. Este ano acabou por ser tornar no ob-
jetivo principal ser campeã nacional e dei 
tudo de mim para consegui-lo”, assumiu.

Com o triunfo no “super heat” das 
meias-finais da prova, a surfista de Cascais 

sucedeu, precisamente, a Hopkins como 
campeã nacional e conseguiu um cetro que 
lhe escapava há cinco anos.

Bonvalot, de apenas 20 anos, conquis-
tou, assim, o terceiro título da carreira, de-
pois de o já ter feito em 2014 e 2015.

“Este ano consegui, o título é meu e es-
tou muito feliz. A competição chega a um 
ponto em que todos os ‘heats’ são difíceis. 
As ondas estavam incríveis, tentei aprovei-
tar ao máximo todas as ondas e fui feliz. A 
minha primeira vitória na carreira foi aqui 
[2013, com 13 anos] e por isso é espetacular 
ganhar este título no Porto”, frisou a nova 
campeã nacional.

Na prova masculina, o título nacional 
apenas vai ser decidido em Cascais, em ou-
tubro, depois do líder do ranking Afonso 
Antunes ter sido eliminado nos quartos-
-de-final do Renault Porto Pro por Eduardo 
Fernandes.

JN/MS

VOLEIBOL 

AJM F. C. Porto conquista 
segunda supertaça seguida
O AJM F. C. Porto conquistou na pas-
sada sexta-feira (18), pelo segundo 
ano consecutivo, a Supertaça femini-
na de voleibol, ao bater o Porto Vólei 
2014, por 3-0, no Centro de Desportos 
e Congressos de Matosinhos.

O Porto Vólei, vencedor da fase de 
qualificação - Série Única, ofere-
ceu resistência apenas no início 

do segundo parcial, quando liderou o 
marcador pela primeira vez num breve 
período de tempo (2-3, 3-4 e 4-5).

Vencedora da Taça de Portugal 2020, 
a AFM FC Porto dominou todo o encon-
tro e mostrou melhores argumentos sob 
todos os aspetos, impondo-se clara-
mente nos três parciais por 25-17, 25-12 
e 25-15.

O Porto Vólei reagiu bem à demon-
stração de força que a AJM procurou 
exibir desde cedo e conseguiu manter-
se perto no marcador (7-5) graças a um 

desempenho defensivo que iria perder 
daí até ao fim deste parcial e, com mais 
clareza, nos “sets” seguintes. De forma 
segura, a AJM FC Porto fechou o pri-
meiro parcial por 25-17.

O segundo “set” mostrou um Porto 
Vólei determinado a dar luta na fase 
inicial e a perder fulgor rapidamente, 
com dois serviços e um erro junto à rede 
que permitiram à AJM F. C. Porto, mais 
regular, transformar um 7-7 num 11-7 a 
seu favor e ganhar velocidade para selar 
este parcial por 25-12.

A ganhar por 2-0 e confiante, a AJM 
F. C. Porto confirmou a sua superi-
oridade no terceiro e último parcial, 
fazendo valer a sua capacidade remata-
dora e defensiva ante um Porto Vólei 
que cometeu muitos erros, no serviço 
e não só, e quase nunca mostrou armas 
suficientes para travar o opositor.

JN/MS
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Joe & Andrew  

Toronto
590 Keele Street
(Keele & St. Clair)
416.760.7893

Vaughan     
3737 Rutherford Road 
(Rutherford & Weston)
905.264.4017

We're open for dining room service and looking 
forward to serving you and your family, safely.



A study released Sept. 22 by the Buil-
ding Industry and Land Development 
Association (BILD) concludes that mu-
nicipal processes and approval delays 
add tens of thousands of dollars in 
costs to new homes in the GTA.

The study, compiled by Altus Group, 
examined 18 towns and cities across 
the GTA and found significant varia-

tion in planning features, municipal fees 
and charges and approval times.

Altus Group found that average munici-
pal approval times for single applications 

across the GTA stretched well in excess 
of the maximum allowable times under 
provincial legislation, stated a release. In 
the case of one municipality the approv-
al time for an application stretched 29 
months longer than the maximum legis-
lated approval timeframe. 

On top of delay costs, the report also 
examined added municipal costs to new 
housing and discovered that on average, 
across the GTA, costs such as development 
charges and planning fees added $93,700 
to a typical low-rise home and $57,800 to 
a typical highrise apartment. When com-

bined with taxes from other levels of gov-
ernment, including HST, the combined 
burden of government fees, taxes and 
charges accounts for almost 25 per cent of 
the cost of a new home in the region.

“There is a tremendous opportunity for 
municipalities to help with housing afford-
ability by looking at the efficiencies of their 
processes and approval times,” said Dave 
Wilkes, president and CEO of BILD, in 
the statement. “Added indirect costs be-
cause of long approval times can add be-
tween $58,000 and $87,000 to a typical 
2,000-square-foot single-family home 

in the GTA. For highrise apartments, the 
added cost can be between $44,000 and 
$66,000.”

The BILD study is being released in con-
cert with a similar national benchmarking 
study conducted by the Canadian Home 
Builders’ Association that examines 23 
different municipalities across the coun-
try including six GTA municipalities that 
overlap with the BILD report. The CHBA 
study was to be released Sept. 22.

DCM/MS

Crews in the City of Toronto completed a 
number of major projects across the city 
over the summer, some on accelerated 
schedules due to lower traffic volumes, 
and the city plans to start more work to 
improve aging water and transportation 
infrastructure this fall.

To date, the city has completed road 
resurfacing work on more than 170 
local roads and the remainder of the 

323 local roads planned for resurfacing 
work are scheduled to be completed this 
fall. Toronto is also on-track to complete 
sewer upgrades on more than 100 streets to 
protect basements from flooding.
The major projects, some completed bet-
ween two and eight weeks ahead of sche-
dule, include:
• Richmond Street West from York Street to 

Bathurst Street, replaced a 146-year-old 

watermain;
• Don Mills Bridge over the Don Valley Park-

way, bridge rehabilitation;
• Jarvis Street from Queen Street East to 

Front Street East, replaced a watermain 
that has sections that were 143 years old 
and 161 years old, road resurfacing and 
laneway reconstruction;

• Yonge Street from St. Clair Avenue to 
Woodlawn Avenue, watermain replace-
ment, road resurfacing and laneway re-
construction;

• Church Street at Richmond Street East, 
replaced a 143-year-old watermain and 
TTC track requiring a full intersection clos-
ure;

• Martin Grove Road from Finch Avenue 
West to Albion Road, road resurfacing, 
sidewalk and curb construction;

• Willowdale Avenue from Empress Avenue 
to Finch Avenue West, road reconstruction;

• Crescent Town Pedestrian Bridge rehabili-

tation over Victoria Park Avenue and Dan-
forth Avenue; and

• intersection improvements and road re-
surfacing at Steeles Avenue East at Birch-
mount Road and at Don Mills Road, new 
traffic signals and road resurfacing.

Major construction projects slated to begin 
this fall include:
• King Street West, Queen Street West, 

Roncesvalles Avenue and the Queensway, 
intersection reconfiguration, TTC streetcar 
track replacement, watermain replace-
ment and road improvements including 
streetscaping, September to August 2022.

• Church Street from Gloucester Street to 
Park Road, road resurfacing and TTC 
track removal, from September to Decem-
ber 2020.

• Gerrard Street West from Elizabeth Street 
to Yonge Street, road resurfacing from 
September to December 2020.

• Dundas Street West and Howard Park 
Avenue, full intersection closure for inter-
section improvements, road and sidewalk 
construction and TTC track replacement, 
late September to late October 2020.

• Dundas Street West and College Street 
intersection, TTC streetcar track allow-
ance reconstruction, road reconstruction 
and resurfacing, curb realignment and 
intersection improvements, early-October 
to late-November 2020.

• Scott Street Pumping Station improve-
ment work, September to January 2021.
Continuing construction on the final 

phase of the Strategic Rehabilitation of the 
Gardiner Expressway between Jarvis and 
Cherry Streets, expected to be completed in 
Spring 2021.

DCM/MS

City of Toronto accelerates construction 
projects during pandemic

Municipal delays add thousands to GTA home costs: BILD, CHBA reports



A negação e a campanha de desacredi-
tação sobre as alterações climáticas não 
surtirá qualquer efeito sobre essas mes-
mas alterações climáticas. Por mais que 
se neguem as evidências, por mais que se 
deturpem resultados e se use retórica de-
magógica, nada alterará o curso de desre-
gulação que o ambiente na Terra sofre.

O clima é como um complexo puzzle 
composto por peças que destruí-
mos, mudamos de lugar, forçamos 

encaixes. Neste momento a destruição de 
peças é de tal ordem que o quadro final co-
meça a ser imprevisível. Penso não ser ne-
cessária grande inteligência para perceber 
este exemplo que acabei de dar.

Não existem fronteiras para as tem-

pestades, massas de ar, furacões, chu-
vas torrenciais, frio ou calor extremos, 
não existem fronteiras para chuvas áci-
das nem para secas extremas, não exis-
tem fronteiras para o ar que respiramos 
nos Polos, no continente americano, na 
Europa, na Ásia ou outro qualquer re-
canto desta Terra dividida pelo homem 
em quintais de interesses e com demar-
cações de territórios baseados no primi-
tivismo desta espécie que se autoprocla-
ma Sapiens Sapiens.

A Terra tem 4,5 mil milhões de anos e o 
homem surgiu há cerca de 350 mil anos: 
comparando este tempo com um ano, o 
homem surgiu no último minuto do dia 
31 de dezembro e apenas num minuto 
conseguiu desregular e provocar altera-
ções com repercussões imprevisíveis na 
vida da Terra e da sua própria existência.

Continuar a acreditar que existe um 
bom futuro para a espécie humana e 
para o planeta, apoiando e suportan-
do aqueles que estão em negação e que 

sobrepõem nacionalismos e egoísmos 
a uma globalização equilibrada e cons-
ciente, é como acreditar que podemos 
viver sem respirar.

O espetáculo de vaidades e de interes-
ses de alguns líderes mundiais presentes 
na Cimeira do Clima, promovida pelas 
Nações Unidas, demonstra exatamente 
o primitivismo de que padecemos. 

Será que alguns países construirão redo-
mas sobre os seus territórios para evitarem 
sofrer com a poluição dos outros, ou pro-
tegerem-se de furacões? Será que cons-
truirão redomas para evitar que o resto do 
mundo não sofra com as suas emissões? 
(engraçada esta ideia, já que morreriam 
asfixiados com os seu próprios gases).

As desregulações climáticas e ambien-
tais têm uma enorme repercussão essen-
cialmente nos mais desfavorecidos, nas 
populações mais pobres, nos países e re-
giões do globo com menos infraestrutu-
ras e recursos: fome e morte por questões 
ambientais são evidentes atualmente.

Claro que, para quem vive isolado, nas 
redomas permitidas pela riqueza, não 
sente o que se passa lá fora, quem circu-
la de carro com ar-condicionado/aque-
cimento não sente a chuva ou o calor lá 
fora, quem tem dinheiro para comprar 
produtos de estufa não necessita de ca-
var a terra para semear, nem está de-
pendente do clima para as suas colheitas 
e refeições. Porém, com o aumento dos 
fenómenos extremos, não haverá casulo 
que aguente e mesmo aqueles com mais 
recursos sofrerão com isso.

O assunto é global e muito sério para 
continuarmos apenas com desfiles de 
vaidades e de teimosias, e com argu-
mentos populistas. Existe uma urgência 
de ação, é necessário escolher e saber 
quem poderá fazer o que é necessário 
para evitar o apocalipse climático. 

Para que possamos continuar a desfru-
tar da natureza é necessário respeitá-la e 
admirá-la. Todas as Nações têm que en-
tender que o clima não tem Nação.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

O clima não tem Nação
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AMBIENTEVIAGENS

“Bluffs” 
no outono

Nos países do hemisfério norte, deu-se 
o equinócio de outono, isto é, o fenóme-
no natural que indica o final do verão e 
o início da estação seguinte. É impossí-
vel não nos darmos conta da dramática 
transformação da paisagem. O nosso 
olhar é atraído pela mudança das folhas 
verdes dos arbustos e árvores para co-
res em tons de vermelho, dourado e cas-
tanho. Em Toronto, onde vivo, sair para ir 
“ver as folhas” torna-se, durante alguns 
fins de semana, a atividade predileta de 
muitos. 

A cidade de Toronto, cheia de par-
ques e zonas arborizadas, permite a 
qualquer pessoa encantar-se com a 

chegada das cores outonais. Muitas casas 
têm no jardim uma ou mais árvores que 
dão cor à rua. Edifícios antigos cobertos de 
trepadeiras apresentam as suas fachadas 
como se tivessem nova pintura. Nas ave-

nidas e alamedas, nas pracetas e largos há 
um colorido atraente que alegra a atmos-
fera da cidade. 

Para os que conhecem bem a área me-
tropolitana, o outono serve de pretex-
to para regressarem a lugares preferidos 
onde os áceres e os álamos com seus ver-
melhos e amarelos deslumbram o olhar. 
Três dos favoritos são o High Park, a Al-
deia dos Pioneiros (“Black Creek Pioneer 
Village”) e os “Scarborough Bluffs”. 

Dos três lugares, talvez o menos conhe-
cido seja o espaço criado pela natureza, 
conhecido popularmente por “Bluffs”. 
Localizado na parte oriental da cidade de 
Toronto, junto ao lago, essa paisagem fez 
lembrar a Elizabeth Simcoe - mulher do 
primeiro tenente governador do “Upper 
Canada” John Simcoe -, a sua terra natal 
Scarborough, na Grã Bretanha. Por essa 
razão, foi esse o nome escolhido quando, 
em 1796, ali se estabeleceu um município. 

Os Scarborough Bluffs são constituídos 
por um conjunto de falésias formadas por 
sedimentos glaciares esbranquiçados ali 
depositados ao longo dos 12.000 de erosão 
natural causadas pelo vento e o escoamen-
to da água da chuva para o Lago Ontário. A 
sua extensão é de 15 quilómetros e a parte 
mais elevada atinge os 90 metros. 

Nos dias de hoje, para além de casas de 
habitação com vista privilegiada para o 
lago Ontário, que muito têm contribuído 
para a erosão dos Bluffs, são 11 os parques e 
jardins que se localizam na parte plana do 
cimo das falésias. Neles os visitantes po-
dem apreciar variedade de flores, arbus-
tos e árvores, encontrar lugares para fazer 
fogueiras, piqueniques, e entreter-se com 
atividades diversas para pessoas de todas 
as idades. O panorama que se avista des-
sa parte elevada é deslumbrante e o nosso 
olhar perde-se no horizonte onde lago e 
céu se confundem. 

É pública a paixão da artista plástica ca-
nadiana Doris McCarthy (1910-2010) pela 
beleza dos “Bluffs”. Passou a maior parte 
da sua longa vida, na sua casa e estúdio 
denominado “Fool’s Paradise”, com lo-
calização privilegiada nas escarpas e de 
vistas inigualáveis, onde se inspirou para 
pintar vários dos seus quadros. A artista 
doou a sua residência e propriedade à ci-
dade e em seu tributo foi criada uma tri-
lha “Doris McCarthy Trail”, a terminar no 
lago, e onde se ergue a escultura “Passa-
ge” da artista Marlene Hilton Moore que a 
homenageia.

É durante esta estação de outono, em 
particular, que gosto de percorrer a trilha 

do popular Bluffers Park. A caminhada fa-
z-se, em declive, sem grandes dificulda-
des, indo desembocar a uma praia de areia 
branca e fina, muito procurada nos meses 
de verão. É extraordinária a beleza clara 
das falésias, bordejadas por vermelhos e 
amarelos dos arbustos e árvores que, ao 
longo dos anos, nelas cresceram. 

Os Scarborough Bluffs ficam a meia hora 
do centro de Toronto, lugar lindo para 
passear em qualquer altura do ano, dada 
a sua beleza natural. Como os humanos, 
estas falésias também fazem “bluff”; pa-
recendo rochas, as falésias são, afinal, frá-
geis e merecem tanto a nossa admiração 
quanto o nosso cuidado ao visitá-las. 
Nota: Cheguei à minha crónica número 
100 e vou fazer uma pausa. Quero agra-
decer a todos os leitores e, em particular, 
àqueles que enviaram o seu donativo para 
que um estudante universitário possa, um 
dia, fazer uma viagem.

Gostaria de ajudar um estudante da U of T  
a ir visitar um país de língua portuguesa?  
Pode fazê-lo com um donativo (tax deductible) 
www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Bluffs - Lago Ontário 

Praia Bluffs Na cidade Toronto

VIAGENS
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Cuidar de nós é muito importante - 
ainda que, com a correria do dia a dia 
tenhamos tendência para nos deslei-
xarmos e adiar aquele “miminho” que 
oferecemos a nós mesmos para outro 
dia.

Um outro “obstáculo” é, muitas das 
vezes, o custo elevado dos trata-
mentos que, seja por conta de al-

gum problema ou não, desejamos fazer. E 
já para não falar que muitos deles acabam 
por não funcionar como esperaríamos...
Mas hoje trago-vos uma solução… e vai 
agradar até aos mais forretas: máscaras fa-
ciais D.I.Y. (Do It Yourself). 

Indicadas para vários tipos de situações, 
estas máscaras só usam produtos naturais 
e que muito provavelmente têm por casa. 
Vejam alguns exemplos!

Esfoliar e refirmar com café e óleo 
de coco

Para além das borras do café serem um es-
foliante natural perfeito, o ácido cafeico que 
encontramos neste alimento possui proprie-
dades anti-inflamatórias e ainda deixa a pele 
lisa a firma por ter a capacidade de ajudar a 
aumentar a produção de colágeno. Quando 
misturadas com um pouco de óleo de coco, 
tornam-se numa fantástica máscara facial 
para quem pretende reduzir a oleosidade! Por 
outro lado, esta máscara não é recomendada 
para peles com acne ou outras inflamações.

Façam assim: aqueçam o óleo de coco (até 
que fique completamente líquido). Juntem-
-no, em partes iguais, às borras de café e co-
loquem-no na pele, esfregando suavemente 
em pequenos movimentos circulares. Dei-
xem atuar durante cinco a 10 minutos antes 
de enxaguar. Também podem usar no resto 
do corpo!

Hidratar com iogurte e mel

A nossa pele pode apresentar-se desidra-
tada e maltratada por conta de agressões ex-
ternas, sejam elas temperaturas muito altas 
ou baixas, vento, sol ou até mesmo por cau-
sa da repetição de limpezas agressivas.

Esta máscara, para além de ser muito fácil 
de preparar, deixa a pele bonita e hidratada 
por mais tempo. O ácido lático, presente no 
iogurte,  funciona como um esfoliante sua-
ve, promovendo a renovação celular, en-
quanto que as vitaminas B3 e B6 presentes 
no mel ajudam a hidratar. 

Só precisam de misturar uma colher de 
sopa de iogurte natural com uma colher de 
sopa de mel e de seguida aplicar no rosto. 
Deixem atuar por 15 minutos e depois enxa-
guem com água morna.

Controlar o acne com limão e canela

O acne é um dos problemas de pele mais 
comuns e as causas para o seu aparecimen-
to são várias. Para além de afetar a autoes-
tima, este problema também deixa várias 
marcas no nosso rosto e, por isso, é impor-
tante “combater” esta condição. O ácido 

do sumo do limão vai reduzir o excesso de 
óleo e a vermelhidão, enquanto que a ca-
nela vai atuar como um anti-inflamatório e 
antimicrobiano.

Misturem o sumo de meio limão com 
meia colher de chá de canela e apliquem 
suavemente nas áreas afetadas com uma 
bola de algodão. Deixem por cinco minutos 
e depois enxaguem. Esta máscara deve ser 
usada diariamente! 

Reduzir a oleosidade com vinagre e 
puré de maçã

Para além possuir propriedades adstrin-
gentes e ser desintoxicante, o vinagre de 
maçã mata bactérias e equilibra o pH da 
pele. A maçã contém ainda ácido málico, 
um poderoso esfoliante.

Juntem uma colher de sopa de vinagre de 
maçã com uma colher de sopa de puré de 
maçã (sem adicionar açúcar) e apliquem no 
rosto de preferência com um pincel, já que 
esta máscara é bastante líquida. Deixem 
atuar durante cinco a 10 minutos e depois 
passem por água.

Inês Barbosa/MS

SAÚDE & BEM-ESTAR

Relaxar e cuidar
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Publicidade é a arte de comunicar para 
vender, promover uma ideia ou um ser-
viço. Hoje irei partilhar vários termóme-
tros de publicidade da minha coleção. 
Termómetros de publicidade são cole-
cionáveis e são itens promocionais que 
foram desenhados e instalados para 
publicitar produtos, promover empre-
sas individuais e, mais importante, criar 
“marca”.

Primeiramente introduzidos no final 
do século XIX (final dos anos 1800), 
estes eram instalados no exterior 

de lojas e espaços públicos. Isto permitia 
às marcas que todos os pudessem ver. A 
maioria dos desenhos eram redondos com 
um ponteiro de temperatura à mostra, 
outros termómetros eram retangulares 
com mercúrio dentro de vidro, os quais 
foram inventados pelo físico Daniel Ga-
briel Fahrenheit em 1714, em Amesterdão, 
Holanda. Também existiam termómetros 
do tipo figural para publicitar sumos, cer-
vejas, ou até mesmo um para-brisas de 

carro, (exemplo nas fotografias a seguir, 
da Trico) refletindo a imagem de uma área 
limpa pela escova do para-brisas.

A maioria das peças da minha coleção foi 
fabricada pela Pam Clock Co. lnc. de Nova 
Rochelle, Nova Iorque, mas originalmen-
te a companhia foi fundada em Brooklyn, 
Nova Iorque, em 1947 por Walter Pam.  Os 
primeiros termómetros foram produzidos 
em 1949 e duraram até ao início dos anos 
1970. Finalmente, em 1983, a companhia 
fechou de vez. Os seus termómetros com 
gráficos brilhantes, slogans e texto eram 

usados para publicitar desde combustí-
vel a cerveja, óleo de motor, sumos, pão, 
velas de combustão, produtos de limpeza 
para para-brisas, medicamentos e muito 
mais. Grandes empresas já tiveram os seus 
próprios termómetros, tal como a Orange 
Crush, Coca-Cola, General Electric, Ford, 
entre outros.

A minha coleção é diversa; contudo, al-
gumas das coleções escolhem dar um foco 
particular a algum género ou marca. O va-
lor de cada peça está relacionado direta-
mente à popularidade da marca, à sua ida-
de, à sua condição e acima de tudo à sua 
quantidade de procura. Muitos dos termó-
metros estavam expostos ao clima, então 
encontrar algum numa condição imacu-
lada é bastante difícil. Exemplares podem 
ser encontrados na internet, em vendas de 
garagem, lojas de remessa, feiras ou em 
websites de leilão especializados e casas.

Com a importação de réplicas, o mer-
cado está saturado com reproduções de 
locais, tal como a Índia, Paquistão e Sri 
Lanka. Porcelana em ferro é bastante po-
pular entre os replicantes devido ao facto 
de esconder bem o seu processo de enve-
lhecimento e de ser bastante difícil de de-
tetar. Uma completa violação de direitos 
de autor; contudo, conseguir resultados 
é muito difícil, complexo e engloba vários 
aspetos de leis internacionais. Desconfie 
sempre se um produto estiver muito bri-
lhante, imaculado ou simplesmente se for 
demasiado bom para ser verdade. Tenha 
atenção a vendedores que ofereçam vários 
exemplares do mesmo item.

As seguintes fotografias são da minha 
coleção com uma pequena descrição e 
com informação do fabricante.

Aproveite!

Advertising is the art of communication 
to sell, promote an idea, and service 
products.

Today I will share several advertise-
ment thermometers from my col-
lection. Advertising thermometers 

are collectables and are promotional items 
that were designed and installed to pro-
mote products, from companies to create 
“branding”.

First produced in late 1800’s, these 
thermometers were initially installed on 
the exterior of shops, general stores, and 
public spaces, allowing the brand names 

to be displayed for all to see. Most designs 
were round with needle temperature dis-
play while others were rectangular with 
mercury-in-glass thermometers which 
were originally invented by physicist 
Daniel Gabriel Fahrenheit, in 1714, Am-
sterdam, Holland. There were also figur-
al type thermometers to advertise soda, 
beer, or even an automotive windshield, 
(Trico example to view in photos) reflect-
ing the image of an area wiped clear by a 
windshield wiper.

Most advertising pieces in my collection 
were manufactured by the Pam Clock Co. 
Inc. of New Rochelle, New York but origin-

ally, the company was founded in Brook-
lyn, New York, in 1947 by Walter Pam. 
The first thermometers were produced in 
1949, and produced until the early 1970’s. 
Finally, in 1983, the company closed its 
doors for good. Their thermometers with 
bright graphics, slogans and characters 
were used to advertise products from gas, 
beer, motor oil, soft, drinks, bread, spark 
plugs, windshield washer solvent, medi-
cine, and many others. Big companies 
such as Orange Crush, Coca-cola, Gen-
eral Electric, Ford and many others had 
thermometers fabricated by them.     

My collection is diverse; however, some 
collections choose to focus on a particu-
lar brand or style. The value of each piece 
is proportional how popular the brand 
is, it’s age, it’s condition and its overall 
desirability. Many of the thermometers 
were exposed to the elements and there-
fore, pristine models are very hard to find. 

Examples can be found online, at garage 
sales, consignment stores, flea markets 
specialty auction sites online, and houses.

With the influx of offshore junk, the 
market is saturated with reproductions 
from places such as lndia, Pakistan, and 
Sri Lanka. Porcelain on steel are particu-
larly popular with the counterfeiters, as 
the aging process is well hidden and very 
difficult to detect and a violation of copy-
right; however, getting results is very 
difficult, convoluted, and complex which 
involves many aspects of international 
law. Always be extremely skeptical of any 
item that may be too shiny, too pristine, 
or simply too good to be true. Be aware of 
vendors that offer several examples of the 
same item.

The following photos depict photos of 
my collection, with a brief description and 
manufacturer.

Enjoy!

A BLAST FROM THE PAST

“Tenha um bom dia!” 
Slogan do Canada Dry

“Have a nice day!”
Canada Dry Slogan

Armando Terra
Opinião
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1. B.F. Goodrich, Smileage, Termómetro Fahrenheit de 12”, etiqueta do “Propriedade de BF Goodrich”, 1950s, americano. Sem marca do fabricante. 2. GE 1068, TV Radio Service, Termómetro Fahrenheit de 12”, etiquetado “ETR”, 
1960s, americano. Sem marca do fabricante. 3. Canada Dry original jumbo dial, “Have a nice day”, Termómetro Celsius de 12”, 1970s, fabricado na América por Ohio thermometer Co. 4. Casite, anúncios de várias marcas próprias, 
Termómetro Fahrenheit de 12”, 1960s, americano. Sem marca do fabricante. 5. Baterias Exide, Termómetro Fahrenheit de 12”, 1940s, canadiano, fabricado pela Associated Advertising Limited em Weston, Ontário. 6. Termómetro fig-
ural Trico, escovas para-brisas Trico, 1960s, americano. Retratando o padrão de limpeza do para-brisas. Sem marca do fabricante. 7. Quaker State, 495A, Termómetro Fahrenheit de 12”, 1960s, americano. Sem marca do fabricante.

1. B.F. Goodrich, Smileage, 12” Fahrenheit thermometer, labelled ‘Property of BF Goodrich’, 1950’s, American. No maker’s mark. 2. GE 1568, TV Radio Service, 12” Fahrenheit thermometer, labelled ‘ETR’, 1960’s, Ame-
rican. No maker’s mark. 3. Canada Dry original jumbo dial, “Have a Nice Day”, 12” Celsius thermometer, 1970’s, American manufactured by the Ohio thermometer Co.  4. Casite, advertising several of their brands, 12” 
Fahrenheit, 1960’s American. No maker’s mark. 5. Exide batteries, 12” Fahrenheit thermometer, 1940’s Canadian manufactured by Associated Advertising Limited, Weston, Ontario. 6. Trico figural thermometer, Trico wiper 
blades, 1960’s American. Depicting wipe pattern of windshield wiper on windshield. No maker’s mark. 7. Quaker State, 495A, 12’’ Fahrenheit thermometer, 1960’s, American. No maker’s mark. 

AII photos are from Armando Terra Collection.
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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!

frentou qualquer tipo de bullying e sempre pôde fazer as mesmas coisas que os demais 
colegas.
Porém, quanto mais os anos passavam, mais óbvias se tornavam as diferenças entre 
ele e os outros jovens. Na adolescência, Denis parou, simplesmente, de crescer. A foto 
de graduação no Ensino Médio, por exemplo, exibe um pequeno Denis entre diversos 
jovens adultos.
Apesar de viver uma vida normal na maior parte do tempo, Vashurin admitiu sofrer 
com algumas situações incómodas devido à sua aparência. De acordo com o próprio, 
muitas pessoas não acreditam na sua idade real e pedem-lhe para mostrar um docu-
mento, o que inclusive fez com que fosse parado pela polícia enquanto conduzia.
Desde há quatro anos, Denis Vashurin mantém um relacionamento sério com a sua na-
morada. A idade não foi grande problema, já que o casal se conhece há vários anos.
Mesmo entendendo que a sua aparência pode ser chocante para muitos, o russo de 32 
anos só pede uma coisa às outras pessoas: não o julguem apenas pela sua aparência.

Já imaginaram ter a mesma aparência que tinham quando eram crianças, para o 
resto da vida? Esse é, precisamente, o caso do russo Denis Vashurin. Apesar da sua 
certidão de nascimento registar 1987 como o ano em que veio ao mundo, o homem 
de 32 anos não parece nem um bocadinho ter essa idade.

Denis tornou-se viral na internet após dar uma entrevista ao canal do YouTube Vasya 
na sene, onde surpreendeu o público por aparentar ser um adolescente. A figura inusi-
tada do rapaz é, inclusive, motivo para ele evitar morar numa cidade grande.
Por isso, hoje, Vashurin vive nos arredores da região de Krasnoyarsk, território no oes-
te da Sibéria com 919 mil habitantes. Apesar de ser conhecido por quase todos os seus 
vizinhos, nesse local o “homem-menino” consegue passar um tempo sozinho, a rea-
lizar as atividades que mais lhe agradam — caçar, pescar e estar com a sua namorada.
Denis disse ter sido sempre a criança mais pequena do seu grupo de amigos durante 
a infância. Entretanto, essa não era uma grande preocupação na sua vida. Nunca en-
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Lady Gwyneth Paltrow e Chris Martin anunciaram a sepa-
ração em 2014, depois de mais de 10 anos de casamento. 
Agora, numa altura em que já passaram seis anos desde que 
colocaram um ponto final no enlace, tudo leva a crer que a 
relação entre ambos atravessa uma das suas melhores fases. 
Apesar de ambos já terem novos companheiros – a atriz está 
casada com o produtor Brad Falchuk e o músico namora com 
a atriz Dakota Johnson – os dois mantêm uma relação muito 
saudável e participam igualmente na educação dos dois fi-
lhos que têm em comum, Apple, de 16 anos, e Moses, de 14. 
“Creio que a minha relação com o Chris é agora melhor do 
que foi o nosso casamento. Por isso acredito que podemos 
conseguir”, afirmou, a respeito da forma como criam os fi-
lhos em conjunto, apesar de estarem separados. “Terminá-
mos o casamento, mas continuamos a ser família e vai ser 
sempre assim”. 

A nova relação de Katie Holmes vai de vento em popa! Tanto 
que a atriz e o namorado, Emilio Vitolo Jr., já não escondem 
o clima de romance. Os dois foram fotografados esta segun-
da-feira, dia 21, durante um passeio pelas ruas de Nova Ior-
que, EUA. Lado a lado e de mãos dadas transmitiram que a 
união é forte e está para durar.
Neste passeio casual, Katie Holmes surgiu com calças bege, 
T-shirt branca, blazer cinzento aos quadrados e ténis bran-
cos. Emilio Vitolo Jr. estava de calças de ganga, sweatshirt 
azul, sobretudo cinzento e sapatos castanhos. Os dois usa-
vam máscaras de proteção individual. 
Estas imagens surgem duas semanas depois de terem surgi-
do relatos de que o casal teria trocado beijos no Central Park. 
Uma fonte anónima próxima de ambos conta à revista Peo-
ple que os dois estão muito felizes e apaixonados.

Marco Paulo, de 73 anos, deu uma entrevista a Júlia Pinheiro que foi transmi-
tida esta quarta-feira, dia 23, na SIC. A lutar contra um cancro da mama desde 
fevereiro deste ano, o artista mostrou o novo visual que tem.
“Quero apresentar-me no programa da Júlia tal e qual como estou. Porque se 
estou assim, não fui eu que quis. Foram circunstâncias da vida e do momento 
que estou a atravessar!”, disse, falando do cabelo curto e branco. Depois de ad-
mitir que ficou triste quando ficou sem cabelo, mostra-se agora feliz e confian-
te. “O nascimento do cabelo é sinal de que nos estamos a curar, que estamos a 
ficar bem e que devemos olhar a vida com muita coragem”.
Sobre o momento que recebeu o diagnóstico, no início de 2020, Marco Paulo ad-
mite o estado de espírito. “Tive medo”, disse, explicando: “Tenho muito medo 
da morte. E fiquei com mais medo depois da minha mãe ter morrido. Nunca es-
perei ver a minha mãe num caixão. Não consigo entrar num cemitério e faço os 
possíveis para não entrar. Faz-me muita confusão… saber que agora estou a falar 
consigo e que, daqui por um tempo, posso estar… isso assusta-me!”
Com os tratamentos de radioterapia terminados no início de setembro, o can-
tor conta que o braço direito “ainda mexe mal, de vez em quando ainda está 
inchado”. mas mostra-se confiante. Tanto que deixou uma mensagem de força 
a todos os que o ouviram.

LUANA PIOVANI 
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RELAÇÃO MELHORADA NOVO NAMORO 
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Luana Piovani foi diagnosticada com o novo coronavírus depois de 
ter feito uma declaração polémica. A atriz brasileira, que está a residir 
em Portugal, contou que está de quarentena depois de ter descoberto 
que está com covid-19. “Testei, sim. Estou covidiana. Por isso estou 
trancada no quarto. As crianças não podem passar da porta para cá… 
Estou me alimentando igual um cachorrinho, na jaulinha”, declarou 
num vídeo. 
O diagnóstico surgiu 10 dias após ter passado uns dias em Paris. Du-
rante esta viagem, Luana Piovani tirou várias fotografias enquan-
to passeava na cidade, surgindo em muitas delas sem máscara de 
proteção individual. A certa altura, a estrela afirmou ter um truque 
para andar com o rosto desprotegido: “E eu nem sou de sorvete, mas 
quando vi o povo andando na rua, neste calor que está, e tomando 
sorvete, falei: ‘Vamos parar agora para tomar um sorvete que eu que-
ro ficar sem máscara’. Pronto!”.  Palavras que causaram surpresa e 
indignação em  muitos dos seus fãs e seguidores.
Nas redes sociais, são muitos os que condenam as atitudes que Luana 
Piovani teve durante as férias. Uma seguidora chegou mesmo a ques-
tionar se a atriz iria ser mais responsável nas suas decisões a partir de 
agora. A resposta de Luana foi esta: “Amada, eu sempre segurei mi-
nhas ‘pica’, essa está até branda. Foi bem feito mesmo, bem feitinho, 
cinco países, muita gente, uma hora ele chegaria. Está tudo certo”.
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Ruy de Carvalho usou as redes sociais para 
dar notícias sobre o seu estado de saúde. De-
pois de ter sido submetido a uma interven-
ção cirúrgica delicada à coluna, o ator de 93 
anos assegura que está a recuperar bem. 
“Queridas amigas e amigos, Não tenho 
como vos agradecer a milhares de mensa-
gens e telefonemas que recebi a demons-
trar o vosso carinho. Muito obrigado. 
Notícias da coluna... já está tudo normal, 
excelente, como disse o médico. Vou ago-
ra fazer fisioterapia ao pé esquerdo, pois 
ficou muito tempo parado, com os nervos 
a comprimir e ficou sem actividade… Com 
paciência e trabalho vai tudo ao sítio.”
Desta forma, tranquiliza os fãs e seguido-
res e mostra-se empenhado em recuperar 
o mais rápido possível.

O ator José Carlos Pereira anunciou nesta 
terça-feira, dia 22 de setembro, que vai ser 
pai pela segunda vez. Através de uma pu-
blicação no Instagram, o ator revelou que a 
namorada, Inês Gois, está à espera de uma 
menina.
“Foi esta a nossa cara quando soubémos… 
vem aí uma menina!!! 👧 Estamos muito fe-
lizes…🎉😍 Beijinhos grandes a todos… “
De lembrar que José Carlos Pereira é pai de 
Salvador, de três anos, fruto da relação com 
Liliana Aguiar.

Anselmo Ralph está de parabéns! O artista 
usou as redes sociais para dar a conhecer que 
a família voltou a aumentar graças à chegada 
do seu terceiro filho com Madlice Cordeiro. 
A boa nova foi anunciada com uma cola-
gem de duas fotografias. Na primeira, ti-
rada a 31 de agosto, a mulher de Anselmo 
Ralph surge a exibir a barriguinha no final 
da gestação. Na segunda, captada a 21 de 
setembro, Madlice posa com o bebé, Chris-
tian, nos braços.
“O meu pequeno Christian já desembarcou 
do meu Avião ✈  Madlice Cordeiro & Chris-
tian 😅 e ela está sempre fly and fit� 😱😍”, 
escreveu Anselmo na legenda desta imagem. 
De lembrar que o casal tem mais dois filhos: 
Alicia, de 12 anos, e Djeyson, de oito.

RUY DE CARVALHO 

BEBÉ A CAMINHO 

CHRISTIAN 
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30quinta das 19h00 às 21h00

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

terça das 17h00 às 18h00
sábado e domingo
das 13h00 às 17h00 sábado das 19h00 às 20h00 sábado das 20h00 às 21h00

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00



OLHAR COM OLHOS DE VER

Tal como diria Fernando Pessoa Uns governam o Mundo, outros são o Mundo. Um mundo 
cada vez mais explorado, mais cansado, mais abatido, mais desanimado, mais insatisfeito.  
Créditos: Inês Carpinteiro

A arte urbana está em toda a cidade.   Créditos: Joana Leal

Parece que nem todos seguem as regras quando vão passear o seu cão. Créditos: Joana Leal

Os casamentos no mundo mudaram um bocado depois do Covid-19, na sua maioria sem 
convidados. Noivos a subir as escadas do Canal Rideau em Ottawa. Foto: Rideau Canal in Ottawa. 
Créditos: Fabiane Azevedo

Cinco figuras de crianças para representar nossas diferenças como indivíduos dentro de um 
grupo. O material utilizado é argila de terracota. Foto: Artista Lisbet Fernández Ramos / Espanha - @RBG 
Créditos: Fabiane Azevedo
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 C L I X E I R O C O V E I R O
 A I Q C S W T W I Z Z U A M R
 L M E O K E W A H M F A V A U
 F E G N S X C Y X Q J J J N S
 A M P T T D K R U I G D U I L
 I É V A D I K Z E B S A I C A
 A D B D Z E S U T T D T Z U V
 T I A O R E N T C B Á X A R R
 E C T R M Y L T A U D R L E A
 E O O S N B I A I A O U I A D
 K H R S F I E L D S T M P O O
 E N G E N H E I R O T L Z S R
 A D V O G A D O R T R A E J E
 C A R T E I R O J O C I W T R
 V J A R D I N E I R O L Y B A

TAXISTA
ATOR
JUIZ
ALFAIATE
ENGENHEIRO
LAVRADOR
MANICURE
COVEIRO
ZELADOR
MÉDICO
LIXEIRO
SECRETÁRIO
CONTADOR
JARDINEIRO
CIENTISTA
ATLETA
DENTISTA
ADVOGADO
CARTEIRO
BOMBEIRO

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.  Representar por meio de caracteres ou 
escrita

 2. Inspiração involuntária longa com a 
boca aberta

 3. Que não se expõe; oculto, íntimo, dis-
creto

 4. Conjunto de pelos que cobrem a cabeça 
dos humanos

 5. Voltar ao lugar de onde partiu; regres-
sar

 6. Local ou sala equipada para a projeção 
de filmes

 7. Pessoa ligada a outra por consanguini-
dade, afinidade ou adoção

 8. Porção de objetos dispostos uns sobre 
os outros; monte

 9. Aquele que ensina, ministra aulas; mestre
 10. Desprovido de beleza, de aparência 

desagradável
 11. Fazer estimativa de; avaliar, calcular
 12. Mulher que se dedica à religião, pro-

fessando em alguma ordem; monja
 13. Instrumento constituído por lâmina 

cortante presa a um cabo
 14. Parte exterior da cavidade bucal; o 

contorno dos lábios
 15. O que é objeto da nossa mais alta aspi-

ração; a solução perfeita

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes

Modo de preparação: 

• 300 g de açúcar
• 1,5 dl de água
• 10 gemas

• 80 g de amêndoa moída
• Manteiga

Ligar o forno a 180 graus.
Levar a água a ferver com o açúcar até formar ponto pérola.
Misturar as gemas com a amêndoa moída.
Juntar a calda ao preparado das gemas e amêndoa. Distribuir em forminhas pinceladas 
com manteiga.
Distribuir as forminhas num tabuleiro com água para levar ao forno em banho-maria 
durante 20 minutos.
Deixar arrefecer e desenformar.
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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

SoluçõesSoluçõesSoluções
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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.

 C L I X E I R O C O V E I R O
 A I Q C S W T W I Z Z U A M R
 L M E O K E W A H M F A V A U
 F E G N S X C Y X Q J J J N S
 A M P T T D K R U I G D U I L
 I É V A D I K Z E B S A I C A
 A D B D Z E S U T T D T Z U V
 T I A O R E N T C B Á X A R R
 E C T R M Y L T A U D R L E A
 E O O S N B I A I A O U I A D
 K H R S F I E L D S T M P O O
 E N G E N H E I R O T L Z S R
 A D V O G A D O R T R A E J E
 C A R T E I R O J O C I W T R
 V J A R D I N E I R O L Y B A

 C L I X E I R O C O V E I R O
 A I Q C S W T W I Z Z U A M R
 L M E O K E W A H M F A V A U
 F E G N S X C Y X Q J J J N S
 A M P T T D K R U I G D U I L
 I É V A D I K Z E B S A I C A
 A D B D Z E S U T T D T Z U V
 T I A O R E N T C B Á X A R R
 E C T R M Y L T A U D R L E A
 E O O S N B I A I A O U I A D
 K H R S F I E L D S T M P O O
 E N G E N H E I R O T L Z S R
 A D V O G A D O R T R A E J E
 C A R T E I R O J O C I W T R
 V J A R D I N E I R O L Y B A
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO
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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!

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
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*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


