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

Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA 
is a nightmare. It is a disease that robs babies of physical strength by a�ecting the motor nerve cells in the 
spinal cord, taking away the ability to walk, eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe, 
diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy and healthy life, and we are ready to do 
whatever it takes to ensure she receives the best medical care available. 

PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the 
most expensive drug in the world. We are begging our community and 
anyone willing to help donate. Any donation makes a di�erence and will get 
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication. 
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Manuel DaCosta
Editorial

Versão em inglês P. 15

A Covid-19 atingiu um marco inimagi-
nável ao matar um milhão de pessoas. 
Enquanto que o número representa um 
milhão de mortes a mais, deve ser con-
duzida uma avaliação dos danos causa-
dos pela pandemia para conseguirmos 
realmente avaliar a natureza perturba-
dora deste vírus. O transtorno nas nos-
sas vidas e os ajustamentos que fomos 
obrigados a adotar para lidarmos com 
circunstâncias que nos foram impostas 
e que agitam as fundações da nossa 
saúde mental. 

Embora possivelmente este não seja 
o aspeto mais relevante da realidade 
atual, a cultura e a sua essência pa-

recem ter desaparecido completamente e 
ninguém parece disposto a defendê-la ou a 
promovê-la. Afinal, o que é a cultura? São 
os costumes, as artes, as instituições sociais 
e as conquistas de uma nação em particu-
lar, são as pessoas ou um grupo social. Esta 
semana, no Milénio Stadium, será feita 
uma tentativa de avaliar a aura que formula 
a cultura na mente de cada pessoa e o sig-
nificado intrínseco de como vemos e prati-
camos a própria cultura. Sendo assim, qual 
a importância de discutir a cultura portu-
guesa no Canadá e o porquê de este ser um 
debate importante? 

A cultura lusófona tem sido um tópico de 

discussão desde a nossa chegada em 1953 e, 
em alguns aspetos, até a causa do progres-
so desinteressado do português no Canadá. 
Tem existido uma abordagem apática da 
integração no país que adotámos, ao tro-
carmos uma possível assimilação por uma 
visão tubular da sociedade que faz até um 
cavalo vestido parecer um génio. A cultura 
é um lindo fato de folclore ou são as sardi-
nhas grelhadas? E quem foi/é responsável 
pelo estado da cultura portuguesa no Cana-
dá? O emburrecimento do nosso possível 
progresso começou a partir do dia em que 
P.E. Trudeau sugeriu às etnicidades que 
abraçassem a cultura do país de onde vi-
nham e a praticassem neste novo país. 

Ao longo dos anos, as atitudes apáticas da 
representação portuguesa no que concerne 
às representações culturais e o encorajamen-
to da educação neste país é em grande parte 
responsável pelo atual estado da comunida-
de. A fraca liderança dos egomaníacos que só 
se querem servir a si próprios, a liderar Clu-
bes e Associações, encorajou a divisão atra-
vés da descentralização e da criação de áreas 
regionais separadas. Os líderes da Educa-
ção que deveriam ter as suas vozes ouvidas, 
continuam em silêncio e só aparecem se for 
absolutamente necessário. O ensino não sig-
nifica apenas a propagação de conhecimento 
a indivíduos, mas também a uma comunida-
de. Que desperdício de inteligência. Na visão 
do atual estado da nossa cultura, quem irá 
liderar a missão de salvamento, promoção e 
defesa? É obvio que não poderemos contar 
com o Governo atual, com os intelectuais ou 
líderes comunitários para avançarem devido 
aos impedimentos acima mencionados. 

Existem muitas pessoas e organizações 
que trabalham arduamente sob circuns-
tâncias difíceis para continuar a sua per-
ceção de valorização cultural. Devem ser 
aplaudidos e ajudados, mas o sustento 
destas pessoas e instituições deve girar em 
torno de áreas de cooperação mútua para 
o bem maior de uma comunidade. Uma 
instituição centralizada que represente a 
totalidade de Portugal, usada para promo-
ver programas financeiros estáveis e credí-
veis seria uma grande ajuda para proteger 
a nossa cultura. Os corajosos e os cobardes 
deveriam juntar-se para criar uma visão 
que é boa para todos, ao invés de olharem 
para baixo para verem quem tem a ferra-
menta maior. 

Se todos tentassem entender e praticar 
verdadeiramente a cultura, você estaria 
a expressar, na sua própria natureza, um 
modo de vida e pensamento baseado em 
valores, numa comunidade melhor, em 
conhecimento e histórias, na linguagem, 
nas tradições e rituais, na arte, na gastro-
nomia e na bebida. Estes seriam o seu con-
junto de valores que são distintos para si e 
apenas para si. Como na gastronomia, as 
nossas crenças devem refletir a moralida-
de necessária para defender e praticar os 
fundamentos da cultura que o tornam num 
indivíduo. 

A cultura é a raiz base de qualquer comu-
nidade que nos ensina a pensar pela nação 
inteira, e não individualmente. A cultura 
dá-nos o conceito de família e de nação. 
Vamos defendê-la porque uma erosão len-
ta diminui a sua importância e depois de-
saparece... 

Afinal, a cultura é de quem? 
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Futuro da cultura portuguesa no Canadá
Qual o papel do Governo português?
Ao longo dos anos, a comunidade luso-
-canadiana organizou-se em clubes e 
associações que foram garantindo que, 
apesar da distância do país natal, os va-
lores e a cultura portuguesa permane-
cessem e contribuíram para estabelecer 
laços, entre todos os que escolheram o 
Canadá para viver.

Sem interessar muito esmiuçar o por-
quê, a verdade é que a profusão de 
clubes e o progressivo envelhecimen-

to de quem os frequenta, já tinham coloca-
do muitos deles em situações financeiras 
precárias se não mesmo aflitivas. Com o 
aparecimento da pandemia e o consequen-
te esvaziar de atividades que iam garantin-
do alguma receita, hoje muitos veem o seu 
futuro ameaçado e consideram mesmo o 
encerramento de portas. 

O Milénio Stadium propõe esta sema-
na uma reflexão sobre o futuro da cultura 
portuguesa no Canadá. Neste contexto, pa-
receu-nos essencial ouvirmos a opinião do 
representante máximo do Governo portu-
guês neste país - o Embaixador de Portu-
gal, Dr. João da Câmara. Afinal, quisemos 
perceber que papel cabe ao Governo de 
Portugal quando o que está em causa é a 
manutenção da identidade de um povo e a 
sua ligação à terra natal.

Milénio Stadium: Como é que o represen-
tante máximo de Portugal no Canadá vê o 
futuro da cultura portuguesa neste país?
João da Câmara: Creio sinceramente que 
existe futuro para a cultura portuguesa no 
Canadá. Algo que me impressionou des-
de que cheguei a este país foi verificar que 
existe uma dinâmica cultural muito ativa 
nas instituições da comunidade portuguesa 
e que mesmo as segundas e terceiras ge-
rações de portugueses no Canadá mantêm 
viva uma ligação a Portugal seja através da 
utilização da língua portuguesa, seja atra-
vés da participação empenhada na vida as-
sociativa. Mas igualmente importante para 

a preservação da cultura portuguesa no 
Canadá é a política multicultural defendi-
da pelo Governo canadiano, que conside-
ra como suas as culturas de comunidades 
estrangeiras. Temos, pois, as condições 
necessárias: vontades e capacidades na 
comunidade portuguesa e disponibilidade 
empenhada por parte Governo canadiano.

MS: Considerando a velha máxima – a 
união faz a força – veria com bons olhos 
a criação de uma Casa de Portugal sediada 
em Toronto? Que modelo poderia ser exe-
quível? 
JC: Acredito efetivamente que a união faz 
a força e que a comunidade portuguesa no 
Canadá teria tudo a ganhar com instituições 
comunitárias mais sólidas e viáveis. A deci-
são sobre o modelo a seguir, seja uma Casa 
de Portugal ou outro, deverá, no entanto, 
caber sempre, em primeira linha, à comu-
nidade portuguesa e às suas instituições.

MS: Quem ou que instituição poderia ser o 
promotor da mudança – de múltiplos clu-
bes e associações para a concentração de 
todos numa só casa?
JC: A promoção de qualquer eventual mu-
dança deverá partir inevitavelmente da 
própria comunidade. O Estado português, 
aliás como o Estado canadiano e as admi-
nistrações provinciais, poderão aconse-
lhar, apoiar soluções que venham a ser 
encontradas, mas os agentes da mudança 
terão que ser os portugueses do Canadá.

MS: O que pode fazer ou fará o Governo 
português, através dos seus representantes 
no Canadá, para contribuir para a preser-
vação e divulgação da cultura portuguesa 
e consolidação do sentimento de pertença 
ao país de origem, no Canadá e particular-
mente no Ontário?
JC: O Estado português e os Governos que 
dele emanam têm tido ao longo dos anos 
objetivos claros de divulgação e promo-
ção da cultura portuguesa no mundo e de 
apoio aos portugueses e luso-descendentes 
que nos cinco continentes pretendem fazer 
essa divulgação e promoção. São inúme-
ros os programas e projetos que o Governo 
português patrocina com aquele objetivo. 
A própria existência de um membro do Go-
verno com essas atribuições específicas é 
prova dessa vontade.
Contudo, em todo o mundo e também natu-
ralmente no Canadá o movimento associati-
vo vinha-se já deparando com grandes difi-
culdades que a pandemia ajudou a agravar. 
A Embaixada e os Consulados portugueses 
no Canadá estão perfeitamente conscientes 
daquelas dificuldades e inteiramente dispo-
níveis para ajudar a encontrar soluções para 
os problemas delas decorrentes. É certa-
mente esse um dos principais objetivos que 
nos mobiliza como representantes do Esta-
do português no Canadá.

Madalena Balça/MS
Embaixador de Portugal, Dr. João da Câmara
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Durante décadas, a nossa cultura tem 
sido celebrada e honrada através dos 
clubes e associações portuguesas que 
incutiram como sua missão promover a 
cultura portuguesa. Hoje em dia, com os 
desafios causados pela pandemia são 
muitos os clubes que se encontram com 
dificuldades em manter a porta aberta. E 
numa comunidade que vê a erosão lenta 
da sua cultura... O que podemos esperar 
do futuro e o que se espera de nós? 

Esta semana, Manuel DaCosta, para o 
programa Here’s The Thing na Ca-
mões TV, entrevistou dois membros 

da Direção do Portuguese Cultural Centre 
of Mississauga. Tony de Sousa exerce o car-
go de 37º presidente deste clube, um cargo 
que vem a desempenhar já há sete anos e ao 
qual acrescem 24 anos como voluntário. À 
conversa, juntou-se também Jorge Mouse-
lo, há três anos no cargo de vice-presidente 
e com vários anos dedicados a fazer o clube 
crescer.  

Manuel DaCosta: Qual o motivo que vos 
leva a dedicar parte da vossa vida a esta as-
sociação? 
Tony de Sousa: Eu sou o sócio número 
125. Comecei na Dundas e quando fui para 
Mississauga mudámo-nos para perto de 
alguém que já tinha sido presidente e es-
tava muito envolvido no clube. Dois dias 
depois de nos instalarmos, ele bateu-nos 
à porta a pedir a participação da Luísa que 
já tinha sido Miss Toronto. E foi assim que 

começámos a ser sócios do clube e a ir. Na 
altura éramos jovens por isso a nossa pre-
sença não era tão regular. Mais tarde, foi 
presidente o Gilberto Moniz, de quem eu 
era amigo, e convidou-nos para nos en-
volvermos mais e depois aquilo entrou-me 
no sangue. Ganhei amor pelo clube, por ser 
uma parte da nossa comunidade. Tenho 
feito 24 anos seguidos sem parar e espero 
continuar. 

MDC: Qual é o pagamento que recebes em 
troca de todo o trabalho que desenvolves? 
AS: Por vezes, é um pontapé (risos). Tem 
coisas boas, existem pessoas que reconhe-
cem o nosso trabalho, claro que de vez em 
quando aparecem delas menos boas, mas 
tudo passa. O que importa é fazermos o que 
nós gostamos e fazer aquilo de coração. 

MDC: O PCCM identifica-se mais com Mis-
sissauga, mesmo que seja visitado por pes-
soas de outras áreas de Toronto. Achas que 
isso tem ajudado o clube ou tem-no afasta-
do da restante comunidade do GTA? 
Jorge Mouselo: Penso que somos mais 
conhecidos como o Clube de Mississauga, 
mas penso que não é negativo. Tentamos 
fazer algo diferente e fazer parte de tudo 
o que diz respeito à comunidade. Quando 
planeamos um evento, a primeira pergunta 
que fazemos é “será que a comunidade vai 
gostar?”; “Será que os nossos sócios vão 
querer participar?” Tudo o que fazemos, 
envolve a comunidade em geral, sócios ou 
não sócios, amigos, patrocinadores, etc. 

Isso é o que nos mantém abertos e capazes 
de fazer tudo o que temos desenvolvido até 
hoje para receber a comunidade. 

MDC: Em 2001, quando se mudaram para 
Mississauga, foi um empreendimento 
enorme, com instalações próprias e talvez 
tenham criado um modelo que deve ser 
visto pelas outras associações como um 
exemplo a seguir. O planeamento e gestão 
do clube foi sempre baseado no voluntaria-
do e na participação do clube. Acham que 
este é um plano sólido para continuar a ser 
seguido no futuro? 
TdS: Quando começámos a nossa base eram 
os sócios e os voluntários. No entanto, o vo-
luntariado está-se a acabar. Temos tido uma 
grande sorte, porque temos voluntários e 
diretores que nos têm acompanhado desde 
o início. São poucos os que entram e perma-
necem. Contudo, com os eventos a serem 
cada vez maiores já não podemos depender 
apenas de voluntários e acabamos, por ve-
zes, por precisar de 18 pessoas a serem pa-
gas. E será essa a tendência no Clube. 

MDC: Contudo, isso conduzirá a um au-
mento de custos...
TdS: Exato, e teremos de ajustar as nossas 
contas a essa realidade. Um clube como o 
nosso, com vários eventos, exige muita 
dedicação dos nossos voluntários, são mo-
mentos em que não estamos com as nossas 
famílias e nós até temos a sorte de as nossas 
esposas nos acompanharem. É preciso um 
equilíbrio e por isso, entre mim e o Jorge, 

por vezes em certos eventos a presença de 
um já dispensa a do outro, de forma a tam-
bém passarmos tempo em família. 

MDC: Como correu o vosso último evento?
JM: O torneio de golf foi ótimo. Para ser sin-
cero, não esperava tanta gente, mas foram 
muitos os que se envolveram. E tive o pri-
vilégio de ver todos no evento, felizes por 
fazerem parte daquilo. Fizemos também um 
evento virtual e foi também um sucesso. É 
isso que nos faz trabalhar para o Clube. 
Em relação aos voluntários, está-se a tornar 
cada vez mais difícil, mas temos de ser agra-
decidos e valorizar os voluntários que te-
mos, porque estão sempre prontos a ajudar. 
TdS: É engraçado, por vezes chegamos a 
uma altura em que, semana após semana, 
nos sentimos saturados. E agora eles dizem 
o quanto adorariam poder ir para o clube 
trabalhar. Agora dávamos tudo para ser sa-
turados ao máximo. 

MDC: Estamos a passar por um momento 
difícil, particularmente aqueles que têm 
negócios. E o Clube de Mississauga, mes-
mo sendo um clube forte e com vários só-
cios, imagino que também esteja a sofrer 
financeiramente, assim como as restantes 
associações. Recentemente, enviaram uma 
carta aos sócios para que, quem pudesse, 
contribuísse um pouco. 
TdS: Temos tido uma resposta muito boa às 
cartas que enviámos. Ainda na sexta-feira, 
uma senhora que já tinha sido voluntária 

Centro Cultural Português de Mississauga

Precisa de ajuda 
para não fechar
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telefonou-me a dizer que ia deixar um che-
que e quando o vi até parece que me veio 
as lágrimas aos olhos... uma pessoa refor-
mada e dar um cheque de mil dólares, não 
é qualquer pessoa que faz isso. E temos tido 
várias pessoas a contribuir. Ainda no outro 
dia, uma senhora que nos ajuda lá no clube 
foi levar 300 dólares e disse “isto se calhar 
não vai parar por aqui, quando precisarem 
de mais digam”. E quando ouvimos respos-
tas destas, ficamos mais otimistas. 
JM: Antes dessa carta ser publicada, tive-
mos várias reuniões sobre este tema. E che-
gámos ao ponto de sentir que temos de per-
der a vergonha e pedir a quem gosta de vir 
aqui, a quem já se divertiu connosco. Essas 
mesmas pessoas estão ansiosas por regres-
sar ao clube e não querem que isto acabe. 
Tudo o que podermos fazer, vamos fazer. 
Estamos a lutar por isto. 

MDC: Aproveito também para vos agrade-
cer, já que esta semana cozinharam para 25 
pessoas no seguimento da nossa campanha 
de solidariedade. Mesmo em tempos com-
plicados, o Clube de Mississauga mostra-se 
disponível para contribuir e isso é um sinal 
de que estão atentos ao que se passa na co-
munidade e que querem contribuir. 
TdS: Só não participámos mais cedo porque 
tínhamos mandado desligar o gás e a água, 
mas agora já voltámos a estar funcionais e 
estamos prontos para ajudar. 
JM: Quem não está envolvido no clube, ou 
na comunidade, por vezes, não se apercebe 

das necessidades. Tem sido uma luta man-
ter as portas fechadas, mas abertas ao mes-
mo tempo. 
TdS: Costuma-se dizer, durante vários 
anos abrimos a nossa casa a todos e agora 
está na altura de as pessoas abrirem a casa 
para nós. (risos) É uma brincadeira que 
costumo dizer. 

MDC: Se estas condições permanecerem por 
mais cinco meses, como é que os clubes vão 
sobreviver? Tendo em conta que existem 
clubes que têm de pagar empréstimos, hi-
potecas e rendas altas. Como veem o futuro? 
TdS: É complicado, embora tenhamos a 
nossa própria casa e uma hipoteca peque-
na, não é fácil como as pessoas pensam. Se 
o centro não está movimentado, o banco 
também não nos empresta dinheiro se ne-
cessário. Nós já nos mentalizámos que será 
assim até janeiro e vamos tentando fazer o 
que está ao nosso alcance. E todos em con-
junto, vamos fazendo o que é possível. 
No entanto, isto é muito duro para os clu-
bes, especialmente se tiver de pagar uma 
renda alta. Onde irão buscar essa capacida-
de financeira? 

MDC: Um ponto importante ao qual nos 
dedicámos esta semana no Milénio Stadium 
refere-se à sobrevivência da nossa cultura 
portuguesa... O que representa e quem vai 
puxar por ela? Precisamos de nos fazer ou-
vir e de ter alguém a fazer lobbying por nós. 

TdS: Exato! O Governo dá tanto dinheiro 
para tantas coisas, e digo isto sem ofen-
der ninguém, mas temos sempre as portas 
abertas para os nossos políticos e gostaria 
de os ver a defender os clubes e associa-
ções. É a nossa cultura que está em causa 
e todos os clubes precisam de ajuda, acho 
que deveriam olhar a isso. Perdemos um 
evento muito importante, a Carassauga, 
onde mostramos a nossa cultura ao mundo 
inteiro e já se fala que para o ano, em maio, 
talvez seja um evento virtual. 

MDC: A cultura é uma parte essencial do 
nosso viver neste país. Continuamos a tra-
balhar para divulgar e ajudar o Governo a 
manter uma certa visão daquilo que Tru-
deau quis para este país. E ignoram-nos. 
Como podemos continuar calados? 
JM: É de facto uma questão difícil de com-
preender e até difícil de lutar, porque não 
somos ouvidos por ninguém. Do nosso 
lado, tudo o que podemos fazer fazemos 
para manter a nossa língua e a nossa cultu-
ra viva. Nós, além dos eventos do clube, te-
mos uma parte dedicada à educação. E hoje 
em dia sentimo-nos sozinhos. 
TdS: Eu às vezes gostava de ver os políticos 
na linha da frente a lutar por nós. Até por-
que nós os apoiamos sempre que precisam. 
JM: E por vezes temos de “morder a lín-
gua”, como se diz, porque talvez precise-
mos deles no futuro e hoje precisamos, e 
não temos ajuda. 

MDC: Quem é que vai impulsionar a nossa 
cultura no Canadá? Vai continuar da mes-
ma forma ou são necessárias mudanças? 
JM: Eu penso que há uma necessidade de 
mudança, uma maior liderança, mais for-
ça através da união de clubes, associações, 
rádios, televisões, etc. Para isso, nós portu-
gueses teríamos de ser mais unidos e lutar 
em conjunto pela nossa cultura e pela nossa 
língua que está a fugir. 
TdS: Por vezes, preocupamo-nos demais 
em andar às turras uns com os outros. 

MDC: Gostaria que deixassem uma mensa-
gem para a comunidade. O que é que a co-
munidade pode fazer para ajudar os clubes 
e promover a nossa cultura? 
TdS: Deixo a mesma mensagem que tenho 
vindo a rogar... Precisamos de muita ajuda, 
dentro das possibilidades de cada um claro, 
para não fecharmos as portas. Eu gostava 
de ver essa força, essa união. No nosso clu-
be, quer esteja aberto ou fechado, vão-se 
embora 15,000 dólares por mês, e isto ape-
nas nos gastos básicos mensais. Se tivermos 
700 sócios e cada um der 100, são 70,000 
dólares e faz toda a diferença. E deixo o 
apelo à comunidade, tanto aos sócios como 
não-sócios, que nos continuem a apoiar. 

MDC: Deixo também o meu apelo à comu-
nidade, para não se esquecerem que os nos-
sos clubes e a nossa cultura precisam de nós. 

Transcrição: Inês Carpinteiro
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Maria João Dodman
Presidente da Associação de Estudos 
Lusófonos e professora associada do 
Centro de Estudos Português e Luso-
-Brasileiro

Milénio Stadium: Se os clubes fecharem as 
portas quem é que vai dar continuidade à 
cultura portuguesa? 
Maria João Dodman: Julgo que a cultura 
portuguesa já estava em risco antes da pan-
demia. Embora a cultura possa ser definida 
de várias formas, julgo que a pandemia ex-
pôs alguns problemas crónicos que já exis-
tiam na sociedade, em diferentes áreas, e 
os clubes são apenas mais um exemplo. Nos 
últimos anos já existiam problemas para 
garantir a continuidade dos clubes, as dire-
ções estão envelhecidas e os clubes são fre-
quentados sobretudo por pessoas mais ido-
sas. Na minha opinião acredito que existe 
um grupo de jovens que se calhar os clubes 
deviam considerar, mas isto requer que os 
mais idosos aceitem as ideias destes jovens 
e sejam mais abertos a mudanças. Lembro-
-me que aqui há uns anos me perguntaram 
como é que podiam fazer com que os jovens 
se interessassem mais pelos clubes comu-
nitários e eu disse na altura que as ativida-
des culturais tinham de ser atrativas para 
os jovens. Um jovem que nasce e cresce no 
Canadá não se identifica com certas cele-
brações que são anacrónicas. 
A nossa comunidade celebra um Portugal 
que já não existe, que é o Portugal que co-
nheciam antes de emigrarem para o Cana-
dá. Mas esta realidade constata-se em todas 
as comunidades étnicas, não é específica da 
comunidade portuguesa. Estes jovens não 
pertencem ao Portugal dos anos 50 e 60 e 
por isso não têm nenhum interesse numa 
matança do porco ou num jantar de quatro 
horas de discursos enfadonhos na língua de 
Camões. Os jantares são demasiado tradi-
cionalistas, antiquados, pouco democrá-
ticos. O enfoque continua a ser a religião 

católica e também há uma certa ideologia 
política que temos de ter, senão não temos 
lugar. Os luso-descendentes vivem entre 
vários mundos e alguns têm uma vida mui-
to canadiana. Talvez a forma de chegar a 
estes jovens não seja através do português.  
Julgo que podemos fazer mais programação 
em inglês porque a maioria domina melhor 
a língua inglesa do que a portuguesa. 
A ponte para Portugal já não é através da 
língua, pode ser através das memórias 
emotivas de um avô ou de uma avó ou de 
um parceiro que fale português. A Luso-
-Can Tuna também é um bom exemplo de 
um grupo que se liga a Portugal através da 
música e não da língua porque alguns dos 
elementos nem falam português. 

MS: Faz sentido criar uma Casa de Portugal 
que junte todas as regiões e os dois arqui-
pélagos num único espaço? 
MJD: Na minha perspetiva não faz sentido 
ser a Casa de Portugal, mas sim uma casa 
das comunidades emigrantes de países de 
língua portuguesa. Talvez há 50 anos fizes-
se sentido, mas hoje já não porque existe 
uma comunidade muito grande de origem 
brasileira, cabo-verdiana, etc. 
Partindo do princípio de que é um projeto 
para durar talvez uma Casa Lusófona fi-
zesse mais sentido. O novo Portugal é de-
mocrático onde homens e mulheres têm os 
mesmos direitos e deveres. É um Portugal 
que celebra a sua abertura à Europa, a no-
vas formas de pensar. 
Uma aposta verdadeiramente moderna seria 
uma associação que trabalhasse com as ins-
tituições de ensino superior, com as organi-
zações culturais, com os governos de vários 
países. Uma casa aberta à modernidade seria 
uma casa que pudesse acolher as novas ex-
pressões da portugalidade e os novos tipos 
de conversa democrática, como por exem-
plo uma de uma nova geração de autoras que 
está a reescrever a história do colonialismo, 
como por exemplo a Isabel Figueiredo. 
Uma Casa Lusófona só pode nascer se exis-
tir interesse e não sei se é o caso porque os 
nossos clubes têm sobrevivido à custa de 
muito trabalho de pessoas que em muitos 
casos não são reconhecidas. Estas pessoas 
adoram o seu país e quiseram ao longo des-
tas décadas dar à comunidade. Por isso re-
conheço que tem de existir uma resistência 
porque desistir dos clubes é fechar a porta 
com aquele passado. 
Os clubes tiveram um papel fundamental 
para unir a comunidade que hoje talvez já 
não faça muito sentido. Atualmente os no-
vos imigrantes portugueses são poucos e já 
são qualificados. Entretanto os filhos e os 
netos dos imigrantes também já têm qua-
lificações. Mas isto não quer dizer que todo 
esse trabalho desapareça e tenha sido em 
vão, estes valores podem ser transmitidos 
aos mais jovens. 

MS: O Magellan Community Centre pode 
ser a localização ideal para esta casa?
MJD:  Um explorador português não é um 
marco de identificação que diga alguma 
coisa a uma comunidade imigrante de ou-
tro país que não seja Portugal. Quando fa-
lamos desta comunidade temos de ter em 
consideração um elemento que às vezes 
nos falta que é o impacto do colonialismo 
português nestas que são hoje comunida-
des de países de língua portuguesa. Estes 
países para além de terem muitas etnias, 
em muitos casos anteriores ao colonialis-
mo português, têm uma relação densa com 
Portugal por causa do colonialismo e da es-
cravidão. Nesse sentido acredito que uma 
casa lusófona pode tentar abrir-se a todas 
as expressões da lusofonia, portuguesas e 
não só. Por exemplo em Angola, que é um 
país onde se fala português, existem mui-
tas línguas e muitas etnias. E temos de ter 
em consideração aquele passado e a riqueza 
destas etnias que também contribuem do 
seu modo para a evolução da nossa língua. 
A Casa de Portugal pode ser um bocadinho 
controversa para uma comunidade ango-
lana, moçambicana ou brasileira. Admi-
to que no meio académico o termo não é 
consensual porque a palavra tem origem 
em Portugal. Mas acredito que a Casa Lu-
sófona nos podia representar a todos, in-
dependentemente das tensões coloniais 
e históricas que ainda podem existir. Um 
bom exemplo para nos inspirar para a cria-
ção de uma Casa de Portugal poderá ser o 
Clube Português de Mississauga e julgo que 
grande parte do seu sucesso é porque em 
Mississauga não existe nenhum outro clube 
português. As pessoas tiveram que aceitar 
as suas diferenças e criou-se um clube onde 
se celebram todas as regiões do país. 

MS: Este ano letivo o programa de portu-
guês do departamento de línguas, litera-
tura e linguística da Universidade de York 
teve mais matriculados? 
MJD: Este ano a Faculdade de York, a maior 
da Universidade, teve uma quebra de 20% 
no número de alunos matriculados no pri-
meiro ano. Como estamos online os alunos 
preferem tirar um ano de folga. E a quebra 
aconteceu também nos alunos internacio-
nais. Há 10 anos 80% dos nossos alunos 
tinham descendência portuguesa, agora 
temos 50%. Mas muitos dos nossos alunos 
procuram-nos pelo espanhol porque têm 
mais acesso a oportunidades de trabalho 
na América do Sul. Mas algumas pessoas 
ainda têm uma ligação emotiva a Portugal, 
por exemplo uma das minhas alunas que se 
formou em dezembro quer seguir uma car-
reira em Portugal na área da música. 

Suzanne da Cunha
Casa dos Açores

MS: Se os clubes fecharem as portas quem 
é que vai dar continuidade à cultura por-
tuguesa? 
Suzanne Cunha: A Casa dos Açores tem 35 
anos de história e o nosso objetivo é con-
tinuar o nosso trabalho na comunidade. 
A pandemia obrigou-nos a fazer eventos 
mais pequenos e nestes casos a receita cai 
cerca de 75%. 
A Casa dos Açores tem uma hipoteca e te-
mos dois rendeiros, o restaurante Ilhas de 
Bruma e o Clube Amor da Pátria. Com a 
pandemia aderimos ao programa federal 
que paga até 50% da renda, os inquilinos 
continuam a pagar 25% e nós pagamos os 
outros 25%. As nossas prestações conti-
nuam todas em dia. O Amor da Pátria en-
tretanto já cancelou todos os seus eventos 
até ao final do ano, mas continua a pagar 
aluguer. Agora a ideia é fazer eventos mais 
pequenos porque não podemos fazer o tra-
dicional jantar e baile. 
No passado domingo (27) tivemos 35 pes-
soas à tarde com almoço, bingo, um vídeo 
de touradas e correu bem. O espaço é gran-
de, cada mesa tinha três ou quatro pessoas 
e todos os que estiveram presentes usaram 
máscara. Antes de se sentarem medimos a 
temperatura e as mesas estavam separadas 
para garantir a distância social. 
Os eventos do sábado vão passar para do-
mingo e assim damos a oportunidade às 
pessoas de virem até à Casa dos Açores, até 
porque as pessoas estão cansadas de esta-
rem fechadas em casa. Temos feito sessões 
informativas online com pessoas de vários 
setores para preparar os pais para o regres-
so às aulas com a COVID-19. Mas ainda não 
discutimos com a direção se vamos fazer 
eventos online, até porque dificilmente vai 
dar receitas à casa. 

Cultura Portuguesa
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MS: Faz sentido criar uma Casa de Portugal 
que junte todas as regiões e os dois arqui-
pélagos num único espaço? 
SC:  Nós somos a Casa dos Açores e existem 
muitas associações açorianas que não estão 
ligadas a nós. Mas também existem muitos 
clubes da mesma região de Portugal Con-
tinental que preferem ser independentes. 
Como presidente tenho feito um esforço 
para conseguir que o clube represente to-
das as ilhas e um exemplo disso é a nossa 
Semana Cultural. Mas tudo pode funcionar 
desde que exista colaboração e oportunida-
des para todas as regiões mostrarem a sua 
identidade. 
Pode ser um bocadinho complicado por 
causa do bairrismo porque cada um puxa 
para o seu lado. Não sei quem pode liderar 
o processo, mas no meu caso, eu sou pre-
sidente da Casa dos Açores e nem açoriana 
sou porque já nasci no Canadá e os meus 
pais eram de ilhas diferentes. Na minha 
opinião julgo que a direção teria de incluir 
membros de todas as regiões, a nível de 
presidência não sei, mas é um cargo ambi-
cioso. 

MS: O Magellan Community Centre pode 
ser a localização ideal para esta casa?
SC: Não sei se é o lugar certo. Julgo que a 
ideia poderá ser discutida num Comité com 
vários presidentes dos clubes que estive-
rem interessados. 

Frank Alvarez
Comendador da Ordem de Mérito

MS: Se os clubes fecharem as portas quem 
é que vai dar continuidade à cultura por-
tuguesa? 
Frank Alvarez: A comunidade luso-cana-
diana tem a necessidade de garantir o futu-

ro e julgo que existem pessoas na comuni-
dade com a capacidade para fazer com que 
a nossa cultura continue em Toronto e na 
província de Ontário. As pessoas que po-
dem liderar este processo são empresários 
com talento e vontade para fazer as coisas 
acontecerem. A nossa comunidade está 
envelhecida e antes da pandemia já per-
demos pessoas que eram importantes para 
contribuir para esta continuidade da nossa 
cultura. Algumas das empresas da nossa 
comunidade estão a enfrentar dificuldades 
económicas e os clubes também perderam 
a sua fonte de receitas. Se os clubes não se 
juntarem e unirem forças podem desapa-
recer. Não quero citar nenhum clube em 
concreto, mas sei que alguns têm despesas 
mensais de $10.000. Quem pode liderar 
esta criação da Casa de Portugal são os nos-
sos empresários, mas não sei se será possí-
vel juntar todos os clubes numa única casa.

MS: Faz sentido criar uma Casa de Portugal 
que junte todas as regiões e os dois arqui-
pélagos num único espaço? 
FA: A Casa de Portugal é um sonho antigo 
que remonta aos anos 70, mas talvez nos 
últimos 10 anos tenha sido abordado de 
uma forma mais séria e sustentada. Nessa 
altura defendeu-se a criação de uma casa 
que representasse todos os clubes de On-
tário onde se pudessem fazer semanas cul-
turais de qualidade em vez de bailinhos e 
promover em simultâneo todas as regiões e 
arquipélagos. 
Mas não é fácil reunir as pessoas certas e 
tornar o sonho realidade e uma ou duas 
pessoas não são suficientes. Mas tenho es-
perança de que um dia ainda venha a acon-
tecer e acho que a comunidade está pronta 
para ter uma Casa de Portugal. Para já, com 
a pandemia, creio que os clubes grandes 
com mais estabilidade financeira talvez 
pudessem emprestar as suas salas aos clu-
bes mais pequenos. 
A maioria das empresas está a tentar adap-
tar-se através da realidade virtual, mas no 
caso da angariação de fundos é difícil en-
caixar receitas com um evento online e um 
bom exemplo dessa dificuldade é a Volta 
Luso promovida pela Luso Canadian Cha-
ritable Society, que este ano juntou apenas 
$5.0000. O número não chega para fazer 
face às necessidades desta instituição sem 
fins lucrativos. Julgo que se os clubes segui-
rem o mesmo modelo vai ser difícil sobre-
viver com estas receitas. 
Não sei se a Federação de Empresários e 
Profissionais Luso-Canadianos (FPCBP) 
e a Aliança dos Clubes e Associações Por-
tuguesas do Ontário (ACAPO) poderão ter 
aqui um papel importante para apoiar os 
clubes e as empresas que atravessam mais 
dificuldades. A Casa de Portugal teria de 
envolver toda a comunidade e os vários 
clubes e empresas. 

MS: O Magellan Community Centre pode 
ser a localização ideal para esta casa?
FA: Primeiro temos que aguardar pelo pro-
jeto porque com uma pandemia não é fácil 
angariar dinheiro. O Magellan Community 
Centre é um exemplo do dinamismo da 
nossa comunidade que vai colmatar uma 
lacuna antiga que é a existência de um lar 
de idosos digno para os nossos seniores. 
Mas também não posso deixar de referir 
que a Câmara Municipal de Toronto e a vi-
ce-presidente Ana Bailão tiveram um papel 
fundamental porque cederam o terreno a 
custo zero e oferecem uma isenção de taxas 
durante 50 anos. 
A Lansdowne Avenue é uma área privile-
giada, mas este projeto tal como uma Casa 
de Portugal terá de ser um projeto que en-
volva a comunidade. Na minha opinião 
fazia sentido o Magellan ser o ponto de 
encontro da comunidade numa Casa de 
Portugal. Mas a casa teria de ter capacidade 
para espetáculos, concertos, seria uma es-
pécie de extensão da Magellan. A obra es-
tava projetada para arrancar na primavera 
de 2021, mas dificilmente vai acontecer por 
causa da COVID-19. Se calhar 20% ou 30% 
das empresas da comunidade portuguesa 
já não voltam a abrir, até porque alguns já 
estavam com dificuldades.

Carlos Sousa
Casa do Alentejo

MS: Se os clubes fecharem as portas quem 
é que vai dar continuidade à cultura por-
tuguesa? 
Carlos Sousa: Estou ligado à Casa do Alen-
tejo e à ACAPO e as duas têm o mesmo 
problema que é falta de sangue novo. A 
ACAPO está sem direção há mais de dois 
anos e a Casa do Alentejo desde que acabou 
com os grupos, em 2009, não tem jovens 

envolvidos nas direções. Felizmente te-
mos rendeiros e com esse dinheiro a casa é 
quase autossustentável. Na semana passa-
da reunimos para eleger uma nova direção 
e não surgiu nenhuma lista nova. Acabei 
por continuar até março do próximo ano. 
Há duas semanas lançámos um livro e esta 
sexta-feira (2) temos uma noite de fados 
com a Teresa Santos e o Manuel da Silva 
com 50 pessoas, mas já está completamen-
te esgotada.

MS: Faz sentido criar uma Casa de Portugal 
que junte todas as regiões e os dois arqui-
pélagos num único espaço? 
CS: Julgo que a Casa de Portugal é a melhor 
solução, mas com a carolice é muito difícil, 
sobretudo para os fundadores dos clubes. 
Já auscultei alguns sócios sobre essa ideia e 
os mais velhos não concordam. A maioria 
diz que seria um grande desgosto deixar de 
ter um clube com o nome da Casa do Alen-
tejo e perder o legado da casa. 
Pessoalmente não vejo outra saída, uma 
Casa de Portugal com um cantinho dedica-
do a todas as regiões tal como existe no Bra-
sil ou na Venezuela. Mas não sei se será um 
projeto a curto prazo, se calhar vai aconte-
cer nos próximos 10 ou 15 anos. Tem de ser 
um projeto bem feito de forma a ninguém 
ser esquecido. 
Quem está em direções sabe que é difícil 
encontrar novos voluntários e com a CO-
VID-19 ficou ainda mais difícil sobrevi-
ver porque temos de reduzir o número de 
pessoas nos eventos e muitos não saem de 
casa porque têm medo de ficar doentes. 
Os outros grupos étnicos que chegaram a 
Toronto antes dos portugueses - os croa-
tas, os ucranianos e os italianos - têm uma 
ou duas associações e nós temos 36 clubes 
que fazem parte da ACAPO. E isto é só em 
Ontário! Acho que são clubes a mais para a 
dimensão da nossa comunidade. A ACAPO 
podia reunir um Comité e apresentar o pro-
jeto, mas a Aliança nem direção tem. 

MS: O Magellan Community Centre pode 
ser a localização ideal para esta casa?
CS: Não sei se faz sentido, mas teria de ser 
completamente independente do Magel-
lan. E teria de ser um espaço com uma sala 
com capacidade para receber espetáculos 
e a direção teria de ser rotativa para que 
cada região tivesse a sua oportunidade de 
ser representada. Senão vão ser sempre os 
mesmos e isso pode desmotivar ou até criar 
conflitos. Mas para abrir um clube ou uma 
Casa de Portugal para promover a cultura 
portuguesa temos de ter pessoas interes-
sadas em participar no programa de ativi-
dades culturais. Sem público nada disto faz 
sentido. 

Joana Leal/MS

Cultura Portuguesa
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Quando se fala em futuro e de que for-
ma o podemos construir, é imperativo 
ouvir quem dele fará parte. A Luso-Can 
Tuna tem tido um papel muito relevante 
na preservação e divulgação da cultu-
ra portuguesa por terras canadianas, e 
por isso, nesta edição do jornal Milénio 
Stadium, procurámos a opinião de Kelly 
Alves, membro deste grupo, para perce-
bermos qual é a perspetiva dos jovens 
luso-canadianos sobre o futuro da co-
munidade e da salvaguarda dos valores 
e cultura que nos ligam enquanto povo.

Milénio Stadium: Que significado tem para 
um/a jovem lusodescendente a preserva-
ção da cultura portuguesa no Canadá? 
Kelly Alves: Para muitos é importante saber 
de onde vêm os seus pais e avós. Conhecer 
e visitar um país lindo que é Portugal, é 
sem dúvida uma das melhores experiências 
para um lusodescendente. Se eu não tives-
se sido introduzida à cultura portuguesa 
eu não saberia, por exemplo, o quão boa é 
a cozinha portuguesa ou o quão divertido 
é dançar ao som das músicas portuguesas.

MS: As associações e clubes, que têm de-
senvolvido trabalho de divulgação de Por-
tugal no Canadá, estão neste momento a 
passar por dificuldades e o seu futuro, em 

grande medida, encontra-se ameaçado 
devido à pandemia. Na sua opinião, de que 
forma esta situação poderá contornada e 
resolvida, de forma a que a cultura portu-
guesa não morra neste país?
KA: A única coisa que eu consigo pensar 
neste momento é investir o máximo pos-
sível nas redes sociais, partilhar histórias, 
fotografias e vídeos de eventos passados, 
para que as pessoas não se esqueçam dos 
bons momentos que já passaram. Para que 
as pessoas possam mostrar e partilhar com 
os seus familiares e lusodescendentes que 
estão nas fotos, que estiveram presentes 
naqueles eventos.

MS: O que acha da possibilidade de se con-
centrarem todos os clubes e associações 
numa só Casa de Portugal?
KA: Acho uma excelente ideia desde que 
seja depois da Covid-19 estar controlada, 
neste momento estamos a ser atacados com 
a segunda onda da pandemia e seria mui-
to arriscado juntar pessoas. No entanto, 
ter todos juntos num só sítio é, por acaso, 
algo que eu sempre quis ver, mas não sei se 
cabemos todos numa só casa, talvez no ex-
terior, todos os portugueses gostam de um 
bom BBQ e um palco.

Catarina Balça/MS
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A cultura portuguesa no Canadá tem sido afirmada ao longo de várias décadas pelas primeiras geraçōes de imigrantes que pavimentaram o caminho para a geração 
mais jovem. Mas, como diz o ditado, “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, e o que resultou antes já não funciona tão bem atualmente. Os grupos portugueses 
estão a atravessar uma crise e a questão já há muito que se coloca é: qual será o futuro para a comunidade? Fomos saber o que pensam os portugueses em Toronto.

Telma Pinguelo/MS

José Pinto

Quem vai garantir a continuidade da co-
munidade e cultura portuguesa?
Acredito que será a juventude. O futuro é 
sempre garantido pelos que vêm. Não se 
pode comparar 1975 com o presente. Mui-
tos jovens agora são filhos de imigrantes. 
A pergunta é: quem vai levar os jovens? 
Acredito que não vamos ter tantos centros 
comunitários. 

Agora muitos jovens têm duas culturas: a 
canadiana e a portuguesa. Então vai conti-
nuar a ser levada pelos jovens, mas de uma 
forma diferente. Muitos dos novos jovens 
que chegam aqui vivem mais como imi-
grantes, mesmo, vêm fazer a sua vida e inte-
gram-se no Canadá mas não se juntam com 
a comunidade. Tenho muitos amigos assim.
Está na altura de surgir a Casa de Portugal? 
Já deveria ter surgido. Se houver uma Casa 
de Portugal acredito que ainda há oportu-

nidade de salvar a cultura portuguesa nesse 
aspeto. Será o ponto de encontro. Porque 
daqui a 50 ou 60 anos não haverá o número 
de casas que temos agora. 
Quem vai ficar nessas casas? Depois de 
tantas lutas, finalmente vai haver uma uni-
ficação e um lugar onde todos possamos ir. 
Uma casa que não é de ninguém e de todos 
ao mesmo tempo.
Quem pode liderar o processo de união de 
todos em torno do objetivo comum? 

Todos os líderes comunitários deveriam 
sentar-se e falar com os diferentes grupos, 
muitos deles que estão divididos. Falar aos 
seus membros sobre a importância da casa 
portuguesa. 
O que me parece é que o que desagrada na 
casa portuguesa é que ninguém quer perder 
o posto. Mas a verdade é que todos podem 
fazer parte de um board member e gover-
nar em conjunto.

Quem vai garantir a continuidade da co-
munidade e cultura portuguesa?
Penso que vão ser os jovens, com o apoio 
dos mais velhos. Apesar de muitos clubes 

estarem com falta de jovens, há outros, são 
poucos, mas com jovens suficientes para 
levar as nossa cultura para a frente.
Está na altura de surgir a Casa de Portugal?
Sim. Precisamos muito de algo assim, mas 
eu acho que isso não vai acontecer agora. 
Para isso acontecer precisamos que todos 

estejam dispostos a colaborar, mas nem to-
dos estão.
Quem pode liderar o processo de união de 
todos em torno do objetivo comum?
 Tem de ser alguém que esteja disposto a 
fazê-lo, para começar. Como disse, temos 
alguns jovens que podem ter essa iniciati-

va, e é preciso ser os jovens porque os mais 
velhos, muitos deles já estão cansados e se 
calhar preferem passar essa responsabili-
dade, esse cargo, para eles (os jovens).

Mariana Vidal

Quem vai garantir a continuidade da co-
munidade e cultura portuguesa?
 É difícil responder a essa pergunta porque 
a verdade é que não sabemos. Não sabemos 

quem nem quando. O que sabemos é que a 
comunidade está com muitas dificuldades 
e que se ninguém se chegar à frente cor-
remos o risco de daqui a 10 anos tudo ou 
quase tudo desaparecer. Quem vai garantir 
a continuidade, não sabemos. Quem está à 
frente dos clubes neste momento está a fa-
zer tudo o que pode.

 Está na altura de surgir a Casa de Portugal?
 Acima de tudo está na altura de nos unir-
mos. Não interessa se é para formar a Casa 
de Portugal ou outra coisa. O que interessa 
é todos se juntarem, para já, porque caso 
isso não aconteça alguns clubes vão ficar 
para trás.

Quem pode liderar o processo de união de 
todos em torno do objetivo comum?
 A meu ver pode-se aproveitar organiza-
ções que já existem, como a ACAPO, por 
exemplo. Eles já são a Aliança, já têm essa 
função de unir e fazer ligação entre todos.

Maria Correia

Quem vai garantir a continuidade da co-
munidade e cultura portuguesa?
 A resposta mais óbvia seria os jovens. Mas 
a diferença de mentalidades entre gerações 

torna praticamente impossível que o teste-
munho passe de mão.
Está na altura de surgir a Casa de Portugal?
 A Casa de Portugal já devia ter surgido há 
10 anos. Podíamos ter tido uma associação 
portuguesa com escola, museu, day care, 
juntar associações como o Abrigo, entre 

outras, e responder a todas as necessidades 
da comunidade. 
Mas infelizmente as glórias que muitos pre-
sidentes pensam que ganham impossibili-
tam que se pense num bem maior. Penso 
que o projeto Magellan será o mais aproxi-
mado à Casa de Portugal.

 Quem pode liderar o processo de união de 
todos em torno do objetivo comum?
Penso que deveria ser não uma pessoa mas 
uma comitiva de vários líderes comunitá-
rios.

Carlos Neves
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What is social capital? It is nothing 
more than the relationships and friend-
ships, which an individual maintains in 
their lives. Throughout the years, these 
people become our support system. 
Social capital represents the resources 
available to individuals, through their 
social affiliations and membership in 
community organizations. It refers to 
aspects of social relationships that act 
as resources for individuals and facili-
tate collective action for mutual benefit. 
You can achieve more together than you 
can alone. Community is a network of 
different people who come together on 
a regular basis for some common cause 
or celebration. In other words, the more 
social capital you have: the healthier you 
are, the happier you are, the longer you 
live and the better the outcomes are in 
your life.

First and foremost, relationship build-
ing is the primary focus within our 
lives. We must strive to build our-

selves, as part of a community. Whether it 
is shared interests or culture, the import-
ance is the desire to develop relationships 

through direct social interaction. How 
much people trust others, socialize, and 
join groups — predict quality of life far bet-
ter than either income or educational level. 
People, who have friends are more likely to 
have a positive self-concept, a sense of be-
longing, healthier emotional functioning, 
and more positive coping strategies. The 
relationships developed between individ-
uals and members of the community and/
or organizations will create positive influ-
ences in both inclusiveness and breadth.  A 
valued social role is beneficial to an indi-
vidual and the society as a whole. 

Morality involves considering the 
well-being of others as reflected by the 
Golden Rule: do unto others as you would 
have them do unto you. The law of reci-
procity, “responding to a positive action 
with another positive, rewarding kind 
action,” has become a predominant social 
norm.  Similarly, filial piety “a virtue of 
respect for one’s parents, elders, and an-
cestors,” is considered to be an obligatory 
moral duty upon families. Due to the Baby 
Boom, which occurred roughly between 
1945 and 1960, Canada’s population of sen-
iors is at an all time high, with thousands 
more joining the ranks every day. With 
that being said, we live amongst a rapidly 
aging population, who require more and 
more assistance. As COVID-19 continues to 
run rampant, its effects have taken a ma-
jor toll, in many unexpected ways. For the 
Portuguese community, one of the emer-

ging concerns is the state of the Portuguese 
clubs. In a time of uncertainty, have we 
forgotten the cultural value and impact 
these places played amongst our elderly?

In the 1950’s, the first wave of immi-
gration from Portugal were predominant-
ly men. Many of them, who were family 
men, acquired jobs with the hopes of 
bringing their family over. It was a lone-
ly time, however, there was no time for 
complaints. For family, there was no ques-
tion… you simply worked as hard as you 
could. Nevertheless, inevitable feelings 
of homesickness arose.  In a new land, 
without family, these men were forced 
to adopt new languages, behaviours and 
sometimes mindsets. How did they cope 
with the language barrier, culture shock 
and mind-numbing work? Amongst these 
men, a tremendous feeling of “saudade” 
began to build, an underlying melanchol-
ic longing for their culture and a sense of 
familiarity. What came to be known as 
the First Portuguese Club emerged in the 
1970’s as a result. It pioneered an influx of 
social clubs, which became a safe haven for 
many first-generation immigrants.

These clubs were places of solace and 
reprieve, full of festas and processions, the 
marching bands and folklore groups… it 
was the link to what was missing in their 
lives. In a sense, their social capital had 
been diminished upon arrival in Canada. 
By themselves, they were left to their own 
devices, with a huge burden on their shoul-

ders. Which is to say, Portuguese Clubs be-
came a little slice of home, promptly filling 
the void of loneliness.

In recent times, many of these clubs 
have become a place of social gathering 
for the elderly community. With cards 
games, outings and daily social programs 
which continue till today… they fulfill a 
unique role, which a retirement home 
cannot necessarily replace. I think it is fair 
to say, for the elderly, these Portuguese 
Clubs provides more than comfort. It is a 
place of belonging, full of their friends, of 
people that understand their struggles and 
upbringing like no other. As previously 
mentioned, the pandemic has caused great 
concern for these clubs. The loneliness 
among the elderly is approaching epidemic 
proportions. To an extent, a time of unease 
and social isolation for them… it brings on 
the feeling of “saudade” once again. As a 
community, we must reflect, and strive to 
utilize our resources for the betterment of 
their lives. 

Social capital, while intangible, is wholly 
present within the relationships in our lives. 
The first-generation immigrants, who came 
with nothing, we must ease their anxiety 
and uncertainty. Now more than ever, let 
us use this opportunity to alleviate their 
stress with signs of hope.   As proud Por-
tuguese community, united together, with 
our hearts in hand, let’s “pull ourselves up 
by our bootstraps” …to ensure the doors of 
these socials clubs remain open!

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

Sara Isabel Dias
Opinion

Social Clubs + Social Capital = Community
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Unidos pelo presente e futuro 
da cultura portuguesa em Toronto

Surgida há mais de meio ano no maior 
país da Ásia Oriental e o mais populoso 
do mundo, a pandemia de coronavírus 
disseminou-se a um ritmo vertiginoso 
à escala global, provocando nas socie-
dades efeitos devastadores no campo 
socioeconómico, espelhados em milha-
res de vítimas e de casos de infeção no 
mundo, assim como generalizadas me-
didas de isolamento social que parali-
sam a economia e empurram as nações 
para uma recessão sem precedentes. 

Espalhadas pelos quatro cantos do 
mundo, as comunidades portugue-
sas, centelhas incessantes de amor 

pátrio, não estão imunes a estes efeitos que 
têm alterado radicalmente o nosso quoti-
diano. Para além da perda de rendimentos 
e ameaça de insegurança económica, são 
conhecidos infelizmente vários casos de 
infeção e de mortes entre emigrantes lusos, 
e é também conhecido o cancelamento ou 
adiamento de inúmeros eventos e iniciati-
vas que integram os planos anuais de mui-
tas associações.

Nestes tempos difíceis que atravessa-
mos, o meio associativo das comunidades 
portuguesas, um dos mais importantes, se 
não mesmo o mais importante vínculo de 
pertença e dinamização cultural dos emi-
grantes lusos nos países de acolhimento, 
encontra-se submerso em dificuldades e 
incertezas.

Dificuldades e incertezas resultantes do 
cenário pandémico, que entrava a realiza-
ção de eventos e iniciativas, como foi o caso 

paradigmático do Dia de Portugal, qual ba-
rómetro anual da dinâmica e vitalidade do 
meio associativo na diáspora, que este ano 
se cingiu a comemorações simbólicas. Ce-
lebrações minimalistas que substituíram a 
realização de tradicionais iniciativas, que 
em muitos casos garantem a obtenção de 
receitas que permitem custear o normal 
funcionamento das associações, como seja 
o pagamento da água, luz, rendas dos espa-
ços ou a sua manutenção.

Nesse sentido, o risco de fecho definitivo 
de diversas associações no seio das comu-
nidades portuguesas nunca foi tão real, e é 
ainda agravado pela problemática do en-
velhecimento dos seus quadros dirigentes, 
da maioria dos seus associados e da escassa 
participação dos lusodescendentes.

Este perigo acrescido de encerramento 
deve portanto impelir as forças vivas do 
movimento associativo da diáspora a co-
locar definitivamente em cima da mesa, 
não só, quando a vida voltar a normalizar, 
a diversificação de atividades capazes de 
conciliarem a cultura tradicional enraiza-
da nas coletividades com novas dimensões 
socioculturais, como o cinema, a literatura 
ou a moda, de modo a atrair as jovens gera-
ções de lusodescendentes. Como também 
a adoção de um novo modelo de atuação 
e organização das associações, que neces-
sariamente terá que passar por um para-
digma de partilha de uma “casa comum”, 
capaz de reunir num só espaço com digni-
dade e dimensão a valiosa argamassa iden-
titária das comunidades portuguesas.

Creio ser este o caminho que terá que ser 
trilhado pelo dinâmico e relevante meio 
associativo da comunidade portuguesa em 
Toronto, capital da província do Ontário e 
maior cidade do Canadá, onde vive a maio-
ria dos mais de 500 mil portugueses e lu-
sodescendentes presentes nesta nação da 
América do Norte.

Uma comunidade que se destaca hoje 

pela sua perfeita integração, inegável em-
preendedorismo e relevante papel econó-
mico e sociopolítico, que para salvaguardar 
o passado, e projetar o presente e futuro 
das suas associações, ou seja, da sua iden-
tidade cultural portuguesa, deve a médio 
prazo procurar adotar um modelo de “Casa 
de Portugal”, de portas sempre abertas às 
várias nacionalidades, através de parcerias 
com agremiações, escolas e universidades 
onde se ensina a língua portuguesa.

 Uma “Casa de Portugal”, com uma 
agenda capaz de congregar as diversas si-
nergias do movimento associativo, de di-
luir as diferenças e egos, e potenciar o cole-
tivo, a união, os parcos recursos humanos e 
financeiros, em prol da cultura portuguesa.

Uma “Casa de Portugal“, como por 
exemplo a Maison du Portugal – André de 
Gouveia, em Paris, capital francesa onde se 
encontra a maior comunidade portuguesa 
no estrangeiro, onde se organizem vários 

eventos culturais do movimento associa-
tivo. Desde as festas e festivais de folclore, 
à programação de artes plásticas, cinema, 
dança, literatura, teatro, ciclos de confe-
rências ou divulgação de trabalhos dos in-
vestigadores que cada vez mais proliferam 
na lusodescendência.

Uma união pelo presente e futuro da 
cultura portuguesa em Toronto, capaz de 
inspirar muitas outras comunidades lusas, 
e simultaneamente capaz de despertar jun-
to das autoridades nacionais a necessidade 
de reforço dos apoios para a área cultural e 
movimento associativo das comunidades 
portuguesas, as mais genuínas embaixado-
ras da pátria de Camões. Uma pátria que se 
espraia em várias comunidades e descen-
dentes espalhados pelos quatro cantos do 
mundo, indubitáveis portugais onde re-
manesce a cultura e língua portuguesa, elos 
comuns da identidade lusófona.

Daniel Bastos
Opinião
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Tirar pedras do caminho

Sendo praticamente recém-chegada à 
comunidade portuguesa no Canadá, é 
para mim ousado tecer juízos de valor 
sobre o que deve ou não ser o futuro da 
comunidade. Há a responsabilidade de 
respeitar as inúmeras pessoas que têm 
dedicado as suas vidas ao movimento 
associativo, que trabalham arduamen-
te para celebrar a nossa cultura todos 
os dias e que são incondicionalmente 
fiéis a essa missão. Por isso eu deixo 
o meu reconhecimento e faço ques-
tão de sublinhar que de modo algum 
o meu ponto de vista poderá ser tão 
profundo como o de alguém que tem 
efetivamente um papel ativo no palco 
da comunidade. A minha abordagem 
beneficia, contudo, do facto de trazer 
uma bagagem muito mais leve relativa-
mente a este assunto.

Chegámos a um ponto em que se 
tornou dolorosamente óbvio que a 
comunidade como a conhecemos 

até ao momento chegou ao fim. Que para 
o nosso movimento sobreviver é preci-
so escrever a história de outra maneira. 

A mudança acontece quando a dor de 
ficar é maior do que a de ir e, eventual-
mente, chegaremos a uma rutura que nos 
obrigará a ceder. Muitos acreditam que 
uma Casa de Portugal é o plano ideal de 
resgate do nosso associativismo, mas até 
agora poucos trouxeram o assunto à tona 
para lhe dar forma. Eu creio que a utópi-
ca Casa de Portugal tem sido vista como 
o remédio que cura todos os males e isso 
é irrealista. Penso que precisamos antes 
de ir à raiz do problema e fazer um pro-
cesso introspetivo em que analisamos a 
situação de forma não fantasiada. Muitos 
dos problemas estão à vista, nós é que tei-
mamos em fazer vista grossa. A meu ver, 
a questão reside em resolver os aspetos: 
reformativo, estrutural e financeiro. 

A comunidade está envelhecida e for-
matada em padrões que não encaixam na 
realidade dos nossos dias. Temos clubes 
feitos de e para os imigrantes das primei-
ras gerações, que não atendem às prefe-
rências das camadas jovens. Os clubes 
pedem que os jovens adiram e tragam 
ideias. Mas estão dispostos a abdicar de 
algumas iniciativas tradicionais que estão 
habituados a fazer todos os anos e alo-
car essas verbas para realizar a iniciativa 
que o jovem quer concretizar? Como em 
qualquer casa, há um orçamento limitado 
e há que estabelecer prioridades. Eu dei-
xo a questão: os jovens têm estado nessas 
prioridades? 

Outro grande problema é que estamos a 
viver um falso sentido de comunidade. Os 
clubes não estão organizados com vista à 
união, mas sim a um sistema individua-
lizado. Acredito que numa primeira ins-
tância fez sentido existirem diferentes as-
sociações dedicadas a regiões específicas 
de Portugal, mas esse não é mais o caso. 
Temos clubes de todas as espécies e feitios 
numa distribuição completamente alea-
tória, não uniforme e sem qualquer lógica 
para a realidade atual. Chegamos a ter três 
ou mais eventos de São Martinho de clu-
bes diferentes precisamente no mesmo 
dia à mesma hora, o que é irracional de 
todos os pontos de vista. Nomeadamente 
torna difícil promover a nossa cultura de 
forma eficaz junto das outras comunida-
des que estejam potencialmente interes-
sadas em conhecer a cultura portuguesa. 
Nova questão: somos realmente uma co-
munidade ou somos uma família dividida 
e desgovernada? Para seguir em frente é 
preciso tirar pedras do caminho, remover 
bloqueios, abrir mão de noções antiqua-
das e sobretudo pôr de lado objetivos pes-
soais em nome de um bem maior.

Isto leva-nos ao último ponto que é 
também ele fatal: os clubes enfrentam 
grandes dificuldades de sustentabilidade. 
Alguns deles não vão sobreviver ao der-
rube financeiro que a pandemia trouxe. 
Talvez seja um “mal que vem por bem” 
e que acabe por nos mover no sentido da 

unidade em vez da individualidade. Num 
momento como este precisamos de juntar 
carteiras para poder cultivar algum tipo 
de prosperidade. O que certamente não 
agrada a todos. 

E porque críticas devem vir acom-
panhadas de sugestões, aproveito para 
deixar os meus ideais enquanto parte da 
malha jovem. Gostaria de ver uma co-
munidade estrategicamente organizada, 
movida por um motor que coordena di-
ferentes órgãos. Uma comunidade com 
órgãos que trabalham em parceria. Preci-
samos de criar novos projetos e revitali-
zar outros que estão em risco de acabar. 
Criar um grupo dedicado particularmen-
te aos jovens, encontros de networking, 
abraçar os grupos folclóricos num único 
movimento de danças tradicionais com 
diferentes valências, formar um grupo 
de cultura contemporânea, formar um 
grupo responsável pelo marketing da 
comunidade (que faz muita falta!), en-
tre outros. Funcionaria essencialmente 
como um sistema descentralizado em que 
todos os envolvidos têm liberdade para 
criar projetos, respeitando sempre os re-
gulamentos de um organismo principal 
que garante o bom funcionamento, boa 
gestão financeira, evita conflitos e redun-
dâncias. Este sistema poderia chamar-se 
Casa de Portugal? Certamente.

Telma Pinguelo
Opinião
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Há um excesso de casas a fazer a mes-
ma coisa, culturalmente falando no fim é 
tudo do mesmo e o impacto qualitativo é 
negativo. Tudo passa pela foto de quem 
lidera as mesmas, nada mais. Devido à 
pandemia de covid-19, as atividades es-
tão paralisadas desde março e os pre-
juízos são elevados, mas engraçado… 
todos mostram uma economia saudável. 
Qual será a razão pela qual não admitem 
e dizem as verdades? 

Muitas das vezes até me dá a vonta-
de de rir quando penso em certas 
conversas que tinha, num passado 

bem recente, com alguns dirigentes que se 
foram confrontando com a minha pessoa. 
Como todos sabem presidi um clube, onde 
a minha maior preocupação era angariar 
patrocínios para que cobrissem as despe-
sas e algum restasse em carteira para uma 
eventual crise, por exemplo, como agora 
está a acontecer. Na altura, ao mesmo tem-
po, ouvia certos indivíduos e diretores di-
zer que não fazia sentido ter lucros porque 
o clube era para servir e não precisava de 
fundos. Engraçado que hoje alguns desses 
intelectuais estão a gerir esse clube, sim es-
ses que diziam que não faziam falta lucros. 
Sempre souberam gastar o que não tinham 
e dar atenção a quem não merecia a troco 
de um saco de chouriços, nunca souberam 
agradecer aos bons patrocinadores. En-
fim, é triste quando não se tem uma visão 
empresarial para poder ser um bom gestor 
numa associação cultural. Ao mesmo tem-
po vê-se os novos diretores a mentir com 
a boca toda quando dizem que as contas 

estão controladas, como se todos fossemos 
analfabetos. 

Vejamos então - um clube que paga uma 
renda, mesmo pelo baixo, tem de ter recei-
tas para poder suportar as despesas fixas, 
ou a pouco e pouco lá vai o que se amea-
lhou. Se todos tiverem uma noção dos gas-
tos nas nossas casas, podem transportar 
isso para um clube, as receitas têm sido 
negativas e as despesas fixas são sempre as 
mesmas, de onde vem o respetivo para se 
pagar? E agora pergunto, quanto tempo vai 
durar isto? Como sabemos, pelo menos até 
31 de dezembro nada vai acontecer. Onde 
vão alguns dos clubes arranjar dinheiro 
para as despesas? Boa pergunta, muitos de-
vem dizer “o problema é nosso”. Eu acho 
que muitos andam no mundo enganado ou 
à procura de uma placa de reconhecimen-
to (risos). Abram os olhos, sejam realistas 
e parem de atirar areia para os olhos do 
povo. É nesta altura que todos temos que 
refletir sobre o estado e o futuro das nossas 
coletividades que sempre desempenharam 
um papel importantíssimo na representa-
ção das suas regiões de onde são naturais. 
Nem todos merecem respeito e alguns nem 
da região são e pouco conhecimento têm, 
mas respeitemos a divulgação do nome de 
cada região que representam. Estou a falar 
de clubes e associações culturais, de ban-
das filarmónicas, grupos desportivos, que 
sobrevivem diariamente das cotizações dos 
seus sócios - agora digam-me quantos só-
cios pagantes tem cada clube e será que é 
suficiente para as despesas fixas? Humm… 
dois mais dois são quatro, mas dois e dois 
não é a mesma coisa. As suas atividades 
anuais foram canceladas pelo governo lo-
cal, até a própria exploração dos bares nas 
suas unidades, os subsídios e apoios das 
empresas e dos seus planos de atividade 
não aparecem por falta de atividades. Di-
gam a verdade - onde vão ter dinheiro para 
todas as despesas? Muitos vão acabar por 

fechar as portas, a pouco e pouco vão ad-
mitir o fracasso. 

Face à pandemia que nos assolou, estas 
coletividades passam hoje por uma situa-
ção financeira muito delicada, pondo em 
risco nalguns casos, face à ausência de re-
ceitas para fazer face às suas despesas, a 
continuação de algumas valências. Temos 
que reformular urgentemente o plano de 
financiamento destas coletividades, fazen-
do uma análise do impacto das mesmas na 
sociedade local, das atividades desenvol-
vidas durante todos estes anos, da sua his-
tória e da contribuição para a estabilidade 
social e educativa da nossa comunidade. 
Nesta altura difícil, social e financeira-
mente instável, deve-se olhar rapidamente 
para estas coletividades, fazer uma análise 
da situação atual e criar uma forma de ma-
nutenção da atividade das mesmas para 
que se garanta a sua continuidade dentro 
de condições dignas e de segurança eco-
nómica para com os seus utilizadores e 
população em geral. E qual será a forma 
para salvaguardar tudo isto? Eu adoro fazer 
perguntas deste tipo quando sei que muitos 
líderes vão ficar furiosos com isto, porque a 
visão é mesmo negativa e sem futuro, mais 
vale admitir e largar porque enganar outros 
já não funciona. A comunidade deveria to-
mar a iniciativa de rapidamente reunir as 
suas coletividades, tomar conhecimento 
dos seus problemas, as suas preocupações 
por forma a evitarmos situações de degra-
dação sociocultural que se refletirá num 
futuro muito próximo numa desorganiza-
ção social e de instabilidade em alguns dos 
clubes da nossa comunidade.

Qual a melhor solução para isto? Mais 
uma pergunta que vai deixar muitos a trin-
car os lábios (risos). Casa de Portugal na 
minha opinião será a solução mais valiosa 
e produtiva. Nesse mesmo espaço pode-se 
ter tudo, bastam cinco regiões do conti-
nente - Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e 

Algarve mais as duas ilhas: Açores e Madei-
ra -, com a sua cultura, artesanato e gas-
tronomia. Devia haver uma gestão finan-
ceira que controlasse todas as despesas e se 
encarregasse da angariação de fundos para 
as festividades de cada região. Cada região, 
(as cinco mais duas), teria uma direção cul-
tural individual, que seria responsável pela 
organização dos eventos culturais e gas-
tronómicos com qualidade exigida e refe-
rentes a cada região, não havendo misturas 
como aconteceu no passado pelo facto de se 
conseguir mais adesão.  

Meus caros amigos, só assim se vai con-
seguir sobreviver e não venham atirar areia 
aos olhos do povo porque empresas a pa-
trocinar festinhas como no passado aca-
bou. Ou se tem qualidade em grande ou 
então muito rápido se vai sentir um fracas-
so. É a altura de se unir forças e trabalhar 
em prol da Casa de Portugal para o bem da 
nossa cultura e de todos.

Se tudo for bem organizado e com apre-
sentação de um projeto com objetivos qua-
litativos o Governo português tem o dever 
de ajudar para a continuidade da adesão da 
juventude no meio cultural. Se assim não 
for, em pouco tempo vamos perder muito. 
É muito fácil, hoje as novas tecnologias re-
tiram muitos do espaço cultural, já não há 
necessidade de ir, como no passado, ou se 
faz algo diferente ou perdemos tudo.

Tenho pena, o espaço de opinião é pou-
co, mas mais oportunidades de opinar so-
bre este tema vão haver e que ninguém se 
chateie porque melhores dias não vêm. Ou 
damos as mãos e unimos forças ou deita-
mos tudo por água abaixo. Deixem-se de 
protagonismo e de vaidades e trabalhem 
em prol da cultura qualitativa. 

Desculpem a minha opinião, mas vale o 
que vale, sou direto e não ando à procura 
de placas, essas existem de sinalética nas 
ruas, gosto sim de coisas com qualidade e 
verdadeiras.   

Augusto Bandeira
Opinião

Associativismo cultural, 
qual a esperança e 
dificuldades para o futuro
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2023 o 70º aniversário oficial da 
imigração portuguesa para o Canadá

Era 13 de maio de 1953, quando 100 ho-
mens corajosos chegaram a bordo do 
Saturnia no Cais 21 em Halifax, Nova 
Scotia, em busca de sonhos e de uma 
melhor vida para si e para os seus en-
tes queridos que eventualmente se iriam 
juntar a eles. E com a sua coragem e 
perseverança a nossa comunidade veio 
para este grandioso país. O dia 13 de 
maio de 2023 irá marcar o 70º Aniversá-
rio Oficial da Imigração Portuguesa no 
Canadá. O nosso destino e as neces-

sidades da nossa preciosa comunida-
de poderiam finalmente ser atendidas, 
sentidas e honradas numa data histórica 
de conquistas. Imagine, uma manhã de 
sábado solarenga, nós orgulhosos na 
Landsdowne, a norte da Bloor da Bloor 
Street West, para a inauguração oficial 
do Magellan Community Care Centre & 
Casa de Portugal. 

Nesse dia incrível de celebrações, com 
o que se irá parecer a nossa comu-
nidade? A realidade da Covid-19 e 

da pandemia tem atingido diretamente o 
coração da maioria de clubes/ associações/ 
grupos de folclore e outras organizações da 
nossa comunidade. Desde meio de março 
que a maioria tem sido impedida de orga-

nizar eventos, semanas culturais, festivais 
de folclore e simples ajuntamentos, estes 
são essenciais para desempenharem o seu 
papel e para a existência da nossa visibili-
dade cultural e representação. A maioria 
das organizações está a batalhar para poder 
regressar se e quando “as coisas regressa-
rem ao normal”. As tensões financeiras e 
operacionais corroeram o orgulho e segue 
em frente a vontade que a maioria tem de 
perseverar. Desta vez, as coisas serão defi-
nitivamente diferentes. Isso é simplesmen-
te a realidade dos nossos tempos. 

Contudo, esta realidade traz também 
uma adaptação, esperança e um momento 
primordial para a união. Vamos usar este 
momento para criar uma mudança positi-
va e criar as fundações que irão assegurar 

a nossa herança, providenciar serviços 
necessários e urgentes, ao mesmo tempo 
que fortalece a nossa identidade cultural. 
A minha visão e esperança é que nos pró-
ximos anos elevem a ACAPO e muitas ou-
tras organizações a atingir a harmonia, a 
trabalhar de forma eficiente, segundo mo-
delos operacionais, criando uma progra-
mação dinâmica de qualidade e promoção 
da participação dos mais jovens. Enquanto 
trabalhando em conjunto para aumentar 
a consciencialização para a nossa maior 
necessidade, o Magellan Community Care 
Centre & Casa de Portugal. Vamos todos 
unir-nos e tornar o sonho realidade...

Sábado, 13 de maio de 2023, poderia bem 
ser esse dia...

José M. Eustáquio
Opinião
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Caros leitores.
Espero-vos bem. Uma excelente sexta-
-feira enfim, melhor dizendo seria, exce-
lente início de Outubro. Mesmo. Mais um 
mês que fica lá atrás. Surreal este ano 
Capicua...  Tudo de “bom” ironicamente, 
claro está, tem acontecido. Mas se va-
mos escrevendo e lendo, menos mal.

Falando de nós, do estado da nossa co-
munidade Lusa por estas terras que nos 
acolheram há muitos anos, a alguns 

há mais tempo do que a outros, claro. Mas 
acolheu-nos a todos. E para não esquecer e 
dar asas a nossa tão justa “saudade”, desde 
que os Portugueses começaram a chegar de 
barco a Halifax nos anos 50, que essa palavra 
tomou outro sentido. Uma coisa é viver em 
Portugal e, muitas e tantas vezes não dar va-

lor, nem tão pouco prestar atenção ao que se 
tem - a nossa rica cultura, hábitos, costumes 
e a imensa gastronomia. Outra é mais acér-
rima e verdadeiramente SAIR e deixar atrás 
a muitos quilómetros de distância (6,922 
Kms), a nossa Pátria amada.

Então que se fez? Formavam-se grupos, 
clubes, associações e a nossa cultura come-
çava a ser revivida por estas terras. Cada 
terra com seu uso e cada roça com seu fuso, 
já lá diz o ditado. A Casa dos Açores, do 
Alentejo, clube do Minho, etc., associação 
disto e mais daquilo. Muitos outros clubes 
nasceram. Até a minha pequena grande ci-
dade, a terceira maior de Portugal, cá teve 
representação, Setúbal. Algures num salão 
pequeno na Dundas Street por cima de uma 
loja. Como é hábito… Tem portas e janelas? 
Serve para abrir um clube. Enfim... Mas 
desde todo o sempre com muitos poucos 
Sadinos na rédea deste projeto. Até porque 
democraticamente fomos muito poucos 
a deixar Portugal, comparativamente ao 
Norte do nosso país e as regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira, mais adiante. E 
claro tinha mais o que opinar, mas não vou.  

Não é intenção magoar as boas intenções 
dos nossos conterrâneos que formaram 
estes lugares de aconchego para matar as 
saudades da pátria amada.

No entanto, nem só de clubismo e de bai-
laricos e de sacrificar as mesmas pessoas 
todos os fins de semana na cozinha e a ser-
vir nas salas podem viver estes lugares.

Onde está a organização? A verdadeira 
liderança? A inovação? Sempre a mesma 
coisa. Mais do mesmo. Semana após sema-
na se A, B ou C não é convidado para par-
ticipar na direção mesmo que só marque 
presença, há confusão. Ciúme. Não deveria 
ser assim. Porque ao longo dos anos e com 
a “Velha guarda” na liderança as luzes de 
muitas destas salas foram-se apagando. Os 
palcos silenciados. As festas sem ninguém. 
E, o mais grave, com contas por pagar. Per-
tencendo a uma outra associação, a Acapo, 
que tinha por “obrigação“ proteger estes 
clubes e, o mais importante, orientá-los, 
na maioria dos casos só gerou conflito. 

Durante os tempos que correm onde es-
tão os líderes? Que se faz com estas salas 
que não geram fundos nem receitas para 

pagar o básico? A quem pedir ajuda? E que 
futuro os espera?

Na grande maioria, tristemente, o en-
cerramento. Não há capacidade para tanto 
clube na nossa comunidade. Não há mes-
mo. Não há tempo para tanto Ego na nossa 
comunidade. Não há mesmo.  A União faz a 
força. Creio que há soluções. Ceder lideran-
ças, ensinar os mais jovens e deixá-los ino-
var. Trazer uma nova roupagem. Deixar os 
títulos e os clubismos de parte. Já é tempo...

Ou na pior das hipóteses, deixar cair por 
terra este sonho que já conta com mais de 
60 anos e é reconhecido e respeitado por 
todas as etnias neste grande país.

E vou lançar-vos um desafio:
Reúnam-se, sem agressões. Sem mania. 

Sem má fé e vamos todos, eu ajudo se for ne-
cessário, construir um futuro melhor.  Uma 
casa única onde todos se sintam à vontade e 
com vontade de fazer mais e melhor.

Saúde para todos que é o mais essencial.
O resto?
Vem por acréscimo.
Bom fim de semana.

Cristina Da Costa
Opinião
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Editorial English version

Covid-19 has now reached an unimagin-
able milestone by killing one million 
people. While the number of dead is 
one million too many, an assessment of 
the peripheral damage caused by the 
pandemic has to be conducted to truly 
appreciate the disruptive nature of this 
virus. The disruption to our daily lives, 
which forces adjustments to deal with 
circumstances imposed shakes our 
mental foundations.

While possibly not the most import-
ant aspect of the current reality, 
culture and its essence appears to 

have completely disappeared and no one 
seems willing to defend it or promote it. 
What is culture anyway? It’s the customs, 
arts, social institutions and achievements 
of a particular nation, people, or other so-
cial group. In this week’s Milenio Stadium, 
an attempt will be made to assess the aura 
which formulates culture in each person’s 
mind and the intrinsic meaning on how we 
view and practice culture. So why discuss 
Portuguese culture within Canada and why 
is it an important debatable conversation? 

Lusophone culture has been a topic of 
discussion since our arrival in 1953 and 
in some aspects the cause of lackadais-
ical progress of Portuguese in Canada. 
There has been an apathetic approach 
to integration in the country we adopt-
ed by trading potential assimilation for a 
tubular view of society which has made a 
dressed horse look like a genius. Is culture 
a beautiful folklore costume or barbequed 
sardines? And who is/ has been respon-
sible for the state of Portuguese culture in 
Canada? From the day that P.E. Trudeau 
suggested to ethnicities that the culture 

of the country they came from should be 
embraced and practiced in this new coun-
try, the dumbing down of our potential 
progress began. 

The apathetic attitudes of Portuguese 
representation over the years towards 
cultural representations and encourage-
ment of education in this country has 
played a large part on the current status of 
the community. Poor leadership by some 
self-serving egomaniacs leading Clubs 
and Associations, encouraged division by 
decentralizing and creating separation 

by regional areas.  Education leaders who 
should have had their voices heard con-
tinue to be silent and only appear if it’s 
absolutely necessary. Teaching doesn’t 
signify propagation of knowledge to in-
dividuals but also to a community. What 
a waste of intelligence. This, in view of 
the current status of our culture, who will 
lead the charge to save, promote, and de-
fend it? It’s obvious that we cannot count 
on current governmental, intellectual or 
community leaders to move it forward 
due to the impediments previously out-

lined. A new vision is required and point-
ed discussions will play an important role 
in the cultural future of Lusophony in this 
country. 

There are many people and organiza-
tions who work hard under difficult cir-
cumstances to carry on their perception of 
cultural enhancement. They should all be 
applauded and assisted but the sustenance 
of these people and institutions should be 
to pivot into areas of mutual co-operation 
for the greater good of a community. A 
centralized institution that represents all 
of Portugal used to promote credible and 
financially stable programs will go a long 
way to protect our culture. The courage-
ous and the cowards should get together 
to create a vision which is good for all in-
stead of looking down to check who’s got 
the biggest tools. 

If all would try to understand and ac-
tually practice culture, you would be ex-
pressing in your own nature a way of life 
and thinking based on values, greater 
community, knowledge and stories, lan-
guage, traditions and rituals, arts, food 
and drink. These would be your own set 
of values that are distinct to you and you 
only. Like food, our beliefs should reflect 
the morality needed to defend and prac-
tice the cultural fundamentals which 
make you an individual. 

Culture is the basic root of any commun-
ity which teaches us to think for the whole 
nation, not individually. Culture gives the 
concept of family and nation. Let’s defend 
it because slow erosion decreases the im-
portance and then it’s gone…

Manuel DaCosta

Whose Culture is it anyway?
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Também estamos disponíveis na                    , para todo o Canadá,

aos domingos, entre as 10 e o meio-dia

Acompanhamos a visita de Cristina Da Costa
ao Museu Berardo Estremoz

Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade

em mais um Roundtable

Ficamos a conhecer melhor a vida e obra

da artista plástica Joana Vasconcelos

E voltamos a viver a vida bem portuguesa

de Bem-Vindos a Beirais

Descobrimos os efeitos da terapia

Barras de Access 

com a terapeuta holística Aline Moura
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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
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das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00
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das 13h00 às 17h00 sábado das 19h00 às 20h00 sábado das 20h00 às 21h00
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das 21h00 às 5h00
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Subscreva hoje!
Ligue e peça o canal WIN TV.

SÁBADO, 3 DE OUTUBRO
 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 - O Museu Berardo Es-
tremoz, que nasceu de uma parceria 
entre a Coleção Berardo e a Câmara 
Municipal de Estremoz. Cristina Da 
Costa leva-nos numa visita guiada 
à casa que guarda a maior coleção 
privada de azulejos.

 15h00 It´s Showtime

16h00 Caminhos da história 

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline - Esta semana, Adriana 
Marques e Catarina Balça falam-nos 
do novo single de Vitão, contam-nos 
como foi a atuação da Anitta no The 
Tonight Show de Jimmy Fallon e 
mostram-nos a nova linha de jeans 
da Gucci, que está a dar que falar.

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 20h30 Here’s the Thing - Manuel DaCosta 
conversa com Tony de Sousa e 
Jorge Mouselo do Centro Cultural 
Português de Mississauga sobre a 
situação atual que o clube vive.

21h00 Wisdom of Wealth

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, 4 DE OUTUBRO
 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 - Divertida, irreverente, 
sonhadora e criativa Joana Vascon-
celos é uma artista plástica de recon-
hecido mérito tanto a nível nacional 
como internacional.

 17h30 Timeline

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé - Esta semana 
vamos conversar com o motivador 
social Carlos M. Dias. Teremos o 
nosso momento musical e o Top 10 
das músicas mais tocadas.

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da Música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 21h00 Stella’s Studio 

 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, 5 DE OUTUBRO 
 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, 6 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 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, 7 DE OUTUBRO
 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, 8 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, 9 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; Ponto da situação da 
pandemia; Qual é o futuro da cultura 
portuguesa no Canadá? Apresentador: 
Manuel DaCosta. Convidados: Angie Ca-
mara  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



EUA: Política como nunca vimos

Ainda me lembro que, quando estava 
na universidade, nos cursos de ciências 
políticas se estudavam as opiniões ex-
pressas por grandes pensadores ao lon-
go dos séculos. A presidência de Trump 
mudou a ciência política como a conhe-
cemos até hoje. Professores que ensi-
nam política relatam que, desde 2016, 
enfrentam uma polarização crescente 
entre os alunos – bem como seus pró-
prios preconceitos.

É uma realidade que poucos hoje pen-
sam que a democracia já não importa 
ao cidadão comum. Vemos como os 

políticos mobilizam discursos para atin-
gir seus fins políticos e, no caso de Trump, 
ele tem feito declarações, seja no Twitter 
ou nos seus comícios, que demonizam ou 
difamam os seus oponentes. Com a tecno-
logia de hoje, é muito fácil ver um desses 
seus discursos em que ele emprega as suas 
táticas.

O que podemos dizer sobre o elemento 
de confiança, dado o conteúdo questionável 
das suas declarações? Dada a divisão políti-
ca, como é que os americanos se veem hoje? 
Eles podem confiar nos seus políticos?

Muitos agora estão mais alerta à supre-
macia branca ou ao discurso fascista no seu 
país. Alguns analistas ressaltam as fortes 
divisões partidárias e o aumento da tem-
peratura do discurso do cidadão comum, 
principalmente daqueles que apoiam pu-
blicamente Trump. É evidente que ele está 
a tomar decisões de política externa por 

causa da sua busca de gratificação por vai-
dade e por impulso.

Como alguém que assiste e lê notícias dos 
EUA, eu tenho visto que muitos comenta-
dores de TV se referem a fontes duvidosas 
da Internet para justificar as suas opiniões 
sobre as circunstâncias atuais. A história 
do pensamento político do meu tempo na 
universidade concentrava-se nos escritos 
originais de filósofos antigos e medievais. 
Muitos dos estudantes de hoje que estudam 
política americana parecem estar a surgir 
com posições muito rebuscadas e estra-
nhas, o que é novo, e eu associaria isso à 
era Trump. Como distinguir as fontes con-
fiáveis das não confiáveis e desmascarar as 
lógicas duvidosas?

Isso poderia significar que a democracia 
tradicional pode estar nas suas últimas eta-
pas? Como testemunhámos em vários paí-
ses, os líderes eleitos podem erodir os siste-

mas democráticos ao ignorar as restrições 
ao seu poder. Eu diria que a fragilidade da 
democracia requer reafirmar a importân-
cia de normas antigas, como a responsabi-
lidade do Presidente dos EUA de respeitar 
as liberdades civis e os oponentes políticos.

Independentemente de Trump perma-
necer ou não no cargo após a eleição de 
2020, as divisões sociais podem não ser su-
peradas tão cedo. Como muitos apontam, 
a polarização partidária vem-se aprofun-
dando há décadas, e a ascensão de Trump 
ao poder pode ser apenas um sintoma de 
tendências sociais e políticas mais amplas.

Acho que é importante reconhecer que a 
política hoje em dia é emocional e leva a um 
comportamento hostil e divisionista. A as-
censão de Trump ao poder pode ser apenas 
um sintoma de tendências sociais e políti-
cas mais amplas.

Peter Ferreira
Opinião

Dinheiro que não salva o mundo
O Canadá é um país maravilhoso para 
se fazer vida. Numa posição mundial, o 
Canadá fica em segundo, logo a seguir 
à Suíça em termos de estilo de vida 
e longevidade da mesma, mas a este 
ritmo, Toronto, como outras grandes 
cidades no país, estão a criar um pro-
blema enorme.

Excluindo a baixa da cidade (down-
town) de Toronto, a cidade em si 
está cheia de casas com mais de 50 

anos, muitas delas passando mesmo os 
100 anos da data de construção. Apesar 
de já serem construções antigas, estas po-
dem facilmente ser encontradas à venda 
acima de um milhão de dólares, o que está 
a fazer com que famílias estejam a sair do 
local onde trabalham diariamente para ir 
morar a mais de meia hora de distância 
para conseguir suportar um empréstimo 

para uma casa.
Apesar de isto não parecer ser um 

grande problema logo no início, isto é um 
efeito dominó com causas consequentes. 
Não só as ruas de Toronto estão constan-
temente em obras, diminuindo o fluxo de 
trânsito, mas o facto de famílias inteiras se 
mudarem para outra cidade e que mante-
nham o seu emprego em Toronto faz com 
que filas de espera sem fim preencham as 
autoestradas que, apesar de serem bas-
tante largas, continuam sem conseguir 
dispersar o trânsito a tempo suficiente a 
que não cause os tais engarrafamentos. 
Isto faz com que uma viagem que era 
suposto durar entre 30 a 40 minutos, se 
torne em viagens de 1h30 a 2 horas.

Este problema mais uma vez tem um 
fator catastrófico a ser adicionado à con-
ta. Quanto mais um veículo se encon-

trar ligado, mesmo não estando em 
movimento, está a libertar dióxido 

de carbono, piorando ainda mais os efeitos 
de estufa e ajuda a deteriorar as alterações 
climáticas.

Estima-se que, a este ritmo, estamos a 
uma distância de entre sete a 10 anos até 
que o planeta Terra entre num ciclo irre-
parável e que não tenha mais um ponto de 
retorno. Caso isto aconteça, as tempera-
turas irão aumentar o suficiente para que 
o ser humano comece a morrer devido ao 
calor, novas doenças possam desenvol-
ver-se e que o mundo todo entre numa 
nova era de horrores causada única e ex-
clusivamente pela ação do Homem. Isto é 
uma realidade em que muita gente infe-
lizmente não acredita.

O famoso edifício Metronome em 
Nova Iorque, Manhattam, que até há 
questão de semanas apresentava as ho-
ras, mudou de um re-

lógio convencional 

para uma contagem regressiva até ao 
ponto sem retorno de que falei acima.

No meu ponto de vista, o governo de-
veria limitar os valores das casas com 
uma certa idade até um certo valor, para 
garantir que as famílias que já têm uma 
vida na cidade não tenham de sair. As 
situações das estradas iriam melhorar, e 
apesar de não ser suficiente para salvar o 
mundo, iria com certeza ajudar estas me-
trópoles a serem mais sustentáveis.

O dinheiro é bom, mas não é tudo! O 
que é que se pode fazer com tanto dinhei-
ro, se não existir mais um local onde o ser 
humano consiga sobreviver?

Miguel C.
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Presidential Debate… 
What a Waste of Time!

I changed my entire schedule from last 
week to make sure that l was available 
to watch the  first United States Presi-
dential debate that was aired on Tuesday 
night….and sitting there from the first 
minute to 90 minutes later l kept saying 
to myself …I’m so fortunate that l don’t 
have to vote for either of these two can-
didates. 

The First presidential debate between 
Donald Trump and Joe Biden kicked 
off Tuesday (29) night from Cleveland 

with under 40 days until Election Day, it’s 
the first chance to see the two nominees 
square off on a range of issues. 

And to use a Joe Biden cliché… man was 
l disappointed with what l saw and heard.

For most of the debate Donald Trump re-
fused to let Joe Biden so much as complete 
a sentence without an interruption or in-
sult. Trump undoubtedly did show himself 
as the more domineering candidate, for 
whatever that was worth, though he suc-
ceeded mainly in reducing the debate to 
chaos rather than making a coherent case 
for his presidency.

It seemed that Trump’s strategy from 
the start was clear to steam-roll Biden and 
debate moderator Chris Wallace, hoping to 

catch his opponent in a bad moment- per-
haps reinforcing arguments about Biden’s 
mental faculties and steaminess as a leader. 
It was the strategy of a challenger, more 
than an incumbent, and seemed to reflect 
that Trump needs to change the race more 
than Biden does. Biden’s strategy was clear 
to stick to his talking points, try not to en-
gage much, and not give Trump what he 
wanted.

From my estimation Joe Biden didn’t al-
low himself to be pulled off his game. And 
he notably avoided some of the senior and 
uneasy moments that marked some of his 
Democratic debate performances. It was 
not an enlightening debate from a policy 
standpoint, but that was in large part be-
cause Trump wanted a food fight. Joe Biden 
mostly did not give it to him, which much 
like Trump’s approach reinforced the real-
ity of who’s winning and who’s not.

Trump’s biggest liability in the 2020 elec-
tion is COVID-19, on which polls regularly 
show even some of his supporters do not 
think he’s done a good job. Donald Trump 
offered little to change that. Instead, he re-
inforced his skepticism of masks and the 
health officials whose advice he’s so often 
ignored or sought to change through a 
pressure campaign. Biden had some of his 
strongest moments on the subject of the 
coronavirus. Biden noted that Trump once 
floated injecting disinfection into people to 
stop the virus. 

The President was also asked about his 
mask skepticism, at which point he argued 
that masks are fine and that he wears them 
when he thinks he needs them. Biden re-

peatedly noted that Trump continues to 
hold rallies in which masks have often 
been scarce. Joe Biden summed up his 
case on COVID-19 this way by saying that 
Trump’s been totally irresponsible in the 
way in which he has handled the social 
distancing and people wearing masks, 
basically encouraging people not to wear 
masks. Seems like Trump gambled that 
voters would be more turned off by Biden 
saying he would shut down the economy if 
health officials advise it, baselessly accus-
ing Democrats of using current mitigation 
methods for electoral benefit.

The economy and its recovery was a 
front and centre issue during the debate in 
which Trump had taken all the credit for 
the recovery prior to COVID-19 hitting the 
US economy. 

The President often claimed that the US 
is quickly rebounding from the virus crisis, 
which forced tens of millions of people out 
of their jobs. Trump called it a “V” – shape 
recovery – sometimes upgrading it to a 
super V – suggesting a steep decline fol-
lowed by a fast ascent.

However, l must say that sitting through 
the entire debate, Joe Biden had no clear 
vision for the economy and how he would 
handle it differently than Trump…. All 
Biden kept saying is that he handed trump 
an economy that was in great shape.

President Trump repeated his law and 
order appeal to white, suburban voters and 
tried to force Biden to repeat the words. 
But Biden didn’t take the bait and pivot-
ed, calling for law and order with justice 
where people are treated fairly. The for-

mer vice president had some stumbles and 
some moments that weren’t great for him, 
like not answering if he would add justices 
to the Supreme court – “pack the court” if 
judge Amy Coney Barret, Trump’s nom-
inee to succeed Ruth Bader Ginsburg, is 
confirmed. 

There was a slew of other topics touched 
on like China and its issues related to 
COVID-19 and how it was dealt with… the 
riots were an issue that sparked a Huge 
flurry of comments back and forth be-
tween the two candidates. Personal attacks 
about Hunter Biden and the money he ac-
cepted from both China and most recently 
the news that he had accepted money from 
a Russian operative who was married to 
the mayor of Moscow.

The entire debate was as l have stated 
to be on the topics of the Supreme Court, 
COVID-19 and the effects of the pandemic, 
the economy, the issue of race and violence 
in cities, and the integrity of the election. 
And on all of these topics there was no clear 
path or solutions given to how either can-
didate would handle these issues, instead a 
lot of school yard bullying and name calling. 

A tie in baseball usually goes to the run-
ner and in this case because Biden is leading 
in the polls, l would have to give sleepy Joe 
the edge on winning this first debate. They 
were both awful and maybe both should 
just stay home for the next two debates.

What an embarrassment that the world 
had to live through this debate between 
Trump and Biden and the world was 
watching…. chance is that l won’t be tun-
ing in on the next debate.

Vincent Black
Opinião
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Sonata 
de outono

Quando me sentei para escrever esta 
crónica - e sem que eu consiga explicar 
o tipo de associação que, inconsciente-
mente, se processou -, lembrei-me de 
uma música. À semelhança daquelas 
manhãs em que acordamos com uma 
canção na boca e a trauteamos no ba-
nho, ela persiste em continuar agarrada 
mim o resto do dia, sem que eu saiba se 
fui eu que a escolhi, ou se foi ela que me 
escolheu – “Sim/ eu sei/ que tudo são re-
cordações”, diz o refrão. 

Vitor Espadinha, um ícone do nacio-
nal cançonetismo, atua na folha de 
palco improvisado em que se trans-

formou o meu texto e já senti, mais do que 
uma vez, o fio do microfone a ser puxado 
para o outro lado, para não ficar enreda-
do nas palavras que saltam do teclado do 

computador. Só encontro uma explicação: 
sempre que recordo Toronto, invade-me 
uma profunda nostalgia. 

 Será impossível esquecer a primeira im-
pressão que a cidade me causou. Comecei 
por conhecê-la através dos postais que ha-
bitualmente a representam a partir do lago, 
num emaranhado de torres que circundam 
a CN Tower. Esta primeira imagem passa a 
mensagem de que uma amálgama de be-
tão nos esmaga. Quando cheguei, foi sur-
preendente descobrir que a proximidade 
entre os arranha-céus e as zonas residen-
ciais, os parques e os jardins, é tão grande e 
em tal quantidade, que, por entre a diver-
sidade do tecido urbano, o olhar descobre 
sempre um lugar onde descansar.

 As cores do outono, essas, não cons-
tituíram propriamente uma novidade; 
eram-me familiares pela experiência já 
anteriormente vivida na Finlândia, país 
onde esta época do ano toma a designação 
de “ruska”. Apesar disso, em Toronto, as 
cores ganham outras tonalidades porque, 
ao contrário de Helsínquia, a cidade pos-
sui uma luminosidade muito própria, e a 

quantidade de árvores dentro do períme-
tro urbano estende verdadeiros tapetes de 
folhas das mais variadas cores. Não resis-
timos à tentação de apanhar uma, mais à 
frente outra, e ainda outra, na busca inces-
sante de coleccionar as mais belas. Ao fim 
de pouco tempo, descobrimos que é uma 
tarefa inglória porque encontramos sem-
pre uma mais bonita do que a anterior. 

Pensar na cidade agora é lembrá-la ves-
tida dessas cores. Debaixo dos pés senti 
a música das folhas calcadas na primeira 
caminhada, da Roxton Road até à Sussex 
Avenue, onde ficava o departamento de 
Espanhol e Português da Universidade. 

Foi desse chão - escolhido por muitos 
como destino de emigração - e das gentes 
que o pisaram ao longo das várias estações 
dos calendários da vida, que arranquei 
folhas que serviram de fundo às minhas 
crónicas. Umas carregadas de tons mais 
escuros, outras mais alegres e vibrantes, 
mas todas elas a testemunharem vivên-
cias daqueles que um dia renunciaram a 
um chão para escolherem outro, por muito 
longe que ele se apresentasse no horizonte 

da mudança. 
Ficar preso a um lugar, significa muito 

mais do que a saudade de o reviver. É o re-
gisto de um tempo que deixou marcos com 
que se assinalam as extremas das leiras de 
uma vida, de tal modo lavrada que, após 
a colheita das novidades da época, exige o 
pousio merecido. 

Buscando agora outro registo - o de José 
Mário Branco -, quando repito que «...  
vou pra longe/ pra muito longe...», tenho 
a certeza de que há um lugar onde «...nos 
vamos encontrar/ com o que temos pra 
nos dar», enquanto a reciprocidade for um 
bem cultivado apenas na troca “em espé-
cie”, como no tempo em que o dinheiro 
ainda não existia. 

Não fora a pandemia e já teria voltado a 
Toronto. E a razão que me move é, e será 
sempre, o reencontro com velhas e verda-
deiras amizades, bens transmissíveis ape-
nas na linha testamentária de uma convi-
vência desprendida e despojada de outros 
interesses. 

“Quem sai do seu lugar, 
nunca a si mesmo regressa.”
Mia Couto

Aida Batista
Opinião

Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia
A 25.ª edição do Festival Internacional de Tea-
tro Cómico da Maia, tem como tema “Riso des-
confina a inteligência”, e inaugura hoje, dia 2 de 
outubro.

Sob organização do Teatro Art´Imagem, e segun-
do o comunicado de imprensa, durante “dez 
dias consecutivos, 29 companhias provenientes 

de várias partes do mundo e de Portugal vão apre-
sentar 30 espetáculos que celebram as diversas fa-
cetas com que o teatro e outras artes olham para o 
humor, o riso, a comédia e a sátira, utilizando diver-
sas disciplinas e géneros, do teatro de texto às mais 
contemporâneas linguagens artísticas”.

O vereador do Pelouro da Cultura da Câmara da 
Maia, Mário Nuno Neves, declarou que a “presente 
edição do Festival Internacional de Teatro Cómico 
da Maia (FITCM) realiza-se num dificílimo contexto 
planetário, em que a humanidade está submetida 
a uma enorme prova de resistência. Resistência à 
doença física e resistência aos efeitos perniciosos da 
mesma ao nível da psique, quer em relação aos indi-
víduos quer em relação às comunidades. O humor, 
sempre importante em todas as circunstâncias, as-
sume, no entanto, no cenário desta crise uma im-
portância extraordinária, não só enquanto meio de 
descompressão individual e coletiva, mas também 
enquanto fator de re-humanização”. 

O certame acontecerá no Fórum da Maia e nos 

espaços circundantes, com 10 espetáculos no Gran-
de Auditório do Fórum da Maia, cinco espetáculos 
para públicos/familiares, ao ar livre no Auditório 
Exterior do Fórum da Maia, quatro no Café-Teatro 
do Fórum da Maia, e 10 espetáculos de pequeno for-
mato no exterior do Fórum da Maia.

Hoje (2) à noite, pelas 21.30 horas, o festival abre 
portas com o espetáculo intitulado “Rock Cirk Ro-
labola”, dirigido por Miner Montell. Cerca de uma 
hora mais tarde, sobe ao palco do Grande Auditório 
do Fórum da Maia, o espetáculo “Camino del Paraí-
so”, pelo Teatro do Guirigai, com texto e direção de 
Agustín Iglesias.

O certame contará com textos de escritores como 
Homero, Shakespeare, Cervantes e outros, inter-
pretados por companhias oriundas de vários países, 
como: Portugal, Espanha, Itália/Brasil, Alemanha/
Portugal e Polónia.

O festival vai dar a conhecer, palhaços, acrobatas, 
funambulistas, malabaristas, mimos, pantomimas e 
outras artes de circo. 

No último dia festival, está prevista a apresenta-
ção do espetáculo “Out of Stock-Edu Manazas”, pe-
las 16.00 horas, pela direção de Lucas Escobedo. A 
fechar o FITCM - dia 11 de outubro - mas pelas 21:00 
horas, a apresentação do “Show do Copo Mr. Milk”, 
dirigido por Bruno Leite.

Vale a pena. 
Amélie Bonsart
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Ou comes a 
“sopa” ou…?

Com Portugal bastante afetado pela Co-
vid-19, que nos últimos dias se aproximou 
perigosamente dos 1000 infetados diá-
rios, em que a recente abertura das esco-
las já proporcionou 12 surtos infeciosos 
nas mesmas e um pouco assustado com 
os efeitos da acumulação com a época 
das gripes, o país está a sentir-se cerca-
do de problemas.

Problemas que não são apenas sanitá-
rios, mas que englobam sérias preo-
cupações com a nossa sustentabilidade 

económica e as suas consequências sociais, 
cuja solução ou a mera estabilização, aguar-
da a aprovação política da maioria dos de-
putados do Orçamento Geral do Estado para 
2021 e os milhares de milhões prometidos 
pela União Europeia. Assuntos que têm ser-
vido para um debate em que parece nin-
guém estar de acordo: partidos, sindicatos, 
associações patronais, etc., etc. Todos com 
os olhos postos nos próximos futuros eleito-
rais e hipotecando os consensos necessários 
para resolver as situações atuais! Enfim, re-
sultado de um forte espírito crítico que nos 
identifica e que tantas vezes nos manieta.

Mas, quem pensasse que os nossos proble-
mas se deviam apenas às habituais contra-
dições internas, normalmente resolvidas “à 
portuguesa” e que felizmente estávamos li-
vres de quaisquer pressões externas que nos 
complicassem a vida, enganou-se!...

O embaixador dos Estados Unidos em 
Lisboa declarou em “alto e bom som” que 
Portugal tem de escolher entre os “amigos 
e aliados” EUA e o “parceiro económico” 
China! Avisando ou chantageando (como 
quiserem interpretar…) o nosso país, para 
as consequências em matéria de Defesa, se 
adotarmos o modelo chinês para o 5G (a fu-
tura geração de telecomunicações móveis).

Ao princípio pensei que se tratava de uma 
bullshit mediática, destinada a atormentar o 
candidato Trump na campanha eleitoral em 
que está integrado: “ia lá agora o Presidente 
dos EUA ameaçar um país da União Europeia, 
independente, amigo, com quem tem exce-
lentes relações diplomáticas e é seu parceiro 
da NATO!?...”. Mas era verdade, Portugal 
passava oficialmente a estar envolvido na 
“guerra comercial” que opõe os EUA à China.

Como sigo algumas das informações dis-
poníveis a este propósito, pensei no entan-

to que estas declarações despudoradas do 
diplomata americano, se deviam apenas ao 
receio das autoridades americanas, quanto à 
fiabilidade e segurança desta nova tecnolo-
gia chinesa, que irá transformar os dispositi-
vos inteligentes em superdotados, ficando o 
assunto limitado ao 5G, ou seja, seria apenas 
mais uma atitude da administração ameri-
cana, no quadro da rivalidade comercial que 
a opõe à chinesa.

No entanto, como precisou o embaixador 
dos EUA, George Glass, as consequências 
que referiu serão da natureza de Defesa e Se-
gurança para Portugal, no âmbito da NATO e 
troca de informação classificada, não abran-
gendo as de natureza política, para já...!

Mas, perante a previsão portuguesa de 
vir a trabalhar com a chinesa Huawei, ape-
nas na distribuição do sinal rádio (que não é 
primordial nesta nova rede) através do 5G, 
não se trata apenas das consequências sobre 
segurança para Portugal, que estão inscritas 
nesta ameaça do embaixador. 

Se Portugal optar por adotar a Huawei 
para o 5G e se a construção e gestão do novo 
terminal do porto de Sines, para a distribui-
ção de gás liquefeito, for parar aos chineses, 
a administração americana considera que tal 
compromete a distribuição do seu gás, pelo 
que não irá utilizar o nosso terminal. 

E o rol de ameaças de sanções a Portugal, 
por parte do embaixador americano, evo-
luem para setores onde a China tem inves-
timentos em Portugal, quer na área da ele-
tricidade ou construção civil, mostrando a 
verdadeira dimensão da intromissão ameri-
cana nas atividades económicas portuguesas 
e um claro desafio à nossa soberania e às leis 
internacionais que regulam as relações entre 
Estados independentes.

Já conhecíamos as “traquinices” governa-
tivas de Trump e algumas, apesar da sua pe-
rigosidade, até nos faziam sorrir pela forma 
como este se ridicularizava instituindo-se 
como “senhor do mundo”. Mas o que está 
em causa não tem nada de anedótico e pode 
vir a constituir um problema muito sério.

Será que fomos escolhidos para sermos 
vítimas do conflito entre os EUA e a China, 
por sermos o elo mais fraco, na pressão ame-
ricana sobre a União Europeia e Trump está 
a utilizar-nos para ver a reação dos nossos 
parceiros europeus?

Da nossa parte a resposta foi imediata-
mente dada pelo nosso ministro dos Negó-
cios Estrangeiros e pelo Presidente da Re-
pública: quem manda em Portugal são os 
representantes dos portugueses!

Nota: até ver (…), não comemos a “sopa”!

Luís Barreira
Opinião
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CORNER CAFÉ

1340 St. Clair Ave West, Toronto  |  take out 416.652.6134

MUITO MAIS QUE UM PÁTIO | MUITO MAIS QUE UM SPORTS BAR
MUITO MAIS QUE NOITES DE DANÇA AO FIM-DE-SEMANA

A servir gastronomia portuguesa tradicional com 5 especiais novos diariamente
Excelente comida / fabulosa seleção de vinhos / atmosfera incrível 



especiais
desta semana
costeletas de vitela 
$6,99 lb.

bifes da vazia
$9,99 lb.

água fastio 1.5L  
$9,99 caixa de 12 

batata branca 50lb 
$19,99
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h

28/9/2020 a 4/10/2020



Food for 
Thought
This week the food angels are origina-
ting from the Portuguese Cultural Centre 
of Mississauga. 25 meals were prepared 
with love and care by its volunteers with 
the assistance of Maria do Carmo Mon-
teiro. 

We want to thank the volunteers 
and the club’s president who des-
pite difficult times for the clubs 

due to covid understands that giving back 
to the community is essential to balance 
the scales for haves and have not. 
Thank you to Luís Miguel de Castro, José 
Dias and other volunteers for the distribu-
tion of the food for those in need. Think of 
others and you will think of yourselves.

Esta semana os anjos da comida são 
originários do Centro Cultural Português 
de Mississauga. 25 refeições foram pre-
paradas com amor e carinho pelos seus 
voluntários com a ajuda de Maria do 
Carmo Monteiro.

Queremos agradecer aos voluntários 
e ao presidente do clube que, apesar 
dos tempos difíceis para os clubes, 

graças à pandemia de Covid-19, entende 
que retribuir à comunidade é essencial 
para equilibrar a balança entre quem tem 
e quem não tem. 

Obrigado a Luís Miguel de Castro, José 
Dias e outros voluntários pela distribuição 
dos alimentos aos necessitados. Pense nos 
outros e você pensará em si mesmo.

Manuel DaCosta
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PAULO ROCHA
Mortgage Agent #M13001229

416.432.7662
paulo.rocha@mortgagescout.ca

HERE TO HELP YOU WITH
YOUR MORTGAGE NEEDS

MORTGAGESCOUT.CA

Odete Santos, Luísa de Sousa e Angie Camara do Portuguese Cultural Centre of Mississauga - Créditos: Carmo Monteiro
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O governo federal anunciou terça-feira 
(29) um plano para comprar 7,9 milhões 
de testes COVID-19 nos próximos meses 
e explicou que os testes rápidos vão aju-
dar a fazer face à procura que tem sido 
registada nos últimos dias em algumas 
províncias e territórios porque vão per-
mitir reduzir o tempo de espera pelos 
resultados. 

A Public Services and Procurement 
Minister, Anita Anand, disse que 
o pedido dos Laboratórios Abbott, 

com sede nos EUA, tem como objetivo ofe-
recer outras opções de teste aos canadianos 
num momento em que o aparelho de teste 
do país está a ser posto à prova. Embora a 
Food and Drug Administration já tenha 
aprovado dezenas de dispositivos de teste 
rápido, a ministra da Saúde, Patty Hajdu, 
disse que esses testes só seriam lançados no 
Canadá quando os reguladores locais tives-
sem a certeza de que são seguros. 

Até agora, a grande maioria dos exames 
foi feita em postos de saúde pública, com 
amostras enviadas a laboratórios para aná-

lise, um processo que pode levar dias. O 
teste molecular que o Canadá quer comprar 
aos laboratórios americanos, o ID NOW, 
pode produzir resultados de um cotonete 
nasal em apenas 13 minutos. 

Embora o Canadá tenha anunciado esta 
compra de uma empresa americana mui-
to conceituada, o teste em si ainda não foi 
aprovado pela Health Canada para distri-
buição. A parlamentar conservadora Mi-
chelle Rempel Garner, crítica à saúde do 
partido, disse que o governo liberal espe-
rou muito tempo para obter testes rápidos 

e que o resultado foi mais bloqueios, com 
aumento do número de casos de coronaví-
rus em algumas regiões. 

Otava informou que vai comprar outros 
testes rápidos, porque a procura por testes 
está a aumentar e a resposta do governo 
surge depois de David Naylor, presidente da 
task-force COVID-19 do governo federal, 
ter vindo a pressionar Otava nas últimas se-
manas para aprovar os testes rápidos de for-
ma a tirar pressão dos centros de teste.

CBC/MS

Otava anuncia plano para comprar 7,9 milhões 
de testes rápidos para a COVID-19

O programa do governo federal cria-
do para pagar parte da renda das 
empresas afetadas pela pandemia 
terminou esta quarta-feira (30) e as 
empresas não sabem se Otava está a 
planear substituí-lo. 

O subsídio pagava até seis meses de 
aluguer caso o senhorio aderisse 
ao programa e estivesse disposto 

a perdoar 25% do valor da renda. O pro-
grama foi muito criticado nos primeiros 
meses de pandemia porque os empresá-
rios queixavam-se que os senhorios não 
estavam a ativar o programa. Mas agora 
que o subsídio terminou, as duas partes 
estão preocupadas. 

A Câmara do Comércio Canadiana re-
conhece que o programa não era perfei-
to, mas sempre era melhor do que nada. 
De todos os programas de emergência 
para a COVID-19 que Otava criou, este 
foi um dos menos utilizados. A Câmara 
do Comércio Canadiana pede ao gover-
no para que seja criado um novo progra-
ma e que desta vez a ajuda seja enviada 
diretamente ao inquilino em vez de ser 
ao proprietário. 

A Federação Canadiana de Negócios 
Independentes tem pressionado o go-
verno para agir rapidamente porque um 
em cada sete dos seus membros está a 
enfrentar processos de falência.

CBC/MS

Apoio ao arrendamento 
comercial chega ao fim

Médicos estão preocupados 
com fornecimento de vacina 
contra a gripe
Um novo estudo sugere que muitos mé-
dicos temem não ter vacina contra a 
gripe suficiente para atender à procura 
nesta temporada. 

A Associação Médica Canadiana diz 
que mais de 86% dos 1.459 entrevis-
tados disseram temer que a tempo-

rada de influenza coloque mais pressão no 
serviço de saúde. Dos médicos que ofere-
cem a vacina contra a gripe, metade disse 
que não vai ter doses suficientes para aten-
der à procura e 85% disseram que é preciso 
aumentar a capacidade. 

O estudo, conduzido de 19 a 24 de agos-
to, também revelou que 54% dos entrevis-
tados ainda têm dificuldades para adquirir 

equipamentos de proteção individual. O 
estudo descobriu que 68% teme que os for-
necedores não tenham equipamento sufi-
ciente e mais de metade teme que a procura 
global atrapalhe o fornecimento. Por outro 
lado, três quartos dos inquiridos disseram 
acreditar que o serviço de saúde está agora 
mais bem preparado para a segunda vaga 
da pandemia. 

As autoridades de saúde canadianas dis-
seram que este ano foram encomendadas 
mais vacinas para a gripe de forma a cor-
responder a um esperado aumento da pro-
cura. O Governo encomendou 13 milhões 
de vacinas, mais de 11 milhões quando 
comparado com o ano passado.

CBC/MS
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Police dismantle a massive gaming operation 
and spa in mansion north of Toronto
Police have seized a sprawling mansion 
in a quiet, high-end neighbourhood north 
of Toronto, along with a million dollars in 
cash, $1.5 million in alcohol, 11 firearms 
and thousands of rounds of ammunition 
after investigators uncovered the luxury 
home was allegedly operating as an ille-
gal casino and spa.

York Regional Police unveiled the de-
tails of their investigation, dubbed 
“Project Endgame,” at a news con-

ference in Markham, Ont., in front of the 
gates of the 20,000-sq.-ft. estate Wednes-
day, 30.

Police say it was the site of a massive un-
derground gambling operation, complete 
with slot machines, mahjong tables, a full 
cash bar with thousands of bottles of top-
-shelf alcohol and a banking area.

Upstairs was a series of bedrooms that 
appeared to operate as a bed and break-
fast. The owner and operator also had a 
bedroom in the home, where investigators 
say they found a fully loaded AR-15 rifle 
with a 30-round magazine along with a 
9-mm handgun. 

“This is organized crime truly exploiting 
and demonstrating their money, their po-

sitions and opulence thinking somehow 
that they are above the law,” York police’s 
Deputy Chief Brian Bigras told reporters at 
Wednesday’s (30) news conference.

Police began hearing about the opera-
tions around late 2019, but it was during 
the COVID-19 pandemic that operations 
seemed to ramp up significantly, said Supt. 
Mike Slack. 

Investigators first executed a search 
warrant at a Toronto residence on Midland 
Avenue on July 3, where five people were 
arrested for gaming offences, and inves-
tigators seized gambling tables, video slot 
machines and $25,000 in cash.

The investigation indicated that illegal 
gambling was also going on at the Mar-
kham mansion, and on July 17, York police, 
together with the Durham Regional Police 
Service and Ontario Provincial Police sta-
ged a plan to enter the mansion with tac-
tical teams.

But a helicopter flyover ahead of the 
operation found several children in the 
backyard being served by wait staff du-
ring what appeared to be a kind of special 
event. With armed guards stationed arou-
nd the home, police decided to call off the 
operation, deciding the situation was too 

dangerous.
On July 23, a team of 32 investigators and 

92 tactical officers descended on the home, 
where they uncovered what they say was 
a fully functioning casino operation and 
arrested dozens of people including the al-
leged owner and operator, a 32-year-old 
man.

But the investigation didn’t end there.
Following that raid, police also identi-

fied another location in Vaughan, which 
they identified as the personal residence of 
one of the gaming house keepers. That in-
dividual, a 52-year-old man, was arrested 
along with his wife and daughter. Police 
also seized $70,000 and another $10 mil-
lion in assets. 

29 people now face some 74 charges in 
connection with the investigation.

Since then, police say, they’ve executed 
another five gaming warrants that have led 
to 47 others being arrested. Those arrests 
are not currently believed to be linked to 
the Project Endgame operation, but police 
say they illustrate that illegal gaming in the 
area is not limited only to high-end opera-
tions.

“Although this location is extravagant 
and is clearly where the privileged were 

invited to play ... in the other locations or-
ganized crime is preying on the less fortu-
nate, addicted gambler,” said Slack.

Some of those sites were in such poor 
condition, Slack said, they could be con-
demned.

“Instead of providing high-end scotch 
and wine, gamblers were given metham-
phetamine and other drugs to keep them 
awake and gambling,” he said.

Police say they suspect sex trafficking 
was also taking place at the mansion and 
that their investigation remains ongoing. 

“The money moving through these un-
derground casinos leads to huge profits for 
criminals that fund other ventures such as 
prostitution and drug trafficking. This ille-
gal high-stakes gambling also leads to gun 
violence, armed robberies, kidnappings, 
extortion and other serious violent offen-
ces within our community,” said Chief Jim 
MacSween.

“We will continue to target organized 
crime in York Region and use every tool 
at our disposal, including forensic accou-
nting, to ensure these criminals are held 
accountable.”
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Register now at  MississaugaConvention.com

75 Derry Road West, Mississauga   |   905-564-1920

STYLE  |  LUXURY
IMPECCABLE SERVICE

Ontário investe mais 
de $500 milhões em 
lares de idosos

Os defensores da rede de lares de ido-
sos de Ontário dizem que no novo plano 
da província para proteger os utentes de 
uma segunda vaga de COVID-19 estão a 
faltar inspeções mais frequentes e com-
pletas aos lares. 

O governo de Ford anunciou terça-
-feira (29) mais de $500 milhões 
para proteger os utentes dos lares e 

a maior parte do dinheiro vai ser usado para 
ajudar os lares a contratarem mais funcio-
nários, comprar equipamento de proteção 
individual e prevenir infeções. Mas alguns 
críticos alertam que o plano não contem-
pla a melhoria das inspeções ou o cumpri-
mento das normas de segurança, algo que 
dizem ser um problema antigo que colocou 
os utentes em perigo quando os surtos co-
meçaram nos lares na primavera. 

A Family Council Network 4 Advocacy 
sublinha que falta consistência nos lares e 
refere que as inspeções anuais proativas são 

necessárias para garantir que os lares cum-
prem as regras. 

Em 2018, o governo de Ontário parou de 
fazer inspeções anuais surpresa e explicou 
que a mudança foi adotada com base numa 
recomendação do auditor geral de Ontário. 

Em abril, os lares da província tornaram-
-se no epicentro mortal da crise de Ontário. 
Segundo dados do governo, 1,833 utentes 
de lares e oito funcionários morreram de-
vido à COVID-19. Embora a taxa de casos 
e mortes em lares tenha diminuído muito 
desde a primavera, os surtos nos lares estão 
a aumentar novamente. 

Esta quarta-feira (30) Ontário tinha sur-
tos ativos em 40 lares, sendo que em agosto 
eram apenas 10. Em maio 276 lares tiveram 
surtos durante o pico da primeira vaga da 
pandemia. Das 2.882 inspeções a lares rea-
lizadas em 2019, apenas 77 foram conside-
radas investigações proativas.

CBC/MS

Toronto estendeu programa 
ActiveTO até outubro

Ciclistas e pedestres vão ocupar mais 
uma vez partes do Lake Shore Boulevard 
e da Bayview Avenue este fim de sema-
na, depois da autarquia ter estendido o 
seu popular programa ActiveTO até ou-
tubro. 

O programa deveria ter terminado no 
passado fim de semana, mas a au-
tarquia disse que tomou a decisão 

com base nas recomendações recentes de 
saúde pública para limitar o contato com 
pessoas fora de sua casa. 

De qualquer forma o programa está su-
jeito às alterações do estado do tempo e 
acontecem entre as 18 horas e as 23 horas. 
Dados revelados pela autarquia de Toronto 
na semana passada revelam que em média 
18.000 ciclistas e 4.000 pedestres apro-
veitaram o programa no Lake Shore Bou-
levard West entre junho, julho e agosto. Já 
no Lake Shore Boulevard East circularam 
6.300 ciclistas e 5.700 pedestres e pela 
Bayview Avenue passaram mais de 2.000 
ciclistas e 300 pedestres.

CP24/MS
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Marcelo promulga lei que prolonga proteção 
de arrendatários até ao fim do ano
O Presidente da República promulgou o 
diploma do parlamento que prolonga a 
proteção de arrendatários até 31 de de-
zembro, por considerar que neste perío-
do “é necessária uma especial proteção 
das famílias e da sua habitação”.

De acordo com uma nota divulgada 
no portal da Presidência da Repú-
blica na Internet, Marcelo Rebelo de 

Sousa decidiu promulgar este diploma por 
entender que, “na atual situação de crise 
económica e social, provocada pela situa-
ção pandémica, é necessária uma especial 
proteção das famílias e da sua habitação, 
que justifica a medida temporária e exce-
cional de suspensão dos despejos de pes-
soas particularmente vulneráveis”.

“E, tal como já tinha feito com a promul-
gação do diploma inicial, por entender que 
as razões sociais de maior fragilidade e me-
nor capacidade de resposta, justificativas 
do diploma, devem prevalecer, aliás, em 
consonância com o seu entendimento de 
sempre”, lê-se na mesma nota.

Este alargamento do regime extraordiná-
rio de proteção dos arrendatários foi apro-
vado em votação final global na Assembleia 
da República na sexta-feira passada (25), 
com votos contra de PSD, CDS-PP, Chega 
e Iniciativa Liberal, e votos favoráveis dos 
restantes partidos e das deputadas não ins-
critas Cristina Rodrigues e Joacine Katar 
Moreira, e seguiu na quarta-feira (30) para 
o Palácio de Belém.

De acordo com este diploma, continuam 
suspensas até 31 de dezembro deste ano “a 
produção de efeitos das denúncias de con-
tratos de arrendamento habitacional e não 
habitacional efetuadas pelo senhorio” e “a 
caducidade dos contratos de arrendamento 

habitacionais e não habitacionais, salvo se 
o arrendatário não se opuser à cessação”.

Continuam igualmente suspensas até ao 
fim do ano, nos mesmos termos já em vi-
gor, “a produção de efeitos da revogação, 
da oposição à renovação de contratos de 
arrendamento habitacional e não habita-
cional efetuadas pelo senhorio” e “a execu-
ção de hipoteca sobre imóvel que constitua 
habitação própria e permanente do execu-
tado”.

Na nota sobre a promulgação deste di-
ploma, esta decisão é apontada como fa-
zendo parte de “uma orientação constante 
do Presidente da República, que promul-
gou numerosos diplomas da Assembleia 
da República e do Governo em matéria de 
habitação, nomeadamente a Lei de Bases 
da Habitação”.

Outros exemplos de legislação promul-
gada pelo chefe de Estado mencionados são 
“a constituição de uma nova bolsa de patri-
mónio do Estado para habitação, medidas 
de reforço da proteção de inquilinos mais 
vulneráveis, o novo direito real de habita-
ção duradoura, maiores competências para 
os Municípios em matéria de habitação, 
aplicação dos efeitos da descida da Euribor 
aos contratos de empréstimo habitacio-
nal”.

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou 
também diplomas para “apoio à recupe-
ração de habitação permanente, medidas 
de apoio à reconstrução das habitações das 
vítimas dos incêndios de 2017, proteção da 
morada de família nas execuções fiscais, 
arrendamento apoiado, arrendamento 
forçado de imóveis inocupados, sempre 
orientado pela proteção dos mais frágeis e 
pelo desenvolvimento de uma mercado de 
habitação mais equilibrado com maior e 

melhor oferta para as famílias”, refere-se 
na nota.

Segundo a mesma nota, também na 
quarta-feira (30), “o Presidente da Repú-
blica promulgou o diploma do Governo que 
estabelece um regime excecional e tran-
sitório de reorganização do trabalho e de 
minimização de riscos de transmissão da 
infeção da doença covid-19 no âmbito das 
relações laborais”.

Para essa decisão, Marcelo Rebelo de 
Sousa teve em conta “que a flexibilização 
dos horários de trabalho pode contribuir de 
forma significativa para a redução de riscos 
de contágio, bem como que a medida é li-
mitada no tempo, vigorando durante seis 
meses, e que qualquer renovação, se se re-
velar necessária, será tomada apenas após 
consulta dos parceiros sociais”.

Em causa está um decreto-lei do Gover-
no aprovado no dia 17 de setembro que, de 
acordo com o comunicado dessa reunião 
do Conselho de Ministros, “estabelece um 
regime excecional e transitório de reorga-
nização do trabalho, com vista à minimiza-
ção de riscos de transmissão da covid-19 no 
âmbito das relações laborais”, elaborado 
“após audições dos parceiros sociais”.

“O diploma prevê, nas áreas territoriais 
que o Governo identifique através de re-
solução do Conselho de Ministros, a obri-
gatoriedade de desfasamento dos horários 
de entrada e saída dos trabalhadores em 
as empresas que tenham locais de traba-
lho com 50 ou mais trabalhadores”, que 
devem, entre outras medidas, “desfasar as 
horas de entrada e saída de diferentes equi-
pas ou departamentos” e “promover o re-
gime de teletrabalho sempre que a natureza 
da atividade o permita”.

JN/MS

Presidente da República

O Governo aprovou, esta quinta-
-feira (1), em Conselho de Minis-
tros, a integração de 2995 traba-
lhadores no SNS.

Foi aprovado o “decreto-lei que 
estabelece um regime excecio-
nal de constituição de relações 

jurídicas de emprego na área da saú-
de”, informa o Conselho de Minis-
tros em comunicado.

“Através deste regime pretende-
-se integrar 2995 trabalhadores no 
SNS, distribuídos por vários grupos 
profissionais (enfermeiros, técnicos 
superiores de diagnóstico e terapêu-
tica, assistentes técnicos e operacio-
nais), sem prejuízo de contratações 
de profissionais de saúde, ao abrigo 
de procedimentos concursais espe-
cíficos”, acrescenta a nota do Go-
verno. “Esta medida visa promover 
a estabilidade no emprego em linha 
com o Programa do Governo e com 
o Programa de Estabilização Econó-
mica e Social, destinando-se a col-
matar as necessidades de prestação 
direta de cuidados e de prestação 
de serviços de suporte, permitindo 
fixar no SNS profissionais de saúde 
através da conversão de contratos a 
termo resolutivo celebrados ao abri-
go do regime excecional de contra-
tação, aprovado no âmbito da pan-
demia Covid-19”, lê-se.

Segundo a ministra da Saúde, 
Marta Temido, que explicou a medi-
da em conferência de imprensa após 
a reunião do Conselho de Ministros, 
a conversão destes contratos a termo 
confere aos profissionais da área da 
saúde “estabilidade profissional”.

Quanto ao aumento do número 
de médicos para o SNS, a ministra 
afirmou que este diploma não os 
abrange, ficando a sua contratação 
dependente dos concursos de re-
crutamento. Estes concursos irão 
abranger 911 postos de trabalho para 
médicos hospitalares, 39 médicos 
de saúde pública, que se irão juntar 
aos atuais 363, e 435 especialistas em 
medicina geral e familiar.

As entidades do SNS podem re-
forçar o mapa de pessoal, depois de 
fundamentarem a necessidade per-
manente da contratação dos traba-
lhadores.

Questionada sobre a retoma da 
atividade assistencial, que sofreu 
significativos atrasos devido à co-
vid-19, a ministra limitou-se a dizer 
que “é conhecido o esforço do SNS”.

JN/MS

Governo 
integra 2995 
trabalhadores 
no SNS
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Aviação

Autorizado o uso de dexametasona em 
doentes que precisam de ventilação
A Agência Europeia do Medicamento 
deu parecer favorável ao uso de dexa-
metasona em doentes com covid-19 
que necessitem de suporte ventilatório, 
anunciou o Infarmed.

Segundo uma nota da Autoridade Na-
cional do Medicamento e Produtos 
de Saúde (Infarmed), a decisão da 

Agência Europeia do Medicamento (EMA) 
surge na sequência da revisão dos resulta-
dos do estudo RECOVERY, que envolveu o 
uso deste medicamento no tratamento de 
doentes com covid-19 internados.

No parecer, a EMA considera a dexame-
tasona “uma opção de tratamento para os 
doentes que necessitam de suporte venti-
latório (desde a administração suplementar 
de oxigénio até à ventilação mecânica)”, 
refere a nota.

A dexametasona é um medicamento cor-
ticosteroide - que começou a ser conside-
rado como um potencial tratamento para 
a covid-19 devido à sua capacidade para 
reduzir a inflamação - que desempenha 

uma ação relevante no desenvolvimento 
da doença em alguns doentes com covid-19 
admitidos nos hospitais.

O Infarmed diz ainda que o parecer da 
EMA abrange “a possibilidade de utilização 
da dexametasona em adultos e adolescen-
tes (a partir dos 12 anos de idade e que pe-
sem pelo menos 40 kg) que requerem tera-
pia suplementar com oxigénio”.

“A dexametasona poderá ser adminis-
trada por via oral ou sob a forma de uma in-
jeção ou perfusão (gota a gota) numa veia. 
Em qualquer uma das situações, a dose re-
comendada nos adultos e adolescentes é de 
6 mg uma vez por dia, por um período que 
se pode estender até 10 dias”, explica.

A Autoridade Nacional do Medicamento 
informa ainda que “as empresas que comer-
cializam medicamentos contendo dexame-
tasona podem, agora, solicitar a inclusão 
desta nova indicação terapêutica para os 
seus medicamentos, submetendo um pro-
cedimento para este efeito às autoridades 
nacionais de medicamentos ou à EMA”.

JN/MS

Covid-19

TAP e deputados do PS falaram 
sobre questões relacionadas 
com emigrantes
A Administração do Grupo TAP asse-
gurou nesta quarta-feira, dia 30 de se-
tembro, numa reunião com deputados 
socialistas da comissão parlamentar de 
Negócios Estrangeiros e Comunidades 
Portuguesas, que irá melhorar “rapida-
mente” o serviço de apoio aos clientes e 
retomar as ligações com a África do Sul.

Os deputados socialistas, numa nota 
enviada à agência de notícias ‘Lusa’, 
referem que um dos temas aborda-

dos na reunião foi o serviço ao cliente e a 
gestão dos processos de reclamações, “que 
têm suscitado muitas queixas devido à anu-
lação e alteração de voos e falta de resposta 
aos ’emails’ e telefonemas dos passageiros 
prejudicados”, o que “foi reconhecido” 
pela companhia aérea como sendo um pro-
blema que é “absolutamente essencial que 
seja rapidamente resolvido”.

Os deputados Paulo Pisco, Carlos Pereira, 
Lara Martinho, Paulo Porto e Rosário Gam-
boa reuniram-se, em Lisboa, com o presi-
dente do Conselho de Administração (CA) 
da TAP, Miguel Frasquilho, e com Bernardo 
Trindade, vogal do mesmo CA, para trocar 
impressões sobre problemas sentidos pelos 
passageiros das comunidades portuguesas 
na Europa e fora da Europa, da Madeira e 
dos Açores e do Porto e região norte.

Do encontro, os deputados socialistas ti-

veram a garantia por parte da TAP de que 
a companhia irá retomar as ligações com a 
África do Sul, “mas sem um horizonte tem-
poral”, referiu o deputado Paulo Pisco em 
declarações à ‘Lusa’, após a reunião.

Os deputados consideram que o contex-
to atual é muito difícil, devido à redução 
drástica da procura causada pela pandemia 
de covid-19, à necessidade de lidar com a 
situação de grandes prejuízos e com a in-
certeza de não se saber ainda quando será 
possível recuperar a confiança dos passa-
geiros para voltarem a viajar de avião.

Neste contexto, a TAP tem em curso um 
plano de reestruturação que vai procurar 
ajustar a sua organização e operações em 
função da conjuntura e dos contextos em 
que desenvolve a sua atividade, referem.

Tendo em conta estes fatores, os deputa-
dos dizem que na reunião com a adminis-
tração da companhia aérea “expuseram as 
questões que mais tocam às comunidades 
portuguesas na Europa e fora da Europa, 
como rotas, preços e horários dos voos 
e também de e para a Madeira e Açores e 
destes aeroportos para outros destinos, de-
signadamente para a Venezuela, Estados 
Unidos e África do Sul”.

Assim, foram abordadas as rotas para o 
Luxemburgo, Paris, Genebra, Londres e 
aeroportos do Brasil, entre outras, “como 
fundamentais para as comunidades portu-
guesas”, adiantam.

Quanto ao Porto e região norte de Portu-
gal, “mereceram uma atenção particular”, 
pela necessidade de haver ligações regula-
res, face à importância da atividade econó-
mica e da emigração, que é em boa parte 
oriunda do norte e centro do país.

A TAP mostrou-se “sensível” relativa-
mente aos assuntos, mas não saiu do en-
contro uma resposta concreta, confirmou o 
deputado Paulo Pisco.

NA/MS

C
ré

di
to

:  
D

R

292 a 8 de outubro de 2020mileniostadium.com MILÉNIO |  PORTUGAL



Enfermeiros dos Açores 
congratulam-se com 
decisão sobre contagem 
de tempo de serviço
O Sindicato dos Enfermeiros Portugue-
ses (SEP) nos Açores congratulou-se 
esta quarta-feira (30) com a contagem, 
para efeitos de valorização salarial, dos 
anos de serviço de todos os profissio-
nais de saúde dos hospitais que, até 
2019, tinham contrato individual de tra-
balho.

“O SEP-Açores congratula-se com a de-
cisão tomada pelo Governo Regional 
de que todo o tempo de serviço dos en-

fermeiros em contrato individual de traba-
lho nos hospitais da região irá ser considera-
do para efeitos do enquadramento salarial. 
Registamos ainda com agrado que a decisão 
será extensível a todas as outras carrei-
ras dos profissionais da saúde nas mesmas 
condições”, lê-se num comunicado assina-
do pelo presidente da direção regional dos 
Açores do sindicato, Francisco Branco.

Na terça-feira (29), a secretária regional 
da Saúde do executivo açoriano, Teresa 
Machado Luciano, anunciou, em confe-
rência de imprensa, que “o Governo dos 
Açores, de acordo com um critério de 
igualdade, uniforme e transversal a todas 
as carreiras, reconhece a todos os trabalha-
dores dos três hospitais da região com con-
trato individual de trabalho por tempo in-
determinado a relevância de todo o tempo 
de serviço prestado entre 2007 e 2018 para 
efeitos de valorização remuneratória”.

A direção regional dos Açores do SEP 
referiu que, “na sequência deste anúncio, 
seguirá ainda hoje (na quarta-feira, dia 30) 
um pedido de reunião urgente à secretária 
regional da Saúde, com vista à revisão do 
Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado 
em 2018”. “Independentemente das mo-
tivações que estão por detrás da decisão, 
não restam dúvidas que tal só foi possível 
porque a estratégia de luta deste sindica-
to levou a que nas últimas 3 semanas as 
reivindicações dos enfermeiros, justas e 
fundamentadas, estivessem permanente-
mente nos meios de comunicação social, 
com grande aceitação e compreensão por 
parte da população. Lamentamos que a de-
cisão não tenha sido tomada 48 horas mais 
cedo”, frisa o sindicato.

Desde que os três hospitais dos Açores, 
em Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Del-
gada, passaram a entidades públicas em-

presariais (EPE) os funcionários passaram 
a ser admitidos com contratos individuais 
de trabalho e só em 2019 foram assinados 
contratos coletivos.

Várias classes profissionais tinham já 
reivindicado a contabilização do tempo de 
serviço destes profissionais, alegando que 
se tratava de uma questão de igualdade de 
direitos, em comparação com os funcioná-
rios que entraram para os hospitais antes 
de 2007 e tinham vínculo público.

Na conferência de imprensa de terça-
-feira (29), em Angra do Heroísmo, a se-
cretária regional da Saúde avançou que a 
medida vai abranger 1.417 trabalhadores 
dos três hospitais da região e representará 
um reforço do Serviço Regional de Saúde 
de “cerca de 2,5 milhões de euros anuais”.

“De imediato serão dadas orientações 
aos três hospitais da região para desenca-
dearem o processo de alteração dos respe-
tivos acordos coletivos de trabalho, uma 
vez que este é o procedimento legalmente 
fixado para que esta solução possa produzir 
efeitos em benefício desses trabalhadores”, 
salientou.

A solução aplica-se a assistentes opera-
cionais, assistentes técnicos, enfermeiros, 
técnicos superiores de saúde e técnicos 
superiores de diagnóstico e terapêutica e 
a valorização salarial deverá ocorrer ainda 
em 2020, após a assinatura de novos con-
tratos coletivos de trabalho, sendo conta-
bilizado um ponto por cada ano de serviço 
e havendo um “impulso remuneratório” a 
quem reunir 10 pontos.

A governante realçou que o processo de 
valorização das carreiras da área da saúde 
foi dado como “concluído”, depois de um 
“processo negocial intenso”, com diversas 
estruturas representativas dos trabalhado-
res. Questionada sobre o motivo que levou 
a tutela a apresentar esta solução neste mo-
mento, depois de várias classes profissio-
nais terem realizado recentemente greves 
e protestos reivindicando precisamente a 
contabilização do tempo de serviço, Teresa 
Machado Luciano disse apenas que este é 
um esforço do Governo Regional “de valo-
rização, de igualdade e de equilíbrio entre 
os vários profissionais dos três hospitais da 
região para todas as classes profissionais”.

AO/MS

Açores e Madeira temem 
que diploma para simplificar 
contratos públicos ponha 
em causa transparência

Os Governos Regionais dos Açores e 
da Madeira alertaram esta terça-feira 
(29) para o facto de a proposta de lei 
que pretende “simplificar e “desburo-
cratizar” os processos de contração 
pública poder pôr em causa a trans-
parência dos concursos.

A secretária regional dos Trans-
portes e das Obras Públicas dos 
Açores, Ana Cunha, e o secretário 

regional dos Equipamentos e das Infraes-
truturas da Madeira, Pedro Fino, foram 
ouvidos no parlamento sobre esta pro-
posta de lei pela Comissão de Economia, 
Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Em causa está uma proposta de lei que 
estabelece medidas especiais de contra-
tação pública e altera o Código dos Con-
tratos Públicos, com o objetivo de os 
simplificar e desburocratizar, aumen-
tando a eficiência da despesa pública.

Assim, são agilizados os procedimen-
tos “para a celebração de contratos nas 
áreas da habitação pública ou de custos 
controlados, para a aquisição de bens 
e serviços no âmbito das tecnologias 
de informação e conhecimento, para 
contratos que tenham como objeto a 
execução de projetos cofinanciados 
por fundos europeus e para contratos 
que executem medidas de execução do 
Programa de Estabilização Económica e 
Social (PEES)”.

Prevê, igualmente, a alteração do 
Código de Processo nos Tribunais Ad-
ministrativos, tendo em vista “descon-
gestionar os tribunais, designadamente 
na vertente do contencioso pré-contra-
tual” ao promover “a redução do núme-
ro de procedimentos pré-contratuais 
suspensos por impugnação da decisão 
de adjudicação”.

Na sua intervenção, a representante 
do Governo dos Açores começou por 
apontar alguns dos aspetos menos posi-
tivos desta alteração, apontando para o 
facto de a simplificação de procedimen-
tos menos concorrenciais poder pôr em 
causa questões como a igualdade de tra-
tamento, não discriminação, transpa-
rência e proporcionalidade”.

No entanto, Ana Cunha ressalvou que 
o Governo dos Açores vê “com agrado e 

bons olhos” as alterações preconizadas 
em relação ao código nos tribunais ad-
ministrativos, uma vez que acredita que 
irá diminuir os prazos de tratamento de 
processos judiciais.

Por seu turno, o secretário regional 
dos Equipamentos e das Infraestruturas 
da Madeira ressalvou que, apesar das 
alterações trazerem “enormes vanta-
gens” no objetivo de acelerar a con-
cretização dos projetos, pode suscitar 
dúvidas relativamente à sua compati-
bilização com o princípio da concor-
rência, o princípio da economia, e o 
princípio da boa gestão e a estratégia de 
combate à corrupção.

Ainda a este propósito, Pedro Fino 
apontou para o facto de o atraso na con-
cretização dos projetos não se dever 
apenas à burocratização da contratação 
pública, mas também à morosidade re-
lativamente ao cumprimento da legis-
lação em matéria de despesa pública, 
nomeadamente a lei de enquadramento 
orçamental, a lei dos compromissos e a 
necessidade de submissão a fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.

A última crítica apontada foi à obriga-
toriedade dos ajustes diretos simplifica-
dos, ao abrigo destas medidas especiais, 
terem de tramitar numa plataforma ele-
trónica, facto que o Governo da Madeira 
considera “um passo atrás na desburo-
cratização dos processos”, uma vez que 
atualmente este procedimento “dis-
pensa formalidades”.

“Não obstante, a região considera que 
a adequada utilização das medidas espe-
ciais, previstas neste projeto lei, podem 
efetivamente contribuir para minimizar 
a morosidade e assegurar uma maior 
taxa de concretização dos projetos co-
financiados, representando uma janela 
de oportunidade para a região autóno-
ma, bem como alavancar as pequenas e 
medias empresas no contexto de crise 
pandémica”, atestou.

Nesta audição participaram também 
a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP), a Associação Na-
cional de Freguesias (ANAFRE), a Or-
dem dos Arquitetos e a Ordem dos En-
genheiros.
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Miguel Albuquerque preocupado 
com futuro da economia da região

Miguel Albuquerque referiu esta quar-
ta-feira (30) que a “situação está muito 
difícil do ponto de vista da nossa eco-
nomia”.

O presidente do Governo Regional es-
teve presente na cerimónia de apre-
sentação dos planos de recuperação 

e resiliência europeu e português, numa 
sessão que decorreu na Fundação Cham-
palimaud, em Lisboa, e que contou com a 
presença de António Costa e de Ursula von 
der Leyen.

Após a apresentação das linhas estratégi-
cas, o chefe do Executivo regional realçou 
que o grande problema é saber quando é 
que estes planos serão aplicados e estarão 
no terreno. “O grande problema é o hiato 
entre a aprovação do fundo de recuperação 
e a sua aplicação prática”, referiu Albu-
querque.

De acordo com as previsões, só em maio 
é que os fundos estão no terreno e até lá é 
necessário encontrar estratégias e soluções 
para fazer face a esta crise.

JM/MS

Substituição dos cabos de 
comunicação entre continente 
e as ilhas custa 118,9 milhões
O investimento na substituição dos 
cabos submarinos de comunica-
ção eletrónica entre o continente, os 
Açores e Madeira é de 118,9 milhões 
de euros, uma obra que deverá estar 
concluída em 2024 e 2025, respetiva-
mente, segundo diploma publicado 
esta semana.

Segundo o despacho publicado em 
Diário da República, que determina 
que se inicie o processo de substi-

tuição do atual sistema de comunicação 
eletrónica entre o continente e as ilhas, 
“a construção do anel CAM deverá ser 
considerada como projeto prioritário, 
para efeitos de acesso a financiamento 
da União Europeia”, estimando-se que o 
valor do investimento seja de 118,9 mi-
lhões de euros.

O Governo quer, ainda, que o novo 
sistema de cabos submarinos de titulari-
dade pública esteja operacional em 2024 
para os Açores e 2025 para a Madeira.

Para tal, a IP Telecom, responsável 
pelo investimento, tem de “lançar o con-
curso público internacional até ao final 
do ano de 2020 e adjudicar a construção 
e instalação até ao final de 2021, sendo 
expectável um prazo de dois anos para 
a instalação física”, lê-se também no di-
ploma.

O novo conjunto de infraestruturas de 
cabos submarinos CAM vai dispor de seis 
pares de fibras óticas em todos os seg-
mentos, complementado por um par de 
fibras óticas, a partir da Madeira, e de-
verá ser dotado de equipamento de de-
teção sísmica, “para produção de alertas, 
de medições ambientais, de deteção de 
atividade náutica submarina e de trans-
missão de dados de projetos científicos”.

A IP Telecom deverá também avaliar, 
“oportunamente”, a necessidade de 
substituir as ligações por cabo submari-
no entre a as ilhas da Madeira e do Porto 
Santo e entre as ilhas que compõem o ar-
quipélago Açores.

No final de junho, o então secretário de 
Estado Adjunto e das Comunicações, Al-
berto Souto de Miranda, anunciou, numa 
comissão parlamentar, que o Ministério 
das Finanças tinha dado ‘luz verde’ para 

a IP Telecom investir nos cabos submari-
nos dos Açores e Madeira.

Contrariando “algum alarmismo” so-
bre os cabos submarinos, Alberto Souto 
de Miranda disse então que “a obso-
lescência dos cabos aponta para 2024, 
2025”, explicando que o período de ins-
talação são dois ou três anos, pelo que o 
investimento deve começar em 2022, 
após decorrer concurso público e adjudi-
cação da obra.

Em 09 de junho, o presidente da Auto-
ridade Nacional de Comunicações (Ana-
com), João Cadete de Matos, anunciou 
que a IP Telecom vai ser responsável pela 
“gestão dos cabos submarinos” que li-
gam as regiões dos Açores e da Madeira.

“Tenho dito repetidas vezes” que a 
questão dos cabos submarinos dos Aço-
res e Madeira é um “problema do país”, 
que só tem “a ganhar com as plataformas 
atlânticas”, salientou, referindo que a 
confirmação que tem do ministro das In-
fraestruturas, Pedro Nuno Santos, é que 
o “Governo irá com muita celeridade to-
mar uma decisão relativamente às reco-
mendações que foram feitas” pelo grupo 
de trabalho que estudou o tema.

Acrescentou que o Governo “terá acei-
tado uma das recomendações do grupo 
de trabalho relativamente à existên-
cia de um operador público responsá-
vel pela gestão dos cabos submarinos”, 
sublinhando que isso “é essencial para 
que seja um operador grossista neutro, 
que assegure a qualidade do funciona-
mento” e os preços competitivos para 
que os Açores e a Madeira “não tenham 
nenhuma discriminação quer quanto às 
ofertas, para que exista concorrência, 
quer quanto às capacidades” dos cabos 
submarinos.

As comunicações eletrónicas entre o 
território de Portugal continental e os 
arquipélagos dos Açores e da Madeira são 
atualmente asseguradas através de um 
sistema de cabos submarinos: dois a par-
tir de Carcavelos, um para a ilha de São 
Miguel e outro para a ilha da Madeira, e 
um terceiro entre São Miguel e a Madei-
ra (o conjunto designado “anel CAM”), 
num total de 3.700 quilómetros.

JM/MS

Machico entrega 
55 cabazes alimentares
A Câmara Municipal de Machico, como 
já tem vindo a ser habitual, procedeu 
esta quarta-feira, dia 30 de setembro, à 
entrega de 55 novos cabazes alimenta-
res, de forma a ajudar a população que 
se encontra a passar por dificuldades 
económicas.

A medida social tem um prazo de três 
meses consecutivos, podendo ser 
renovada após o seu termino. Esta 

foi uma forma que a Autarquia encontrou 
de aliar a ajuda ao comércio local, uma vez 
que adquire os produtos nos comerciantes 
do concelho, facultando alimentos e bens 
de primeira necessidade a famílias que vi-
ram os seus rendimentos ser reduzidos de-
vido à atual pandemia.

Nesta nova entrega foram contemplados 
novos pedidos, perfazendo o total de 210 
cabazes já atribuídos. Os interessados em 

usufruir deste apoio social deverão reunir 
os documentos da candidatura e agendar o 
dia em que poderão entregá-los.

JM/MS

Funchal vence principal prémio de 
Mobilidade da Comissão Europeia
A Câmara do Funchal foi distinguida 
esta quarta-feira (30) com o prémio CI-
VITAS Award Legacy 2020, da Comissão 
Europeia, pela sua Estratégia de Mobili-
dade Urbana, indicou a autarquia, subli-
nhando que o município sucede à cidade 
sueca de Estocolmo.

O CIVITAS Award Legacy é atribuído 
pela Comissão Europeia e distin-
gue cidades empenhadas em ações 

orientadas para a inovação e redução da 
dependência do transporte individual mo-
torizado, sendo considerado o prémio mais 
importante da Europa a este nível.

Em nota enviada à agência Lusa, a Câma-
ra do Funchal refere que a sua candidatura 
mereceu “rasgados elogios” por parte da 
Comissão Europeia, entre um total de 55 
cidades candidatas, incluindo várias capi-
tais europeias.

O presidente da autarquia madeirense, 
Miguel Gouveia, da coligação Confiança 
(PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!), afirma que 
a distinção traduz um “reconhecimento 
extraordinário” pelo trabalho que a câ-
mara tem vindo a desenvolver na área da 
mobilidade, transformando o município do 
Funchal num exemplo de “excelência” nas 
áreas da coesão territorial e inovação tec-
nológica.

Entre as várias ações distinguidas pela 
Comissão Europeia, destaca-se a revitali-
zação urbana através do encerramento ao 
trânsito automóvel de ruas como a Fernão 
de Ornelas e a Avenida Zarco sul, a Rua Im-
peratriz Dona Amélia e a Rua do Favila.

Também foi premiada a melhoria das 
condições de acessibilidade junto às pa-
ragens de transporte público coletivo, a 
criação de corredores “Kiss and Ride” nas 
escolas e a implementação de corredores 
táteis diferenciados destinados a peões 
portadores de deficiência sensorial.

O CIVITAS Award Legacy 2020 premiou 
ainda a introdução de sistemas tecnolo-
gicamente inovadores como passadeiras 
sensorizadas, contadores automáticos 
de tráfego e estações de monitorização 
ambiental, bem como a aplicação móvel 
“Município do Funchal”, com alertas de 
condicionamentos de tráfego, e a disponi-

bilização de 11 postos de carregamento para 
veículos elétricos.

“Para uma cidade como o Funchal, é 
uma grande honra ser distinguida entre 
capitais europeias, o que confirma a visão 
que temos vindo a implementar desde que 
nos encontramos em funções, valorizando 
a acessibilidade no espaço público, a inclu-
são e a sustentabilidade ambiental, econó-
mica e social, como vetores do desenvolvi-
mento da nossa comunidade, numa região 
ultraperiférica como a Madeira”, refere 
Miguel Gouveia.

Em 2017, o Funchal recebeu uma menção 
honrosa da Comissão Europeia, no âmbito 
do prémio “Cidade Acessível”, e em 2019 
foi considerado o Município do Ano em 
Portugal pela Universidade do Minho, com 
o projeto “Funchal, Destino Acessível”.

Por outro lado, foi o primeiro concelho 
da Região Autónoma da Madeira a imple-
mentar o Plano de Ação de Mobilidade Ur-
bana Sustentável (PAMUS).

“O prémio que o Funchal recebeu hoje 
destaca, por isso, toda uma estratégia de-
lineada a médio e longo prazo pelo municí-
pio, que integra não apenas o PAMUS, mas 
também o Plano Diretor Municipal e outros 
instrumentos de gestão territorial, os quais 
convergem, de uma forma integradora, 
para a prossecução de objetivos comuns 
conducentes à requalificação urbana”, 
sublinha Miguel Gouveia.

O CIVITAS Award Legacy 2020 foi anun-
ciado no âmbito do evento “Urban Mobi-
lity Day”, que junta decisores políticos, au-
toridades locais, académicos, organizações 
não-governamentais e especialistas na área 
dos transportes e urbanistas, este ano em 
formado digital, a partir de Bruxelas, devi-
do à pandemia de covid-19.

De acordo com a Câmara Municipal do 
Funchal, o Diretor-Geral da Comissão Eu-
ropeia para a Mobilidade e Transportes, 
Matthew Baldwin, apresentou os galardões 
e realçou a forma como a cidade tem “uti-
lizado a sua participação no projeto CIVI-
TAS”, ao longo dos anos, como um “tram-
polim” para alcançar “novos patamares” 
de mobilidade sustentável.
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África do Sul coloca Portugal 
na lista de países de “alto risco”
A África do Sul não vai autorizar a entra-
da de turistas oriundos de Portugal por 
ser um “país de alto risco” de covid-19, 
anunciou o ministro do Interior sul-afri-
cano.

O ministro Aaron Motsoaledi dis-
se, em conferência de imprensa 
conjunta com outros membros do 

executivo sul-africano, que a restrição se 
aplica somente a “viagens de turismo”, es-
tando autorizadas viagens de negócios.

“Visitantes em turismo provenientes do 
Brasil não serão também permitidos a en-
trar no país”, referiu Motsoaledi.

O ministro do Interior sul-africano sub-
linhou que os vistos que expiraram durante 
o confinamento da covid-19 serão conside-
rados válidos até 31 de janeiro de 2021.

As medidas de restrição serão revistas a 
cada duas semanas, foi anunciado.

Na lista de 40 países enumerados como 
sendo de “alto risco” por Pretória contam-
-se também a Rússia, Suíça, Reino Unido, 
Holanda, Qatar, Estados Unidos da Améri-
ca, França, Índia, Israel e Venezuela.

As autoridades sul-africanas considera-
ram a China como país de “baixo risco” de-
vido ao “declínio do número de infeções” 
de covid-19.

Anteriormente, a ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, Naledi Pan-
dor, referiu que os turistas de países de alto 

risco - definidos como sendo aqueles com 
taxas de infeção ou mortalidade mais altas 
do que a África do Sul - seriam proibidos de 
entrar no país. “À chegada ao país, os visi-
tantes devem apresentar um teste ‘PCR’ de 
covid-19, certificado por uma autoridade 
médica do país de embarque com menos de 
72 horas”, salientou.

A governante sul-africana disse ainda 
que “será também obrigatório apresentar 
um seguro de viagem que salvaguarde a 
realização do teste de covid-19 à chegada, 
assim como os custos de quarentena, caso 
necessário”. A chefe da diplomacia sul-
-africana precisou que “todos os visitantes 
do continente africano serão autorizados a 
entrar na África do Sul, desde que apresen-
tem um teste de covid-19 negativo”.

Apenas turistas de países considerados 
pelas autoridades sul-africanas como sen-
do de ‘médio risco’ e ‘baixo risco’ de co-
vid-19 serão autorizados a entrar na África 
do Sul a partir de 01 de outubro, foi anun-
ciado. Todavia, as autoridades não divul-
garam a lista desses países.

Três aeroportos internacionais - OR 
Tambo, em Joanesburgo, King Shaka In-
ternational, em Durban, e Cape Town In-
ternational, Cidade do Cabo -, foram iden-
tificados como sendo “os únicos portos de 
entrada autorizados” no país para visitan-
tes estrangeiros.

DN/MS

Protestos contra desemprego marcam 
aniversário da presidência de Angola
Centenas de angolanos marcharam 
em Luanda contra as políticas eco-
nómicas do Governo. No país onde 
quase um terço da população está 
desempregada, exigem mais traba-
lho, uma das promessas eleitorais de 
João Lourenço, que assinala agora 
três anos à frente da presidência de 
Angola.

“O presidente João Lourenço pro-
meteu 500 mil empregos. É sabido 
que o nosso país é maioritariamen-

te jovem e é essa juventude que está sem 
emprego, mais de 80% dessa juventude 
está sem emprego. E, no entanto, des-
sa promessa eleitoral, até hoje, nada se 
materializou”, afirmou um dos mani-
festantes em declarações à RTP.

“80% dos jovens passam os dias nas 

casas de Angofoot, a jogar jogos contra a 
justiça só para conseguir ter pelo menos 
uns 500 kwanzas, ou mil kwanzas diários 
para poder sustentar as famílias. Nós não 
queremos mais isso, nós queremos só que 
cumpram as promessas para podermos 
parar com as manifestações”, alegou ou-
tro dos participantes na marcha.

Entre os gritos de protesto, foram so-
bressaindo “João Lourenço se prepara” 
e “2022, vais gostar”, numa alusão às 
eleições gerais marcadas para esse ano.

Alguns manifestantes tentaram furar 
a barreira policial, mas a ordem acabou 
por ser resposta com a ajuda da orga-
nização do protesto. De acordo com as 
autoridades, vários jovens foram leva-
dos para a esquadra para serem identi-
ficados.

EU/MS

Cabo Delgado: Moçambique 
não vai pedir ajuda à ONU 
para combater insurgentes

Governo moçambicano não pondera 
solicitar às ONU envio de uma for-
ça de capacetes azuis para ajudar a 
combater os insurgentes em Cabo 
Delgado

A ministra dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação de Moçam-
bique, Verónica Macamo, afir-

mou esta terça-feira (29) que o país não 
equaciona solicitar, para já, o envio de 
uma força das Nações Unidas para aju-
dar o país a combater os grupos jihadis-
tas na província de Cabo Delgado. Os 
ataques já resultaram em cerca de mil 
mortos e 250 mil deslocados.

“Não sei, nem sei se de facto seria a 
melhor prática agora, neste momen-
to, trazer uma força das Nações Unidas. 
Creio que os nossos jovens [membros das 

Forças de Defesa e Segurança] que se en-
contram no terreno de operações estão a 
trabalhar”, afirmou Verónica Macamo, 
citada pela Rádio Moçambique. 

A chefe da diplomacia moçambicana 
reconheceu, contudo, que a situação em 
Cabo Delgado é complexa. “O terroris-
mo é uma coisa muito complicada, so-
bretudo estamos a falar de Cabo Delga-
do com aquele relevo, com aquela mata 
densa”, assumiu.

“Não nos parece que haja problemas 
de falta de força ou de capacidade da 
parte dos nossos jovens militares ou po-
lícias. Nos parece que, efetivamente, é a 
complexidade do terreno, mas que eles 
vão ganhando terreno, vão se esforçan-
do e sentimos que os resultados estão 
aí”, disse ainda a governante.

PM/MS

Autoridades angolanas alertadas para 
derrube de imbondeiros no Cacuaco
As autoridades ambientais angolanas 
vão tentar impedir o abate indiscrimina-
do de imbondeiros,  árvores seculares de 
grande porte, na zona do Sequele, muni-
cípio de Cacuaco, província de Luanda, 
onde foram já derrubadas 1.800 árvores.

A informação foi avançada, em confe-
rência de imprensa, pela diretora do 
Instituto da Biodiversidade e Con-

servação Ambiental (INBAC), Albertina 
Nzunzi.

A responsável deste órgão afeto ao Mi-
nistério da Cultura, Turismo e Ambiente 
referiu que as autoridades tomaram conhe-
cimento deste facto através de uma denún-
cia nas redes sociais esta semana, tendo-se 
deslocado ao terreno uma equipa multisse-
torial para apurar a sua veracidade.

Albertina Nzunzi disse que os resultados do 
trabalho revelaram que a área afetada é ex-
tensa, tendo já sido derrubados 1.800 imbon-
deiros, árvore secular e símbolo nacional.

Segundo a diretora do INBAC, os imbon-
deiros estão a ser derrubados para ocu-
pação ilegal de terrenos e construção de 
moradias naquela área, onde são contrata-
das pessoas, a um preço que varia entre os 
25.000 kwanzas e 30.000 kwanzas (34 e 41 
euros), para o corte das árvores.

De acordo com Albertina Nzunzi, as pes-
soas estão conscientes do crime ambiental 
que estão a cometer, mas disseram que “é 
mais importante ter moradias do que ter 
um imbondeiro de pé”.

“Estamos perante um crime ambiental 

muito grave e que requer a intervenção dos 
órgãos de defesa e segurança do Estado”, 
disse, frisando que devem ser tomadas me-
didas urgentes para se salvaguardar as ár-
vores que ainda existem.

O fenómeno de abate de imbondeiros, 
prosseguiu a responsável, não é novo.

Em algumas áreas, a caminho da provín-
cia do Bengo, no município do Nzeto, pro-
víncia do Zaire, há cerca de dois anos foram 
identificadas zonas concedidas pelas auto-
ridades para construção em que se retira a 
areia à volta da árvore que acaba natural-
mente por cair.

A responsável sublinhou que já houve 
intervenção do INBAC no sentido de ser 
reposta a terra à volta dos imbondeiros ou 
que seja cedido um outro espaço.

O imbondeiro está entre as árvores mais 
antigas do planeta, com idades entre os 
1.100 e os 2.500 anos.
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Bolsonaro diz que subsídio 
aos pobres na pandemia 
“não pode ser para sempre”
O Presidente do Brasil, Jair Bolsona-
ro, disse esta terça-feira (29) que os 
subsídios destinados aos mais po-
bres pelo Congresso no âmbito da 
luta contra a pandemia de covid-19 
“infelizmente para os demagogos e 
comunistas, não pode ser para sem-
pre”.

A afirmação foi publicada pelo 
chefe de Estado brasileiro em 
mensagens na rede social Twit-

ter endereçada aos agentes do mercado 
financeiro, que temem que o Gover-
no brasileiro aumente ainda mais os já 
elevados gastos públicos durante uma 
aguda crise fiscal para atender um pro-
grama social em discussão a pedido do 
próprio Bolsonaro.

O Presidente brasileiro confirmou nas 
redes sociais que a “responsabilidade 
fiscal” é uma prioridade na sua gestão.

As dúvidas surgiram no quadro de um 
profundo debate no Governo em busca 
de fórmulas para ampliar os gastos pú-
blicos com subsídios sociais, que salta-
ram exponencialmente desde abril pas-
sado para mitigar o impacto económico 
da covid-19.

Até à eclosão do novo coronavírus, 
cerca de 40 milhões de pessoas rece-
biam cerca de 200 reais (30,26 euros) 
por mês através do programa Bolsa Fa-
mília, criado em 2003 pelo Governo do 
ex-Presidente Lula da Silva.

Com a pandemia, o valor da ajuda 
aumentou para 600 reais (90,78 euros) 
e chegou a atingir cerca de 65 milhões 
de pessoas, já que incluía beneficiários 
do Bolsa Família e também trabalhado-
res que perderam os seus empregos por 
causa da covid-19.

Essa maior atenção às classes populares 
teve um impacto político e a popularidade 
de Bolsonaro, a favor de uma economia 
ultraliberal do Estado mínimo, disparou 
com o seu índice de aprovação atingindo 

40%, o maior nível em 21 meses.
Para manter esse apoio, Bolsonaro 

encarregou a sua equipa económica de 
encontrar uma fórmula para reforçar o 
Bolsa Família a partir de janeiro, quando 
terminará a ajuda emergencial aprova-
da pelo Congresso para a pandemia, já 
reduzida a metade do valor desde se-
tembro.

Bolsonaro explicou no Twitter que os 
estudos do Governo para aumentar a 
ajuda aos pobres pretendem “antecipar 
os graves problemas sociais que podem 
surgir em 2021 se nada for feito para 
atender aquela massa que perdeu tudo, 
ou quase tudo”. Também fez questão de 
responsabilizar prefeitos e governado-
res pela situação social acusando-os de 
promoveram as medidas de isolamento 
social na pandemia apesar da oposição 
do Governo a essas restrições.

“A política de ‘ficar em casa porque a 
economia vem depois’ acabou e veio o 
‘depois’. A imprensa, que tanto apoiava 
o ‘ficar em casa’, agora não apresenta 
opções para atender a esses milhões de 
desabrigados”, escreveu Bolsonaro.

O chefe de Estado apontou que “os 
responsáveis pela destruição de milhões 
de empregos estão agora calados”, em-
bora a maioria das economias do mundo 
tenham tido prejuízos, incluindo países 
onde as medidas de isolamento social 
foram mais brandas.

Bolsonaro também rejeitou, confor-
me alegado por setores da oposição, que 
a intenção de estender os subsídios so-
ciais a partir de janeiro tenha objetivos 
políticos e vise escorar sua possível ree-
leição em 2022.

O Brasil é o país lusófono mais afetado 
pela pandemia e um dos mais atingidos 
no mundo, ao contabilizar o segundo 
número de mortos (mais de 4,7 milhões 
de casos e 142.058 óbitos), depois dos 
Estados Unidos.

JN/MS

Polícia brasileira faz megaoperação 
contra braço financeiro da maior 
fação criminosa
A polícia brasileira realizou, esta quar-
ta-feira (30), a “Operação Rei do Crime” 
para desarticular um importante braço 
financeiro que operava há mais de 10 
anos em benefício do Primeiro Comando 
da Capital (PCC), a maior fação crimino-
sa do país.

Segundo um comunicado divulgado 
pela Polícia Federal, “nesta etapa, 
destaca-se a interdição de mais de 70 

empresas e o bloqueio de contas bancárias 
em valor superior a 730 milhões de reais”, 
cerca de 110,1 milhões de euros.

Mais de 200 agentes da policia cumpri-
ram 13 mandados de prisão preventiva, 43 
mandados de busca e apreensão, confisco 
de 32 automóveis, nove motos, dois heli-
cópteros, um iate, três motos aquáticas, 58 
camiões e outros bens cujo valor foi esti-
mado em 32 milhões de reais (4,8 milhões 
de euros).

Os mandados, expedidos pela 6.ª Vara 
Criminal Federal de São Paulo, foram cum-
pridos em apartamentos de luxo e empre-
sas em cidades localizadas nos estados de 
São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Entre os alvos das medidas judiciais es-
tão empresários do setor de combustíveis e 
uma pessoa que foi condenada pelo envol-
vimento no furto ao Banco Central do Bra-
sil, ocorrido em Fortaleza, capital do estado 
do Ceará, no ano de 2005.

Segundo as autoridades locais, todos os 
20 indiciados responderão pelos crimes de 
organização criminosa e branqueamento 
de capitais. “Durante a investigação, a Po-
lícia Federal rastreou movimentações fi-
nanceiras e identificou a existência de uma 
rede de combustíveis, inclusive uma distri-
buidora, que atuava em benefício da fação 
criminosa, lavando ativos de origem ilícita, 
através de empresas com atuação sólida no 
mercado e de empresas-fantasmas”, frisou 
a Polícia Federal.

Os investigadores solicitaram em juízo a 
interdição da atividade económica finan-
ceira de 73 empresas (postos de combus-
tíveis, lojas de conveniência e escritórios 
de assessoria e contabilidade) utilizadas 
pela fação criminosa para movimentação 
de valores ilícitos, as quais passarão a ser 
administradas pela Secretaria Nacional de 
Políticas Sobre Drogas.

“Dessa forma, além de promover a de-
sarticulação da estrutura financeira da or-
ganização criminosa, as medidas resguar-
dam direitos de funcionários e terceiros 
de boa-fé, permitindo que tais empresas 
sigam funcionando até à sua alienação ju-
dicial, cujos valores integrarão o Fundo 
Nacional Antidrogas (FUNAD) e fomenta-
rão políticas públicas sobre drogas e inves-
timentos em segurança pública”, concluiu 
a Polícia Federal.

JN/MS

Doria assina contrato para 46 milhões de doses da vacina 
chinesa e diz que médicos serão vacinados neste ano
Parceria entre o Instituto Butantan e 
um laboratório chinês para a produção 
de imunização contra o coronavírus foi 
anunciada em junho. Governador afirma 
que vacinação de profissionais de saúde 
deve ter início em 15 de dezembro.

O governador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), assinou nesta quarta-feira 
(30) um contrato com o laboratório 

chinês Sinovac para o recebimento de 46 
milhões de doses da vacina Coronavac, de-
senvolvida pela empresa em parceria com 
o Instituto Butantan. O anúncio da parce-
ria para a produção de uma vacina contra o 
coronavírus foi feito há mais de três meses, 
em 11 de junho.

O acordo foi assinado por Doria e Wei-
ning Meng, diretor do laboratório Sinovac, 
durante coletiva de imprensa no Palácio 
dos Bandeirantes. No mesmo evento, o go-
vernador anunciou que a vacinação de pro-
fissionais de saúde deve ter início em 15 de 
dezembro.

“O início da vacinação, previsto até aqui 
para começar no dia 15 de dezembro, em São 
Paulo, com os profissionais de saúde: médi-
cos, enfermeiros, paramédicos, aqueles que 

atuam em hospitais públicos e privados e em 
todas as unidades de saúde, unidades públi-
cas, municipais, estaduais e do governo do 
estado de São Paulo”, disse Doria.

A vacina Coronavac ainda está em testes 
entre profissionais de saúde brasileiros. Até 
agora, sete mil voluntários já participaram 
da pesquisa, segundo o diretor do Instituto 

Butantan, Dimas Covas. A meta é envolver 
13 mil pessoas na pesquisa.

Em relação ao valor pago pelo estado de 
SP para a Sinovac, Doria disse que o con-
trato assinado é de 90 milhões de dólares. 
Até dezembro, a farmacêutica vai enviar 
seis milhões de doses da vacina já prontas, 
enquanto outras 40 milhões serão envasa-

das em São Paulo, segundo o governo.
No entanto, o governador não esclareceu 

se esse valor é relativo apenas à compra das 
46 milhões de doses que devem chegar em 
2020, ou se também inclui doses que de-
vem ser entregues apenas em 2021. Doria 
também não afirmou se o valor de 90 mi-
lhões de dólares se soma aos R$ 85 milhões 
que, em junho, o governo estadual decla-
rou que havia pago pelo acordo.

Durante o evento de assinatura do acor-
do, Meng disse que o objetivo é trazer vaci-
na suficiente para todo o país.

“Trabalhando em conjunto com o Butan-
tan, nossa meta é simples: nós vamos trazer 
vacina suficiente para o Brasil. O mais im-
portante, nós também vamos trazer vaci-
na acessível para cá, para beneficiar todo 
mundo nesse país contra a pandemia da Co-
vid-19. Nós realmente esperamos que no fu-
turo com nossa vacina e com outras grandes 
contribuições possamos fazer com que as 
pessoas voltem à vida normal”, disse Meng.

Um estudo apresentado pelo governo de 
São Paulo mostrou que a Coronavac não 
deu efeito colateral em 94,7% dos voluntá-
rios testados na China.

G1/MS

C
ré

di
to

:  
D

R

C
ré

di
to

:  
D

R

332 a 8 de outubro de 2020mileniostadium.com MILÉNIO |  BRASIL

BRASIL



Agência Europeia de Medicamentos já está 
a avaliar vacina da AstraZeneca/Oxford
A Agência Europeia de Medicamentos 
(EMA, sigla inglesa) iniciou, esta quinta-
-feira (1), a avaliação da vacina produzi-
da pela farmacêutica AstraZeneca con-
tra a covid-19, processo que surge após 
os resultados preliminares dos estudos 
clínicos apontarem a produção de anti-
corpos.

Em comunicado, a EMA indica que 
o seu comité sobre medicamentos 
para uso humano “iniciou a primeira 

revisão contínua de uma vacina contra a 
covid-19, que está a ser desenvolvida pela 
empresa AstraZeneca em colaboração com 

a Universidade de Oxford”. 
“O início da revisão contínua significa 

que o comité começou a avaliar o primeiro 
lote de dados sobre a vacina, que provêm 
de estudos laboratoriais”, acrescenta a 
EMA. A agência europeia explica a decisão 
foi tomada após “resultados preliminares 
de estudos não clínicos e clínicos iniciais 
sugerirem que a vacina desencadeia a pro-
dução de anticorpos e células T”, isto é, de 
“células do sistema imunitário, as defesas 
naturais do organismo”, contra o vírus.

“Uma revisão contínua é um dos instru-
mentos regulamentares que a agência utili-
za para acelerar a avaliação de um medica-

mento ou vacina promissora durante uma 
emergência de saúde pública”, adianta a 
EMA.

Ainda assim, segundo esta entidade, 
“isto não significa que se possa ainda che-
gar a uma conclusão sobre a segurança e 
eficácia da vacina, uma vez que muitas das 
provas ainda estão por apresentar ao comi-
té”. “A revisão contínua continuará até es-
tarem disponíveis provas suficientes para 
apoiar um pedido formal de autorização de 
comercialização”, conclui a EMA na nota 
de imprensa.

A EMA desencadeou um processo seme-
lhante para dar aval à utilização do medi-

camento remdesivir para curar a covid-19.
A farmacêutica britânica AstraZeneca 

está a desenvolver uma potencial vacina 
contra o novo coronavírus em conjunto 
com a Universidade de Oxford, estando já 
numa fase avançada de ensaios clínicos em 
larga escala.

De acordo com os resultados dos primei-
ros resultados dos ensaios clínicos, divulga-
dos em julho passado, esta possível vacina 
“parece segura e gera anticorpos”, mos-
trando então resultados promissores no que 
diz respeito à segurança e imunidade.

JN/MS
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Navalny acusa Putin de estar por 
detrás do seu envenenamento
O dirigente da oposição russa Ale-
xei Navalny acusa o Presidente russo, 
Vladimir Putin, de estar por detrás do 
envenenamento de que foi vítima em 
agosto. Já o presidente da Duma, câ-
mara baixa do Parlamento russo, acu-
sa o oposicionista de trabalhar para os 
serviços secretos ocidentais.

“Afirmo que Putin está por detrás 
deste ato. Não vejo outras explica-
ções”, disse Navalny à revista alemã 

“Der Spigel”, que publicou esta quinta-
-feira (1), na edição digital, a primeira 
entrevista ao dirigente da oposição russa.

Navalny continua em convalescença na 
Alemanha depois de ter estado internado 
num hospital de Berlim. 

Na mesma entrevista, Navalny reafir-

mou a sua intenção de regressar à Rússia 
quando estiver restabelecido do envene-
namento.

“Não vou dar ao Putin o presente de não 
regressar à Rússia”, disse.

“Tenho o dever de me manter como 
sou: alguém que não tem medo e eu não 
estou com medo”, afirmou o principal 
oposicionista do Kremlin.

Navalny, 44 anos, ficou doente no dia 
20 de agosto quando se encontrava a bor-
do de um avião sobre a Sibéria para onde 
se tinha deslocado para atos de campanha 
para as eleições regionais.

O político russo foi transferido para a 
capital alemã, após ter sido envenenado 
com um agente nervoso do tipo Novit-
chok, uma substância desenvolvida por 
militares soviéticos nos anos 1970.

Três laboratórios europeus concluíram 
que foi envenenado pelo agente nervoso 
do tipo Novitchok.

Espião de países ocidentais

No dia em que é publicada a entrevista 
à revista alemã “Der Spigel”, o presiden-
te da Duma, câmara baixa do Parlamento 
russo, acusou o oposicionista Alexei Na-
valny de trabalhar para os serviços secre-
tos ocidentais, acrescentando que Vladi-
mir Putin lhe “salvou” a vida.

“Navalny não tem vergonha e é um vi-
lão. Putin salvou-lhe a vida (...) é eviden-
te que Navalny trabalha com os serviços 
secretos especiais e para autoridades de 
países ocidentais”, acusa Viatcheslav Vo-
lodine em comunicado.

JN/MS
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“Homicida do Twitter” 
confessa ter matado 
e desmembrado nove 
pessoas
Takahiro Shiraishi, de 29 anos, confes-
sou em tribunal que matou e desmem-
brou nove pessoas após as contactar 
através da rede social Twitter.

Todas as acusações “são corretas”, 
afirmou Takahiro Shiraishi, na quar-
ta-feira (30), num tribunal em Tó-

quio.
Conhecido como “homicida do Twitter”, 

foi detido em 2017 depois de terem sido en-
contradas no seu apartamento partes de 
corpos humanos.

Apesar da confissão em tribunal, a defesa 
alega que as acusações devem ser atenua-
das porque as vítimas terão dado consenti-
mento para serem mortas.

Caso seja condenado por homicídio, 
Takahiro Shiraishi, de 29 anos, enfrenta a 
pena de morte, que no Japão é concretizada 
por enforcamento. Se for antes considera-
do “homicídio consentido” a pena pode ir 
de seis meses a sete anos de prisão.

Além da confissão em tribunal, o próprio 
Takahiro Shiraishi revelou a um jornal diá-
rio local: “Havia hematomas na nuca das 
vítimas. Isso significa que não houve con-
sentimento e eu fiz isso para que elas não 
resistissem”.

Este caso chocou o país e o julgamento 

está a ter grande impacto mediático: mais 
de 600 pessoas ocuparam 13 galerias pú-
blicas para assistirem à primeira sessão do 
julgamento, na quarta-feira (30).

Segundo a acusação, Takahiro Shiraishi 
abriu uma conta da rede social Twitter em 
março de 2017 “para contactar mulheres 
que pretendessem o suicídio, que viu como 
alvos fáceis”.

Terá atraído as suas vítimas dizendo-
-lhes que poderia ajudá-las a morrer e, 
em alguns casos, alegou que se mataria ao 
lado delas. Na sua página do Twitter lia-
-se “Quero ajudar pessoas que estejam em 
grande sofrimento. Por favor contacte-me 
a qualquer hora”.

Oito das nove vítimas eram mulheres e 
uma tinha 15 anos. A única vítima do sexo 
masculino, de 20 anos, foi morta depois de 
confrontar Takahiro Shiraishi sobre o pa-
radeiro da namorada.

O caso foi descoberto quando a polícia 
fazia buscas por uma jovem desaparecida, 
que mais tarde se veio a verificar que foi 
uma das vítimas. Ao entrarem no aparta-
mento de Takahiro Shiraishi na cidade de 
Zama, arredores de Tóquio, os agentes en-
contraram os nove corpos desmembrados.

JN/MS
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A Comissão Europeia decidiu, esta 
quinta-feira (1), instaurar um procedi-
mento de infração contra o Reino Uni-
do por causa de uma proposta de lei 
controversa que anula parcialmente o 
Acordo de Saída do Reino Unido da 
União Europeia (UE).

“A Comissão Europeia decidiu esta 
manhã enviar uma notificação ao 
Governo britânico e este é o pri-

meiro passo de um procedimento por 
infração” contra o Reino Unido, anun-
ciou a presidente do executivo comuni-
tário, Ursula von der Leyen, numa de-
claração à imprensa em Bruxelas.

Depois de o bloco comunitário ter 
estipulado como prazo até final de se-
tembro para que Londres retirasse dessa 
proposta de lei as partes mais polémicas, 
o que não aconteceu, Bruxelas avança 
com uma ação na justiça, como já tinha 
ameaçado. O executivo comunitário en-
tende, assim, que o Reino Unido está a 
violar as suas obrigações decorrentes do 

Acordo de Saída e do direito internacio-
nal, pelo que dá agora ao Governo britâ-
nico um mês para responder.

Na terça-feira (29), os deputados britâ-
nicos aprovaram esta proposta de lei con-
troversa por 340 votos a favor e 256 con-
tra, concluindo o processo na Câmara dos 
Comuns e abrindo caminho para a análise 
pela Câmara dos Lordes (câmara alta do 
parlamento) nas próximas semanas.

Destinada a substituir as normas eu-
ropeias por regras para o comércio en-
tre as diferentes regiões do Reino Uni-
do (Inglaterra, Escócia, País de Gales 
e Irlanda do Norte) após a saída da UE, 
a legislação dá ao executivo britânico 
poderes para ignorar cláusulas que es-
tão no Acordo. Em causa estão questões 
como o preenchimento de declarações 
de exportação ou controlos aduaneiros 
entre a província britânica da Irlanda 
do Norte e a Grã-Bretanha, a ilha onde 
se encontram a Inglaterra, Escócia e País 
de Gales.

JN/MS
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Bruxelas abre processo contra 
Reino Unido por lei polémica

Netanyahu avisa que confinamento 
em Israel pode durar um ano
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, disse, esta quinta-feira (1), 
que o confinamento no país pode pro-
longar-se durante meses ou mesmo “um 
ano” após uma reunião em que foram 
debatidas novas restrições contra a pro-
pagação da pandemia de covid-19.

Por enquanto, o Gabinete Coronavírus, 
organismo israelita que acompanha a 
crise sanitária decidiu alargar o confi-

namento durante mais três dias, depois de 
14 de outubro.

O Parlamento aprovou na quarta-feira 
(30) medidas polémicas de regulação pro-
postas pelo Governo e que em concreto li-
mitam as manifestações e outros encontros 
a um quilómetro da residência de cada par-
ticipante e que não podem exceder grupos 
de vinte pessoas.

As medidas que restringem as manifes-
tações tinham que ser ratificadas na quin-
ta-feira (1) pela Comissão Constitucional 
do Parlamento. A medida está a ser muito 
criticada porque vai proibir, sobretudo, as 
manifestações contra o primeiro-ministro 
e que se repetem com frequência, em Israel. 
Os protestos têm sido regulares e visam o 
primeiro-ministro envolvido em três casos 
de corrupção e criticado pela má gestão da 
crise sanitária que provocou uma crise eco-
nómica com efeitos que já se começam a 

sentir. Os partidos da oposição alertam que 
se trata do “fim da democracia”.

O confinamento atualmente em vigor 
estende-se pelo menos até 14 de outubro, 
mas é previsível que se prolongue durante 
vários meses, advertiu o primeiro-minis-
tro. “A saída do confinamento vai ser lenta 
e gradual e, desta vez pode durar meio ano 
ou um ano”, escreve o jornal digital israeli-
ta Ynet referindo-se à reunião em que par-
ticipou o primeiro-ministro.

Vários ministros, entre eles o chefe do 
Governo, insistiram em aumentar as res-
trições limitando a área permitida para sair 
de casa a 100 ou 200 metros do local de re-
sidência. Atualmente os cidadãos de Israel 
estão limitados a um perímetro de um qui-
lómetro se pretenderem sair de casa.

Segundo o jornal Times, o ministro das 
Finanças, Israel Katz terá defendido o sua-
vizar das restrições sobre o encerramento 
de estabelecimentos comerciais para que as 
lojas possam abrir após o próximo dia 09 de 
outubro, o fim do período de férias.

Segundo o Ministério da Saúde, o núme-
ro de infeções registou mais sete mil novos 
casos positivos entre quarta (30) e quinta-
-feira (1) e 22 óbitos por covid-19.

Netanyahu pediu aos hospitais para se 
prepararem em relação ao aumento do nú-
mero de casos graves.
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OFFER AVAILABLE BETWEEN SEPTEMBER 1-30, 2020.

REPRESENTATIVE FINANCE EXAMPLE BASED ON A NEW 2020 ROGUE S FWD. SELLING PRICE IS $29,458 FINANCED AT 0% APR EQUALS 84 MONTHLY PAYMENTS OF $351 MONTHLY FOR A 84 MONTH TERM. $0 
DOWN PAYMENT REQUIRED. COST OF BORROWING IS $0 FOR A TOTAL OBLIGATION OF $29,458. ON APPROVED CREDIT, RATE MAY VARY DEPENDING ON CREDIT AND OTHER FACTORS, ASK YOUR DEALER FOR 
DETAILS. CASH PURCHASE BONUS DISCOUNT OF $6,000 IS APPLICABLE ONLY TO CUSTOMERS PURCHASING A NEW AND PREVIOUSLY UNREGISTERED 2020 MURANO LIMITED EDITION FROM ANY AUTHORIZED 
NISSAN DEALER IN CANADA BETWEEN SEPTEMBER 1-30, 2020. THE CASH PURCHASE BONUS DISCOUNTS WILL BE DEDUCTED FROM THE NEGOTIATED PRICE BEFORE TAXES AND CANNOT BE COMBINED WITH 
LEASE OR FINANCE SUBVENTED RATES OR ANY OTHER OFFER. NO CASH SURRENDER OR OTHER VALUE. CANNOT BE APPLIED TO PAST TRANSACTION. CERTAIN CONDITIONS APPLY. MODELS SHOWN 
$36,178/$39,958/$48,458/$26,058 SELLING PRICE FOR A NEW 2020 QASHQAI SL PLATINUM/2020 ROGUE SL/2020 MURANO PLATINUM/2020 KICKS SR. ALL PRICING INCLUDES FREIGHT AND PDE CHARGES 
($1,950/$1,830/$1,830/$1,830), AIR-CONDITIONING LEVY ($100/$100/$100/$100), APPLICABLE FEES, TIRE CHARGE (IN ONTARIO THIS FEE COVERS THE COST TO NISSAN CANADA OF COLLECTING AND RECYCLING 
TIRES), MANUFACTURER’S REBATE AND DEALER PARTICIPATION WHERE APPLICABLE. LICENSE, REGISTRATION, INSURANCE AND APPLICABLE TAXES ARE EXTRA. OFFERS ARE AVAILABLE ON APPROVED CREDIT 
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FOR DETAILS. CERTAIN CONDITIONS APPLY. ©2020 NISSAN CANADA INC.
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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
SOLD

Parece estar a tornar-se hábito “amea-
lhar” goleadas de mão cheia - desta vez 
foi o bando composto por Corona, Sér-
gio Oliveira, Marega e Luis Díaz que ani-
quilou o Boavista, num sempre intenso 
dérbi da Invicta.

Depois de uma primeira parte morna, 
ainda que com algumas oportuni-
dades de parte a parte, o ambiente 

começou a aquecer no reatamento: aos 47’, 
depois de uma boa combinação entre Otá-
vio e Corona, o mexicano colocou a bola 
entre o poste e Léo Jardim, desbloqueando 
o marcador.

Os axadrezados tentaram responder, 
e ainda testaram a atenção e reflexos de 
Marchesín por duas ocasiões, numa única 
jogada: primeiro, na resposta a um livre 
de Sauer e depois a negar um golo quase 
certo a Javi García.

Aos 59’ Sérgio Oliveira ampliou a van-
tagem portista de livre e, oito minutos 
mais tarde, com um excelente passe, 

colocou Marega frente a frente com Leó 
Jardim - o maliano venceu este duelo, 
assinando o terceiro golo da noite. Mas 
não se ficaria por aqui… o bis chegou aos 
71’, numa jogada que começou num livre 
batido por Sérgio Oliveira, passou por 
Otávio, Corona e finalmente chegou aos 
pés de Marega, que mais uma vez bateu o 
guardião boavisteiro.

Foram quatro remates à baliza… que 
resultaram em quatro golos! 

Até ao apito final ainda houve tempo 
para Luis Díaz saltar do banco e fazer o 
quinto, já em período de compensação.

Vitória mais comedida para o Benfica 
que, no Estádio da Luz, venceu o Morei-
rense por 2-0. Numa partida dominada a 
100% pelos encarnados, Rúben Dias, que 
se mudou para o Manchester City e que 
envergou a braçadeira de capitão nesta 
partida, quis despedir-se com um golo 
apontado aos 20’. Everton bateu o canto e 
Rúben Dias cabeceou certeiro para o fun-
do das redes da baliza de Pasinato.

Ainda que com apenas dois remates à 
baliza de Vlachodimos - Lucas Rodrigues  
e Alex Soares, aos 28’ e 30’ -, a equipa de 
Moreira de Cónegos ainda sonhou com o 
empate, mas Darwin ligou o turbo, ar-
rancou pela direita e serviu de bandeja o 
golo a Seferovic, aos 80 minutos.

O Santa Clara segue vitorioso nesta edi-
ção da Liga NOS - na deslocação ao ter-
reno do Sporting de Braga, um golo ma-
drugador de Thiago Santana, aos 5’, foi 
suficiente para que a equipa de Daniel Ra-
mos somasse mais três pontos, ocupando 
agora o terceiro lugar da tabela classifica-
tiva. Já o Braga, que ainda não pontuou, 
está em 17º.

No Estádio dos Barreiros, o que se viu de 
bonito teve pouco: assistimos a um ver-
dadeiro anti-jogo por parte do Marítimo, 
que foi somando (demasiadas) perdas de 
tempo na segunda parte. No total, foram 
cerca de 13 minutos “desperdiçados”, 
sendo que o árbitro da partida apenas deu 
oito de compensação. Rodrigo Pinho, le-
tal na finalização, apontou os dois golos da 
formação orientada por Lito Vidigal (34’ e 
45’), enquanto que pelo Tondela marcou 
Pedro Augusto, aos 43’. Nota ainda para a 
expulsão de Fábio China, aos 41’. 

O Farense continua sem conseguir pon-
tuar na Liga - desta vez saiu derrotado na 
receção ao Nacional. No confronto entre 
as duas equipas promovidas, foi Brayan 
Riascos quem ofereceu a vitória à equipa 
madeirense, com um tento apontado aos 
58 minutos. Com quatro pontos, o Nacio-
nal ocupa o quarto lugar, enquanto que o 
Farense ocupa o 18º e último lugar.

Na sua estreia nesta edição da Liga NOS 
- relembre-se que o embate entre Spor-
ting e Gil Vicente, da primeira jornada, 
foi adiado devido ao surto de Covid-19 em 
ambos os clubes -, os leões foram felizes, 
vencendo fora o Paços de Ferreira, por 
duas bolas a zero. Ainda que não tenham 
que “suar” muito para sair vitoriosos da 
Capital do Móvel, os leões repetiram a fór-
mula que valeu o triunfo frente ao Aber-
deen na semana passada e ainda viram, 
nos minutos iniciais, um Paços bastante 
pressionante. No entanto, aos 21’ surge o 
lance polémico da partida que deixou os 
pacenses de cabelos em pé: Fábio Veríssi-
mo assinala penálti a favor dos leões por 
mão de Douglas Tanque e Jovane converte 
para o 0-1. Os comandados de Pepa bem 

tentaram reagir, mas sempre sem suces-
so. E como quem não marca se arrisca a 
sofrer… Já na segunda parte, aos 63’, foi 
Coates quem estabeleceu o 0-2 final: cru-
zamento de Nuno Mendes, desvio de Fed-
dal e remate certeiro do defesa uruguaio. 

Estreia igualmente positiva para o Gil 
Vicente, que em Barcelos venceu o Porti-
monense por 1-0. Toda a formação gilista 
surgiu em campo com o nome “Dito” nas 
suas camisolas, em homenagem ao antigo 
diretor desportivo, que faleceu no iní-
cio do mês de setembro. Depois de uma 
grande penalidade desperdiçada por Lu-
cas Possignolo aos 36’, foi o Gil Vicente 
quem chegou ao golo aos 50’, por inter-
médio de Samuel Lino.

O marcador não saiu do zero no encon-
tro que opôs Rio Ave e Vitória Sport Clube, 
ainda que, num belo e grande momento 
de futebol aos 59’, Quaresma fez das suas: 
depois da ultrapassagem a Amaral com 
um “túnel”, seguiu-se a “sua” famosa 
trivela. Só não deu golo porque na baliza 
estava Kieszek, que respondeu com uma 
enorme defesa. Um jogo equilibrado que 
valeu o primeiro ponto conquistado pelo 
Vitória SC e que colocou os vilacondenses 
no 11º lugar.

Depois da pesada derrota frente ao 
Benfica na primeira jornada, o Famalicão 
estreou-se a vencer no campeonato, ba-
tendo o Belenenses por 2-1. Cassierra até 
colocou a equipa da casa em vantagem 
aos 42 minutos, mas no segundo tempo 
os famalicenses apenas precisaram de 
três minutos para consumar a reviravol-
ta: Riccieli marcou aos 52’ e Valenzuela 
aos 55’. Com três pontos somados, o Be-
lenenses é 7º e o Famalicão 10º.

Inês Barbosa
Opinião

O bando
dos cinco



O F. C. Porto prolongou o arranque vi-
torioso na defesa do título de campeão 
nacional, ao golear o vizinho Boavista 
por 5-0, num encontro da segunda jor-
nada da Liga apenas resolvido na se-
gunda parte.

Numa noite chuvosa no Bessa, os 
golos de Jesús Corona (47 minu-
tos), Sérgio Oliveira (59), Marega 

(67 e 71) e Luiz Díaz (90+2) traduziam o 
desnível entre os dois rivais portuenses, 
ditando o 16.º jogo seguido sem triunfos 
axadrezados sobre os dragões.

O F. C. Porto igualou o Benfica e o Santa 
Clara na liderança do campeonato, com 
seis pontos, enquanto o Boavista surge no 
grupo dos sétimos classificados, com um 
ponto, a par do Paços de Ferreira, Vitória 
SC, Portimonense e Tondela.

Repetindo as escolhas iniciais da vi-
tória caseira sobre o Sporting de Braga 
(3-1), os pupilos de Sérgio Conceição 
adotaram uma atitude pressionante na 
fase inicial do encontro e sinalizaram a 
primeira ameaça aos quatro minutos, 
num remate alto de Sérgio Oliveira, de 
novo em evidência aos 12, quando isolou 
o ‘disparo’ ao poste de Uribe.

Vasco Seabra promoveu a estreia do 
campeão mundial Rami e concedeu a pri-
meira titularidade a Jorge Benguché face 

ao empate no terreno do Nacional (3-3), 
mas as ‘panteras’ pecaram no critério 
com bola e desenharam poucos contra-
-ataques, como atestou o raide em esfor-
ço de Paulinho, para as mãos de Marche-
sín, aos 18 minutos.

À boa moda dos dérbis portuenses, as 
duas formações revelaram-se enérgi-
cas na disputa dos lances, embora sem 
dinâmica coletiva, resvalando para um 
jogo quezilento, de baixo ritmo e desins-
pirado em zonas de finalização, expresso 
em duas iniciativas individuais de Sérgio 
Oliveira (24 e 44 minutos), incapazes de 
incomodar Léo Jardim.

O intervalo serviu para refrescar as 
ideias e o F. C. Porto reentrou com maior 
firmeza, adiantando-se no marcador aos 
47 minutos, através de uma combinação 
descaída para o flanco esquerdo entre Otá-
vio e Corona, que recebeu de pé esquerdo e 
fuzilou as redes da baliza axadrezada junto 
à linha de fundo e quase sem ângulo.

O Boavista reagiu com atrevimento 
três minutos depois, num livre traiçoei-
ro batido por Gustavo Sauer na direita, 
que Marchesín afastou com dificuldade, 
antes de se mostrar decisivo ao travar a 
recarga de Javi García, preservando uma 
vantagem que Sérgio Oliveira ampliou 
aos 59, num livre frontal que ainda des-
viou na barreira adversária.

As panteras acusaram em demasia os 
erros acumulados em zonas de constru-
ção e os dragões mostraram-se astutos 
e pragmáticos a explorar as fragilidades 
alheias, assinando o terceiro golo em 20 
minutos pelos pés de Marega, que corres-
pondeu à solicitação em profundidade de 
Sérgio Oliveira e atirou certeiro, aos 67.

Em ritmo de gestão, o F. C. Porto apro-
veitou o desnorte do Boavista para com-

pletar a mão cheia de golos, entre o livre 
vistoso finalizado por Marega, aos 71 mi-
nutos, após sucessivos toques de primei-
ra de Otávio e Corona, e o ‘raide’ de Ma-
nafá, aos 90+2, que ultrapassou Paulinho 
e cruzou na direita para o desvio à meia 
volta de Luiz Díaz.

JN/MS

I LIGA

F. C. Porto goleia Boavista 
no dérbi da Invicta
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LIGA EUROPA

Rio Ave agiganta-se, mas
Milan avança na Liga Europa

O Rio Ave esteve a perder, mas um golo 
de Francisco Geraldes impulsionou a 
equipa para o sonho europeu. Gelson 
Dala, já em prolongamento, fez o golo da 
reviravolta e, no último minuto, o Milan 
empatou de grande penalidade. Na de-
cisão da marca dos 11 metros, o triunfo 
sorriu à equipa italiana.

À partida para o duelo entre Rio Ave 
e Milan, 700 milhões de euros se-
paravam as equipas, mas dentro 

das quatro linhas a conversa foi outra. 
Apesar de ter estado em desvantagem, a 
equipa vilacondense fez da crença a for-
ça extra, deu a cambalhota no resultado 

com golos de Francisco Geraldes, aos 72 
minutos, e Gelson Dala, aos 91, mas a de-
cisão ficou adiada para as grandes pena-
lidades, depois do Milan empatar no últi-
mo minuto do prolongamento, da marca 
dos onze metros, após uma mão na área 
de Borevkovic.

Nas grandes penalidades, e debaixo de 
uma grande intempérie, a equipa italiana 
acabou por se superiorizar (9-8), impedin-
do assim os vila-condenses de se juntarem 
a Sporting de Braga e Benfica no sorteio de 
hoje (2) para a fase de grupos da prova, que 
vai decorrer em Nyon, Suíça..

JN/MS
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Sporting sofre goleada e falha acesso 
à fase de grupos da Liga Europa
Sporting recebeu, esta quinta-feira (1), 
o Lask Linz, e acabou goleado (1-4), 
num jogo em que a equipa austríaca 
esteve claramente superior em todos 
os capítulos. Desta forma, os leões 
falham o acesso à fase de grupos da 
Liga Europa.

Depois de uma entrada com o pé 
direito nas competições oficiais, 
após as vitórias frente ao Aber-

deen (1-0) e Paços de Ferreira (2-0), o 
Sporting borrou a pintura, esta quinta-
-feira (1), na receção ao Lask Linz.

A equipa comandada por Rúben 
Amorim foi para o intervalo empata-
da (1-1), mas uma entrada desastrosa 

na segunda metade, com o Lask Linz 
a marcar aos 58 minutos e Coates a ser 
expulso aos 63, foi o suficiente para os 
leões perderem o rumo e revelarem 
um enorme descontrolo emocional. Os 
austríacos souberam beneficiar destes 
fatores, e com mais dois golos, aos 65 e 
69 minutos, carimbaram a presença na 
fase de grupos da Liga Europa.

O Lask Linz chegou a este encontro 
mais rodado, tendo somado três parti-
das, duas vitórias e um empate para o 
campeonato, e isso foi claramente vi-
sível ao longo dos 90 minutos.

JN/MS
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Gil Vicente vence 
Portimonense na 
estreia na Liga
O Gil Vicente venceu (1-0) o Portimo-
nense na segunda jornada da Liga, o 
primeiro jogo da equipa minhota na 
prova, após o adiamento do encon-
tro da ronda inaugural, imposto pe-
las autoridades sanitárias.

Um golo do avançado brasileiro 
Lino, aos 50 minutos, foi sufi-
ciente para os gilistas se estrea-

rem a vencer na receção aos algarvios 
- que falharam uma grande penalidade 
aos 36, pelo defesa Lucas Possignolo 
-, depois de o jogo com o Sporting ter 
sido adiado devido a vários casos de 
covid-19 nos plantéis das duas equi-
pas.

O Gil Vicente passou a totalizar três 
pontos, enquanto o Portimonense 
continua sem vencer na prova, conta-
bilizando apenas um, fruto do empate 
na primeira jornada.

JN/MS

Marítimo vence 
Tondela com bis 
de Rodrigo Pinho
O Marítimo, reduzido a 10 unidades 
desde os 41 minutos, conseguiu o 
primeiro triunfo na Liga ao vencer 
em casa o Tondela por 2-1, com um 
bis de Rodrigo Pinho, na segunda 
jornada.

O avançado brasileiro decidiu o 
jogo com golos aos 34 e 45 mi-
nutos, enquanto, pelo meio, 

aos 43, o compatriota Pedro Augusto 
marcou para os forasteiros, pouco de-
pois do cartão vermelho direto mos-
trado a Fábio China.

Os insulares, derrotados por 2-0 no 
reduto do Santa Clara na estreia, ocu-
pam o nono lugar com três pontos, 
enquanto o Tondela, que havia empa-
tado 1-1 com o Rio Ave, manteve-se 
com um, em 12º.

JN/MS

Sporting estreia-se na Liga com triunfo seguro 
em Paços de Ferreira

Benfica multado em quase 23 mil euros por críticas 
à arbitragem no Twitter

O Sporting entrou a ganhar na edição 
2020/21 da Liga ao bater o Paços de Fer-
reira no estádio Capital do Móvel, por 
2-0, com um golo em cada parte.

Num encontro marcado por várias 
ausências, devido a casos positivos 
de covid-19 em jogadores das duas 

equipas, o Sporting acabou por ser melhor 
durante a maior parte do tempo e dispôs 
das melhores oportunidades de golo, ma-
terializando a vitória com tentos de Jovane 
Cabral, aos 23 minutos, na transformação 
de uma grande penalidade e Coates, aos 63.

Rúben Amorim repetiu o onze que ven-
ceu os escoceses do Aberdeen (1-0), in-
cluindo o avançado Tiago Tomás.

O ainda sub-19 do Sporting, que anotou 
o golo da vitória a meio da passada sema-
na, quase repetiu os festejos logo aos três 

minutos, mas falhou a emenda ao cruza-
mento de Nuno Mendes da esquerda, num 
início de jogo movimentado.

Tanque respondeu para o Paços aos sete 
minutos, com um remate de fora da área 
que, por pouco, não deu golo. O lance 
resultou de uma recuperação de bola do 
estreante Bruno Costa (João Amaral foi 
afastado do jogo devido a teste positivo à 
covid-19) no meio campo ofensivo, uma 
estratégia tentada a espaços pelos pa-
censes para condicionar a construção do 
Sporting.

Os leões apostavam no jogo interior, 
com Vietto e Jovane Cabral como destina-
tários prioritários dos colegas, mas, tam-
bém, no jogo exterior, através de lança-
mentos para as costas dos defesas locais, 
procurando explorar o adiantamento dos 
laterais Nuno Mendes e Porro.

Numa saída rápida, aos 12 minutos, o 
espanhol surgiu em boa posição pela di-
reita, mas Jordi opôs-se bem e defendeu, 
um duelo que perderia pouco depois, na 
cobrança de uma penalidade, para Jovane, 
em lance muito contestado pelos locais, 
alegando mão causal de Tanque na área.

Em desvantagem, o Paços nunca dei-
xou de tentar e conseguiu dividir as ini-
ciativas, a maioria delas em transição, 
sem conseguir, no entanto, finalizações 
perigosas junto da baliza de Adán, que só 
voltou a ser importunado aos 27 minutos, 
num livre lateral dos pacenses a que faltou 
alguém para a emenda vitoriosa.

Apesar do esforço, o Sporting foi sem-
pre mais objetivo e, aos 38 minutos, ficou 
muito perto do segundo golo, num lance 
em que a simulação de Vietto isolou Tiago 
Tomás, que foi egoísta ao optar pelo rema-
te, quando no meio surgiu Nuno Santos, 
entrado em campo pouco tempo antes, 
devido à lesão de Jovane.

Tiago Tomás voltou a estar em evidência 
no segundo tempo, ao participar direta-
mente no lance do segundo golo, concre-
tizado por Coates, assistido na área pacen-
se por Feddal.

Este lance foi o melhor que se viu na se-
gunda parte, período em que o Paços pro-
curou estender-se mais em campo e acer-
car-se da baliza de Adán, num assalto final 
que contou com os estreantes João Pedro e 
Martín Calderón.

Mais preocupado em gerir a vantagem e 
poupar-se a grandes esforços, o Sporting 
baixou o ritmo, conseguindo quase sem-
pre manter os pacenses longe da sua ba-
liza.

João Pedro, no último lance do jogo, 
ainda podia ter reduzido para os pacenses, 
que somaram a 12.ª derrota caseira diante 
do Sporting, em 22 jogos para o principal 
campeonato.

JN/MS

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) 
confirmou a multa de 22 950 euros apli-
cada ao Benfica por conteúdo ofensivo 
de mensagens que foram difundidas 
numa conta do clube encarnado da rede 
social Twitter reservada a jornalistas.

Na decisão, datada de 10 de setembro 
e a que a Lusa teve acesso, o STA deu 
provimento ao recurso da Federa-

ção Portuguesa de Futebol (FPF) e revogou 
o acórdão do Tribunal Central Administra-
tivo Sul, que confirmou a decisão do Tribu-
nal Arbitral do Desporto, que tinha anulado 
a pena de multa aplicada ao Benfica em 12 
de março de 2019.

Em causa estão comentários acerca da 
arbitragem de Manuel Oliveira no jogo 

Vitória de Setúbal - F. C. Porto, na época 
2018/2019, que os portistas venceram por 
2-0, reproduzidos num jornal desportivo.

“Porque se foi nomear um árbitro que re-
cebe convites para o camarote dos dragões? 
Para que se assista ao regresso em força de 
Felipe Vale-Tudo. Para que faltas que todos 
veem só o árbitro não veja”, refere um dos 
tweets publicado na conta SL Benfica Press.

Num outro tweet, foram feitas mais 
críticas à arbitragem: “Para que golos 
limpos sejam anulados. Porque a Liga 
Blue Velvet, para perdurar, perdeu a ver-
gonha e esta noite assistimos a uma farsa 
com alto patrocínio”.

Os juízes conselheiros não ficaram com 
dúvidas de que as mensagens difundidas 
pelo Benfica “são lesivas da reputação do 

árbitro”, nomeadamente quando nelas se 
afirma que o mesmo “cometeu erros de 
arbitragem com a intenção de beneficiar 
o Futebol Clube do Porto”.

“Na verdade, ao afirmar que Manuel 
Oliveira não arbitrou aquela partida de 
acordo com os critérios de isenção, obje-
tividade e imparcialidade a que está ads-
trito, o texto insinua que o mesmo foi cor-
rompido pelo clube rival, colocando assim 
deliberadamente em causa o seu bom 
nome e reputação”, lê-se no acórdão.

O STA concluiu assim que a sanção dis-
ciplinar foi bem aplicada pelo Conselho 
de Disciplina da FPF, devendo por isso 
manter-se, contra o que foi decidido pe-
las instâncias.

JN/MS
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Famalicão soma
primeira vitória 
no terreno do
Belenenses SAD
O Famalicão deu esta noite de se-
gunda-feira (28) a volta ao Belenen-
ses e alcançou a primeira vitória na 
Liga, à segunda jornada, ao impor-
-se fora, por 2-1.

Os azuis adiantaram-se no mar-
cador pouco antes do interva-
lo, pelo avançado colombiano 

Cassierra, pouco depois do recomeço e 
no espaço de três minutos, os minho-
tos concretizaram uma reviravolta no 
marcador.

Aos 52 minutos, o central brasileiro 
Riccieli empatou, com o avançado ar-
gentino Fernando Valenzuela a colo-
car o Famalicão em vantagem.

Com este desfecho, o Belenenses 
SAD desperdiça a oportunidade de 
se colar a F. C. Porto, Benfica e Santa 
Clara na liderança da Liga e encerra a 
ronda na sétima posição. Já o Famali-
cão ascendeu ao décimo lugar.

JN/MS

Rio Ave e Guimarães 
empatam e continuam 
em busca do primeiro 
triunfo na Liga

Rio Ave e Vitória de Guimarães em-
pataram (0-0), no passado domingo 
(27), no estádio dos vilacondenses, 
na segunda jornada da Liga, conti-
nuando sem vencer na prova.

A equipa anfitriã averbou o se-
gundo empate seguido, depois 
do 1-1 alcançado em Tondela, na 

ronda inaugural, enquanto os vimara-
nenses conquistaram o primeiro ponto 
no campeonato, uma vez que tinham 
perdido por 1-0 na estreia, na receção 
ao Belenenses SAD.

O Rio Ave é 11º na Liga, com dois 
pontos, enquanto o Vitória de Guima-
rães juntou-se a outras quatro equipas 
com apenas um ponto conquistado.

JN/MS

Nacional vence
Farense no Algarve
O Nacional conseguiu o primeiro 
triunfo na edição 2020/21 da Liga, ao 
vencer fora o Farense por 1-0, num 
embate entre equipas promovidas, 
da segunda jornada da prova.

No Estádio Algarve, casa empres-
tada dos algarvios, um golo do 
colombiano Brayan Riascos, aos 

58 minutos, selou o triunfo dos insula-
res, que na primeira ronda tinham em-
patado a três na receção ao Boavista.

Na classificação, o Nacional passou 
a somar quatro pontos, isolando-se 
no quarto lugar, enquanto o Farense, 
que tinha perdido 2-0 no reduto do 
Moreirense, manteve-se com zero, 
junto com o Braga.

JN/MS

Rúben Dias é a segunda transferência mais cara 
de sempre em Portugal

Golo de Rúben Dias com sabor a despedida 
na vitória do Benfica

Os 68 milhões de euros (ME) pagos 
pelo Manchester City ao Benfica pela 
contratação de Rúben Dias tornam a 
transferência do defesa internacional 
português a segunda mais cara de um 
futebolista em Portugal, apenas atrás de 
João Félix.

O Benfica informou no passado do-
mingo (27) que a transferência de 
Rúben Dias para o clube inglês 

envolve o pagamento de 68 ME, que po-
derão ser acrescidos de mais 3,6 ME, ele-
vando o total para 71,6 ME, “dependente 
da concretização de objetivos relacio-
nados com a performance desportiva do 
Manchester City”.

O valor da transferência do defesa cen-
tral, de 23 anos, apenas é superado pelos 
120 ME que o Atlético de Madrid pagou, 
também ao Benfica, pela contratação do 
avançado João Félix, no verão de 2019.

Os ‘colchoneros’ aceitaram pagar a 
cláusula de rescisão do avançado, que se 
tornou o jogador português mais caro da 
história, superando os 100 ME que Cristia-
no Ronaldo custou à Juventus, em 2018/19.

Rúben Dias desalojou do segundo lugar 
das transferências mais caras do futebol 
português o médio Bruno Fernandes, que 
é agora terceiro dessa lista e por quem o 
Manchester United desembolsou 55 ME 
em janeiro, tornando-o a venda mais cara 
de sempre do Sporting.

O brasileiro Éder Militão deixa de in-
tegrar o pódio nacional, mas mantém-se 
como a transferência mais cara do F.C. 
Porto, depois de em junho do ano passado 
ter trocado os ‘dragões’ pelo Real Madrid, 
por 50 ME.

O colombiano James Rodríguez, por 
quem o Mónaco pagou 45 ME ao F.C. Por-
to, em 2013, surge na quinta posição deste 
‘ranking’, logo seguido por seis jogadores 
que proporcionaram um encaixe de 40 
ME, cada, a Benfica, F.C. Porto e Sporting, 
segundo comunicaram estes clubes à Co-
missão do Mercado de Valor Mobiliários 
(CMVM).

O primeiro foi o avançado colombiano 
Radamel Falcao, que se mudou dos ‘dra-
gões’ para o Atlético de Madrid, em 2011, e 
o último foi Fábio Silva, contratado já este 
mês ao F.C. Porto pelos ingleses do Wol-
verhampton.

Fábio Silva passou igualmente a ser o 
terceiro futebolista sub-18 mais caro de 
sempre, sendo apenas suplantado pelos 
brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, que 
custaram 45 ME, cada, ao Real Madrid, em 
2017 e 2018, respetivamente.

Em 2012, o Zenit São Petersburgo foi o 
‘cliente 40 ME’ do futebol português, ao 
contratar por este valor o brasileiro Hulk, 
ao F.C. Porto, e o belga Axel Witsel, ao 
Benfica, e, em 2016, foi a vez de o Sporting 
se juntar ao restrito ‘clube’, com o anún-
cio da transferência de João Mário para o 
Inter Milão.

O brasileiro Ederson, o único guarda-
-redes nos primeiros lugares da lista, tam-
bém rendeu 40 ME ao Benfica, pagos pelo 
Manchester City, em 2017.

JN/MS

Os golos do central Rúben Dias e do avan-
çado Seferovic deram ao Benfica uma vi-
tória por 2-0 na receção ao Moreirense, 
que poderia ter atingido maior expressão, 
na segunda jornada da Liga.

Rúben Dias, que envergou a braçadei-
ra de capitão - na primeira jornada 
tinha sido André Almeida - e que fez 

o último jogo com a camisola do Benfica, 
abriu a contagem aos 20 minutos e Seferovic 
selou o jogo, aos 80.

Com este resultado o Benfica divide a li-
derança da Liga com o Santa Clara e com o 
F.C. Porto, todos com seis pontos, enquanto 
o Moreirense, com três, é oitavo.

Em relação ao jogo com o Famalicão (vi-
tória por 5-1), na primeira jornada, o trei-
nador Jorge Jesus fez apenas uma alteração. 
Colocou no onze Pizzi, no lugar do lesionado 
Adel Taarabt.

Os encarnados entraram a todo o gás, 
dominaram e manietaram por completo o 
Moreirense. Nos primeiros 45 minutos, os 
comandados de Jorge Jesus fizeram 17 re-
mates à baliza de Pasinato, mas apenas um 
acabaria por entrar e... de bola parada.

Rúben Dias, que teve um abraço prolon-
gado de Rui Costa no final do encontro, co-
locou o clube da Luz a vencer, aos 20 minu-
tos, com um cabeceamento na sequência de 
um pontapé de canto marcado por Everton.

O Moreirense, que apenas fez dois re-
mates à baliza de Vlachodimos -Lucas 
Silva e Alex Soares, aos 28 e 30 minutos 
-chegou ao intervalo com um resultado 
lisonjeiro e graças às defesas de Pasinato, 
que só não conseguiu parar um dos rema-
tes enquadrados.

Apesar de estar bem fechada no respe-
tivo meio-campo, a equipa de Moreira de 
Cónegos, que apostava em saídas rápidas 
para o ataque, nunca se desequilibrou pe-
rante o futebol rendilhado apresentado 
pelo Benfica, que fazia rápidas trocas de 
bola e, com isso, conseguiu abrir alguns 
espaços, mas os remates passaram maio-
ritariamente a rasar a baliza de Pasinato.

Na segunda parte, os comandados de 
Ricardo Soares procuraram sair em ata-
que organizado, mas a teia montada pelo 
Benfica foi anulando essas iniciativas, 
contudo isso não foi sinónimo que o mas-
sacre do primeiro tempo continuasse.

As entradas de Chiquinho e Seferovic, 
para os lugares de Pizzi e Waldschimdt, 

trouxeram maior serenidade aos encarna-
dos e menos velocidade ao jogo.

Com o comando das operações, o avançar 
do cronómetro ia dando alguma esperan-
ça ao Moreirense de poder chegar ao golo, 
mas uma arrancada de Darwin pela direita, 
com uma diagonal para o interior, ‘partiu’ a 
equipa da cidade dos Cónegos, tendo o uru-
guaio servido de bandeja o golo de Sefero-
vic, aos 80 minutos.

O Benfica esteve perto do 3-0, aos 87 mi-
nutos, mas o remate de André Almeida le-
vou a bola a bater no poste direito da baliza 
de Pasinato e a sair pela linha de fundo.

JN/MS
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Juventude Évora (CP) - Académica (II)

Câmara Lobos (CP) - Vizela (II)

Sesimbra (D) - União (II)

Sporting de Espinho (CP) - Desportivo de 
Chaves (II)

GRAP (CP) - Cova da Piedade (II)

União Montemor (D) - Feirense (II)

Caldas (CP) - Sporting da Covilhã (II)

Esperança Lagos (CP) - Penafiel (II)

Vidago (CP) - Vilafranquense (II)

Fontinhas (CP) - Mafra (II)

Estudantes Africanos Bragança (D) - Arouca (II)

Vitória de Setúbal (CP) - Académico de Viseu (II)

Vila Real (CP) - Casa Pia (II)

Sertanense (CP) - Estoril Praia (II)

Santa Marta Penaguião (D) - Leixões (II)

Rebordelo (D) - Varzim (II)

São Martinho (CP) - União Paredes (CP)

Vilaverdense (CP)- Lourinhanense (CP)/União 
Santarém (CP)

Limianos (D) - Mineiro Aljustrelense (CP)

Ideal (CP) -- Merelinense (CP)

Felgueiras 1932 (CP) - Valadares Gaia (CP)

Montalegre (CP) - Vila Cortez Mondego (CP)

Cerveira (CP) - Oriental (CP)

Portomosense (D) - Real (CP)

Fazendense (D)/ 1.º Dezembro (CP) - União  
de Leiria (CP)

União Da Madeira (CP)/Tirsense (CP) - Olímpico 
Montijo (CP)

Estrela da Amadora (CP) - Lusitano  
Vildemoinhos (CP)

Moncarapachense (CP) - Anadia (CP)

Alverca (CP) - Camacha (CP)

Ançã (D) - Sacavenense (CP)

Sanjoanense (CP) - Canelas 2010 (CP)

Pero Pinheiro (CP) - Fafe (CP)

São João Ver (D)- Marinhense (CP)

Trofense (CP) - Águeda (CP)

Oleiros (CP) - Mirandela (CP)

União Idanhense (D)- Torreense (CP)

Pedras Rubras (CP) - Salgueiros (CP)

Moura (CP)/Culatrense (D) - Beira-Mar (CP)

Vitória de Sernache (CP) - Fabril Barreiro (CP)

Lusitano Ginásio (CP) - Mortágua (CP)

Carapinheirense (CP) - Pinhalnovense (CP)

Ovarense (D) - Oriental (CP)

Vianense (CP) - Vilar Perdizes (D)

Amora (CP) - Ferreiras (D)/Louletano (CP)

Monção (D) - Barreirense (D)

Ericeirense (D)/ Loures (CP) -- Gondomar (CP)

Confira o mapa de jogos 

O Vitória de Setúbal, vencedor de três 
edições da Taça de Portugal, vai estrear-
-se na prova da época 2020/21 com uma 
receção ao Académico de Viseu, da Li-
gaPro, ditou o sorteio realizado esta ter-
ça-feira (29), em Oeiras.

Os sadinos, que após a conclusão da 
última temporada foram despro-
movidos da Liga ao Campeonato de 

Portugal (equivalente à terceira divisão), 
por terem falhado os pressupostos para a 
inscrição nas provas profissionais, tinham 
ficado isentos de disputar a ronda inaugu-
ral da prova.

O sorteio da segunda eliminatória da 
Taça de Portugal, que o Vitória de Setúbal 
venceu em 1965, 1967 e 2005, tendo dis-
putado ainda mais sete finais, acontece 

no mesmo dia em que o plantel dos setu-
balenses se recusou treinar, em protesto 
contra o facto de ter salários em atraso.

A segunda ronda da designada prova 
rainha do futebol português, que se dis-
puta a 11 de outubro, já integra as equipas 
da LigaPro, que jogam todas na qualidade 
de visitante, uma das quais - o Académico 
de Viseu - acabou mesmo por ser sorteada 
para a deslocação a Setúbal.

Os clubes da Liga, entre os quais o F. C. 
Porto, detentor do troféu e campeão na-
cional, apenas entrarão na competição na 
terceira ronda, na qual jogarão obrigato-
riamente como visitantes, à semelhança 
do que sucedeu agora com as equipas do 
escalão secundário.

JN/MS

TAÇA DE PORTUGAL

Os jogos da segunda
eliminatória da Taça de Portugal
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TFC

Matthew Doyle:
Toronto FC are best team in the 
Eastern Conference “hands down”

The Eastern Conference has four 
teams that seem to have separated 
themselves from the pack in 2020, but 
MLSsoccer.com’s Matthew Doyle be-
lieves there’s a clear favorite.

Taking stock of the Reds’ 3-1 win 
over league-leading Columbus 
Crew SC last weekend, he reach-

es a simple conclusion: They’re legit. It 
came after midfielder Alejandro Pozuelo 

strengthened his Landon MLS MVP case 
with a goal and assist, and right back 
Richie Laryea earned MLS Player of the 
Week honors with the same stat line. 

“When Toronto played like they played 
on Sunday night, they’re hands down the 
best team in the Eastern Conference,” 
Doyle said on the latest episode of Extra-
time. 

The match, held at the University of 
Connecticut’s football stadium due to 
COVID-19 pandemic restrictions, saw the 
2019 MLS Cup champions roar back after 
Chris Mavinga committed an own goal 
in the 40th minute. Toronto then scored 
three goals after halftime, showing Doyle 
that they have different levels they can 
reach.

“In the second half of that game, To-
ronto was like, ‘Oh, let’s kick this into 
fourth gear and see what happens,’” 
Doyle said. “And then there was only one 
team on the field. Toronto can do that, 
Seattle can do that, LAFC I thought last 
year could do that. I’m not convinced 
that Philly or Columbus can do that.”

The Crew still hold first place in the 
Supporters’ Shield race, but Toronto 
and Philadelphia only trail them by two 
points with 28 points. Orlando City SC, 
a finalist at this summer’s MLS is Back 
Tournament, also site right behind them 
on 26 points, as head coach Oscar Pareja 
continues to remold the Lions.

The conversation could all change 
Sunday (4), though, when Toronto play 
the Union in East Hartford (7:30 pm ET | 
TSN 4/5, MLS LIVE on ESPN+ in US). Per-
haps head coach Greg Vanney’s team will 
reach another gear then, too.

MLS/MS
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O selecionador Fernando Santos divul-
gou, esta quinta-feira (1), a lista de con-
vocados de Portugal para os três jogos 
que os campeões europeus vão realizar 
no mês de outubro, dois a contar para a 
Liga das Nações de futebol.

Os 26 convocados:

• Anthony Lopes, Rui Patrício, Rui Silva
• Cancelo, Nélson Semedo, José Fonte, 

Pepe, Rúben Dias, Rúben Semedo, Mário 
Rui, Raphael Guerreiro

• Danilo, William, Rúben Neves, João Mou-
tinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira, 
Bruno Fernandes

• Podence, Rafa Silva, André Silva, Bernar-
do Silva, Cristiano Ronaldo, Jota, João 
Félix e Trincão.

A 7 de outubro, Portugal defronta a Es-
panha num encontro particular que vai 
decorrer no Estádio José Alvalade, em Lis-
boa, seguindo-se dois jogos a contar para 
o Grupo 3 da Liga das Nações.

Quatro dias depois, a seleção nacional, 
que conquistou a primeira edição da pro-
va, regressa pela primeira vez ao Stade de 
France desde que venceu o Euro2016 para 
enfrentar a França e, em 14 de outubro, 
volta a atuar em Alvalade perante a Suécia.

Portugal lidera o Grupo 3 da Liga A da 
Liga da Nações com seis pontos, em igual-
dade com a França, embora tenha vanta-
gem no número de golos marcados. Suécia 
e Croácia continuam com zero.

JN/MS

Estes são os escolhidos 
de Fernando Santos 
para os próximos jogos 
da seleção
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CAMPEONATO DE PORTUGAL

Jogadores do Lourosa obrigados a ir 
a pé para o estádio
O Lourosa perdeu no passado domin-
go (27), por 1-0, na casa do vizinho São 
João de Ver, sendo eliminado da Taça de 
Portugal.

A derrota desagradou à estrutura e, 
após o final do jogo, os jogadores e 
equipa técnica foram obrigados a re-

gressar a pé até Lourosa, num percurso de 
seis quilómetros.

O autocarro terá recebido indicações 
para deixar o estádio do São João de Ver 
e a comitiva teve de realizar a viagem de 
regresso pelo próprio pé.

Ao JN, o presidente do Lourosa, Hugo 
Mendes, explicou que a decisão partiu do 
plantel. “Os jogadores foram a pé, mas a 
decisão foi do grupo e da equipa técnica, 
em jeito de autocrítica. Não houve castigo 
nenhum”, fez notar. 

O Sindicato dos Jogadores também reagiu 
ao caso, “considerando inaceitável a atitu-
de do presidente do Lourosa ao dispensar o 
autocarro que transportaria a equipa após o 
jogo frente ao São João de Ver, obrigando os 
jogadores a regressar a pé”. 

“Esta atitude não tem qualquer justifi-
cação e desrespeita os jogadores, pessoal 
e profissionalmente. O Sindicato não es-
pera, por isso, outra atitude do presidente 
do Lourosa que não a imediata retratação 
junto do plantel, por este lamentável epi-

sódio que não dignifica o futebol português 
e a Taça de Portugal, num momento difícil 
de retoma em contexto de pandemia, que 
deveria motivar, independentemente do 
resultado desportivo, a união, a solidarie-
dade e o respeito entre todos”.

JN/MS
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SUPERTAÇA EUROPEIA
Bayern conquista Supertaça Europeia 
ao vencer Sevilha

SELEÇÃO NACIONAL

Jogos de Portugal com 
Espanha e Suécia terão 
público nas bancadas

Os alemães do Bayern Munique con-
quistaram na passada quinta-feira (24) 
a Supertaça Europeia pela segunda vez 
ao ganharam aos espanhóis do Sevilha, 
por 2-1, após prolongamento, em parti-
da disputada em Budapeste, na Hungria, 
já com adeptos nas bancadas.

A equipa espanhola, treinada pelo ex-
-técnico do F. C. Porto Julen Lope-
tegui e que venceu a Liga Europa, 

adiantou-se no marcador aos 13 minutos, 

numa grande penalidade convertida por 
Lucas Ocampos, mas o campeão europeu 
conseguiu o empate aos 34, por Goretzka.

O jogo seguiu para prolongamento, com 
os comandados por Hans-Dieter Flick a 
chegarem à vantagem aos 104 minutos, 
com um golo de Javi Martinez, num jogo 
que já contou com público nas bancadas da 
Arena Puskas, embora limitada a 30%, de-
vido à pandemia de covid-19.

JN/MS

A FPF informou, esta terça-feira (29), 
que os jogos de Portugal com Espa-
nha (particular) e Suécia (Liga das Na-
ções), que se vão realizar em Alvalade, 
terão público nas bancadas.

Em comunicado, a FPF informou 
que “na sequência de reuniões de 
trabalho havidas nas últimas sema-

nas com o Governo e a Direção Geral da 
Saúde”, decidiu-se que os duelos terão 
uma lotação de 5 e 10%.

“No jogo de preparação entre as Sele-
ções Nacionais A de Portugal e de Espa-
nha, no próximo dia 7 de outubro, pelas 
19.45 horas no Estádio Alvalade XXI será 
autorizada a ocupação de 5% da lotação 
do estádio com público. No jogo oficial 

entre as Seleções Nacionais A de Portugal 
e da Suécia, a contar para a Liga das Na-
ções, no dia 14 de outubro às 19.45 horas, 
no Estádio Alvalade XXI será autorizada 
a ocupação de 10% da lotação do estádio 
com público”, pode ler-se na nota.

Esta decisão é, assim, um teste para 
um possível regresso dos adeptos aos 
estádios. No final dos duelos, será feito 
um relatório que será posteriormente 
analisado pelas autoridades de saúde 
“com vista a uma eventual autorização 
da presença de público nos jogos de fu-
tebol em Portugal Continental que se 
reconhece de extrema importância so-
cial e económica”.

JN/MS
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F. C. PORTO

Conheça os galardoados 
com o Dragão de Ouro 2020
No dia em que celebrou os 127 anos 
da fundação, data assinalada esta se-
gunda-feira (28), o F. C. Porto distin-
guiu várias personalidades do clube 
com o troféu Dragão de Ouro.

Este ano não se realizou a habitual 
gala e os premiados foram sendo 
conhecidos ao longo do dia, com 

o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa 
a entregar os troféus no estádio do Dra-
gão e no Museu do clube.

O treinador Sérgio Conceição e os joga-
dores Jesús Corona, Pepe, Fábio Vieira e 
João Mário foram alguns dos galardoados 
deste ano.

Este ano não foram entregues os tro-
féus de Dragão de Honra e o Prémio 
Dedicação.

Eis a lista dos distinguidos com o Dragão 
de Ouro:
Treinador do Ano: Sérgio Conceição
Futebolista do Ano: Corona
Atleta do Ano: Pepe
Atleta Jovem do Ano: Fábio Vieira
Atleta Revelação do Ano: João Mário
Atleta de Alta Competição do Ano: Antó-
nio Areia (andebol)
Atleta Amador do Ano: Torbjorn Blom-
dhal (campeão mundial de bilhar)
Parceiro do Ano: Super Dragões
Sócio do Ano: Fernando Cerqueira
Dirigente do Ano: Joaquim Faria de 
Almeida
Quadro do Ano: Hugo Nunes e Jorge 
Rocha
Filial do Ano: Casa do F. C. Porto de Lisboa
Recordação: Seninho
Carreira: José Carlos Esteves (médico)
Projeto do Ano: AJM/F. C. Porto (equipa 
feminina de voleibol)

JN/MS

Sérgio Conceição foi distinguido com o Dragão de Ouro para Treinador do Ano
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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
infos@sportingfctoronto.com

Grupo D

Liverpool (Inglaterra)

Ajax (Holanda)

Atalanta (Itália)

Midtjylland (Dinamarca)

Grupo H

Paris Saint-Germain (França)

Manchester United (Inglaterra)

RB Leipzig (Alemanha)

Istanbul Basaksehir (Turquia)

Grupo B

Real Madrid (Espanha)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Internazionale (Itália)

Mönchengladbach (Alemanha)

Grupo F

Zenit (Rússia)

Dortmund (Alemanha)

Lázio (Itália)

Club Brugge (Bélgica)

Grupo C

F. C. Porto (Portugal)

Manchester City (Inglaterra)

Olympiacos (Grécia)

Marselha (França)

Grupo G

Juventus (Itália)

Barcelona (Espanha)

Dynamo Kiev (Ucrânia)

Ferencváros (Hungria)

Grupo A

Bayern Munique (Alemanha)

Atlético Madrid (Espanha)

Salzburgo (Áustria)

Lokomotiv Moscovo (Rússia)

Grupo E

Sevilha (Espanha)

Chelsea (Inglaterra)

Krasnodar (Rússia)

Rennes (França)

O sorteio da fase de grupos da Liga dos 
Campeões 2020/21, que decorreu esta 
quinta-feira (1) nos estúdios da RTS, em 
Genebra, na Suíça, ditou que o F. C. Por-
to, campeão nacional na última época e 
a única equipa portuguesa em prova, vai 
ter pela frente os ingleses do Manches-
ter City, os gregos do Olympiacos e os 
franceses do Marselha. 

Composição dos grupos:

LIGA DOS CAMPEÕES

Conheça o grupo completo do 
F. C. Porto na Liga dos Campeões

Guarda-redes masculino da época 
Manuel Neuer (Bayern Munique / Alemanha)

Guarda-redes feminina da época 
Sarah Bouhaddi (Lyon / França)

Defesa masculino da época 
Joshua Kimmich (Bayern Munique / Alemanha)

Defesa feminina da época 
Wendie Renard (Lyon / França)

Médio masculino da época 
Kevin De Bruyne (Manchester City / Bélgica)

Médio feminina da época 
Dzsenifer Marozsán (Lyon / Alemanha)

Avançado masculino da época 
Robert Lewandowski (Bayern Munique / Polónia)

Avançada feminina da época 
Pernille Harder (Chelsea / Dinamarca)

Treinador de equipa masculina da época 
Hans-Dieter Flick (Bayern Munique / Alemanha)

Treinador de equipa feminina da época 
Jean-Luc Vasseur (Lyon / França)

Jogador do ano 
Robert Lewandowski (Bayern Munique / Polónia)

Jogadora do ano 
Pernille Harder (Chelsea / Dinamarca)

Prémios da UEFA

Datas dos jogos da fase de grupos

Jornada 1 20/21 de outubro

Jornada 2 27/28 de outubro

Jornada 3 3/4 de novembro

Jornada 4 24/25 de novembro

Jornada 5 1/2 de dezembro

Jornada 6 8/9 de dezembro

BLUE JAYS

Youthful Blue Jays 
already looking forward
When the Rays punched the gas and 
pulled away in Game 2 to sweep the 
American League Wild Card Series on 
Wednesday (30), the Blue Jays learn-
ed just how quickly and unexpectedly 
these things can fall apart.

On such a young roster, this was 
the first taste of the postseason for 
many players. That experience 

doesn’t typically come as a No. 8 seed, or 
in an empty Tropicana Field filled with 
cardboard cutouts of fans and piped-in 
crowd noise, but the weight of the mo-
ment was much the same. Now, looking 
back after the offseason’s sudden arrival, 
Toronto will work to turn the losses into 
lessons.

Some of those lessons 
will be basic. Just as this 
young roster had to 
adjust to the bright 
lights of the Major 
Leagues, it now 
knows how much 
brighter those 
lights shine - 
and how much 
more important 
each small play 
is - when October 
rolls around.

“Just being in the 
playoffs and feel-
ing how you feel when 
you’re in these games, I 
think that’s just the No. 1 les-
son,” manager Charlie Montoyo said. 
“They know they’re good enough now 
where they can compete with every-
body, but when you get to this point, it’s 
a different story.”

One of the biggest lessons the Blue Jays 
will take from this is that mistakes made 
on a Tuesday (29) night in the regu-
lar season are far different than those 
made in the postseason. Toronto’s sea-
son was filled with fundamental defen-
sive errors and baserunning blunders, 
but somehow, it kept finding ways to 
win games despite making a handful of 
head-scratching plays. That’s not how it 
works in the postseason.

With aces on the mound, stacked 
bullpens following them and man-
agers fighting for every edge they can 
find, those mistakes change games. Bo 
Bichette learned that the hard way, as 
one of his two errors in Game 2 extended 
the second inning and allowed Hunter 
Renfroe to launch the grand slam that 
eventually sealed Toronto’s fate. When 
Bichette compares his club to the Rays, 
that’s the difference he sees.

“I don’t see a big gap. We believe 
that we’re just as talented as them, but 
they do everything really, really well,” 
Bichette said. “They don’t make mis-

takes. They don’t beat themselves. With 
my error in the second inning, that put 
us behind the eight ball pretty early and 
pretty big. That’s something they don’t 
do, and that’s something they capitalize 
on.”

While the development of this young 
core is the most important factor in the 
Blue Jays’ long-term success, the veter-
ans of this club saw a group of players on 
the cusp of something.

Joe Panik has been there and done 
that, winning a World Series ring with 
the Giants and witnessing all-time great 
performances on the biggest stage. He 
was a resource for the young infield-
ers around him this season, and from 

searching for a home stadium 
to playing out of the club’s 

Triple-A park in Buffalo, 
N.Y., and reaching the 

postseason, this isn’t 
a year he’ll forget.

“What this 
group has ac-
complished is 
something very 
special,” Pan-
ik said. “Maybe 
some people out-

side of the club-
house might see it 

as World Series or 
bust, but the fact that 

this group was able to 
band together in a short 

period of time with some of 
the things we had to deal with is some-

thing very special and something that 
I’ll never forget. There’s nothing that 
compares to winning a World Series, but 
I will say that this season has been very 
special, no matter what.”

After following up their 67-95 season 
in 2019 with a 32-28 record this year, 
much of the focus will be on how the 
Blue Jays attack their offseason. Ques-
tions of payroll will be front and centre, 
as the club could be in position to be ag-
gressive while its young core is still in 
its pre-arbitration years, and the trade 
market will be explored thoroughly.

This team needs some additions, espe-
cially now that it has reached the point 
where it can make “the jump.” No move 
will be as important, though, as pieces of 
this young core reaching their star po-
tential.

“We understand that we’re talented, 
and something great about us is that we 
never give up,” Bichette said. “We’re 
going to take that into next year and 
continue to try to get better. Tighten up 
the little things, and tomorrow we’ll all 
start looking forward to getting better.”

MLS/MS
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I ended off last week’s column saying 
Week 3 madness here we come. Did it 
deliver or what? The game between 
Pittsburgh and Tennessee is postponed 
due to a minor outbreak of the COVID 
virus. Some of the Titans players and 
personnel have contracted the virus. As 
of right now, there is no spread line in 
Vegas on Minnesota and Houston. The 
Vikings were the team that played the 
Titans last week, so we are just waiting 
to see what will happen there. So down 
below, there will be picks for 13 games 
this week. I would have gone Pittsburgh 
and Houston. As I sit here scouring over 
stats and scores, I get an extreme feel-
ing of Déjà vu. Russel Wilson, five touch-
down passes. Sound familiar? If it does, 
that’s because it happened just one 
week ago against the Patriots. It gets 
better; for the second time in two weeks, 
the Atlanta Falcons have managed to 
blow a 15 point lead in the fourth quarter. 
Want to guess how many teams in NFL 
history have accomplished that abysmal 
feat before last Sunday (27)? ZERO! In 

Week 1 Dallas marched up the field to try 
and beat the Rams, with less than two 
minutes to go; the outcome a loss from a 
Dak Prescott interception. Week 3, Dal-
las marched up the field within the final 
two minutes to try and beat Seattle, the 
result a Dak Prescott interception in the 
end zone to end the game.

Does it seem like I pick on Atlanta 
and Dallas a lot? Well, no doubt, 
I have selected the Cowboys all 

three weeks, and Falcons twice, as I 
couldn’t pick them when they played 
the Cowboys - combined, they have 
an 0-5 record. Do you know what they 
call doing something over and over and 
over and expecting a different outcome? 
Insanity! Here’s the crazy thing, and I 
mean crazy. I love the Cowboys and Fal-
cons this week. That’s right, Atlanta, to 
keep it close with the Packers and Dal-
las to take out many built-up frustrations 
on the Browns. Getting back on track, 
in July, I said the Buccaneers would win 
the division over the Saints; after Week 
1 when the Buccaneers lost to the Saints, 
I doubled down and said they would still 
win the division. The Season is already 
almost ¼ over, and you know what, the 
Buccaneers are winning the division. All 
I hear is how good the 3 and 0 Bills are. 

Do you know what the Patriots are going 
to do? They are going to run roughshod 
over the Bills when they meet and win 
the division. As much as things change, 
folks, they stay the same. Just ask Jerry 
Jones. Romo was the problem, Garrett 
was the problem. They have changed 
everybody, they even got a new stadium; 
and they still can’t win.

In closing, the Baltimore Ravens remain 
pretenders, and the Chiefs are still the 
champs.  Lamar Jackson is easily the most 
overrated MVP quarterback of all time. He 
tweeted Tuesday (29) morning after get-
ting blown out Monday (28) night by Pat-
rick Mahomes that the Chiefs are his kryp-
tonite. Give me a break; his ability to throw 
a football is his kryptonite. He has folded 
thus far in every big game he has played in, 
all the way back to his Louisville days. The 
Ravens will NEVER win with him at the 
helm; he is the new Tim Tebow. 

Players of the Week
(So many to choose, it could be Russel 
Wilson again, but we got to spread the 
wealth)
Patrick Mahomes, QB, Kansas City  
5 TD’s, 411 YDS, 0 INT                             
Tyler Lockett, WR, Seattle   
3 TD’s, 100 YDS                                                       

Rex Burkhead, RB, New England  
3 TD’s, 98 YDS
Why Are You Still In The NFL?
Dan Quinn, Coach,  Atlanta Falcons   
You know why!
Lamar Jackson, QB, Baltimore Ravens  
Well, if the goal of playing in the NFL is 
to win the Super Bowl, it’s never going 
to happen for him, so why bother play-
ing at all! 
Team of the Week

The Jacksonville Jaguars. Yes, that is right 
(I got to give Ryan Fitzpatrick an indirect 
shout out here). The Jacksonville Jaguars 
were obliterated on national television 
by the Miami Dolphins and their QB Ryan 
“Fitzmagic,” 31 to 13.  So how can I pos-
sibly give them props?  Let me tell you it 
takes a special team to accomplish what 
they have accomplished.  Jacksonville 
has now allowed Ryan “Fitzmagic” Fitz-
patrick to beat them six times, on six dif-
ferent teams. How is that even possible? 
In the words of Fitzmagic, “stay humble” 
or maybe its “stay thirsty.”  08’ Cincin-
nati, 12’ Buffalo, 13’ Tennessee, 14’ Hous-
ton, 15’ New York, and now 20’ Miami. 
Are you kidding me?  

Report – Week 4 

Adam Care
Opinião

Arizona Cardinals@ Carolina Panthers 
Arizona -3.0

Baltimore Ravens @ Washington Football Team 
Washington +13.0

Cleveland Browns @ Dallas Cowboys 
Dallas -4.5

Indianapolis Colts @ Chicago Bears 
Indianapolis -2.5

Jacksonville Jaguars @Cincinatti Bengals 
Cincinnati -3.0

Los Angeles Chargers @Tampa Bay Buccaneers 
Tampa Bay -7.0

New Orleans Saints @ Detroit Lions 
New Orleans -4.0

Seattle Seahawks @ Miami Dolphins 
Miami +6.5

New York Giants @ Los Angeles Rams 
Los Angeles -12.5 

Buffalo Bills @ Las Vegas Raiders 
Las Vegas +3.0 

New England Patriots @ Kansas City Chiefs 
New England +7.0

Philadelphia Eagles @ San Francisco 49ers 
Philadelphia +7.0

Atlanta Falcons @ Green Bay Packers 
Atlanta +7.0

Adam’s NFL week 3 picks  (7-8  last week,23 – 20 – 1 season total) 

O Sporting garantiu, esta terça-feira 
(29), a presença na fase de grupos da 
Liga Europeia, ao vencer os romenos 
do Dobrogea Sud Constanta, por 22-
21, na segunda mão da segunda fase 
de qualificação.

Depois da igualdade (27-27) na 
Roménia, ao Sporting, a jogar 
em casa, interessava a vitória ou 

qualquer empate com menos de 27 go-
los para poder seguir em frente na com-
petição. Se, na primeira parte, sobres-
saiu o talento de Frankis Carol (cinco 
dos seis golos com que terminou o en-
contro), na segunda foi a vez do jovem 
Francisco Tavares (seis dos sete) puxar 
dos galões e ‘carimbar o passaporte’ 
dos ‘leões’ para a fase de grupos.

O Sporting entrou melhor no jogo, a 
aproveitar o erro do adversário e, aos 
cinco minutos, vencia por 3-1, mas ra-
pidamente os romenos emendaram a 
mão e igualaram a partida, numa toa-
da que se foi mantendo até ao minuto 
17, altura em que Fábio Chiuffa, que há 
dois anos se transferiu do Sporting para 
o Dobrogea Sud Constanta, fez o 6-7, de 
livre de sete metros.

Contudo, dois minutos depois, o Spor-
ting daria a volta ao resultado (8-7), por 
intermédio do capitão Frankis Carol, 
voltando os forasteiros a chegar-se à 
frente, aos 21 (8-9), dando um sinal cla-
ro que estavam em Lisboa para chegar à 
fase de grupos da Liga Europeia.

O resultado ao intervalo (10-12), cas-
tigava os comandados de Rui Silva, por 

alguma ineficácia na finalização, apesar 
dos cinco golos de Frankis Carol, mas 
por outro premiava a equipa de Cons-
tanta, graças as excelentes defesas do 
guarda-redes Ciprian Lancu.

Na segunda parte, Vitali Komogorov 
e Zoran Nikolic dilataram a vantagem 
(10-14) e tornaram tudo mais compli-
cado para o Sporting, contudo Théo 
Clarac, aos 45 minutos, voltaria a igua-
lar a partida (17-17).

Aos 51 minutos, o jovem Francisco 
Tavares, num livre de sete metros, vol-
tou a colocar o Sporting na condição de 
vencedor (19-18) e deu uma nova espe-
rança à equipa da casa, que acabou por 
vencer por 22-21.

JN/MS

ANDEBOL

Sporting segue na Liga Europeia ao vencer o Dobrogea Sud Constanta
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Novak Djokovic, número um mundial, 
qualificou-se esta quinta-feira (1) para 
a terceira ronda de Roland Garros, ao 
derrotar o lituano Ricardas Berankis, por 
3-0.

Para já tem sido um verdadeiro passeio 
para Djokovic em Roland Garros. Re-
cuperado mentalmente após o desai-

re no US Open - onde foi desqualificado de-
pois de ter acertado com a bola numa juíza 
de linha - o tenista sérvio voltou a exibir-se 

de forma monstruosa no Philippe Chatrier, 
desta vez contra o lituano Ricards Beran-
kis, a quem venceu por 3-0, pelos parciais 
6-1, 6-2 e 6-2.

Com esta vitória, Djokovic mantém-se 
invencível em sets corridos no ano de 2020, 
e ainda igualou as 70 vitórias de Roger Fe-
derer em Roland Garros. Ambos ocupam a 
segunda posição no ranking histórico, atrás 
do rei da terra batida, Rafael Nadal (95).

CBC/MS

O tenista espanhol passou à terceira 
ronda sem dificuldades, enquanto a te-
nista norte-americana disse adeus ao 
título devido a problemas físicos.

Rafael Nadal prosseguiu esta quar-
ta-feira (30) a defesa do título de 
Roland Garros, ao aceder à terceira 

ronda do “major” francês, assim como o 
austríaco Dominic Thiem e o alemão Ale-
xander Zverev.

Numa jornada em que a desistência da 
norte-americana Serena Williams, por 
lesão no tendão de Aquiles, começou por 
ser a notícia do dia, o encontro entre o 
número dois mundial, 12 vezes campeão 
em Paris, e o norte-americano Mackenzie 
McDonald (236.º ATP) acabou com a vi-
tória do maiorquino em três “sets” (6-1, 
6-0 e 6-3). Foi o 440.º triunfo de Nadal 
em terra batida.

Também o finalista de 2018 e 2019, Do-
minic Thiem, assegurou a qualificação para 
a fase seguinte do torneio, que decorre até 
11 de outubro, em Paris, mas teve mais tra-
balho diante Jack Sock, ex-número sete 
mundial, que só cedeu por 6-1, 6-3 e 7-6 
(8-6) em duas horas e 22 minutos.

Já Alexander Zverev, vice-campeão do 
US Open e número sete ATP, só superou o 
francês Pierre-Hugues Herbert, ao fim de 
três horas e 59 minutos, em cinco partidas, 
por 2-6, 6-4, 7-6 (7-5), 4-6 e 6-4.

Na competição feminina, após a norte-
-americana Serena Williams anunciar a 
sua desistência ainda antes de entrar em 
“court”, a romena Simona Halep, campeã 
de Roland Garros em 2017, superou a com-
patriota Irina Camelia-Begu (72.ª WTA) pe-
los parciais de 6-3 e 6-4.

A bielorrussa Victoria Azarenka (14.ª 
WTA), finalista do US Open, foi derrotada 
pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, 
por duplo 6-2, enquanto a ucraniana Elina 
Svitolina, número cinco mundial, cedeu 
um “set” frente à mexicana Renata Zara-
zua, mas conseguiu rumar à terceira ronda, 
por 6-3, 0-6 e 6-2, tal como a holandesa 
Kiki Bertens, que figura no oitavo lugar da 
hierarquia WTA, conquistou a continui-
dade em prova ante a italiana Sara Errani, 
finalista de Roland Garros em 2012, pelos 
parciais de 7-6 (7-5), 3-6 e 9-7, em três ho-
ras e 11 minutos de um encontro marcado 
por 24 quebras de serviço.

JN/MS

TÉNIS

Djokovic brilha e iguala número de 
vitórias de Federer em Roland Garros

Nadal em frente e Serena desiste em 
Roland Garros
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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 Benfica venceu, no passado sábado 
(26), o F. C. Porto, por 7-3, na primeira jor-
nada do Campeonato Nacional de hóquei 
em patins, num encontro totalmente do-
minado pelas águias.

A equipa treinada por Alejandro Domin-
guez colocou-se em vantagem aos seis 
minutos, por Valter Neves, e Gonçalo 

Pinto fez o segundo e terceiro golos da tarde 
no pavilhão da Luz. Xavi Barroso conseguiu 
reduzir para o F. C. Porto, mas, antes do in-
tervalo, Lucas Ordoñez recolocou a diferença 
no marcador em três golos, ao fazer o 4-1.

No começo do segundo tempo, Nicolia 
também colocou o nome na lista de mar-
cadores e, depois, foi Ordoñez a bisar, ao 
fazer o 6-1. O 7-1 chegou na marcação de 
uma grande penalidade, que Nicolia não 
desperdiçou, e o melhor que o F. C. Porto 
conseguiu foi chegar ao 7-3, com golos de 
Gonçalo Alves e o ‘bis’ de Xavi Barroso.

O Benfica entrou melhor em campo e nos 
primeiros instantes Valter Neves, Nicolia e 
Diogo Rafael testaram os reflexos de Ma-
lián. Sem surpresa, os encarnados adianta-
ram-se no marcador aos seis, pelo capitão 
Valter Neves. Nicolia recuperou uma bola 
na tabela final, assistiu o capitão encarnado 
no miolo da área e este disparou, sem opo-
sição, para o 1-0.

Poka podia ter empatado para o F. C. 
Porto no minuto seguinte, mas Pedro Hen-
riques desviou para o poste a bola que leva-
va selo de golo. O guarda-redes das águias 
foi uma muralha quase intransponível na 
primeira parte e foi em cima dessa segu-
rança na defesa que o Benfica partiu para 
um resultado mais confortável.

Aos 18 minutos, Gonçalo Pinto fez o 2-0, 
ao aparecer de forma oportuna na cara de 
Malián, a desviar um passe soberbo de Dio-
go Rafael, e, dois minutos depois, bisou, 
reeditando a parceria com o Rafael. O in-
ternacional português entrou pela defesa 
portista, arrastou tudo e todos, e, quando 
os adversários já antecipavam o remate, o 
jogador do Benfica assistiu Gonçalo Pinto, 
que, livre de marcação, fez um golo fácil.

Apesar de parecer perdido no terreno, o 
F. C. Porto conseguiu mesmo reduzir a des-
vantagem, através de um remate de Xavi 
Barroso. O espanhol apostou num remate 
do meio campo para surpreender Pedro 
Henriques e não deu hipótese ao guarda-
-redes das águias, reduzindo para 3-1.

Contudo, o carrossel do Benfica mante-
ve-se e, em mais um lance em que o Ben-
fica apareceu em vantagem numérica na 
cara de Malián, Ordoñez fez o 4-1. O ar-
gentino recebeu de Nicolia na sequência de 
um contra-ataque, atirou forte à barra e, 
na recarga, perante o desamparado Malián, 
faturou o 4-1.

Tal como na primeira, o Benfica entrou 
na segunda parte a pressionar os azuis e 
brancos e Nicolia, aos 28 minutos, ampliou 
para 5-1, com um remate cruzado. Os an-
fitriões dominavam a seu belo prazer e, ao 
minuto 36, chegou o momento do jogo: 
Lucas Ordoñez partiu sozinho para a baliza 
portista, a meio da viagem levantou a bola 
e, com um remate a meia altura, bateu Ma-
lián pela sexta vez.

A estreia no campeonato foi mesmo uma 
tarde para esquecer para o F. C. Porto, que 
aos 38 minutos viu Gonçalo Alves desper-
diçar um livre direto. O avançado permi-

tiu a defesa a Pedro Henriques na primeira 
tentativa e, na recarga, embora já pressio-
nado pela defesa ‘encarnada’, voltou a fa-
lhar o objetivo de reduzir a desvantagem 
para os dragões.

Nicolia, na baliza contrária, não imitou o 
internacional português e, na conversão do 
livre direto, a castigar a 10.ª falta portista, fez 

o ‘bis’ na Luz, colocando o resultado em 7-1.
O Benfica serenou então o seu jogo e foi 

altura de o F. C. Porto reagir: um tento 
de Gonçalo Alves e outro de Xavi Barroso 
ofereceram o 7-3 aos portistas, que assim 
deixaram uma imagem mais ‘colorida’ na 
visita ao Pavilhão da Luz.

JN/MS

MOTO GP

Miguel Oliveira cai e desiste do Grande 
Prémio da Catalunha de MotoGP

HÓQUEI EM PATINS

Benfica abre campeonato com goleada sobre o F. C. Porto

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) 
desistiu  no passado domingo (27) do 
Grande Prémio da Catalunha de Mo-
toGP, oitava prova do Mundial de 2020, 
devido a uma queda, sofrida quando era 
nono classificado.

O piloto luso, que partira da 12.ª po-
sição da grelha, estava na luta pelo 
sexto lugar quando sucumbiu às di-

ficuldades com o pneu dianteiro que vinha 
apontando ao longo do fim de semana.

Na mesma curva 2 caíra, duas voltas an-
tes, o italiano Valentino Rossi (Yamaha), 
quando era segundo classificado.

De fora estavam já, também, o espanhol 
Pol Espargaró (KTM), o francês Johann 
Zarco (Ducati) e o italiano Andrea Dovi-
zioso (Ducati), líder do campeonato, todos 
devido a quedas, sem consequências físicas 
para os pilotos.

JN/MS
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CICLISMO

Ciclista Nigel Ellsay fraturou 
a coluna e ossos do rosto
O ciclista canadiano fraturou a coluna 
e ossos da face na sequência da queda 
desta terça-feira (29) na Volta a Portu-
gal, enquanto o bandeira amarela teve 
traumatismo cranioencefálico, mas está 
estável, revelou fonte da organização.

Incidente com desfecho grave, logo no 
início da etapa desta terça-feira (29), 
quando o ciclista canadiano Nigel Ell-

say (Rally Cycling) chocou num elemen-
to da organização, denominado bandei-
ra-amarela, que estava a sinalizar uma 
situação de perigo percurso.

Os dois acidentes foram imediata-
mente assistidos pelos médicos da prova 
e encaminhados para o hospital de Pe-
nafiel, com o ciclista ser intervenciona-
do a fraturas no ossos da face e da coluna 
vertebral, e o elemento da organização a 
ser conduzido para o hospital de S. João, 
no Porto, com traumatismo cranioen-
cefálico. Apesar da gravidade dos feri-
mentos, ambos estão estabilizados.

JN/MS
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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

CANOAGEM

Medalha de ouro para Joana Vasconcelos 
na Taça do Mundo de Velocidade
Joana Vasconcelos venceu a prova de 
K1 500 metros, na Taça do Mundo de 
Velocidade, em Szeged, na Hungria, no 
passado domingo (27).

A canoísta portuguesa superou a es-
panhola Isabel Contreras, segun-
da, e a belga Hermien Peters, para 

chegar ao lugar mais alto do pódio e assim 
juntar a medalha de ouro do K1 500 me-
tros ao bronze conquistado no sábado em 
K1 200 metros.

JN/MS

Fernando Pimenta chega 
à centésima medalha
Canoísta de Ponte de Lima conquista 
o ouro em K1 5000 metros na Taça do 
Mundo, na Hungria.

Fernando Pimenta, o melhor canoís-
ta português de todos os tempos, 
conquistou a centésima medalha na 

carreira, ao garantir o ouro na final de K1 
5000 metros na Taça do Mundo, que se 
disputou na Hungria.

Na distância em que foi campeão mun-
dial em 2017 e 2018, e terceiro em 2019, 
nesta mesma cidade, Pimenta impôs-se 
sem grandes dificuldades aos rivais, os 
húngaros Balint Noe, segundo, e Kornel 

Beke, terceiro, ao registar um tempo de 
20.03,09 minutos.

Medalha de prata nos Jogos de Lon-
dres2012 em K2 1000 metros, ao lado 
de Emanuel Silva, Pimenta soma ainda 
nove medalhas em Mundiais, com mais 
uma no campeonato do mundo de mara-
tonas, 16 em Europeus, duas em Univer-
síadas e quatro em Jogos Europeus, numa 
“amostra” do centenário que completou 
no passado domingo (27).

No sábado (26), o canoísta já tinha ga-
rantido duas medalhas, uma delas de ouro.

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.



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

LOCAL 183

Constructionlab Ltd., a construction 
industry learning and professional de-
velopment firm, has launched a train-
ing program delivering an Introduction 
to Construction Trades specifically fo-
cused on engaging Indigenous people 
and attracting them to a career in the 
skilled trades, particularly the road-
building and mining sectors. 

The program, which started Sept. 28 
and consists of 10 days of learning, is 
first being delivered in Aroland, Ont. 

It was designed for Confederation College 
through an agreement with Minodahmun 
Development LP. 

Minodahmun Development LP is a 100 
per cent First Nation-owned partnership 
created by Animbiigoo Zaagi’igan Anishi-
naabek, Aroland First Nation and Gi-
noogaming First Nation to maximize First 
Nation participation in development pro-
jects, indicates a release. 

A second 18-day program was de-
signed to be delivered at Henvey Inlet 
and Magnetawan.

Derek Smith, president and lead fa-
cilitator for Constructionlab, will spend 
46 days teaching in several First Na-
tions communities, while other train-
ers determined by the college will pro-
vide in-class training for additional 

communities using Constructionlab’s 
program design. 

“To prepare for the training delivery, we 
were certified by First Nations University 
in 4 Seasons of Reconciliation, as well as 
the latest COVID-19 protocols for hosting 
the sessions in-person,” explained Smith 
in a statement. “It has been an amazing 
experience working with the college and 
Minodahmun. I believe I will learn a lot from 
this opportunity and adventure travelling 
through beautiful northern Ontario – and 
hopefully, we will be called on to do more 
future workforce development work.”

Constructionlab credits a long-standing 
relationship with the Construction Asso-

ciation of Thunder Bay for connecting the 
college with the southern Ontario-based 
professional development firm, adds the 
release.

The Ontario Road Builders’ Association 
(ORBA) is also supporting the program by 
supplying field notebooks for students.

“With a large percentage of the trans-
portation infrastructure construction 
workforce retiring, there is a significant 
need to bring more skilled workers into 
the industry. Outreach and training will 
help bridge that gap,” stated Bryan Hock-
ing, CEO of ORBA. 

DCM/MS

The COVID-19 crisis is having a dispro-
portionate economic impact on women, 
with women’s labour participation rate 
falling to its lowest in 30 years, says a 
new Ontario Chamber of Commerce 
(OCC) report.

It notes existing systemic inequalities 
have been further exacerbated by re-
cent shutdown measures, resulting 

in what some economists are calling a 
“she-cession,” as more women have lost 
their jobs and fewer women than men are 
regaining employment.

The OCC released its latest report at 
the beginning of September entitled The 
She-Covery Project: Confronting the Gen-
dered Economic Impacts of COVID-19 in 
Ontario, which lays out a path to Ontario’s 
“she-covery” by providing recommenda-
tions to confront both immediate and long-
er-term challenges. 

Major takeaways include:
Leadership and accountability begin with 

a commitment from stakeholders to 
set collective targets, reward diversity, 
include women in decision-making 
bodies, and apply a gender and divers-
ity lens to their strategies, policies, and 
programs for recovery.

Child care requires a short-term strat-
egy to weather the pandemic and 
longer-term, system-wide reforms to 
improve accessibility and affordability.

Workforce development initiatives 
should focus on defining critical skills, 
accelerating women’s reskilling, and 
ensuring their skills are utilized – with a 
focus on increasing their participation 
in skilled trade, technology and engin-
eering roles in fast-growing sectors.

Entrepreneurship should be understood 
as a pathway to economic growth, and 

an inclusive ecosystem is critical to 
supporting diverse women entrepre-
neurs.

Flexible work arrangements are one way 
to level the playing field for women and 
improve organizational outcomes.

“The economic impacts of the pandemic 
were direct and immediate for women in 
Ontario,” said Claudia Dessanti, senior 
policy analyst of the OCC, in a statement. 
“Temporary business shutdowns during 
the state of emergency most severely af-
fected sectors that predominantly employ 
women. Restrictions on schools and paid 
child care facilities have shifted additional 
hours of unpaid family care onto parents, 
and this work has largely been taken up 
by mothers. The pandemic experience has 
been especially challenging for already 
vulnerable groups, including racialized 
women, Indigenous women, single moth-

ers, low-income women, newcomers and 
women with disabilities.”

Ontario Power Generation, the Divers-
ity Institute and Women Entrepreneur-
ship Knowledge Hub also collaborated on 
the report.

“The crisis is far from over for working 
women. As the economy begins to grad-
ually reopen, women are seeing slower 
re-employment than men; between April 
and July, employment gains in Ontario 
were 158,400 for men and only 95,500 for 
women,” said Dr. Wendy Cukier, Diversity 
Institute founder and academic director of 
the Women Entrepreneurship Knowledge 
Hub. “We risk turning back the clock on 
decades of progress if we do not take a hard 
look at the challenges facing women and 
plan for recovery with women at the table 
and a gender and diversity lens on strat-
egies, programs and policies.”

DCM/MS

New OCC report  
lays out path  
to Ontario’s 
‘she-covery’

New program aims to attract Indigenous workers to skilled trades
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Luso Insurance Brokers Ltd.
 A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO 
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
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 Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body,  Manufacturing, Professional Buildings 

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

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

416-679-0635
info@oxfordglass.com

oxfordglass.com

Oxford
GLASS & ALUMINIUM
COMMERCIAL  |  INDUSTRIAL

Adequar as nossas cidades, constru-
ções e habitações ao bem-estar das 
populações, de forma equilibrada com o 
ambiente e natureza – é este o objetivo 
que as Nações Unidas pretendem pro-
mover com a instituição deste dia.

Todos os anos, desde 1986, a primeira 
segunda-feira de outubro é dedica-
da, pelas Nações Unidas, a questões 

relacionadas com a habitação.
“Novas Tecnologias Para Valorizar 

Resíduos” (tradução livre): é este o tema 
deste ano de 2019, que terá como anfi-
triã para as iniciativas de divulgação e 
debates a Cidade do México.

Esta iniciativa anual pretende pro-
mover a reflexão sobre a evolução das 
nossas cidades e vilas, na perspetiva do 

direito básico de todos a uma habitação 
que seja adequada e inserida numa ur-
banização equilibrada com as popula-
ções e com o ambiente. As Nações Uni-
das relembram que o futuro das nossas 
cidades é da responsabilidade de todos.

O tema habitação não se pode limitar à 
perspetiva de moradia familiar ou indivi-
dual: a habitação é muito mais do que isso, 
é urbanismo. O desenho e funcionamen-
to das nossas cidades, os seus resíduos e 
poluição, a qualidade de vida das pessoas 
nesses espaços, as suas artérias viárias, os 
seus espaços verdes, a sua eficiência ener-
gética, a qualidade do ar, o seu consumo 
de recursos, em suma, a relação com o 
ambiente e com a Terra, a Pegada Ecoló-
gica gerada por uma população tem de ser 
gerida no sentido da sua redução.

55% da população mundial vive 
atualmente em cidades, ou seja, 4.235 
milhões de pessoas - a quantidade de 
produção de lixos e resíduos é duma es-
cala imensa. Fazer o tratamento de es-

gotos e de lixos de cidades com milhões 
de habitantes é de uma logística extre-
mamente complexa e caríssima, além 
de que, todos esses resíduos têm um 
enorme impacto no ambiente da Terra.

Pretendem-se, com o repto de discus-
são deste ano das Nações Unidas, pro-
mover e encontrar soluções através de 
tecnologias inovadoras que permitam 
tratar e valorizar os resíduos urbanos.

Algumas soluções parecem já dar os pri-
meiros passos: por exemplo, em Portugal, 
alguns municípios, como Lisboa ou Alma-
da, têm já em funcionamento projetos de 
reutilização de águas residuais que depois 
de tratadas são utilizadas para rega de jar-
dins e espaços verdes públicos. Ainda ou-
tro exemplo, também em Portugal: está a 
ser implementada a recolha e separação 
do lixo orgânico. Além dos contentores de 
separação de lixo mais comuns, está a ser 
introduzido um novo contentor – o Eco-
ponto Castanho. Já utilizado em algumas 
indústrias e também na restauração. Esta 

nova separação de resíduos orgânicos ser-
virá para produzir energia e biogás.

Teremos de encontrar soluções para 
diminuir o impacto que os centros ur-
banos provocam no ambiente e que 
consequentemente potenciam as alte-
rações climáticas. Através de novas tec-
nologias como a automação, robótica, 
veículos elétricos, energias renováveis, 
biotecnologia, inteligência artificial, 
novos sistemas de reciclagem e novos 
sistemas de eficiência energética, pode-
mos construir cidades mais confortáveis 
para o homem, melhorando a qualida-
de de vida das populações e ao mesmo 
tempo reduzir o impacto ambiental.

Preservar o planeta para as gerações 
futuras e permitir-lhes uma maior quali-
dade de vida, garantindo-lhes habitação 
condigna integrada em cidades susten-
táveis é um objetivo que tem de ser de 
todos. Só com bom senso e apostando na 
inovação poderemos continuar a desfru-
tar da natureza com respeito e admiração.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Novas tecnologias 
para valorizar resíduos

Terra Viva
Dia Mundial da Habitação - 7 de outubro
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A gente não pode perder a esperança 
nas pessoas, nos sonhos, nas boas 
intenções. Se isso acontecer, se a es-

perança morrer, o que resta para a hu-
manidade? Por isso, como uma planta, 
regue a sua esperança e a água neces-
sária se dá através de uma boa conver-
sa, de um bom livro, uma música que 
te faça dançar pela sala sem medo dos 
seus movimentos estranhos. A espe-
rança está em quando você olha para 
o céu e sente um vento delicado balan-
çando os cabelos. Quando você vê o 

sorriso do seu filho, da sua mãe, do seu 
ente querido. É quando você experi-
menta novos sabores, ou quando você 
sente uma felicidade tamanha quando 
está na sua cama, depois de um banho 
quentinho. Quando você vê beleza no 
campo, mas no urbano também. É bo-
nito os prédios que tocam o céu, ou as 
pessoas passando por você mostrando 
estilos tão diferentes. 

A gente não pode perder a esperan-
ça. É verdade que temos muitas 
notícias ruins nos orbitando dia-

riamente, mas também acontecem coisas 
maravilhosas.  A humanidade não é só um 
lado, um sentimento, um comportamen-
to. A humanidade não tem só um lado, um 
sentimento, um comportamento. Existem 
pessoas do bem, cientistas trabalhando 
intensamente em prol da evolução huma-
na, seres humanos ricos em compaixão 
e empatia, gente fazendo pelo próximo, 
desde pequenos gestos como  ceder o lu-
gar para uma senhora mais velha sentar no 
ônibus,  abrir a porta para o outro passar, 
um obrigado ou um bom dia, até gestos 
mais grandiosos como a doação feita por 
um milionário às causas sociais. Acredite, 
tem muita coisa boa acontecendo, basta 
ter olhos para olhar para isso também.

Por isso, não podemos deixar a espe-
rança morrer. Ela tem que prevalecer 
para contrabalançar o que a desesperan-
ça está fazendo com a gente nessa queda 
de braço das notícias sensacionalistas: 
nos fazendo esmorecer. 

Ao invés de  ficar se nutrindo dessa 
negatividade toda que anda circulando 
nas redes sociais, ou nas mídias como 
um todo, você pode ir contra essa onda e 
nutrir-se com atitudes, gestos e percep-
ções como as que que citei acima. É cla-
ro que não devemos nos alienar e fechar 
os olhos a tudo que está acontecendo ao 
nosso redor, mas a proposta aqui é não 
manter um único foco por muito tempo. 
Há uma tendência em se evidenciar as 
más notícias. Busque alternativas sem-
pre. Se hidrate… com água, sorrisos, bons 
exemplos e um bom creme para a pele.

Adriana Marques
Opinião
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Hidrate a sua esperança

Para além de nos deixar com água na 
boca pela associação quase imedia-
ta aos doces de Natal, a canela é uma 
especiaria deliciosa, com inúmeros be-
nefícios e que pode ter diferentes usos! 
Vejam alguns exemplos!

Melhoria da concentração

O simples cheiro de canela estimula a fun-
ção cognitiva e a memória. 

Conservação de alimentos

Se adicionarmos canela aos nossos cozinha-
dos vamos obter uma ajuda extra na pre-
venção da deterioração dos alimentos, já 
que esta retarda o crescimento bacteriano.

Repelente de traças e formigas

Se por acaso querem afastar traças inde-
sejadas que andam aí por casa só neces-
sitam de partir alguns paus de canela e 
misturá-los com meia chávena de cravos 
e meia chávena de pimenta preta. Distri-
buam esta mistura por três saquinhos e 
coloquem-nos nos armários! 
Em relação às formigas só precisam de 
colocar canela em pó pelo caminho que 
elas costumam percorrer. 
Vão ver que resulta!

Redução da dor causada pela artrite

Um estudo publicado na revista Bioorganic e 
Medicinal Chemistry deu conta que o consu-
mo de canela tem a capacidade de prevenir 
a quebra dos ossos e reduzir os danos ósseos. 

Adeus ao mau hálito

A canela é também um ótimo aliado no 
combate ao mau hálito: só precisam de 

mastigar pequenos pedaços de casca de 
canela ou então gargarejar água previa-
mente fervida com cinco paus de canela! 

Atenuar sintomas da gripe

Este condimento é muito usado em al-
guns locais da Ásia Oriental e da Europa 
em conjunto com o gengibre, como forma 
de aliviar os sintomas da constipação e da 
gripe. Para além disso, podem ainda expe-
rimentar chá de canela ou o chá de canela 
e gengibre, que aquece o corpo e ajuda a 
expulsar o agente infecioso pelos poros.

Estimular o crescimento do cabelo

Se sentem que o vosso cabelo não cres-
ce vão com certeza querer experimen-
tar esta máscara capilar: misturem meia 
chávena de azeite quente com duas co-
lheres de sopa de canela e mel. Por fim 
acrescentem um ovo e apliquem esta 
máscara no couro cabeludo. 15 minu-
tos depois lavem bem com champô! Te-
nham, no entanto, cuidado se tiverem 
um couro cabeludo sensível.

Combate da diabetes

Está provado que o consumo de cane-
la baixa os níveis de glicose, colesterol e 
lípidos em pessoas com diabetes tipo 2. 
Para além disso, a canela ainda dá uma 
ajuda na regulação da tensão arterial e 
dos níveis de açúcar no sangue, dimi-
nuindo a necessidade de insulina.

Casa perfumada

Experimentem ferver vinagre de maçã 
juntamente com alguns cravos e um pau 
de canela. Vão ficar com um cheirinho 
delicioso por toda a casa! 

Lábios volumosos

Há quem recorra a procedimentos cirúrgi-
cos para conseguir ter lábios volumosos - 
mas sabiam que em casa conseguem um re-
sultado semelhante? Misturem uma colher 
de chá de canela em pó com vaselina (ou 
outro produto labial, como por exemplo a 
manteiga de cacau) e apliquem diretamen-
te nos lábios. Depois de deixarem atuar por 
alguns minutos, retirem a mistura com 
água. Vão sentir um leve formigueiro!

Controlo ou perda de peso

Por ser uma especiaria termogénica, a ca-
nela acelera o processo metabólico. Isto 
quer dizer que esta especiaria pode redu-
zir a fome e o desejo de doces, auxiliando 
assim na manutenção ou perda de peso.

Inês Barbosa/MS

Canela
Muito mais que tempero
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SAÚDE & BEM-ESTAR
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OLHAR COM OLHOS DE VER

Café da manhã— Balzac’s Coffee Roasters, Distillery District. Créditos: David Ganhão

Exposição no Art Gallery of Ontario—As comunidades indígenas. Créditos: Inês Carpinteiro

Já pode sair? Então faça-o em grande estilo com o seu melhor amigo. Foto: Final de tarde no Pier 
em Hamilton. Créditos: Fabiane Azevedo

Mr. Thomas Faguy descobriu a arte durante a pandemia. “Pandemic Therapy Art” at Royal 
Botanical Garden. Foto: Laking Garden at Royal Bonical Garden. Créditos: Fabiane Azevedo

All you need is....  Distillery District. Créditos: David Ganhão
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No artigo de hoje irei descrever breve-
mente a história da Heuer Watch Com-
pany e irei partilhar várias pulseiras 
exemplares da minha coleção. A origem 
da companhia data de 1860, fundada por 
Edouard Heuer em St. lmier, Suíça. O 
nome original da companhia era Uhren-
-Manufaktur Heuer AG. Os seus relógios 
eram considerados muito precisos e 
construídos com um alto nível de mão 
de obra e orgulho. Eles eram primaria-
mente usados para cronometrar eventos 
de desporto e corridas. Heuer foi e con-
tinua a ser o cronometrista oficial para 
tais eventos, tal como os Jogos Olímpi-
cos, Fórmula 1 do Campeonato Mundial 
da FIA, e muitos outros desportos. O pri-
meiro cronógrafo da Heuer foi patentea-
do em 1882. Em 1887, a Heuer patenteou 

um grande desenvolvimento técnico, 
conhecido como “pinhão de oscilação”, 
que ainda hoje é usado por outros fabri-
cantes de relógios que produzem cronó-
grafos mecânicos. 

O meu interesse foca-se na marca 
original da Heuer, antes de 1985, 
quando a maioria da companhia foi 

adquirida pelo Grupo Tag. Esta comprou 
e criou a então Tag Heuer. Mais tarde, em 
1999, LVMH The French Goods Company 
comprou 100 por cento da Tag Heuer. Hoje 
o nome permanece, apenas em espírito 
com a maioria das marcas Heuer, sendo 
apenas reproduzidas usando os seus ho-
mónimos vintage originais. Os exemplos a 
seguir são da minha coleção privada. 
1. Heuer Silverstone - nomeado em ho-
menagem à famosa pista de Fórmula 1 em 
North Hampton, conhecida simplesmente 
como Monaco North. Originalmente apre-
sentado em 1975, estava disponível em três 
cores diferentes, sendo estas azul, bege e 
vermelho. É composto por um micro-rotor 
automático de calibre 12. Caixa quadrada 

clássica, com cantos arredondados e cores 
características dos anos 1970. O modelo 
original foi descontinuado após apenas três 
anos de fabricação. 
2. Ah, um dos meus favoritos - Circa 1975 
Heuer Carrera, completo com mostrador 
de Cotes de Geneve. Alimentado por um 
calibre 12 de movimento automático, aber-
tura localizada da data às seis horas, aço 
inoxidável escovado de alta qualidade, bo-
tões e coroa originais da Heuer com vidro 
mineral estelar. Mede 37mm de diâmetro 
com um pino ejetável colecionável.
3. Outro dos meus favoritos - o Heuer Bun-
deswehr flyback chrono de 1968, uma ver-
são militar com uma bracelete da “NATO”. 
Esta beleza é composta por uma corda 
Valjoux 230 manual, 43mm de diâmetro, 
botões pretos, lente de acrílico, pinos ori-
ginais e uma coroa de tamanho grande que 
pode ser facilmente danificada enquanto se 
usa luvas de pilotagem, no caso de ter que 
ter uma luta no ar. Originalmente distri-
buído para os militares alemães que fossem 
pilotos ou mergulhadores. 

4. O meu eterno preferido - Heuer Super 
Professional Diver, resistente à água, fun-
ciona até 1000 metros de profundidade ou 
3300 pés. Este relógio foi um dos últimos a 
ser desenhado e produzido pela Heuer, an-
tes da compra por parte da TAG. Isto expli-
ca porque algumas versões são etiquetadas 
Heuer e outras Tag Heuer. A versão da Heuer 
é rara e os botões e o fecho da bracelete estão 
etiquetados com Tag. É mostrado um exem-
plo de cada. The Super Professional é uma 
versão de aço inoxidável, composto por um 
ETA 2892 de movimento automático, cantos 
ásperos e coroa aparafusada abaixo, com o 
número de referência 840.006. Estes mode-
los não têm tampa traseira, isto permitia ao 
relógio funcionar eficientemente a grandes 
profundidades. Para atender ao movimen-
to, os cantos, o anel interior, o cristal e os 
botões, tudo tem de ser retirado de modo a 
aceder aos componentes mecânicos.

Aproveite e se alguém tiver alguma 
questão, comentários ou fotografias para 
partilhar, por favor faça-o através do 
website do Milénio Stadium.

Today’s article will briefly describe the 
history of the Heuer Watch Company 
and I will share several wristwatch ex-
amples from my personal collection. The 
company’s origin dates back to 1860, 
founded by Edouard Heuer in St. lmier, 
Switzerland. The original name of the 
company was Uhren-Manufaktur Heuer 
AG. His watches were considered very 
accurate and constructed with a high 
level of workmanship and pride. They 
were primarily used for timing sporting 
events and races. Heuer has been and 
continues to be the official time keeper 
for such events as the Olympic Games, 
FIA Formula 1 World Championship, and 
many other sporting events. Heuer’s first 
chronograph was patented in 1882. ln 
1887, Heuer patented a major techno-
logical development, known as the “os-
cillating pinion”, which is still used today 
by many major watch manufacturers 

producing mechanical chronographs. 

My interest focuses on the original 
Heuer brand, pre 1985, when the 
majority stake in the company 

was purchased by Tag Group. This then 
created Tag Heuer. Later in 1999, LVMH 
The French Luxury Goods Company pur-
chased 100 percent of Tag Heuer. To-
day, the name lives on only in spirit with 
many of the original Heuer brands being 
re-manufactured and only using their ori-
ginal vintage namesakes. The following 
examples are from my personal collection.
1. Heuer Silverstone - named after 
famous British Formula 1 Racing Track in 
North Hampton, known simply as Mon-
aco North. Originally introduced in 1975, 
it was available in three different dial 
colors, blue, fume, and red. It is powered 
by a calibre 12 automatic micro-rotor. 
Classic square case, rounded corners and 
funky 1970’s colors. The model was ori-

ginally discontinued in 1977, only after 
three short years of manufacturing.
2. Ah, one of my favorites - Circa 1975 
Heuer Carrera, complete with Cotes de 
Geneve Dial. Powered by a calibre 12 
Automatic movement, date aperture lo-
cated at six o’clock, brushed high-qual-
ity stainless-steel case, original Heuer 
pushers and crown, and stellar mineral 
glass. Measures 37mm in diameter with 
killer collectable dial.
3. Another favorite -1968 Heuer 
Bundeswehr Flyback Chrono, military 
version with “NATO” type strap. This 
beauty is powered by a manual wind 
Valjoux 230, 43mm in diameter, black 
dial, Plexiglas lens, original pushers and 
oversized crown, which could be easily 
wound while wearing flight gloves. (Just 
in case you need to while in a dog fight 
in the air). Originally supplied to German 
military pilots and divers. 

4. My ultimate favorite - Heuer Super 
Professional Diver, water resistant to 1000 
meters or 3300 feet. This model was one 
of the last timepieces designed and manu-
factured by Heuer, prior to the sale of the 
company to TAG. This will explain why 
some versions are labelled, Heuer and 
others, Tag Heuer. The Heuer version is 
rarer and the dial and bracelet clasp are 
labelled TAG. Shown is an example of each. 
The super professional is the stainless-steel 
version, powered by an automatic ETA 
2892 movement, rugged bezel and screw 
down crown, Reference Number 840.006. 
This model features no case back, this al-
lowed for the watch to operate efficiently 
at great depths. To service the movement, 
the bezel, inner ring, crystal and dial all 
must be removed to access the mechanics. 

Enjoy and if anyone has any questions, 
comments, or photos to share, please do 
so through the Milénio Stadium website.

A BLAST FROM THE PAST

“Quando Heuer foi mesmo Heuer”
Pre-Techniques d’Avant Grande, “TAG”

“When Heuer was really Heuer” 
Pre-Techniques d’Avant Grande, “TAG”

Armando Terra
Opinião
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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!

Segundo a maquilhadora, os comentários dos seguidores compensam as diversas noites 
em claro. “É uma loucura passar entre oito a 10 horas a fazer uma maquilhagem para 
apenas tirar algumas fotos e depois lavar o rosto!”.

Influências artísticas

Hanna inspira-se noutras maquilhadoras especializadas em artes com ilusão de ótica, 
como a canadiana Mimi Choi e a sul-coreana Dain Yoon. Ao mesmo tempo, ela diz estar 
sempre atenta às tendências atuais e aos personagens da cultura pop.
Por exemplo, ela já se “transformou” no dinossauro Rex da animação Toy Story. Assim 
como, num dos seus primeiros trabalhos de pintura corporal, homenageou todos os 
brinquedos falantes da famosa franquia da Pixar.
“Não costumo usar muita maquilhagem no dia a dia”, confessou a artista em entrevista. 
“Mas estou sempre a procurar a minha próxima inspiração quando estou fora de casa”.
O que acham do trabalho dela? Deixo-vos aqui algumas imagens!

A britânica Hanna Grace transformou a paixão por maquilhagem num belo trabalho de 
arte com ilusão de ótica. Com mais de 200 mil seguidores na rede social TikTok, ela é 
apontada como uma das artistas mais talentosas do meio.
Inicialmente um hobby, a maquilhadora começou a atuar na área em 2018. Ao perceber 
o próprio talento, ela abandonou a carreira como chefe de cozinha para se dedicar es-
pecialmente aos trabalhos de maquilhagem artística.
Misturando maquilhagem facial com pintura corporal, Hanna explica que o processo de 
criação das suas artes pode durar até 11 horas. 
Mãe de um menino de quatro anos, a artista comenta que espera que o filho adormeça 
para poder realizar os trabalhos.
“Costumo criar entre três a quatro looks por semana, sempre quando o meu filho está 
a dormir”, revelou a artista em entrevista ao site Story Trender. “Por isso, quando ter-
mino uma maquilhagem, já está quase na hora dele acordar”.
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FYI
-Kika

FYI
-Kika
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A ILUSÃO DA MAQUILHAGEM
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Sofia Arruda partilhou esta quarta-feira, dia 30 de setembro, 
nas suas redes sociais, um breve texto no qual fala sobre um 
momento algo complicado que o filho, Xavier, está a viver, e 
que não permite que os pais durmam durante a noite.
“O Xavi anda a dar-nos noites loucas. Ainda não percebe-
mos o que é, mas suspeitamos que será um pico de cresci-
mento. Ele bebe 3 biberões cheios de leite durante a noite, 
chora com dores de dentes, tem ranhocas no nariz… enfim, 
se nós dormimos mal imagino ele, coitadinho. Vamos ver se 
acalma em breve para deixarmos de ser zombies e voltarmos 
a ser 2 pais normais”, escreveu, na descrição de uma foto-
grafia na qual o bebé surge a dormir, ao lado do pai. Muitos 
seguidores deixaram mensagens, relatando que estão a pas-
sar por situações semelhantes.
De lembrar que Xavier, de um ano, é fruto do casamento da 
atriz com David Amaro.

Esta semana, uma revista portuguesa noticiou que Cláudio 
Ramos tinha sido internado de urgência. A informação dá 
conta de um internamento que terá acontecido na semana 
após a gala final de “Big Brother 2020”, quando foi anunciado 
que Teresa Guilherme seria a nova apresentadora do formato. 
O apresentador teria sido internado de urgência no Hospital 
Santa Cruz, em Carnaxide, com uma arritmia, que segundo 
a publicação teria sido provocada pelo estado de ansiedade.
No Instagram, Cláudio Ramos fez questão de esclarecer que se 
encontra bem de saúde e não está internado. “Como é de co-
nhecimento público eu vivo com um problema de fibrilhação 
auricular e por isso fui submetido com sucesso a uma ablação 
cardíaca há cerca de quatro anos. Desde essa altura que sou 
muito bem acompanhado no hospital de Santa Cruz onde vou 
com frequência necessária sempre que os aritmologistas con-
sideram oportuno ou eu sinta necessidade de o fazer, porque 
após a intervenção é imprescindível o acompanhamento mé-
dico e uma monitorização adequada”, começa por esclarecer.
Depois, Cláudio diz: “Ao dia de hoje, e depois das notícias 
avançadas, importa-me esclarecer que não estou internado, 
que me encontro bem de saúde, tranquilo e focado”.

Esta terça-feira, dia 29, Meghan perdeu a última batalha no processo contra o 
Mail on Sunday, tabloide britânico. Esta decisão aconteceu depois de o Supremo 
Tribunal de Londres ter decidido que o jornal poderia corrigir a situação antes de 
um novo julgamento, que está marcado para o próximo ano.
Uma decisão que surge depois de, na semana passada, os advogados do jornal te-
rem pedido alterações no caso. Em causa estaria a suposta colaboração de Meghan 
e Harry na elaboração da biografia publicada em agosto deste ano, “Finding Free-
dom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”. Os advo-
gados alegaram que Meghan deu detalhes da vida privada, incluindo detalhes da 
carta que deu origem a este julgamento. Os representantes do casal negam quem 
tenha existido colaboração com os autores do livro, mas tal não ficou provado. 
De lembrar que Kate interpôs uma ação em tribunal contra o Mail on Sunday por 
o jornal ter publicado na íntegra o conteúdo de uma carta privada que a duquesa 
de Sussex escreveu ao pai, Thomas Markle, em agosto de 2018, e que este facultou 
ao meio de informação britânico. Os representantes legais da Associated News-
paper, a editora do Mail on Sunday, argumentaram que o jornal tinha publicado 
a carta em resposta a um artigo da revista americana People, que se baseou em 
entrevistas anónimas com cinco amigas de Meghan, nas quais faziam referência 
à dita carta.

SARAH & HOLLAND 
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Com a estreia da série Ratched, da Netflix, na qual Sarah Paulson dá vida à persona-
gem principal, a relação da atriz com a companheira e colega de profissão Holland 
Taylor, voltou a ser falada. Paulson, de 45 anos, e Taylor, de 77, começaram a namorar 
há cinco anos.
Numa entrevista recente à revista Elle, Sarah Paulson lamenta que a homossexualida-
de ainda seja um tema tabu em certos âmbitos e considera que a luta pelos direitos da 
comunidade LGBTQIA+ tem que continuar. “Em quase uma centena de países ainda 
é crime. Apoiar que haja pessoas detidas e sentenciadas é simplesmente terrível”, 
declarou. “Não entendemos que a orientação sexual é algo privado? Frequentemente 
ocorre que se se é homossexual, tem que se falar sobre isso. De repente passa para 
segundo plano qualquer outro aspeto do trabalho ou da personalidade. Nunca senti 
que tivesse uma parte de mim que acordasse ou que saísse do armário”, continuou.
Sobre a relação, Taylor já tinha dado uma entrevista à WNYC em 2015, onde falou, 
entre outros temas, sobre casamento. “Tenho uma relação com uma mulher. No que 
respeita a casar-me não é algo que acredito que vá acontecer automaticamente, de-
vido à minha idade. Mas ela falou nisso e, de um ponto de vista espiritual, é um gesto 
lindo que gostaria de fazer”, disse, então com 72 anos, numa altura em que ainda não 
tinha sido revelada quem era a companheira da atriz.
Apesar de a princípio a relação entre ambas ter sido vivida longe dos holofotes, desde 
que foi tornada pública é comum vê-las juntas nas passadeiras vermelhas, em entre-
gas de prémios e também nas redes sociais.
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Foi em meados de setembro que Jessica 
Athayde teve de se despedir de um gran-
de amigo de quatro patas. A morte de Júlio 
deixou a atriz com uma grande tristeza, 
mas agora surge uma homenagem ao cão 
que a acompanhou durante tantos anos. 
“Dizem que quando recebemos um bon-
sai significa um gesto de respeito e uma 
premonição de prosperidade, que são um 
símbolo de honra, paz, paciência, equi-
líbrio e harmonia. E também símbolo de 
felicidade.
Foi assim que decidi honrar o Júlio. Foi 
cremado e transformado num bonsai so-
breiro � Bonsai Julio 🐶. Hoje saio do 
veterinário com um sorriso na cara. ❤ ”, 
escreveu Jessica nas redes sociais, parti-
lhando ainda uma fotografia da planta que 
tem as cinzas do patudo.

Quase 30 anos após entrar para a indústria ci-
nematográfica, Jennifer Aniston revelou que 
esteve prestes a abandonar Hollywood. O 
motivo foi um “projeto que ficou por termi-
nar”, do qual não revelou mais pormenores, 
mas que, garante, a fez pensar em questionar 
sobre se teria escolhido o melhor rumo pro-
fissional para a sua vida.
“Tenho que admitir que nos dois últimos 
anos essa ideia passeou pela minha men-
te, algo que nunca tinha acontecido antes”, 
confessou a atriz em entrevista ao podcast 
SmartLess. “Senti-me como se a vida me ti-
vesse absorvido e questionei-me sobre se [ser 
atriz] me interessava”, comentou, antes de 
explicar que passou por este momento antes 
de começar a gravar “The Morning Show”, a 
série que coprotagoniza ao lado de Reese Wi-
therspoon e Steve Carrell, e que estreou em 
novembro do ano passado. 
Quando questionada sobre a que se teria de-
dicado se tivesse deixado a carreira de atriz, 
Aniston revela que gostaria de ter sido desig-
ner de interiores. “Gosto e divirto-me mui-
to”, afirmou, sobre a área. 
Atualmente, a eterna Rachel de Friends ga-
rante que afastar-se da representação já não 
é uma ideia na qual pensa. Na série The Mor-
ning Show, exibida pela Apple TV+, a atriz 
acumula o papel de personagem principal 
com o de produtora executiva, cargo do qual 
afirma estar a gostar, revelando ainda que no 
futuro gostaria de se dedicar mais à direção 
de filmes.

JÚLIO 

JENNIFER ANISTON 

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

Kika



MILÉNIO |  PASSATEMPOS

3

12

10

13

1

6
5

9
2

8

14

4

15 7 11

 X L P Z T V T M N L X L D C D
 E M O I N H O E C I O L F C V
 O R D E N H A L E G U M E S L
 P C Y C P S A P O S O F I Z A
 A K S U L E N H A Z X E L N G
 B L E R O I Ã A R M A Z É M O
 E A V R J V V O L A G O A T G
 L T A A A E Q P O R T E I R A
 H R F L R R O A T F S P A R L
 A O L P D D V A C A S A C O I
 S H O A I U S W L C M T S H N
 N B R I M R N Y A L T O E C H
 T E E O O A U P I Z T S P O A
 X C S L W S H T C R E M T C S
 C E T H C Y E P A S T O S I U

PASTO
HORTA
PORTEIRA
ORDENHA
ABELHAS
VERDURAS
LEGUMES
GALINHAS
AVES
LAGOA
CURRAL
PATOS
PEÃO
COCHO
VACAS
LAGO
MOINHO
PESCA
LENHA
JARDIM
SAPOS
ARMAZÉM
PAIOL
FLORES

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.  Cartão de espessura mediana, interme-
diário entre o papel grosso e o papelão

 2. Aquele que desculpa certas falhas ou 
erros

 3. Aquele que foi privado da liberdade; 
preso, detento

 4. Porção de objetos dispostos uns sobre 
os outros; monte

 5. Embarcação de grande porte (mercan-
te ou de guerra)

 6. Contente, satisfeito. Cujos desejos e as-
pirações foram atendidos ou realizados

 7. Fazer ficar ou ficar gordo; tornar(-se) 
gordo

 8. De altura superior à média; de grande 
dimensão vertical

 9. Obter, mediante pagamento, a pro-
priedade ou o uso de algo

 10. Ausência de vestimenta
 11. Aquilo que possui baixa temperatura
 12. Que tem extensão, volume, quantida-

de, tamanho etc. reduzido
 13. Submeter (algo) ao processo de racio-

cínio lógico
 14. Exprimir por meio de palavras
 15. Espertalhão; que tem mau caráter, que 

aufere vantagens que caberiam a ou-
tro(s)

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes

Modo de preparação: 

2 robalos para assar com 500gr cada
800 grs de batatas pequenas
1 pimento verde
3 tomates maduros
1 dl de vinho branco
1 cebola

4 dentes de alho
0,75dl de azeite
1 pitada de colorau
Salsa 
Sal e pimenta

Arranjar o robalo, colocar num tabuleiro e temperar com os dentes de alho picados, um 
pouco de colorau, o vinho branco, um ramo de salsa, sal e pimenta. Deixar marinar du-
rante 20 minutos.
Descascar a cebola e cortar em rodelas. Arranjar os tomates e cortar também em rodelas. 
Cortar o pimento ao meio, retirar as pevides  e cortar. 
Descascar as batatas e cortar aos cubos.
Adicionar todos os legumes ao tabuleiro, por cima e à volta do peixe, regar com o azeite e 
com 1 dl de água e levar ao forno pré-aquecido a 180ºC durante cerca de uma hora  ou até 
que tudo fique bem assado. Retirar do forno e servir.
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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
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

A influência da Lua Cheia dar-lhe-
-á motivação para tomar decisões 

e atitudes! Irá avançar sem olhar para trás.

Sentir-se-á motivado/a a começar um 
novo hobbie que o/a ajudará a alegrar a 
sua vida e os seus relacionamentos.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Deverá fazer-se valer do seu carisma 
mesmo que tudo não aconteça tão 

rápido quanto gostaria. Sempre que aparecer 
um obstáculo, contorne-o! No fim será bem 
sucedido/a.

A influência de Vénus fará com que se sinta 
carente… Procure encontrar uma relação que 
lhe traga consistência emocional.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Apesar de poder parecer que nada 
corre pelo melhor, tudo lhe será fa-

cilitado à medida que a semana avança. Não 
desista dos seus objetivos.

Sentir-se-á apaixonado/a mas com alguma 
dificuldade em expressar os seus sentimen-
tos. Faça um balanço daquilo que realmente 
sente.

TOURO 21/04 A 20/05

A influência de Júpiter e Saturno fará 
com que se sinta corajoso/a e deter-

minado/a e, tudo o que acontecer à sua volta, 
será visto como algo positivo. Marte Retró-
grado poderá afetar um pouco os seus negó-
cios… Mantenha-se firme! A paz irá reinar 
nas suas relações e os mal-entendidos que 
poderão existir acabarão por se dissipar… Ao 
seu redor irá sentir apenas amor e afeto.

VIRGEM 23/08 A 22/09

A influência de Júpiter fará com que 
tenha notícias animadoras. Apesar 

de existirem algumas armadilhas no seu ca-
minho, será capaz de as superar mesmo que 
para isso tenha de reorganizar a sua vida.

Sentir-se-á bem consigo próprio/a e espa-
lhará a sua confiança no seu núcleo de ami-
gos.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

A influência de Saturno fará com 
que tome boas decisões e que os 
seus projetos dêem frutos, suce-

dendo de forma fluída.

A semana será recheada de amor e sereni-
dade… Encontrará compreensão e compa-
nheirismo junto da pessoa que ama.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Poderá tornar-se um pouco mais di-
fícil manter a calma que o/a caracte-

riza. Sentirá que nada avança mesmo quando 
tudo lhe parece estar a correr bem.

Sentir-se-á verdadeiramente contente em 
conviver com os seus amigos e/ou com a sua 
cara-metade. Novas pessoas poderão apare-
cer na sua vida e, com elas, aprenderá coisas 
novas que o/a enriquecerão.

BALANÇA 23/09 A 22/10

A influência da Lua Cheia irá aju-
dar na tomada de decisões… Será 

necessário que discuta menos e tome mais 
decisões.

A semana será de análise de emoções… 
Apesar de se poder sentir apaixonado/a, 
tente compreender melhor os seus senti-
mentos pois, só assim, será capaz de avan-
çar.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Apesar de se sentir um pouco can-
sado/a encontrará alguma leveza 

mesmo que, à sua volta, as coisas pareçam 
estar complicadas. Mantenha o seu foco e 
tudo ficará bem.

A influência de Mercúrio e Úrano fará com 
esteja mais impaciente no que toca à relação 
com os seus colegas. Tente manter a calma.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Apesar de se sentir esgotado/a não 
deverá ter medo de ir à luta… Mos-

tre a todos aquilo que vale e de que é capaz!

A semana poderá ser recheada de encontros 
e será, certamente, mais animada do que 
nunca. Aproveite o momento para se diver-
tir com aqueles que gostam de si.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A influência de Mercúrio Retrógra-
do dar-lhe-á dicas para escapar aos 

obstáculos que vão aparecendo no seu ca-
minho. Não se sinta triste sempre que eles 
apareçam pois será capaz de os ultrapassar.

Poderá ser presenteado/a com encontros 
agradáveis. Se estiver solteiro/a aproveite 
para reatar relações com velhos amigos.

PEIXES 20/02 A 20/03

A influência de Saturno ajudá-
-lo/a-á a assumir os projetos que 

tem em mente. Foque-se neles e não perca 
tempo a pensar em novos objetivos.

Se estiver solteiro/a poderá ter um encon-
tro romântico. Apesar de ter pouca vonta-
de de sair, utilize as redes sociais para se 
manter em contacto.
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO
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HAMILTON

ON IOTAR

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

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

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

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!
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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 qualified retail customers in Canada on select vehicles purchased and delivered from October 
1, 2020 to October 31, 2020. 0% purchase financing (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 financed 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 Weston & Blackcreek

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:  $779,000 
Semi-Detached Bungalow. Com 3+2 
quartos, Open Concept, perfeito para 
entretenimento, com um apartamento 
no basement para um rendimento ex-
tra. Garagem para um carro único e dri-
veway privado para 5 carros. Lavanda-
ria com acesso para as duas unidades. 

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: $649,900 
Bungalow de 2 quartos renovado. Perfeito 
como alternativa a um apartamento. Sem 
estacionamento. Próximo do Stockyards 
Village e das paragens de TTC Bus. 

Weston & Rogers

Preço: $1,165,000
Renovado 3 + 2 quartos & 3 Casas-de-
-banho. Bungalow separado, com gara-
gem para dois carros e apartamento no 
basement. 

Jane & 401
(Rustic Area)

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

SOLD

above asking


