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Bolas de futebol
Manuel DaCosta
Editorial

Futebol “o jogo lindo”. É praticado por
250 milhões de pessoas, em mais de 200
países tornando-o no desporto mais popular do mundo. Quatro biliões de fãs
veem os jogos regularmente e a sua
popularidade, supostamente, deve-se à
experiência universalmente positiva e à
sua capacidade de unir pessoas e culturas do mundo.

D

e 11 de junho a 11 de julho, será disputada o UEFA Euro 2020, depois de
ter sido adiado devido à Covid-19.
Onze cidades europeias irão receber jogos,
estando Portugal no Grupo F. Como atual
campeão, Portugal irá defrontar o seu primeiro jogo a 15 de junho, contra a Hungria.
Ao analisar as suas hipóteses, o Grupo F é
um grupo apropriado, com muitos a preverem que a equipa não na primeira ronda.
A tendência é concordar com o prognóstico porque, enquanto equipa, os resultados
das eliminatórias não têm tido qualidade
suficiente para fazer da equipa um vencedor. Portugal está a contar com um treinador que se deveria ter reformado depois de
França e que cria tanto entusiasmo como
comer um pêssego enrugado. As velhas
pernas que sustentam o Ronaldo não irão
conseguir acompanhar os atletas mais jovens e devemos esperar ver o Sr. Entusiasmo cair no chão frequentemente, porque

ele precisa de descanso. Embora tenha sido
uma presença constante na seleção nacional portuguesa, ele já passou o seu auge,
mas continua a criar uma ilusão de que
ainda lidera a equipa. Portugal irá implodir como aconteceu aos Maple Leafs porque não há coração nos cavalos, estes estão
mais interessados em ter uma boa aparência do que jogar bem. Mas porque se haveriam de sacrificar pela honra de Portugal?
Nenhum deles precisa de mais dinheiro, já
que o futebol se tornou numa mercadoria
comercial ao invés de um desporto lindo.
Os jogadores não passam de fantoches comercializados numa moeda estrangeira,
por equipas e agentes gananciosos, sem
consideração pelo aspeto humano da pessoa que chuta a bola. O desporto tornou-se
numa forma de escravatura, onde os corpos são vistos como cifrões.
O mundo espera que os jogadores sejam
leais às equipas e aos países., mas como poderia isso acontecer quando o jogador não
sabe onde estará amanhã? A imagem, o
marketing e pessoas como Jorge Mendes e
José Mourinho que não conseguem sequer
chutar uma bola, mas que ditam o valor de
um homem ou mulher através de fobias
de medo para controlar o espírito dos indivíduos que sacrificam tudo para chegar
às ligas principais. “O jogo lindo” e o “fair
play” são nomes adotados pelo mundo,
muitas vezes promovidos para descrever
um jogo que já não existe. O jogo lindo e o
fair play são parte de um desporto competitivo onde os fãs se tornaram numa força
que espalha toda a terminologia negativa
que o mundo abomina. Forças destrutivas
apoderaram-se do desporto, incluindo das
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organizações de liderança, onde a corrupção penetrou todos os aspetos do desporto.
Será que a integridade alguma vez vai regressar ao jogo? Não!
O aspeto infeliz do “Não” é que continuamos a ensinar às nossas crianças que
adoram futebol que o seu sonho se pode
tornar realidade. Esta visão positiva deve
ser ponderada por aqueles que ensinam
que a diversão com o jogo só acontece até
que o jogador seja agarrado pelos tentáculos de agentes e donos de equipas.
Uma competição justa, respeito, amizade, espírito de equipa, igualdade, desportos livres de drogas, respeito pelas regras
escritas e não escritas como integridade,
solidariedade, tolerância, cuidado, excelência e alegria são os blocos construtores
do fair play, assim como da própria vida. A
interpretação de cada bloco tem sido vista
com pouca clareza devido à ganância e o
querer vencer a todo o custo.
No dia 11 de junho começam os jogos do
Euro. Todos os fãs com as suas pequenas
bandeiras penduradas nos carros irão expressar-se como falsos patriotas até que
um jogo seja perdido, o que fará com que
os fãs e especialistas venham com todas as
desculpas possíveis, menos a ideia de que
Portugal simplesmente não foi bom o suficiente desta vez. Vamos celebrar Portugal
como um ícone cultural no mundo, independentemente.
Talvez a bola deva assumir a forma de
um cubo, para que o Ronaldo a possa usar
como assento.
Fique bem.
Versão em inglês
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Sonhar não custa

Créditos: DR

O Europeu não se joga apenas dentro
das quatro linhas: também os adeptos
vibram do lado de cá, quer seja nos estádios, em casa, ou em bares e esplanadas. As opiniões são, como sempre,
muitas e não raras vezes discordantes:
uns, movidos mais pela razão do que
pelo coração, apostam mais em determinada seleção com maior qualidade
individual e/ou coletiva, outros recusam-se sequer a pôr em hipótese que não
será o seu país a erguer o troféu.

N

esta edição do jornal Milénio Stadium, dedicada ao Europeu2020 que
hoje se inicia, tivemos a oportunidade de escutar a opinião de Carlos Daniel,
jornalista da RTP, acerca do que podemos
esperar desta edição da competição.
Milénio Stadium: A seleção portuguesa
vai defender o título conquistado em 2016
- tendo em conta que estamos num grupo
composto por “gigantes” como a França,

Alemanha e Hungria, o que podemos espe- res que eu acredito que podem fazer mais a
diferença em Portugal são o Bernardo Silva
rar desta primeira fase?
- que acho um jogador indispensável -, o
Carlos Daniel: Ora, em relação à primeira
Fernandes idem e gostava que o João Félix
fase o que me parece é que vamos ter Porpudesse jogar mais vezes porque acredito
tugal com duas versões diferentes: uma
que são os três jogadores que, sobretudo na
versão mais ousada no primeiro jogo contra
zona da criação, podem acrescentar mais.
a Hungria e depois uma seleção mais cautelosa nos dois jogos seguintes. O grande objetivo não pode deixar de ser ganhar - isso MS: Podemos estar prestes a assistir ao úlé impreterível no primeiro jogo para depois timo Europeu de Cristiano Ronaldo?
conseguir pontuar mais vezes e garantir no
CD: Provavelmente sim… a idade chega
mínimo um terceiro lugar que dê apurapara todos! Acredito que ele tentará ainda
mento neste grupo.
fazer pelo menos o Mundial que se joga já
no próximo ano, daqui a um ano e meio
MS: Entre os convocados pelo selecionador sensivelmente. Mas também acho que não
Fernando Santos, Pedro Gonçalves foi, tal- é humanamente possível esperar muito
vez, o nome que mais tinta fez correr, com mais que isso, ainda que eu acredite que ele
muitos a dizerem que, porventura, o atleta possa pensar em jogar mais tempo! Agopudesse ajudar a seleção sub-21 a conquis- ra acho que é muito importante Ronaldo
tar o título que, infelizmente perdeu para enquanto ele conseguir ser minimamente
a Alemanha recentemente, e até sobressair Ronaldo - já não será o jogador que foi mas
ainda é um extraordinário jogador. É muito
mais nesse grupo. Concorda?
difícil que a partir dos 35, 36 anos - e ele já
CD: Não concordo muito porque o futebol
fez 36 - o jogador mantenha o nível - mesé um jogo coletivo… Um jogador, por muita
mo sendo um atleta extraordinário como
qualidade que tenha - e o Pedro Gonçalves
ele -, que teve até agora.
tem-na - não iria fazer com que toda uma
equipa pudesse eventualmente ter feito
mais em termos coletivos do que fez no MS: Existem certas condicionantes na
Campeonato da Europa de Sub-21. E está organização deste Euro2020 - como por
por saber nesta altura o que é que ele pode exemplo a limitação de público nos estádar à equipa principal. Portanto as seleções dios - e também já há alguma polémica
jovens existem como as equipas de forma- relacionada com a vacinação. É que se por
ção essencialmente para desenvolver jo- um lado seleções como a portuguesa, itagadores, desenvolver talento que venha a liana e polaca já estão imunizadas, a imservir as equipas principais e não como pri- prensa belga avançou que a seleção deste
país só receberá a segunda dose após o final
meiro objetivo ganhar títulos.
do Europeu. Que consequências é que uma
decisão como esta poderá ter?
MS: Existe algum jogador que, na sua opinião, possa vir a surpreender nesta compe- CD: Em relação à vacinação é evidente que
tição ou sobre o qual deposite uma maior é relevante mas eu não considero que seja
um tema tão significativo quanto isso só
“esperança”, por assim dizer?
por esta razão: toda a época futebolística
CD: Surpreender propriamente acho que
se jogou sem ter jogadores vacinados. Pornão. Jogadores sobre os quais deposito
tanto os jogadores foram, essencialmente,
mais esperança… eu deposito sempre mais
testados, cumpriram os seus campeonatos,
esperança no talento e portanto os jogadohouve dias mais difíceis e outros menos, e

a tendência é de que a doença esteja mais
controlada, designadamente nos países
europeus onde joga a maior parte destes
atletas e onde se vai jogar este campeonato,
portanto eu quero acreditar que a situação
esteja razoavelmente controlada a esse nível e que o risco seja, no máximo, idêntico
ao que foi até agora ainda que, com algumas
seleções imunizadas, seja ainda porventura
menor do que foi ao longo do último ano.
MS: Com certeza que não existe um único
português que não deseje que a história se
repita nesta edição do Europeu. Se tivesse
que apostar, diria que somos um sério candidato à vitória? Que outra/s seleção/ões
podem, no seu ponto de vista, vir a erguer
este troféu? Quem são os favoritos?
CD: Portugal está naturalmente entre as
equipas que podem ganhar este Campeonato da Europa, agora não é um dos maiores favoritos. Tem qualidade suficiente para
poder acreditar que é possível, mas à frente, em termos de favoritismo, estão desde
logo duas equipas que estão no nosso grupo
inicial - a França e a Alemanha -, e eu acho
que são porventura as duas equipas mais
fortes. Seguem-se uma muito renovada Espanha mas com uma grande qualidade de
jogo, e uma Itália que para mim pode ser
a surpresa - isto é sempre difícil vaticinar
surpresas, mas esta Itália também é mais
jovem mas também tem mais qualidade do
ponto de vista do talento individual do que
o que costuma ter. A Inglaterra é sempre
outra possibilidade, embora normalmente tenha soçobrado quando chega a hora
decisiva. Portanto diria à frente de todas
França, Alemanha e Espanha e depois um
grupo em que está Itália, Inglaterra, Portugal também e a Bélgica - são seleções que
eu acho que podem sonhar com a vitória.
Inês Barbosa/MS

Euro2020

Começa tarde… mas muito a tempo!

HUNGRIA
Treinador
Marco Rossi ITA
Capitão
Adam Szalaia
Melhor result.
4 Terceiro lugar 1964
Registo V2-E2-D4

PERFIL DOS CONVOCADOS

OS NÚMEROS E AS
PROBABILIDADES

AS EQUIPAS do Grupo F

Não há como negar: o futebol é o desporto rei e consegue “arrastar” multidões, trazendo ao de cima o nosso
melhor… mas muitas vezes também o pior, convenhamos. Ainda assim, vamos focar-nos na alegria que ele
consegue trazer às nossas vidas, colorindo, por exemplo, o nosso verão em alturas de campeonatos europeus ou mundiais. O orgulho de ver a nossa seleção
representada por atletas que vingam em clubes espalhados pelos quatro cantos do mundo dá-nos - mais

HUNGRIA
E

V

V

V

11 cidades diferentes. Nesta edição do jornal Milénio Stadium decidimos fazer um pequeno resumo de
tudo aquilo que vai acontecer nesta edição: os estáHeróis… e campeões! Portugal mantém o título eudios onde vão ser disputados os jogos, as seleções
ropeu alcançado em 2016, depois de ter batido a
apuradas, o calendário dos jogos, algumas curiosidaseleção anfitriã, a França, no Stade de France em
des… e até um quizz! Tragam os tremoços e as cerveSaint-Denis, com um golo solitário de Éder, aos 109’.
jas - a festa do futebol vai começar!
O Euro2020, adiado por um ano por conta da pandeInês Barbosa/MS
mia, será disputado de 11 de junho a 11 de julho em

PORTUGAL
Treinador
Fernando Santos
Capitão
Cristiano Ronaldo
Melhor result.
8
1 Vencedor 2016
Registo V18-E9-D8
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uma vez - a certeza de que, realmente, somos uns verdadeiros heróis também no mundo desportivo.
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FRANÇA
Treinador
Didier Deschamps
Capitão
Hugo Lloris
Melhor result.
10 2 Vencedor 1984, 2000
Registo V20-E9-D10
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ALEMANHA
Treinador
Joachim Löw
Capitão
Manuel Neuer
Melhor result.
13 3 Vencedor 1972, 1980, 1996
Registo V26-E12-D11
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RUI PATRÍCIO
Posição: Guarda-redes
Clube: Wolverhampton
Idade: 33 anos

NÉLSON SEMEDO
Posição: Defesa
Clube: Wolverhampton
Idade: 27 anos

ANTHONY LOPES
Posição: Guarda-redes
Clube: Olympique Lyon
Idade: 30 anos

JOÃO CANCELO
Posição: Defesa
Clube: Manchester City
Idade: 27 anos

RÚBEN NEVES
Posição: Médio
Clube: Wolverhampton
Idade: 24 anos

RUI SILVA
Posição: Guarda-redes
Clube: Granada
Idade: 27 anos

NUNO MENDES
Posição: Defesa
Clube: Sporting
Idade: 18 anos

JOÃO MOUTINHO
Posição: Médio
Clube: Wolverhampton
Idade: 34 anos

RENATO SANCHES
Posição: Médio
Clube: Lille
Idade: 23 anos

CRISTIANO RONALDO
ANDRÉ SILVA
BERNARDO SILVA
Posição: Avançado
Posição: Avançado
Posição: Avançado
Clube: Juventus
Clube: Eintracht Frankfurt Clube: Manchester City
Idade: 36 anos
Idade: 25 anos
Idade: 26 anos

PEPE
Posição: Defesa
Clube: F.C. Porto
Idade: 38 anos

RAPHAEL GUERREIRO
Posição: Defesa
Clube: Borussia Dortmund
Idade: 27 anos

RÚBEN DIAS
Posição: Defesa
Clube: Manchester City
Idade: 24 anos

JOÃO PALHINHA
Posição: Médio
Clube: Sporting
Idade: 25 anos

SÉRGIO OLIVEIRA
Posição: Médio
Clube: FC Porto
Idade: 29 anos

RAFA SILVA
Posição: Avançado
Clube: Benfica
Idade: 28 anos

E

WILLIAM CARVALHO
DANILO PEREIRA
Posição: Médio
Posição: Médio
Clube: Bétis
Clube: Paris Saint-Germain
Idade: 29 anos
Idade: 29 anos

BRUNO FERNANDES
Posição: Médio
Clube: Manchester United
Idade: 26 anos

GONÇALO GUEDES
Posição: Avançado
Clube: Valencia
Idade: 24 anos

JOSÉ FONTE
Posição: Defesa
Clube: Lille
Idade: 37 anos

DIOGO JOTA
Posição: Avançado
Clube: Liverpool
Idade: 24 anos

PEDRO GONÇALVES
Posição: Médio
Clube: Sporting C.P.
Idade: 22 anos

JOÃO FÉLIX
Posição: Avançado
Clube: Atlético Madrid
Idade: 21 anos

RONALDO E OS RECORDES
Cristiano Ronaldo é conhecido pelo seu indiscutível
talento, pelas suas inúmeras conquistas mas também
pelo seu espírito inconformado. O internacional português quer sempre ser mais e melhor e trabalha incan-

savelmente para alcançar esse objetivo. O quebrar de seleção já possui, de alguns números que pode ainda
recordes é, segundo o próprio, um hobbie - se assim melhorar e de outras e novas proezas que pode ainda
lhe podemos chamar - que lhe dá bastante gozo. Fo- conseguir alcançar nesta competição europeia.
mos então à procura de alguns que o capitão da nossa

Recordes já alcançados:

Recordes a bater:

Melhor marcador da história da equipa das quinas
#

Nome

Golos

Jogos

Anos na seleção

1

Cristiano Ronaldo

104

175

2003 – Atualidade

2

Pauleta

47

88

1997–2006

3

Eusébio

41

64

1961–1973

4

Luís Figo

32

127

1991–2006

5

Nuno Gomes

29

79

1996–2011

6

Hélder Postiga

27

71

2003–2014

7

Rui Costa

26

94

1993–2004

8

Nani

24

112

2006-2017

9

João Vieira Pinto

23

81

1991–2002

10

Nené

22

66

1971–1984

11

Simão Sabrosa

22

85

1998–2010

Fases finais disputadas
São 17 os jogadores que já participaram em quatro fases finais
de um Europeu de futebol: Lothar Matthäus e Peter Schmeichel,
em 2000, foram os primeiros a consegui-lo. Mas só é preciso que
Cristiano dispute um dos três encontros desta fase de grupos para
se isolar deste grupo, passando a somar cinco participações - é o
único a poder fazê-lo de um grupo de 11 atletas que participaram
pela quarta vez, em 2016.

Mais jogos
por Portugal

174

(dois golos no EURO 2004, um em 2008, três em 2012 e mais três em 2016).
Jürgen Klinsmann, Vladimír Šmicer, Nuno Gomes, Thierry Henry, Hélder
Postiga, Zlatan Ibrahimović e Wayne Rooney marcaram em três.

Único jogador a marcar três golos
em fases finais diferentes do EURO (2012 e 2016)
Mais golos em fases de qualificação para
o EURO e para Campeonato do Mundo

Mais golos no EURO,
incluindo fases de
qualificação

61

40

seguido de Zlatan Ibrahimović (25) e Robbie Keane (23).

Maior número de jogos
(incluindo qualificação)
Gianluigi Buffon é quem detém, neste
momento, este recorde: com qualificação
e fases finais incluídas soma 58 jogos. O
português precisa então de apenas mais
três jogos para ultrapassar o italiano, sendo que se Portugal chegar à final Cristiano
pode terminar a prova com um total de
63 jogos. Os 56 atuais dividem-se em 36
vitórias, 12 empates e oito derrotas.

58 Gianluigi Buffon (Itália)
56 Cristiano Ronaldo (Portugal)
51 Mario Frick (Liechtenstein)

em igualdade com Bastian Schweinsteiger

Mais golos apenas num jogo na fase final
Cristiano ainda não conseguiu a proeza de apontar um hattrick num Europeu. Ainda assim, já conta com vários ao
serviço de Portugal - nove, mais concretamente. Em duas
ocasiões, chegou a marcar quatro golos!

Jogador mais velho a marcar numa final
Cristiano tem apenas de superar Bernd Hölzenbein, que fez
de cabeça, em 1976, o golo do empate entre a República Federal da Alemanha e a Checoslováquia, forçando o
prolongamento e posterior desempate por marcação de
grandes penalidades, altura em que o penálti de Antonín
Panenka ficou eternizado. Hölzenbein tinha 30 anos e 103
dias, Ronaldo terá 35 anos e 158 dias no dia 11 de julho,
data da final do Euro2020.

Jogador

Equipa

Anos

Cristiano Ronaldo

Portugal

2004, 2008, 2012, 2016

Lothar Matthäus

República F. da
Alemanha/Alemanha

1980, 1984, 1988, 2000

Peter Schmeichel

Dinamarca

1988, 1992, 1996, 2000

Alessandro Del Piero

Itália

1996, 2000, 2004, 2008

Edwin van der Sar

Países Baixos

1996, 2000, 2004, 2008

Lilian Thuram

França

1996, 2000, 2004, 2008

Olof Mellberg

Suécia

2000, 2004, 2008, 2012

Gianluigi Buffon

Itália

2004, 2008, 2012, 2016

Petr Čech

República Checa

2004, 2008, 2012, 2016

Zlatan Ibrahimović

Suécia

2004, 2008, 2012, 2016

Andreas Isaksson

Suécia

2004, 2008, 2012, 2016

Kim Källström

Suécia

2004, 2008, 2012, 2016

Jaroslav Plašil

República Checa

2004, 2008, 2012, 2016

Lukas Podolski

Alemanha

2004, 2008, 2012, 2016

Tomáš Rosický

República Checa

2000, 2004, 2012, 2016

Bastian Schweinsteiger

Alemanha

2004, 2008, 2012, 2016

Darijo Srna

Croácia

2004, 2008, 2012, 2016

Fonte: UEFA

Mais fases
finais do EURO
a marcar

21
4

38

Maior número de golos em fases finais
A estreia de Ronaldo pela seleção portuguesa num Europeu de
futebol aconteceu no dia 12 de junho de 2004, frente à Grécia.
Se bem se lembram, esta edição foi disputada em Portugal e foi,
seguramente, uma das melhores exibições de sempre da seleção
portuguesa, caindo apenas na final… frente à Grécia!
Bem, mas no jogo de 12 de junho de 2004 Cristiano Ronaldo não
só se estreou com a camisola das quinas como também apontou o
seu primeiro tento ao serviço de Portugal. Daí até aos dias de hoje
marcou mais oito em 21 jogos disputados em fases finais. Assim,
no Euro2020 Cristiano parte em igualdade com Michel Platini,
cujos nove golos foram todos apontados no Euro ‘84.

9 Cristiano Ronaldo (Portugal)
9 Michel Platini (França)
7 Alan Shearer (Inglaterra)
Múltiplas vitórias do EURO como capitão
Se Portugal voltar a erguer o troféu este ano e Ronaldo
envergar a braçadeira, juntar-se-á a Iker Casillas (2008 e
2012) como os únicos a terem capitaneado uma equipa que
conquistou dois títulos do EURO.

Melhor marcador internacional pela seleção
A nível global, Cristiano apenas fica atrás do iraniano Ali
Daei, que apontou 109 golos pela seleção do Irão.

Inês Barbosa/MS

Mais jogos
em fases finais
do EURO

Mais jogos
em fases finais do
EURO e do Mundial

BUDAPESTE

BEL v RUS
15:00

DEN v FIN
12:00
NED v UKR
15:00

SEGUNDA
14.06

AUT v MKD
12:00

ENG v CRO
09:00
SCO v CZE
09:00

POL v SVK
12:00

ESP v SWE
15:00

TERÇA
15.06

2ª RONDA

FASE DE GRUPOS

TUR v WAL
12:00

ITA v SUI
15:00

DEN v BEL
12:00

SEXTA
18.06

NED v AUT
15:00

HUN v POR
12:00

ESP v POL
15:00

POR v GER
12:00

HUN v FRA
09:00

SVK v ESP
12:00

GER v HUN
15:00

POR v FRA
15:00

UKR v MKD
09:00
ENG v SCO
15:00

SWE v SVK
09:00

CRO v CZE
12:00

SÁBADO
19.06

3ª RONDA

FRA v GER
15:00
FIN v RUS
09:00

QUINTA
17.06

SUI v TUR
12:00

ITA v WAL
12:00

SEGUNDA
21.06

FIN v BEL
15:00

RUS v DEN
15:00

MKD v NED
12:00

UKR v AUT
12:00

TERÇA
22.06

CZE v ENG
15:00

QUARTA
23.06

CRO v SCO
15:00

SWE v POL
12:00

SÁBADO
26.06

1A v 2C
15:00

2A v 2B
12:00

OITAVOS
DE FINAL

DOMINGO
27.06

1B v 3A/B/C/D
15:00

SEGUNDA
28.06

QUARTOS
DE FINAL

ESTÁGIO KNOCKOUT

1D v 2F
12:00

SEXTA
02.07

1E v 3A/B/C/D
15:00

W39 v W37
15:00

W41 v W42
12:00
W43 v W44
15:00

1C v 3D/E/F
12:00

1F v 3A/B/C
15:00

2D v 2E
12:00

TERÇA
29.06

SÁBADO
03.07

Arena Puskás
Capacidade: 68.000

1ª RONDA

WAL v SUI
09:00

DOMINGO
13.06

DOMINGO
20.06

MUNIQUE

TUR v ITA
15:00

SÁBADO
12.06

QUARTA
16.06

Allianz Arena
Capacidade: 70.000

SEVILHA

Estádio La Cartuja
Capacidade: 60.000

GLASGOW

Hampden Park
Capacidade: 51.000

LONDRES

Estádio de Wembley
Capacidade: 90.000

BUCARESTE

Arena Nacional
Capacidade: 54.000

AMSTERDÃO

Johan Cruijff Arena
Capacidade: 54.000

COPENHAGA

Estádio do Parque
Capacidade: 38.000

S. PETERSBURGO

Estádio Krestovski
Capacidade: 61.000

BAKU

Estádio Olímpico
Capacidade: 69.000

ROMA

Estádio Olímpico
Capacidade: 68.000

SEXTA
11.06

W40 v W38
12:00

SEMIFINAL

TERÇA
06.07

W46 v W45
15:00

QUARTA
07.07

W48 v W47
15:00

FINAL

DOMINGO
11.07

W49 v W50
15:00

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO E

GRUPO F

A1 Turquia (TUR)

B1 Dinamarca (DEN)

C1 Países Baixos (NED)

D1 Inglaterra (ENG)

E1 Espanha (ESP)

F1 Hungria (HUN)

A2 Itália (ITA)

B2 Finlândia (FIN)

C2 Ucrânia (UKR)

D2 Croácia (CRO)

E2 Suécia (SWE)

F2 Portugal (POR)

A3 País de Gales (WAL)

B3 Bélgica (BEL)

C3 Áustria (AUT)

D3 Escócia (SCO)

E3 Polónia (POL)

F3 França (FRA)

C4 Macedônia N. (MKD)

D4 Tchéquia (CZE)

E4 Eslováquia (SVK)

F4 Alemanha (GER)

A4 Suíça (SUI)

B4 Rússia (RUS)

PREPARADOS PARA UM QUIZZ?
Querem testar os vossos conhecimentos acerca do Euro? Até podem comparar os resultados com aquele amigo que acha que sabe sempre tudo… Este quizz foi
construído pela UEFA, vejam lá em quantas respostas conseguem acertar!
Inês Barbosa/MS
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12. Este avançado participou nos
sete jogos de Portugal em 2016:

Em 2020, que jogador pode
participar numa quinta edição
do EURO (um recorde)?
Hugo Lloris
Luka Modric
Sergio Busquets
Cristiano Ronaldo
Quem é o melhor marcador de
sempre da Suécia no EURO?
Henrik Larsson
Tomas Brolin
Zlatan Ibrahimovic
Freddie Ljungberg
Qual destes atuais treinadores
na Premier League ganhou um
EURO como jogador?
Josep Guardiola
Mikel Arteta
Jurgen Klopp
Nenhum
Quem marcou o “golo de ouro”
da Alemanha na final de 1996?
Oliver Bierhoff
Jurgen Klinsmann
Thomas Hassler
Mehmet Scholl
Num dos golos mais famosos da
Croácia, quem picou a bola por
cima de Peter Schmeichel no
EURO ‘96?
Goran Vlaovic
Davor Suker
Zvonimir Boban
Slaven Bilic
Que equipa tem a alcunha de
“Dragões”?
Finlândia
Rússia
País de Gales
Hungria
Que jogador checo reforçou o
Manchester United após uma
campanha notável no EURO ‘96?
Patrik Berger
Karel Poborsky
Pavel Nedved
Vladimir Smicer

a.
b.
c.

quem é?
João Mário
Nani
Adrien Silva

d.

Ricardo Quaresma

13. Quem marcou o “golo de ouro”
da França em 2000?
a. David Trezeguet
b. Sylvain Wiltord
c. Thierry Henry
d. Zinédine Zidane
14. Que cidade sueca recebeu a
final de 1992 entre Dinamarca
e Alemanha?

a.
b.
c.
d.

Gotemburgo
Solna
Estocolmo
Malmo

15. Que jogador bisou nos
últimos quatro minutos e
ajudou a Turquia a vencer a
República Checa por 3-2 na
fase de grupos de 2008?
a. Nihat Kahveci
b. Arda Turan
c. Volkan Demirel
d. Tuncay Sanli

16. Qual foi a música oficial da fase
final do EURO em 1996?
a. Vindaloo - Fat les
b. Three Lions - Baddiel, Skinner &
Lightning Seeds
c. We’re in this together - Simply Red
10. Qual a particularidade do triunfo d. Don’t Stop Movin’ - Livin’ Joy
da Itália sobre a União Soviética
17. Em que ano a Bélgica foi finalisnas meias-finais de 1968?
ta vencida?
a. Foram marcados 10 golos
a. 1972
b. Foram expulsos quatro jogadores
b. 1976
c. O vencedor foi decidido através de
c. 1980
moeda ao ar
d. 1984
d. Na baliza estava um avançado
a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

Três
Quatro
Cinco
Seis

25. Qual é o jogador mais internacional por Itália no EURO?
a. Gianluigi Buffon
b. Paolo Maldini
c. Alessandro Del Piero
d. Giorgio Chiellini
26. Quem capitaneou os Países Baixos rumo à vitória em 1988?
a. Marco Van Basten
b. Ruud Gullit
c. Ronald Koeman
d. Frank Rijkaard
24. Conhecido como o “Rei do
Cabeceamento”, este avançado
marcou o golo tardio que deu
a vitória à República Federal
da Alemanha na final de 1980:
quem é?

19. Qual foi o resultado no jogo
inaugural do EURO em 1960?

a.
b.
c.
d.

França 0-0 Jugoslávia
França 1-0 Jugoslávia
França 1-3 Jugoslávia
França 4-5 Jugoslávia

20. Com cinco passes decisivos, qual
é o jogador com mais assistências por Inglaterra no EURO?
a. David Beckham
b. Paul Scholes
c. Wayne Rooney
d. Frank Lampard
21. Quem saiu do banco de suplentes para marcar o golo vitorioso
de Portugal no prolongamento
da final de 2016?
a. João Moutinho
b. Éder
c. Quaresma
d. Nani
22. Em 1976, que super-suplente
estreante apontou um “hat-trick” e apurou a República Federal da Alemanha para a final?
a. Berti Vogts
b. Franz Beckenbauer
c. Heinz Flohe
d. Dieter Muller
23. Que animal era Goaliath, a mascote do EURO ‘96?
a. Cavalo
b. Urso
c. Porco-espinho
d. Leão
27. Qual foi o jogador mais novo
a alinhar pela Alemanha num
EURO?
a. Michael Ballack
b. Bastian Schweinsteiger
c. Lukas Podolski
d. Leroy Sané

Credits: DR

a.
b.

A que participante no EURO
2020 pertence este emblema?
Polónia
Macedónia do
Norte
Espanha
Dinamarca

18. Andrés Iniesta detém o recorde
para mais prémios de Melhor
em Campo no EURO: quantos
ganhou?

Credits: DR

2.

11. Autor do golo vitorioso da Espanha na final de 2008, Fernando
Torres representava que clube
na altura?
a. Liverpool
b. Atlético
c. Chelsea
d. AC Milan

Credits: DR

a.
b.
c.
d.

Qual a cor da camisola da
Grécia na final de 2004?
Verde
Dourada
Branca
Azul

a.
b.
c.
d.

Klaus Allofs
Karl-Heinz Rummenigge
Horst Hrubesch
Hansi Muller

28. Quem é o único homem a ter
ganho o EURO como jogador e
treinador?
a. Berti Vogts
b. Jurgen Klinsmann
c. Ruud Gullit
d. Gareth Southgate
29. Qual destas equipas nunca ganhou um EURO em casa?
a. Espanha
b. França
c. Itália
d. Países Baixos
30. Quantas vezes é que a França se
sagrou campeã europeia?
a. Um
b. Dois
c. Três
d. Quatro

Respostas: 1 - c, 2 - b, 3 - d, 4 - c , 5 - d,
6 - a, 7 - b, 8 - c, 9 - b, 10 - c, 11 - a, 12
- b, 13 - a, 14 - a, 15 - a, 16 - c , 17 - c,
18 - d, 19 - d, 20 - a, 21 - b, 22 - d, 23
- d, 24 - c, 25 - a, 26 - b, 27 - c, 28 - a,
29 - d, 30 - b

1.
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Sonhar até
ao final

Augusto Bandeira
Opinião

É já este fim de semana que se vai dar o
pontapé de saída: são 11 jogadores de
cada lado, 24 equipas de diversos países, entram todas sorridentes e só uma
vai sorrir até ao final, como aconteceu
no campeonato português, em que o
SCP conseguiu sorrir até ao final.

E

sta é só para que muitos não se esqueçam que contra muitos o SCP foi um
justo vencedor e não foi com a estrelinha como muitos locutores o diziam.
O futebol é considerado um desporto
onde a adrenalina nas pessoas causa acidentes, um dos desportos mais populares
do mundo. Começou a ser praticado na Inglaterra no século 17. Na história do futebol
lê-se que era um desporto muito violento,
regras não existiam, que houve alturas que
foi proibido ser praticado porque se perdia
muitos jovens e faziam falta para o exér-

cito. Hoje continua a ser violento, mas de
forma diferente - tem coisas boas e coisas
muito más e uma delas é o movimento bilionário sem controlo nenhum. Há pessoas
que vivem encostadas aos jovens jogadores! Quando digo bilionário refiro-me às
transferências de jogadores com intermediários no meio, dinheiros que a maior percentagem passa ao lado. Tem outras coisas
muito boas, como o movimento em todas
as atividades comerciais - onde houver um
bom jogo de futebol os negócios tem muito
movimento.
Durante um espetáculo de futebol, seja
ao vivo ou a ver na televisão, há outras
coisas muito negativas: há um aumento
enorme de ataques cardíacos e derrames,
acidentes vasculares cerebrais durante
jogos, mais em homens, muito mais, porque os homens identificam-se mais com o
futebol, embora hoje já existam senhoras
que vibram durante um jogo. Há pessoas
que se lhes altera o sistema nervoso de tal
forma que têm que se levantar e movimentar o corpo e até beber algo. A adrenalina
é tanta que pode terminar com acidente,
por isso é que os entendidos aconselham
os que têm tendência a contaminar outras
pessoas por falta de controlo de si próprio

a não frequentarem locais públicos para assistir a um jogo de futebol. A ansiedade tem
tendência a contaminar uns aos outros, até
os próprios locutores nos deixam nervosos
da forma como comentam o jogo, especialmente quando estão a comentar a favor
dos nossos adversários, como muitos iam
fazendo durante o campeonato português
- ninguém queria que o SCP fosse campeão
mas com a calma e muita união os jovens
jogaram as suas cartas e deram uma lufada
de vento em muitos locutores. Os locutores
a maior parte das vezes em vez de acalmar
os ouvintes fazem o contrário, ainda aumentam mais o stress nas pessoas. Hoje o
futebol mexe com tudo, há quem deixe o
local de trabalho para ir ver um jogo de futebol, a loucura é tanta que vai a extremos
máximos, ao ponto de grandes amigos se
chatearem por causa de um jogo de futebol.
Hoje, dia 11 de junho, tem início o campeonato europeu com o jogo entre a Turquia e a Itália: já vão começar as escolhas de
quem deve ou merece ganhar. Há sempre
uma preferência, seja ou não a nossa seleção, a nossa, sim aquela que nos faz arrepiar e emociona todos os verdadeiros portugueses ao ouvir o hino nacional antes do
início do jogo. Portugal dá o pontapé contra

a Hungria na terça-feira (15) - temos uma
seleção de campeões e muito experientes,
só têm que seguir o exemplo do campeão
nacional, vencer jogo a jogo, confiança entre todos e união, com tudo isto podem repetir porque têm qualidades para isso.
Espero que os nossos jovens jogadores da
seleção nos tragam muitas alegrias, como
o SCP deu aos seus sócios. Como já devem
ter reparado sou adepto do Sporting Clube
de Portugal mas não deixo de comer ou de
conviver com um amigo por causa de um
jogo de futebol, vibro de forma controlada. Este ano não podia ser melhor , o SCP
campeão, o Europeu com início no mês que
se festeja o Dia de Portugal, isto é quase
como dizer “colocaram a cereja em cima do
bolo”! Para que junho e julho terminem em
beleza, é a nossa seleção ser campeã.
Viva Portugal, vivam os portugueses e
viva a nossa seleção! Como este mês está
tudo a nosso favor desafio todos os leitores a
colocar a nossa bandeira em local bem visível em sinal de apoio a eles, jogadores e toda
a equipa de trabalho e todos nós para que
haja mais união, a comunidade bem merece.
Bom fim de semana.

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

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

416-653-8938

immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Toronto

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

HelpingBusinesses.com

The Teixeira Team welcomes
Vanessa to our dynamic group
providing the best services
to the Portuguese speaking
community of Southern Ontario

Vanessa Batista
Staff Accountant

Back office
Accounting
Bookkeeping
Tax advice
Personal taxes
Business taxes
HelpingBusinesses.com

Estate planning
Corporate life insurance
Private pension plans
Retirement options
Corporate financing
Corporate debt solutions

REAL ESTATE AGENTS

Carlos Teixeira

Managing Partner

INCORPORATE

SAVE $$$
416.535.8846

Back office
Toronto (head office)
1015 Bloor Street West
Accounting
(Bloor & Dovercourt)
Bookkeeping
Hamilton
219 Main Street West

416.535.8846
Toronto (head office)
1015 Bloor Street West

Estate planning
Corporate life insurance
Private pension plans

Serving
Toronto-GTA
Hamilton
Bradford
Brampton
Richmond Hill
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Força
Portugal!
São membros conhecidos da nossa comunidade. Aficionados de futebol, mas mais também coincida com uma tão desejada efetiva reabertura da economia, devolvenimportante são fãs da seleção nacional. Neste tempo ainda tão afetado pela pande- do-nos alguma da “normalidade perdida há mais de 15 meses.
mia, com os negócios da restauração a começarem a reabrir, todos manifestam o Força Portugal!
seu desejo de que este momento assinale não apenas a festa do futebol nacional,
Catarina Balça/MS
mantendo sempre a esperança numa boa prestação da nossa equipa lusa, mas
Milénio Stadium: Como se vai portar Portugal neste Euro 2020?

Sérgio Ruivo
Ruivo & Associados

Portugal terá dificuldades na fase de grupos, visto que enfrenta equipas de topo.
Portugal tem jogadores muito talentosos,
mas precisamos que Ronaldo se mantenha
saudável e ainda precisamos de excelentes
atuações de outras estrelas, como Ruben
Dias e Bruno Fernandes. Se os restantes
jogadores Apoiantes puderem apresentar
o seu jogo, iremos avançar. Se eles se sentarem e esperarem que Ronaldo carregue a
equipa, pode ser um torneio curto.
MS: Será que a Seleção Nacional vai passar
Milénio Stadium: Como se vai portar Portugal neste Euro 2020?

Horácio Leal
Carpenters District Council

MS: Agora que estamos a sair dos confinamentos provocados pela pandemia de Covid-19, qual a importância do Campeonato
da Europa e do sucesso de Portugal para os
negócios da comunidade?

o chamado Grupo da Morte?

vid-19, qual a importância do Campeonato
da Europa e do sucesso de Portugal para os
negócios da comunidade?

Tenho toda a esperança de que Portugal
consiga chegar, pelo menos, às meias-finais. Mas tudo depende, no meu ver, do
primeiro jogo com a Hungria, que não será
fácil. Porque jogam em casa com os seus
adeptos e é sempre uma equipa perigosa, MS: Qual a sua equipa favorita e quem acha
como foi no Euro de 2016. Se tudo correr que vai vencer?
como esperado, vou ter a felicidade de preOs favoritos para ganhar são Portugal,
senciar este jogo ao vivo em Budapeste!
Franca e talvez a Bélgica. Pode ser neste
campeonato que a potência Bélgica dê o
seu, há muito esperado, salto.
MS: Será que a Seleção Nacional vai passar
o chamado Grupo da Morte?
Milénio Stadium: Como se vai portar Portugal neste Euro 2020?

Ricardo Viveiros
Viveiros Group

A Alemanha está em baixo de forma, e considero que só a Franca tem equipa capaz de
nos roubar 3 pontos, portanto acho que no
mínimo, o segundo lugar está garantido.
Com uma espinha dorsal “ made in Sporting” tudo é possível, como foi em 2016!

Este Euro 2020 é importantíssimo para
a comunidade Portuguesa do Ontário, e
também para todos os negócios Tuga no
ramo da restauração, que tem sofrido tanto
ao longo dos últimos 15 meses. Espero ver
as esplanadas cheias e com vida durante
deste Campeonato da Europa e uma convivência que já se não vê há tanto tempo!

Portugal tem de vencer a Hungria e ter alguma sorte com a França e a Alemanha.
Acredito que avançarão junto com a Fran- O euro pode ser uma tábua de salvação
ça.
para restaurantes e bares. Obviamente,
com o distanciamento social e as regras de
número de lugares, será difícil para bares e
MS: Qual a sua equipa favorita e quem acha
restaurantes ganharem muito dinheiro duque vai vencer?
rante este período, mas depois de ficarem
Falando com o coração terei que dizer Por- fechados por tanto tempo isso certamente
tugal. Se não forem eles, então acredito que ajudará. Acho que, de um modo geral, esta
será uma grande distração para todos, se
a França é a favorita.
Portugal for longe no torneio. Será bom
discutir algo além de COVID, vacinas e reMS: Agora que estamos a sair dos confinagras de quarentena por algumas semanas.
mentos provocados pela pandemia de Co-

Campeonatos como este são uma parte vital para a nossa comunidade se unir, mostrando as nossas cores e apoiando-se, uns
Acho que Portugal vai ter um fantástico Como português, a minha equipa favorita é
aos outros. Esperançosamente, com o sutorneio Euro 2020, mas vai enfrentar algu- Portugal. Apesar dos desafios que as outras
cesso de Portugal no campo, os nossos resmas das melhores equipas do mundo.
seleções vão colocar, acredito firmemente
taurantes, bares e negócios serão apoiados
que Portugal pode vencer.
por todos nós enquanto nos recuperamos
juntos de tudo o que temos passado com a
MS: Será que a Seleção Nacional vai passar
o chamado Grupo da Morte?
MS: Agora que estamos a sair dos confina- pandemia. Vivam os negócios portugueses,
mentos provocados pela pandemia de Co- e força Portugal!
Acho que chegaremos em segundo lugar no
vid-19, qual a importância do Campeonato
Grupo da Morte, mas eles terão que lutar
da Europa e do sucesso de Portugal para os
muito com uma competição tão forte.
negócios da comunidade?
MS: Qual a sua equipa favorita e quem acha
que vai vencer?
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Milénio Stadium: Como se vai portar Portugal neste Euro 2020?

Fernando Ferreira
Remax Ultimate

MS: Qual a sua equipa favorita e quem acha
que vai vencer?

É muito importante para a comunidade
que Portugal se mantenha na competição,
mantém os negócios um pouco movimenAcredito e espero que Portugal tenha uma Há alguns, incluindo Portugal como bons
tados nos seus pátios. Mas tenha em atengrande chance de avançar para a fase final. candidatos, mas acredito que a Alemanha
ção que temos de continuar a obedecer às
Espero que ninguém se lesione durante a tem um plantel duro e forte.
restrições impostas pelo Governo Provinfase de grupos.
cial para combater o vírus.
MS: Agora que estamos a sair dos confinaGanhando ou perdendo, podemos comeMS: Será que a Seleção Nacional vai passar mentos provocados pela pandemia de Comorar, mas comemorar com cautela.
o chamado Grupo da Morte?
vid-19, qual a importância do Campeonato
da Europa e do sucesso de Portugal para os Atualmente somos campeões europeus e
Eu acredito que eles passarão do Grupo da
negócios da comunidade?
isso nunca vai mudar.
Morte, possivelmente nos quartos de final.

Milénio Stadium: Como se vai portar Portugal neste Euro 2020?

Samuel Gyeke-Amoako
Sporting FC Toronto

ção para as outras partidas. Se vencerem o
primeiro jogo, passam pelo Grupo da MorMS: Agora que estamos a sair dos confinate.
mentos provocados pela pandemia de CoPortugal é um dos favoritos para este torvid-19, qual a importância do Campeonato
neio. Com a experiência e qualidade da
equipa, qualquer coisa menos do que uma MS: Qual a sua equipa favorita e quem acha da Europa e do sucesso de Portugal para os
negócios da comunidade?
semifinal deve ser considerado um fracas- que vai vencer?
so.
A França continua a ser a favorita. No en- Com os efeitos mentais e financeiros da
tanto, algumas potências têm algo a dizer Covid e as restrições que impôs, acho que
MS: Será que a Seleção Nacional vai passar sobre isso. Alemanha, Itália, Bélgica, Es- as fases de reabertura da economia com o
o chamado Grupo da Morte?
panha com o recente surto de Covid -19 no desconfinamento e o início do campeonato
seu estágio podem ter os seus planos estra- não poderiam vir num momento melhor.
Uma difícil. Vencer o primeiro jogo contra
Isso dá às pessoas em geral, a chance de
gados.
a Hungria coloca a equipa numa boa posivoltar a alguma forma de normalidade.

Milénio Stadium: Como se vai portar Portugal neste Euro 2020?

vid-19, qual a importância do Campeonato
da Europa e do sucesso de Portugal para os
negócios da comunidade?

Espero e desejo que Portugal chegue à fase
final, mas falando de forma realista, acho Com medidas restritivas da Covid-19 a coque Portugal vai acabar nos quartos de fi- meçarem a ser levantadas, o campeonato
nal.
trará, de certo modo, um pouco de felicidade, vibração e normalidade, se quiser, à
cidade e à sua população. Será uma oportuMS: Será que a Seleção Nacional vai passar
nidade para as pessoas saírem da “prisão”
o chamado Grupo da Morte?
em que têm vivido e socializar uns com
Sim com esforço de equipe, jogando juntos os outros, enquanto exibem a sua cultura,
em vez de contar apenas com Cristiano Ro- espírito e sabor. Todas as bandeiras e canaldo
misolas das respetivas seleções saem, bem
como uma certa rivalidade, o que é uma
coisa maravilhosa de se ver. O Euro deste
MS: Qual a sua equipa favorita e quem acha
ano chega num ótimo momento para os fãs
que vai vencer?
que apreciam o belo jogo. E será uma oporEu gostaria que fosse Portugal, mas nova- tunidade para restaurantes e bares abrirem
mente acho que a França vai ganhar tudo. (com segurança) para seus clientes.
Cândido Faria
Remax Ultimate

MS: Agora que estamos a sair dos confinamentos provocados pela pandemia de Co-

Espero que nos devolva a boa vibração e,
especialmente, forneça um impulso financeiro para um setor que sofreu muito

nos últimos 18 meses. Para fãs de futebol e
aos seus amigos, especialmente os adeptos
portugueses, esta será uma oportunidade
para socializar, ver pessoas que não viam
há muito tempo e espero que comecemos
a sentir a vida normal novamente. O clima
de verão e o facto de se poder assistir aos
jogos ao ar livre, fugindo daquela ‘rotina
Covid-19’, uma cerveja e a atmosfera em
si vão ser um tremendo impulso para o humor das pessoas e a moral, acima de tudo.
Estou ansioso para encontrar velhos amigos e família, e apenas curtir um pouco da
vida ‘normal’ novamente. Claro que a melhor parte será se Portugal chegar à final.
Isso será a cereja no bolo. Espero que todos
gostem dos jogos e que este seja o começo
de tudo para nós. Vivenciando aqueles momentos que perdemos por muito tempo.
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Sonhos a pontapé
venham a ser também grandes futebolistas. O investimento feito ao longo das últimas
décadas está a dar frutos e hoje temos a disputar o Euro 2020 jogadores que foram formados nas escolas de futebol nacionais. Jogadores que conquistaram a Europa e o Mundo
do futebol. Que são reconhecidos pelo mérito, mas também pelo seu posicionamento na
sociedade enquanto pessoas.
Hoje as academias nacionais têm filiais espalhadas pelo mundo, que trabalham com os
jovens que, sendo portugueses, nasceram e vivem longe da terra dos seus pais ou avós.
Toronto tem tido uma atividade interessante na área da formação de futebolistas. Alguns
já deram o salto e estão a viver o sonho de serem jogadores de outras ligas, incluindo a
ortugal é hoje reconhecido no mundo do futebol pelo trabalho que as diversas aca- portuguesa. Nesta edição do Milénio Stadium que estamos a dedicar ao Euro 2020 paredemias de futebol têm desenvolvido. Com rigor, com exigência, mas transmitindo ceu-nos importante ouvir quem está próximo e ajuda a realizar sonhos.
Catarina Balça/MS
sempre valores essenciais à construção de grandes seres humanos, que se possível

Hoje é mais do que assumido que o talento só por si não chega. No futebol, tal
como em quase todas as áreas da vida, para além do fator sorte e do talento inato, é fundamental muito trabalho. E ainda é preciso aplicar aqui um velho ditado
português – “de pequenino se torce o pepino”. De facto, a técnica futebolística
trabalha-se desde cedo. Quando ainda mal podem com as botas, como se costuma
dizer, os pequenotes aprendem o que realmente interessa no futebol – o espírito de
grupo, o respeito pelo próximo, e ainda ficam a saber à custa de muito treino, que
ninguém nasce ensinado.

P

mento das operações sob as diretrizes provinciais e da Toronto Soccer Association,
temos simplesmente mantido uma presença administrativa, suporte técnico aos nossos jogadores através de formatos de Zoom
e comunicação constante com jogadores e
pais. Também reservamos um tempo para
atualizar nossas instalações em Brockton,
estender o nosso contrato de aluguer com
o Conselho Escolar do Distrito de Toronto
e aumentar a nossa presença nos media sociais e digitais.

Lisboa, é obrigado a cumprir todos os requisitos técnicos formais – o nosso diretor
técnico é escolhido pelo Sporting e todos os
nossos treinadores são sancionados, treinados e certificados pelo Sporting Clube
de Portugal e, por último, os jogadores de
toda a nossa academia são orientados pelos
regulamentos, normas, práticas e mesmos
princípios da formação da Academia do
Sporting em Alcochete, Portugal. O Sporting Clube de Portugal realiza em Toronto,
nas nossas instalações de Brockton Stadium, workshops anuais de treino, aulas
e clínicas de certificação com nossa equipa
técnica e jogadores.

dores como Cristiano Ronaldo, Quaresma,
Luís Figo, apenas para citar alguns. Esta
realidade tem sido um grande catalisador
do nosso crescimento e a razão pela qual
somos diferentes de outras academias locais. Por fim, o exemplo do nosso próprio
Lucas Dias, recentemente convocado para
a seleção canadiana, mais uma vez transpira o nosso sucesso e muitas conquistas.
Razão pela qual o Sporting FC Toronto
foi escolhido como a Melhor Academia
do Sporting Clube de Portugal, em todo o
mundo.

MS: É sabido que é essencial um bom trabalho na área da formação para garantir
que Portugal continue a destacar-se no
mundo do futebol. Como tem sido desenvolvido esse trabalho na vossa escola?

quando fomos campeões do mundo sub- Durante a pandemia tem sido muito difícil.
20, em Riade, em 1989 e em Portugal, em Foi necessário vender o edifício sede para
1991.
sobreviver. A recuperação está em marcha
e a Casa SLB Toronto, com mais de 50 anos,
A conquista do campeonato europeu em
irá continuar a ser o ponto de encontro
2016 e a quantidade de jovens talentos
para benfiquistas e toda a comunidade.
existente neste momento atrai certamente
mais jovens para a prática do futebol.
MS: O que espera do resultado da seleção
nacional no Campeonato da Europa deste
MS: Que tipo de apoios têm recebido por
ano?
parte dos clubes que vos dão também o
nome?
A seleção tem atletas com capacidade para
ser novamente campeã. O grupo onde esO apoio do SLB tem sido ao nível técnico e
tamos inseridos é difícil, mas estou conviclogístico. O SLB tem mais de 300 Casas do
to que iremos vencer.
Benfica, a de Toronto é a número 1 fora de
Portugal e a número 6 no mundo Benfica. A
relação com a sede em Lisboa sempre foi de
estreita colaboração a todos os níveis.

MS: O que espera do resultado da seleção
MS: Que tipo de apoios têm recebido por nacional no Campeonato da Europa deste
José Maria Eustáquio
parte dos clubes que vos dão também o ano?
Sporting FC Academy Toronto e
MS: Considera que o desempenho da sele- nome?
Com o coração a marcar-nos a camisola,
Cambridge
ção nacional de futebol, ainda campeã euO único compromisso do Sporting clube de obviamente queremos que Portugal erga
ropeia, tem ajudado a cativar mais jovens
Portugal, conforme estabelecido no nos- mais uma vez o troféu de campeão. Estar no
para a prática desta modalidade?
so protocolo, é proporcionar orientação/ Grupo da Morte com Hungria, Alemanha e
Milénio Stadium: É sabido que é essencial
um bom trabalho na área da formação para Sem dúvida que os recentes sucessos da princípios de coaching estruturado e opor- França será muito difícil de seguir para a
garantir que Portugal continue a destacar- seleção nacional de Portugal, como o cam- tunidades de desenvolvimento de jogado- segunda fase. Crucial é a vitória de Portugal
-se no mundo do futebol. Como tem sido peonato do Euro 2016, têm manifestado um res em Portugal para os jovens jogadores no primeiro jogo contra a Hungria. Conseguir isso é crucial. O eventual vencedor
desenvolvido esse trabalho na vossa esco- maior interesse dos jovens pelo ‘futebol’, que se encontram no auge da grandeza.
virá deste grupo - ou Portugal ou França.
tanto para rapazes como para jovens. No
la?
nosso caso particular, também a evolução
MS: Como têm conseguido trabalhar duO Sporting FC Academy Toronto e Camdo Sporting. A FC Academy em Toronto e
rante estes tempos de pandemia?
bridge através do nosso Acordo de ProCambridge foi fomentada pela formação
tocolo com o Sporting Clube de Portugal,
em Alcochete de sucessos icónicos de joga- Tem sido muito difícil... Devido ao cancela-

A Benfica Soccer School implementou os
métodos da Academia do SLB no Seixal. O
sucesso deve-se essencialmente ao profissionalismo do diretor técnico João Oliveira,
técnico da formação Benfica, e aos treinadores e adjuntos da nossa comunidade. Infelizmente a pandemia obrigou a cancelar a
maioria das atividades. Em breve, voltaremos a funcionar em pleno.

José Luís Lopes
Benfica Soccer School / Toronto

MS: Considera que o desempenho da seleção nacional de futebol, ainda campeã europeia, tem ajudado a cativar mais jovens
para a prática desta modalidade?

MS: Como têm conseguido trabalhar duA prática do futebol em Portugal a nível
rante estes tempos de pandemia?
jovem evoluiu imenso desde há 30 anos,
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orientações de uma academia certificada miúdos forem a Portugal, é lá que ficam
uns dias. Nós também fazemos tudo para
que é a do Belenenses.
conseguirmos levar todos os anos equipas
a Portugal. Portanto, o que o Belenenses de
MS: Considera que o desempenho da selePortugal faz é ajudar-nos a conseguir que
ção nacional de futebol, ainda campeã euos jovens progridam, porque eles têm méropeia, tem ajudado a cativar mais jovens
todos e têm técnicos profissionais que nós
para a prática desta modalidade?
aqui não temos. Apoios materiais ou finanAcredito que sim. Tem ajudado e muito. ceiros, isso não há. Emprestam os direitos
Por exemplo o atual selecionador dos sub- de imagem, afinal somos filial de um clube
21, o Rui Jorge, é o patrono da nossa acade- que tem grandes pergaminhos, como é o
mia, foi ele que a inaugurou. Se não fosse caso do Belenenses.
a pandemia íamos trazê-lo cá agora no verão, mas pronto, não pode ser. Mas foi o Rui
MS: Como têm conseguido trabalhar duJoão Freixo
Jorge que nos orientou, programou… enfim
rante estes tempos de pandemia?
Peniche Os Belenenses Academy /
o desempenho destas referências e da nossa
Toronto
seleção incentiva os jovens a trabalharem Com esta situação da pandemia está tudo
mais um bocado. E vemos que miúdos que parado já vai para dois anos. Estamos numa
MS: É sabido que é essencial um bom tra- chegam aqui com 12, 13 anos a lutarem por situação bastante crítica. Agora quando
balho na área da formação para garantir títulos e a aperfeiçoarem-se cada vez mais. tudo reabrir não sei o que se vai passar. Os
miúdos e os pais têm andado desligados
que Portugal continue a destacar-se no
uns dos outros, embora vá havendo alguns
mundo do futebol. Como tem sido desenMS: Que tipo de apoios têm recebido por
contactos, mas é uma coisa mínima. De
volvido esse trabalho na vossa escola?
parte dos clubes que vos dão também o
qualquer maneira o nosso trabalho vai conA nossa Academia tem uma parceria com nome?
tinuar, só não sabemos qual vai ser a adeo Belenenses de Portugal, somos aliás uma
Os apoios que recebemos do Belenenses são e a resposta dos miúdos. Nós tínhamos
filial do Belenenses já há uns anos. O trasão mais à base de apoio técnico e se alguns vários escalões, cada um com o seu método
balho tem sido desenvolvido debaixo das

de trabalho, mas os miúdos andavam satisfeitos e estavam ocupados, com os pais
a apoiar.
MS: O que espera do resultado da seleção
nacional no campeonato da europa deste
ano?
Eu também fui futebolista, sei as fases por
que passamos. Um atleta de alta competição tem altos e baixos, mas penso que a
nossa formação tem trazido grandes frutos. E temos que lembrar o Carlos Queirós
que fez um trabalho muito importante. Foi
ele que começou as academias, insistiu na
necessidade de formação. E o trabalho que
vem de trás é que se projeta no futuro. E só
assim as seleções melhoraram muito e conseguem os resultados que temos tido. Penso que no Euro 2020 nós vamos ter uma boa
prestação, aliás como têm tido as seleções
todas. Temos tido seleções muito fortes em
todos os escalões. Eu sou um grande aficionado da nossa seleção, talvez a gente volte
a repetir o que fizemos há dois anos. Temos
matéria-prima para isso.

Please note our Showroom is currently closed for instore shopping
curbside pick-up will continue via with social distancing
Staff is on site and available to help you via phone and email
Monday to Friday from 11Am - 6PM & Saturday from 11Am to 5PM

451 Alliance AvENUE, Toronto | 1.877.389.7979
info@torontovanity.com | torontovanity.com
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Diane Reis, Philip Reis, Manuel DaCosta e José Carlos Silva. Créditos: Luciano Paparella Jr./Camões TV

Academia Gil Vicente FC de Toronto

Mais um jovem a caminho do futebol português
A Academia Gil Vicente FC de Toronto,
liderada pelo dinâmico José Carlos Silva, tem desenvolvido o seu trabalho,
apesar de todas as dificuldades e condicionalismos causados pela pandemia
de Covid-19. Os jovens naquela Academia trabalham, com o apoio da Direção,
dos treinadores e das suas famílias, para
tentarem atingir os seus maiores objetivos que, muitas vezes, são verdadeiros
sonhos – ser jogador de futebol profissional e se possível em Portugal sem
perder de vista o respeito pelo próximo
e a humildade que o presidente/mestre
Zé Carlos tanto insiste ser essencial na
formação de um bom profissional.

N

o Here’s The Thing desta semana
Manuel DaCosta dá-nos a conhecer
o trabalho desenvolvido pela academia Gilista e apresenta-nos o Philip Reis
– a mais recente estrela do Gil Vicente de
Toronto que, à semelhança do que já tem
acontecido com outros colegas, em breve
partirá para Portugal, onde vai continuar
a sua formação integrando a equipa de ju-

niores da equipa da casa mãe em Barcelos.
Manuel DaCosta: Como têm vivido estes
tempos de pandemia?
José Carlos Silva: Desde que surgiu este
problema a nível mundial, temos seguido à
risca as orientações que vêm do Governo e
dos responsáveis de saúde – parámos; começámos; parámos outra vez e já há algum
tempo que temos trabalhado a nível interno. Temos estado em contacto com os pais,
os atletas, tudo o que é o nosso grupo, que
funciona como uma família. É uma mágoa
para mim não ver o desenvolvimento da
Academia, as crianças, os próprios pais…
tudo isso faz falta.
MDC: Philip, porque decidiste que querias
ser jogador de futebol?
Philip Reis: Sempre foi um sonho. Jogar futebol em Portugal porque é diferente - é o
meu país do futebol. É o meu sonho.
MDC: És um rapaz que também é canadia-

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

no, se o Canadá te pedisse para jogares na
seleção nacional tu aceitavas?

É diferente, mas eu gosto muito.

PR: Sim, se tiver essa oportunidade, aceito. MDC: José Carlos é muito bom ver pessoas
com sucesso e em desenvolvimento nas
academias. Pessoas, como o Philip, que têm
MDC: Já estiveste em Portugal umas sea oportunidade de ir atrás dos seus sonhos.
manas, a ver o sistema de trabalho. IntePorque realmente a percentagem de jogagraste-te da melhor forma no Gil Vicente.
dores que têm oportunidade de chegar às
Gostaste da experiência?
Ligas mais altas é baixa. O que é que um joPR: Sim, gostei da Academia de lá, na ci- gador tem que ter e o que é que vocês veem
dade de Barcelos. Estou confortável, lá. As num jovem para puxarem por ele de modo
pessoas receberam-me bem, tudo está bem a que tenha oportunidade em Portugal?
organizado. Tenho que agradecer ao Sr. Zé
JCS: Uma casa constrói-se de baixo para
Carlos por esta oportunidade – por ir a Porcima. É preciso começar por dar bases, dar
tugal e por vir aqui. Estou muito feliz.
orientação aos miúdos sobre o que é o futebol, do que é o poder do choque, o poder de
MDC: A tua carreira é de guarda-redes, elevação, jogar em equipa e o que é ser uma
que é uma posição que não é fácil – há mui- pessoa dentro e fora do futebol.
ta competição para o lugar, e o foco está
sempre muito guarda-redes. É uma posiMDC: E as academias funcionam por amor
ção de muita pressão. Porque escolheste
ao futebol ou por amor ao dinheiro?
ser guarda-redes?
JCS: Eu vou falar como presidente e pela
PR: É uma posição diferente. Gosto muito.
família gilista que me rodeia – nós é por
Os outros jogadores procuram marcar goamor. Trabalho voluntário. A vontade de
los, eu tenho que defender e evitar os golos.
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lançar um miúdo e permitir que ele tente realizar o seu sonho. É o caso do Philip.
Quando ele me bateu à porta eu disse isto
ao pai, à mãe e ao miúdo – “o Philip comigo
e com a Academia do Gil Vicente vai a Portugal. Vai ser feito tudo para que ele se sinta
à vontade e faça o que deve fazer para atrair
os treinadores”.

pados com as publicidades e aparecerem
nas revistas do que se dedicarem, como se
deviam dedicar, ao futebol?

JCS: Eu costumo dizer que “pela aragem
se vê quem vem na carruagem”. Eu quando vi o Philip vi paixão, responsabilidade,
empenho e uma pessoa muito concentrada
naquilo que quer. Ele próprio me disse que
“enquanto não conseguir os meus objetivos de chegar ao topo é estudar, comer,
dormir e treinar”. Só assim é que um atleta
chega à alta competição. Para além disso
o Philip tem qualidade. Tem uma margem
de crescimento incrível. Ele tem 17 anos,
vai ser dois anos júnior, vai trabalhar com
treinadores profissionais e com eles ele vai
aprender. E eu digo-lhe que não pode perder a humildade, o respeito e o riso.

MDC: O José Carlos, defende muito a importância de não se abandonar a educação,
a escola. Para garantir o futuro. Para ti os
estudos também são importantes?

PR: O Cristiano Ronaldo tem dinheiro e
tem a preocupação de ajudar muitas pessoas e trabalha muito. Mas há outros jogadores que quando têm algum dinheiro só
querem festas. Eu o que quero é jogar futebol. Mesmo quando tiver dinheiro o trabaMDC: Mas o que é que te fez fazer essa afir- lho vai continuar.
mação? Que qualidades viste nele?

PR: Sim porque a maior parte dos jogadores não faz assim tanto dinheiro e no fim da
carreira (38 anos, mais ou menos…) precisa de fazer alguma coisa. Temos que olhar
para o futuro para lá do futebol.
MD: Qual é o jogador que mais admiras e
que é para ti um modelo?

PR: Para mim é o Claúdio Ramos que foi
jogador do Tondela e agora é do Porto. Porque mesmo ele não é o jogador mais alto,
MDC: Philip, quando vês jogadores como mas tem um coração para o futebol enoro Ronaldo e outros que assinam contratos me. Ele é uma máquina no campo, sem ser
multimilionários, achas que o dinheiro está muito alto. Ele tem a minha altura.
tomar conta deles, no sentido em que, por
causa do dinheiro, eles estão mais preocuMDC: E os teus pais apoiam-te nesta tua

decisão de seres jogador de futebol?

15

MDC: E há integridade no mundo do futebol profissional?

PR: Sim eles apoiam muito. Sem eles eu
não estava a ter esta oportunidade. E eu te- JCS: Não. Para mim há interesse. Quando
eu vejo um empresário a ganhar 60 milhões
nho que lhes agradecer por isso.
por transferência de jogadores… acho uma
ofensa à pobreza.
MDC: José Carlos como vês o futuro das
academias de futebol em Toronto? Depois
MDC: Portugal vai começar agora o Euro
da pandemia vão continuar a crescer?
2020. Philip o que achas que a nossa seleção
JCS: Em primeiro lugar depende de quem
vai fazer neste campeonato?
está à frente da academia. A sua Direção, os
seus membros. Porque isto é como uma em- PR: A equipa tem muita qualidade. Temos
presa, tem que haver rigor. Não vai ser fácil jogadores novos, como o Bruno Fernandes,
porque há muita gente que perdeu os seus Ruben Dias… quando eles ganharam em
empregos ou está a ganhar muito menos. 2016 a equipa não era tão boa. Mas não vai
Há muita gente com dificuldades financei- ser fácil. O grupo tem a Alemanha, a Franras. Isso vai afetar um bocado o trabalho das ça, a Hungria… não vai ser fácil. Temos que
academias. Por isso há que saber gerir para ganhar todos os jogos.
que quando surge um problema desta natuTranscrição: Catarina Balça
reza estarmos preparados para o enfrentar.
MDC: Achas que as equipas de futebol que
têm academias em Toronto deviam suportá-las financeiramente?
JCS: Eu já tive oportunidade de dizer isto na
cara de um presidente de um clube – acho ridículo que nós que estamos aqui a promover
o nome do clube ainda tenhamos que pagar
para usar o nome e o emblema. Acho que o
nosso problema aqui é a falta de união – a nível de clubes, associações ou academias. Se
houvesse união nós éramos mais fortes.

canal 659
1-866-797-8686

Bell Fibe 659
Rogers Cable 672
Ignite TV 880

Veja a entrevista na íntegra
este sábado, dia 12 de junho,
na Camões TV, às 21h.
Siga-nos nas redes sociais @camoestv

canal 672
1-888-764-3771

canal 880

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

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

Com Nuno Miller
Seg-Sex 7h

Seg-Sex 11h

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

Muita animação, juntando a melhor música
para o seu regresso a casa e uma variedade
de informações que não pode perder.

A vida e obra de José Cid está, desde março
deste ano, em exposição no Museu do Vinho
da Bairrada, em Anadia, um concelho onde o
cantor vive há já várias décadas. Venha connosco até à apresentação e inauguração desta exposição!

Seg-Sex 14h

Seg-Sex 18h

Sáb 14h30

No Timeline desta semana, Adriana Marques e Catarina Balça vão dar bons momentos aos fãs de automóveis, mostram-nos um vídeo bem caricato de uma
mulher a lutar com um urso e ainda nos
dizem que está agora no top 5 das mais
ouvidas no Spotify.

Manuel DaCosta conversa esta semana com
o responsável pela Academia do Gil Vicente
de Toronto, José Carlos e com o jovem jogador Philip Reis. A importância da formação
e o contributo dos portugueses em Toronto
para o futebol nacional são os principais temas da conversa.

No episódio de hoje do Body&Soul vamos conhecer a Shantala, a terapia que nos ensina
a aplicar técnicas de massagem em bebés.
Ficamos a saber tudo com a terapeuta materno infantil Denise Gurgel.

Sáb 18h

Sáb 21h

Dom 16h

- Jonathan Margarido já pisou o palco do
Got Talent Portugal duas vezes. Formado
em gerontologia, e com mestrado em Gestão de Equipamentos Sociais, é na música e
na interpretação de musicais que Jonathan
encontra a sua grande paixão.

Esta semana recebemos a atriz brasileira
Erika Januza para uma conversa super
animada.
Histórias e emoções você encontra no Espaço Mwangolé. O seu ponto de encontro, mesmo distante da sua terra natal.

The future of the CNE & Ontario Place…
Mammoliti & Nigro will give you a new
perspective on what to expect with these
two venues. We will delve into the past
and the issues that both landmarks have
endured. As tax payers, you need to know
how your tax dollars are spent when it
comes to these historic landmarks. Will
these venues ever open again as we once
knew them?

Dom 17h

Dom 18h30

Sex 19h30

SUBSCREVA HOJE!
Bell Fibe 659 | 1-866-797-8686

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO
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Rogers Cable 672 | 1-888-764-3771

Rogers Cable - canal 672
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Vincent Black
Opinion

Soccer the simplest of all sports that
anyone can play where all you need is a
ball and a couple of items that will represent a net has become the greediest of
all sports not only here in our neighborhoods but globally as the world can all
relate to the game of soccer.

M

Créditos: DR

The
Business
of Soccer…
opening games for the European Cup and
sales of merchandise have gone through the
roof. Any youth or even adults who have
any interest in the game of soccer will be
caught up in this wave and will purchase
a sweater, flag or any item that represents
that particular country that will be competing in this year’s European Cup.
It used to be that hockey, baseball and
football were the team sports that had an
expense entry level for kids to play, but the
global marketing of soccer has surpassed
many of these sports in many communities. Soccer has caught up as a sport that
has always lagged behind, but today the
game of soccer is the number one producing sport worldwide.
Among all these global soccer leagues
there is talk of creating a new Super League
that would generate even more global
dominance and money. This league is
meant to be a supplementary competition
to each club’s domestic league, similar to
how the UEFA Champions League operates now. The difference is that the core
ESL teams would not have to qualify to
compete, as they do now. Under current
Champions League rules, for instance, the
top four Premier League teams qualify each
year to enter the Champions League group
stage. With the Super League, the 15 founding members would be involved annually,
with five teams able to qualify on an annual
basis. The standard for qualifying has not
been explained.

any of us who have children either
boys or girls and the minute they
can kick a ball around we find ourselves putting these kids into organized
soccer camps and leagues. But before these
kids can play and have some fun, we as parents or guardians need to fork out money
to cover them playing and yes, we have to
buy them a uniform and the proper shoes
needed to play soccer on an open field. Before these young kids start to kick that ball
around, we could be out hundreds of dollars.
Because this is a global game where many of
us can relate to, especially when our country of origin has representation either in the
European Cup or the World Cup or the Premier League…l can go on and on with the
multiple of leagues that exist today.
This global soccer awareness has created
a lucrative business when it comes to the
game of soccer. The marketing that is done
by many of these global leagues is second to
none with their club memorabilia and other
Why is the super league happening?
ancillary sporting paraphernalia. Global
Money would be the easiest answer.
sales of soccer gear are in the billions and it
keeps on getting bigger and bigger as time Guaranteed involvement in a lucrative
goes on. This week on June 11, 2021 is the competition that would, by definition, be

competitively prestigious is an obvious
lure for all involved, as well as that the
20 clubs would not have to share revenue
with myriad teams involved in Champions
Leagues’ qualifying rounds and UEFA itself. Champions League payouts total an
estimated $2.4 billion annually. The Super
League clubs expect they’ll generate more.
J.P. Morgan has agreed to underwrite an
initial $4.2 billion according to sources in
the game, with a possibility that outside
investors will be offered the opportunity to
participate.
Money…Money…Money
Money is driving this simple game of soccer to a level that is beyond imaginable…
this new Super League’s financial projections are staggering and are at the heart
of the breakaway league. With reported
guarantees to clubs in this new league of
3 to 5 billion euros, or approximately $4.2
billion, with projected paydays growing to
at least 10 billion euros or $12 billion…for
each team over the course of the leagues’
first commitment period, which would last
at least 23 seasons.
Forbes has estimated that soccer teams
are the wealthiest of sporting franchises
anywhere on the globe and other sporting
teams whether football or baseball don’t
even come close to the estimated value of
these teams…let me give you some context
as to the value of the top five teams….
Barcelona
Real Madrid
Bayern Munich
Manchester United
Liverpool

$4.76 Billion
$4.75 Billion
$4.22 Billion
$4.2 Billion
$4.1 Billion

When you take an even closer look at
the business of soccer it becomes clear that
the wealthiest clubs have a big advantage
over their competitors because they are
global brands, which allows them to generate more revenue outside their home
market from sponsorships, merchandise
and broadcasting. The prime example is
Manchester United, the most valuable club
in the world, worth $1.84 billion. Man. U’s
Club TV channel is shown in over 192 million homes. The club claims 333 million
followers and 139 million core fans. Beginning next season Man U will have a new
shirt sponsorship with Aon that will bring
in $34 million a year over four years, 5%
more than its current deal.
The soccer industry is the most valuable
in all of sports. With such large and diverse
revenue streams, it certainly captured
the attention of us all…. where you can’t
have the biggest sport in the world without making major money merchandising
everything possible. The soccer industry
pulls in billions of dollars selling items from
video games, action figures, jersey’s, hats,
shirts and so much more.
This tidal wave has captured the attention of many of us including myself and has
gotten me not only to buy soccer mechanize, but l wear it proudly and l will continue
to support this sport…Why…. that’s a great
question. One final comment and observation regarding this game …. Whether you
are involved in this sport as a fan, competitor, or just an admirer – having dropped
a few dollars in purchasing merchandise,
many have absolutely no regret.
Enjoy cheering on your favourite team.

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe 659
1-866-797-8686

17

Rogers 672
1-888-764-3771

880

CAMOESTV.com

18

mileniostadium.com

11 a 17 de junho de 2021

Créditos: DR

MILÉNIO | CAPA

Escolher a cor das nossas vidas ...
Cristina Da Costa
Opinião

Olá, olá,
Espero-vos bem e, acima de tudo saudáveis.
ntem celebramos o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas espalhadas pelo nosso mundo. Espero que tenha desfrutado e
que, acima de tudo, nunca desvalorize a
nossa pátria, porque apesar de estarmos
num país que tão bem nos acolheu, o nosso
sangue Luso grita sempre mais alto.
Neste mês de junho também se celebra

O

o Orgulho Gay, e por isso mesmo decidi
deixar aqui um resumo para que os nossos
leitores percebam que cada um de nós tem
direito de “pintar a vida com a cor que deseja” sem ser julgado ou maltratado.
É tempo de abrir a mente e procurar caminhos mais suaves, com menos turbulência.
Orgulho LGBT é o conceito segundo o
qual lésbicas, gays, transgenders e bissexuais por vezes, outros grupos tipicamente
ligados à comunidade LGBT, como pessoas
intersexo devem ter orgulho de quem são e
da identidade que possuem como parte de
LGBT.
A palavra orgulho é neste caso como um
antónimo de vergonha que foi usada ao
longo da história para controlar e oprimir
indivíduos LGBT+. Orgulho neste sentido
é uma afirmação de cada indivíduo e da
comunidade como um todo. O moderno

movimento de orgulho gay começou após
a Revolta de Stonewall em 1969, quando
homossexuais em bares locais enfrentaram
a polícia de Nova Iorque durante uma rusga inconstitucional. Apesar de ter sido uma
situação violenta, deu à comunidade até
então “underground “o primeiro sentido
de orgulho comum num incidente muito
publicitado. A partir da parada anual que
comemorava o aniversário da Rebelião de
Stonewall, nasceu um movimento popular
nacional e, atualmente, muitos países em
todo o mundo celebram o orgulho LGBT+.
O movimento vem promovendo a causa dos direitos LGBT pressionando políticos, registando votantes e aumentando
a visibilidade para educar sobre questões
importantes para a comunidade LGBT+. O
movimento de orgulho LGBT+ defende o
reconhecimento de iguais direitos e bene-

fícios para indivíduos LGBT. O movimento
do Orgulho LGBT tem três premissas principais: que as pessoas devem ter orgulho da
sua orientação sexual e identidade de género; que a diversidade é uma dádiva; e que a
orientação sexual e a identidade de género
são inerentes ao indivíduo e não podem ser
intencionalmente alteradas.
Vamos então deixar o preconceito de
parte e avançar rumo a um arco-íris colorido onde por vezes também caem umas
horas de chuva para nos refrescar.
É o que é e vale o que vale.
Fiquem bem, muita saúde e não se esqueçam de continuar a cumprir com as
normas de segurança.
Bom fim de semana,
Até já,
Cristina

!
á
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Proteja-se a si e aos outros

Tome a vacina contra a COVID-19
quando chegar a sua vez.
Saiba mais: toronto.ca/COVID19

mileniostadium.com

Editorial

MILÉNIO | CAPA

11 a 17 de junho de 2021

19

English version

Soccer
Balls
Soccer “the beautiful game”. It is played
by 250 million players in over 200 countries making it the world’s most popular
sport. 4 billion fans watch soccer regularly and its popularity is supposedly due
to its universally positive experience and
its ability to bring people and world’s cultures together.

B

eginning June 11 to July 11, the UEFA
Euro 2020 will be played having been
postponed from 2020 due to Covid-19.
11 European cities will host games with Portugal being in Group F. As the defending
champion, Portugal will play its first game
on June 15th against Hungary. In analyzing its chances, Group F is an appropriate
grouping with many predicting that the
team will not qualify past the first round.
The tendency is to agree with the prognosis because as a team, the qualifying results
have not been of sufficient quality to make
the squad a winner. Portugal is relying on a
coach who should have retired after France
and who creates as much excitement as eating a wrinkled peach.
The old legs under Ronaldo will not
keep up with the younger stallions and we
should expect to see Mr. Excitement fall
to the ground often, because he requires

a rest. Although he has been a fixture on
the Portuguese National Team, he’s well
past his prime but continues to create an
illusion that he still leads the team. Portugal will implode as the Maple Leafs did because there is no heart in the horses which
are more interested in looking good than
playing well. But why should they sacrifice for the honour of Portugal? None of
them need any more money as soccer has
become a trading commodity instead of a
beautiful sport. Players are no more than
puppets traded in a foreign exchange by
greedy teams and agents without consideration for the human aspect of the person
who kicks the ball. The sport has become
a form of slavery where bodies are viewed
as a dollar sign.
The world expects players to be loyal to
team and country, but how can this happen when the player knows not where
he will be tomorrow? Imaging, marketing and people such as Jorge Mendes and
Jose Mourinho who can’t kick a soccer ball
but dictate the value of a man or woman
using phobias of fear to control the spirit
of individuals who sacrificed all to reach
the major leagues. “The beautiful game”
and “Fair Play” are monikers adopted
by a world, often promoted to describe a

Também estamos disponíveis na

game which no longer exists. The beautiful
game and fair play are part of a competitive sport where fans have become a force
which spouts all the negative terminology
the world abhors. Destructive forces have
taken over the sport, including the organizational leadership where corruption has
permeated every aspect of the sport. Will
integrity ever return to the game? No!
The unfortunate aspect of “No” is that we
continue to teach children who love soccer
that their dream can come true. This positive vision should be tempered by those
who teach that enjoyment of the game will
only happen until the player gets into the
tentacles of agents and team owners.
Fair competition, respect, friendship,
team spirit, equality, drug free sport, respect for written and unwritten rules such

as integrity, solidarity, tolerance, care, excellence and joy are building blocks of fair
play as they are of life itself. The interpretation of each block has been blurred by
greed and winning at all costs.
On June 11 Euro play begins. All fans
with their little flags hanging from cars will
express themselves as fake patriots until a
game loss which will cause fans and pundits to come up with every excuse available
other than that Portugal just was not good
enough this time. Let’s celebrate Portugal
as a cultural icon in the world, regardless.
Maybe the ball should be in the shape of a
cube so Ronaldo could use it as a seat.
Be Well.
Manuel DaCosta/MS

, para todo o Canadá,aos domingos, entre as 10 e o meio-dia
Esta semana
Lembramos como correu o dia de vacinação dedicado à comunidade portuguesa em Davenport
Conhecemos Noble que canta, é Fidalgo de nome e determinado
por natureza
Viajamos pela vida e obra de José Cid numa exposição que pode
ser vista na Anadia
Conhecemos a triste realidade da crise dos restaurantes de
Toronto
Analisamos os temas da atualidade em mais um
Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de
Bem-Vindos a Beirais

O futuro
da rádio

Sou um dos maiores poetas portugueses que alguma vez pôs a
caneta no papel. Sou definitivamente o maior poeta com dois
olhos. Prolífico, criativo, crítico, filosófico, moderno - eu era todas
essas coisas. Eu sou o Fernando Pessoa.
As últimas palavras que escrevi antes de morrer foram: "Não
sei o que o amanhã trará ..." Eu deveria ter ficado porque, oito
décadas depois, o amanhã trouxe algo prolífico, criativo, crítico,
filosófico e moderno - CamõesRadio.com.
Descarregue a aplicação da App Store para o Google Play - é grátis!
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Gay Pride Month
de Toronto foi exemplo disso e a parada
que deveria acontecer no final de junho vai
decorrer apenas online.
O Toronto Gay Pride é uma das maiores
celebrações do género na América do Norte
e hoje é um dos grandes eventos culturais canadianos e da cidade de Toronto. Começou em 1981 e desde aí que tem
vindo a crescer e a ganhar importância, a
nível nacional e internacional. O centro do
festival é a Church e a Wellesley Village,
enquanto a parada acontece ao longo da
Yonge Street, Gerrard Street e Bloor Street.
As celebrações dos direitos da comunidade 2SLGBTQ+ começaram pela primeira vez em Nova Iorque. Na época, o bar
Stonewall, um ponto de encontro para esta
comunidade, era um local conhecido também pelos conflitos entre gays e polícia.
Os incidentes provocaram manifestações
celebrar 40 anos, o Pride Toronto violentas e desde então que a comunidade
acontece este ano de forma virtual. 2SLGBTQ+ foi intensificando a luta pelos
Sem surpresas, a pandemia obrigou seus direitos.
Esses episódios de Stonewall são cona maioria das organizações a cancelar ou
a alterar os seus planos. O hastear da ban- siderados o início da história da luta dedeira com as cores do arco-íris na Câmara sta comunidade pela igualdade. Até agora

Junho é o mês do orgulho, uma época
em que milhares de pessoas em todo o
mundo pintam a cidade com as cores
do arco-íris. O mês é para celebrar
a comunidade 2SLGBTQ+, que inclui
pessoas que se identificam como two
spirits, lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros, queer, bem como uma série de
outros géneros e identidades sexuais. O
mês do orgulho é festejado anualmente
em homenagem às manifestações de
Stonewall, que ocorreram na cidade de
Nova Iorque em junho de 1969. O termo
two spirits refere-se a uma pessoa que
se identifica como tendo um espírito
masculino e outro feminino e é usado
por alguns indígenas para descrever a
sua identidade sexual, de género e/ou
espiritual.

A

Cartaz oficial das celebrações dos 40 anos do orgulho gay.

existem 30 países no mundo que legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo género. A Dinamarca foi o primeiro país
do mundo a fazê-lo (1989), o Canadá autorizou o casamento entre pessoas do mesmo género em 2005 e cinco anos depois foi
a vez de Portugal.
No Canadá os casais do mesmo género
obtiveram a maioria dos seus direitos legais
de casamento em 1999, quando os governos federal e provincial reconheceram esse
direito. Mas só em 2003 é que o casamento
entre pessoas do mesmo género se tornou
legal em nove das 13 províncias e territórios
do país. Em 2005, a legislação entrou em
vigor em todo o país. Em 2006, os legisladores chumbaram uma tentativa do Partido Conservador, que na altura estava no
poder, para reconsiderar a questão e tudo
ficou como tinha sido aprovado em 2005. A
Costa Rica foi um dos últimos países a entrar para a lista daqueles onde o casamento
entre pessoas do mesmo género é legal,
algo que aconteceu apenas em 2020.
A bandeira arco-íris, que hoje se tornou
no principal símbolo desta comunidade,
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surgiu pela primeira vez em 1978. As oito
linhas horizontais foram criadas por Gilbert Baker, uma drag queen que se identificava como gay. Baker atribuiu a cada uma
das cores um significado: rosa simboliza
sexo; vermelho representa a vida, laranja
significa a cura, amarelo representa a luz
do sol, verde a natureza, azul significa a
arte, roxo a harmonia e lilás o espírito.
Este ano na celebração dos 40 anos de
Pride Toronto 2021 a organização está a
promover 70 eventos individuais que incluem mais de 130 artistas 2SLGBTQ+,
14 grupos de festas e sete programas de
comités comunitários. Apesar de lhe chamaram o mês do orgulho, a maioria dos
eventos acontece nas duas últimas semanas do mês, entre 18 e 27 de junho. A parada
virtual acontece a 27 de junho, mas este ano
sem o tradicional desfile de pessoas na rua.
Joana Leal/MS
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O “Congresso das Direitas”!
Luis Barreira
Opinião

Há cerca de duas semanas atrás realizou-se em Portugal um denominado
“Congresso das Direitas”, promovido
por um tal “Movimento Europa e Liberdade”, cuja sigla “MEL” não adoçou as
relações entre os partidos políticos intervenientes!

M

au grado a utilização das expressões
históricas de esquerda e direita,
para caracterizar ideologicamente
os partidos políticos atuais, que pouco ou
nada têm a ver com a sua utilização original
durante a Revolução Francesa (séc XVIII),
continuarei no entanto a utilizá-las para
melhor identificação aos usos atuais.
De facto, a designação de partidos políticos de direita ou de esquerda atinge hoje
um vasto leque de opções ideológicas e de
sistemas políticos, que vão desde o maior
radicalismo à aproximação do “centro”,
“centro-direita e “ centro-esquerda”, que
adjetiva igualmente um posicionamento político-partidário que nem sempre é
coincidente com as siglas públicas utilizadas pelos partidos ou movimentos sociais.

No referido “Congresso das Direitas” podemos visualizar o que antes afirmei.
Participaram nessa reunião vários partidos políticos portugueses representados na
Assembleia da República, nomeadamente:
PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, com
claros objetivos eleitorais de aproximação
entre eles, na disputa das próximas eleições
contra o atual maioritário Partido Socialista.
O PSD (Partido Social Democrata), com
grandes dificuldades de afirmação interna
do seu dirigente e que recusa publicamente ser um partido de direita, insistindo ser
do “centro”, o que legitima a crítica e fuga
de alguns dos seus correligionários para
formações partidárias declaradamente de
“direita” ou a formação de novos movimentos mais adequados à sua leitura politica. Noutro sentido, o atual dirigente do
PSD está convicto que a maioria dos eleitores do PS encontram-se no “centro” e
qualquer abertura com os partidos à sua
direita acabará por desviá-los do PSD e
criar condições para entendimentos orçamentais e eleitorais entre o PS e os partidos
à sua esquerda. Razão porque não modifica
a sua posição.
O CDS (Centro Democrático e Social),
partido claramente da direita conservadora, dirigido por um jovem presidente
amplamente criticado pelos seus pares e
cujas estimativas eleitorais rondam o seu
desaparecimento da cena política nacio-

nal, utiliza a sua colagem ao PSD para mais
facilmente poder vir a ter acesso ao poder
indispensável à sua existência e o seu argumento político, enquanto partido da
oposição, baseia-se fundamentalmente ao
comentário dos fait-divers.
A IL (Iniciativa Liberal), um jovem partido que assume um liberalismo ideológico,
ainda em “refrescamento” entre as ideias
de um John Rawls e de um Robert Nozick,
na procura de um eleitorado pouco habituado às ideias liberais no combate político,
tenta estabelecer pontes entre os partidos
considerados de “direita,” na procura de
um lugar no circuito do poder.
O CHEGA, partido que se exibe como
pertencente a uma “direita” radical, utilizando como argumentação a denúncia de
todas as falhas da democracia portuguesa,
para tentar impor as suas ideias na sociedade portuguesa e amedrontar eleitoralmente
os dirigentes dos restantes partidos de “direita”, se estes não assumirem igualmente
as mesmas posições públicas e o aceitarem
como parceiro de próximas coligações eleitorais, tem gerado algum desconforto entre
os outros dirigentes, sobretudo pela perspetiva de vir a obter alguns bons resultados
eleitorais, evidenciados por alguns recentes estudos de opinião.
Assim, o “Congresso das Direitas” acabou por não endireitar coisa nenhuma até
que o “tira-teimas” das próximas eleições
permita rever a estratégia de cada partido
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ou, caso haja entretanto transformações
nos cargos dirigentes do PSD ou do CDS, os
partidos de “direita” mudem de posicionamento.
Neste “Congresso”, (logo seguido de um
“Congresso do CHEGA”, que mais não foi
do que o exibir de outras figuras da extrema-direita europeia, para além do “saco
de gatos” em que habitualmente o seu dirigente transforma as reuniões do seu partido), mostrou que a direita portuguesa
anseia por um líder incontestado para conseguir afirmar-se na sociedade portuguesa.
Este “sebastianismo”, historicamente
inculcado nas mentalidades políticas destes dirigentes e envolto num nevoeiro de
ideias meramente tácticas, esconde o elemento fundamental capaz de atrair o eleitorado e qualquer promissor candidato a
liderar alguns destes grupos dispersos: a
ausência de um projeto de sociedade diferente e melhor para Portugal!
Será que, nas atuais circunstâncias, podemos ter melhor do que temos? Na falta
de filósofos e pensadores sociais que nos
indiquem melhor futuro o PS, enquanto
partido de prática social-democrata e situado ao “centro” do nosso sistema político,
continuará a granjear o apoio da maioria dos
cidadãos, desde que não cometa erros irreparáveis na sua governação. E alguns recentemente cometidos, pela sua implicação na
saúde dos portugueses e na nossa economia,
roçaram os limites da tolerância!...
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Ser português
é viver de olhos ancorados
ao alto mar, ansiar pela maré
de partir ou pela onda do regresso.

Entre a maré e a onda
Aida Batista
Opinião

Ano após ano, Portugal celebra-se como
país - cujas fronteiras são as mais antigas da Europa -, mas principalmente
como povo, derramado pelos mais variados cais do mundo (a que chamamos Comunidades), cantado na língua
do seu poeta maior - Camões. Por toda
esta geografia humana, esteja ela onde
estiver, se organizam eventos a que a
pandemia retirou a pompa com que habitualmente eram festejados, para se
remeterem a comemorações mais contidas, mas nem por isso menos sentidas.

P

ara quem, como eu, já passou o Dia
de Portugal num desses “Little Portugal” transplantado, que de “Little” só

tem o nome, sabe bem o quão importante é
lembrar o espaço berço averbado na nossa
certidão de nascimento. Os festejos, a cabo
das comissões que para o efeito se constituem, apesar de importantes, não são o que
mais nos toca. Funcionam, acima de tudo,
como um acelerador de memórias, porque
celebrar a Pátria é viajar até ao mais fundo de nós e deixarmo-nos invadir por tudo
quanto nos recorda a Portugalidade. E esta
passa por minudências a que poucos darão
importância, mas nos definem e remetem
para as raízes que deixámos e fizeram de
nós árvores de um tronco só, ou enxertadas
de ramos de outras famílias que soubemos
incorporar. Se o tronco deixou que seivas
alheias por ele corressem, as raízes, essas,
ficaram para sempre presas a um chão iniciático, onde o húmus se manteve intacto,
contrariando a decomposição a que as leis
da natureza o sujeitam.
Este permanece secreto e, de cada vez
que nele remexemos - porque composto do
nosso código identitário -, saltam as cores,
os sabores, os sons, os cheiros, os lugares,

as paisagens povoadas de imagens e de seres familiares, que na nossa mente desfilam
num rememorar de instantâneos, como
janelas voltadas para a alma de quem os
viveu.
É o multicolorido das flores campestres
com que se teceram guirlandas para casamentos e batizados; os sabores dos pratos
tradicionais cozinhados nos potes de ferro
fundido com as trempes assentes no calor
forte do brasido do chão; os sons dos leitos
das ribeiras ou das cascastas engrossadas
pelas invernias mais chuvosas; o coaxar
das rãs nas águas paradas dos charcos ou
o uivar do lobo em busca de presa fácil; o
cheiro a pão acabado de sair do forno ou o
da canela com que se desenhavam motivos
no arroz doce, segundo as festividades; o
rechinar da gordura da sardinha antes de se
deitar em cama de pão de milho ou da febra
acabada de cortar após o ritual da matança;
as pequenas leiras por onde se repartiam
as madrugadas de regos de água, à vez e à
hora a que tinham direito; as procissões a
desenharem carreiros em direção ao orago

do santo protetor, vestido de notas dos pagadores de promessas de regresso à terra;
as cantigas ao desafio das desfolhadas que
denunciavam letras e olhares libidinosos
a desejar o beijo a que o milho rei dava direito; as figuras castiças da aldeia mais conhecidas pela alcunha do que pelo nome de
batismo, a esconder intimidades estranhas
aos demais; as ruelas e becos que testemunharam alegrias, mas também angústias,
medos e muitas inecisões.
No fim, sentir que maré e onda se baralham no rendilhado do tempo e do espaço,
debatendo-se na cor sépia da espuma amarelecida pelo tempo. E, ao confundirmos o
que está a montante e a jusante, damos razão ao poeta que diz “ser a foz o sítio onde o
rio perde para mar”.
Seja qual for o olhar com que fitamos o
passado, é pela memória que regressamos
ao nosso chão e à velha casa onde as chaves
continuam escondidas debaixo do tapete.

tune in for a special presentation & celebration of portugal day
sunday, june 13, 2021 at 8:00pm
FPCBP.COM

Créditos: DR

Paulo Costa

PRESENTED BY

TREAT DAD TO OUR SPECIAL

FATHER’S DAY
BUNDLES

2 CAN DINE DELUXE

2 CAN DINE SIDE RIBS

2 Quarter Chicken Dinners + 1 Appetizer + 1 Slice of Pie
White Meat +1.80 Per Entrée

2 Third Rack Side Ribs Dinners

$
FOR

22

99

Coupon Code: DAD2CD
Valid June 14-27,
2021
*

*

$
FOR

*

20

99*

Coupon Code: DADRIBS
Valid June 14-27, 2021

Joe & Andrew Amorim
Toronto
590 Keele Street
(Keele & St. Clair)
416.760.7893

Vaughan
3737 Rutherford Road
(Rutherford & Weston)
905.264.4017

*Taxes, upgrades of sides and beverages extra. Valid in the dining room and walk-in take-out only at participating locations. Not valid on the mobile app, at swisschalet.com or on phone orders.
Maximum appetizer value of $7.99. Limit one (1) coupon per Guest per visit. Not valid in combination with any other offer, coupon or promotion. ®Registered Trademark of Recipe Unlimited Corporation.

mileniostadium.com

11 a 17 de junho de 2021

MILÉNIO | OPINIÃO

25

10 de junho, o desafio da esperança
na comunidade portuguesa em Toronto
Daniel Bastos
Opinião

Ainda que já consigamos vislumbrar a luz
ao fundo do túnel, os efeitos de isolamento social derivados do cenário pandémico global que vivemos há sensivelmente
dois anos, concorrem para que uma vez
mais as comemorações do Dia de Portugal no seio das comunidade portuguesa,
as mais genuínas manifestações de amor
à pátria lusa, decorram numa configuração mais simples e simbólica

C

omo no território nacional, onde o 10
de junho será assinalado oficialmente na Região Autónoma da Madeira,
sem comemorações no estrangeiro pelo segundo ano consecutivo, sendo que este ano
esteve previsto que acontecessem também
na Bélgica, as celebrações no seio da comunidade portuguesa em Toronto prosseguirão num modelo minimalista mas não menos afetivo. Antevêem-se portanto, uma
vez mais, comemorações simbólicas do Dia
de Portugal, com recurso às plataformas
digitais como meio de mitigar o isolamento social, assim como singelas cerimónias
presenciais onde o hastear da bandeira e
o entoar do hino nacional decorrerão com
poucas pessoas e regras sanitárias.
Na antecâmara das comemorações de
mais um 10 de junho, e perante o contínuo
impacto social da pandemia que entrava
o normal quotidiano das sociedades, urge

uma ampla reflexão aquém e além-fronteiras sobre o futuro da comunidade portuguesa em Toronto, tanto que persistem
os casos de dificuldades no seu movimento
associativo.
Dificuldades que se arrastam perante a
impossibilidade de realização de eventos
e iniciativas, como é o exemplo cimeiro do
Dia de Portugal, e que são em muitos casos
indispensáveis para a obtenção de receitas
que permitem custear o normal funcionamento das associações, como seja o pagamento da água, luz, rendas dos espaços ou
a sua manutenção.
O risco de fecho definitivo de diversas
associações no seio da comunidade portuguesa em Toronto é real, e é ainda agravado
pela problemática do envelhecimento dos
seus quadros dirigentes, da maioria dos
seus associados e da escassa participação
dos lusodescendentes.
Este risco de erosão associativo no seio
da comunidade portuguesa em Toronto só
não tomou ainda dimensões alarmantes,
devido ao espírito de engenho e solidariedade dos emigrantes, em particular, da
resiliência, dedicação, esforço e carolice
dos associados e dirigentes das associações
lusas, assim como dos seus patrocinadores
e empresários mecenas que têm dado um
contributo vital na sobrevivência do movimento associativo.
Este momento delicado que o movimento associativo atravessa, se por um lado demanda junto das autoridades governativas
das pátrias de origem e de acolhimento um
reforço de apoios extraordinários destinados às ações e projetos das associações,
por outro lado, impele que as forças vivas
do movimento associativo da comunidade

portuguesa em Toronto coloquem definitivamente em cima da mesa, não só, quando
a vida voltar a breve trecho a normalizar,
a diversificação de atividades capazes de
conciliarem a cultura tradicional enraizada
nas coletividades com novas dimensões socioculturais que possam atrair as jovens gerações de lusodescendentes, como também
a adoção de um novo modelo de atuação e
organização das associações, que necessariamente terá que passar, em vários casos, por um paradigma de partilha de uma
“casa comum”, capaz de reunir num só
espaço com dignidade e dimensão a valiosa argamassa identitária das comunidade
portuguesa em Toronto.
Um modelo de “Casa de Portugal”, de
portas sempre abertas a tudo e a todos, com
uma agenda capaz de congregar as diversas sinergias do movimento associativo e
de potenciar o coletivo, a união e os parcos
recursos humanos e financeiros, em prol da
cultura portuguesa.
Que perante as adversidades que nos últimos dois anos temos enfrentado, em particular, o movimento associativo da comunidade portuguesa em Toronto, saibamos
com esperança e solidariedade fazer das
fraquezas forças, dos desafios oportunidades, para assim construirmos um futuro
melhor, e em breve nos encontrarmos todos, presencialmente, em torno na bandeira portuguesa.
A todos os compatriotas que enobrecem
a comunidade portuguesa em Toronto, um
Feliz Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.
Praça Luís de Camões, inaugurada em 1867, fica entre o
Chiado e o badalado Bairro Alto. Credito: DR.
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dor do concurso “Rooster Project of Barcelos”. O galo vai ter mais de dois metros de
altura e vai ser colocado em Setembro no
Little Portugal, na interseção da Dundas
West com a Lakeview Ave., na Lakeview
Ave Parkette. Baião informou que a escolha
da data se insere no ano das Public Arts.
Para Ana Bailão “o projeto mostra a profunda ligação do bairro com a comunidade
luso-canadiana. Através dos seus esforços
criativos, o artista vencedor vai criar um
sentimento de pertença para os luso-torontonianos enquanto celebram o património e a história do Little Portugal em
Toronto”.
A chair do Little Portugal na Dundas BIA,
AnaBela Taborda, referiu que este galo vai
ser colocado em breve na comunidade
portuguesa de Toronto “num local central
como um símbolo da nossa cultura e de esperança para o futuro”.

10 de junho celebrado
virtualmente em Toronto
As comemorações do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades portugueses decorreram quinta-feira (10
de junho) em Ontário de forma virtual.
A Câmara Municipal de Toronto içou a
bandeira portuguesa na presença do
presidente da autarquia, John Tory; da
vice-presidente luso-canadiana, Ana

Bailão e do Cônsul-Geral de Portugal
em Toronto, José Carneiro Mendes.

O

município anunciou em parceria
com o Little Portugal na Dundas
BIA, com o governo português e
com a Associação Migrante de Barcelos de
Toronto que Julia Prajza é a artista vence-

O PM Justin Trudeau disse que no mês de
Junho o Canadá honra as contribuições que
os luso-canadianos fizeram e continuam
a fazer e recordou que é importante para
os canadianos abraçar e aprender sobre as
culturas e heranças que tornam o país forte. O líder do PC, Erin O’Toole também disse que o Canadá tem orgulho em ser a casa
para quase meio milhão de canadianos que
são descendentes de portugueses.
A Aliança dos Clubes e Associações portuguesas do Ontário (ACAPO) também assinalou a data de forma virtual e homenageou os pioneiros junto ao monumento no
High Park; recordou os voluntários no Trinity Bellwoods e prestou tributo a Camões
no Camões Square. A presidente da Comissão Ad Hoc da ACAPO, Kátia Caramujo,
disse na altura que espera que estas sejam
as últimas comemorações virtuais. “Este
ano, mais uma vez muda-se o formato e a
hora, mas há algo não muda- o sentimento
e o orgulho em ser português. Feliz dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas, esperamos poder celebrar
juntos em breve”.
A ACAPO pretende realizar em setembro
a tradicional parada de Portugal em parceria com a LiUNA, a data ainda não está
confirmada, mas a intenção é fazê-lo no
Labour Day. O Cônsul-Geral de Portugal
em Toronto recordou o orgulho que Portugal tem nas suas comunidades dispersas
pelo mundo e pelo Canadá e lamentou que
a pandemia tenha obrigado a celebrar este
dia de uma forma atípica.
Para além de Toronto, as autarquias de
Brampton, Kingsville e Vaughan também
içaram a bandeira portuguesa. A autarquia
de Mississauga cancelou o içar da bandeira
portuguesa por causa do ataque de ódio que
matou quatro pessoas de uma família muçulmana e que deixou uma criança de nove
anos órfã.
Joana Leal/MS

Galo vencedor da artista Julia Prajza. Credito: DR.

Jovem acusado de crime de ódio contra
família muçulmana foi ouvido em tribunal

A China diz que a sua cooperação científica com o Canadá não deve ser politizada. O caso dos dois cientistas que foram
demitidos do único laboratório de nível 4
do Canadá motivou uma investigação da
RCMP, exigências de detalhes no Parlamento e preocupações sobre espionagem chinesa.

O

casal de cientistas foi expulso do Laboratório Nacional de Microbiologia
com sede em Winnipeg há dois anos
e em janeiro passado foram demitidos das
suas funções. Dois especialistas em segurança nacional acreditam que o caso dos
cientistas levanta a possibilidade de espionagem chinesa. Um dos especialistas em
segurança que também é professor do Royal Military College e da Queen’s University considera que agentes chineses se infiltraram num dos elementos de segurança

nacional mais valorizados quando se trata
de biossegurança e biodefesa.
Esta quarta-feira (9), numa entrevista
coletiva em Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China foi
questionado se os dois cientistas estavam
envolvidos em espionagem em nome do
Governo chinês depois do casal ter partilhado informações e amostras de vírus do
laboratório canadiano com o Instituto de
Virologia de Wuhan. O porta-voz do Ministério disse não estar ciente das acusações e
sublinhou que a cooperação científica entre
os dois países não deve ser politizada. Uma
instalação de virologia de nível 4 é um laboratório equipado para trabalhar com as
doenças humanas e animais mais graves e
mortais. O laboratório de Winnipeg é um
dos poucos na América do Norte capaz de
lidar com este tipo de doenças.
CBC/MS
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O caso de dois cientistas demitidos
pode apontar para espionagem

mileniostadium.com

O jovem de 20 anos que é acusado
de ter premeditado o ataque a uma
família muçulmana em London, Ont,
compareceu em tribunal esta quinta-feira (10).

N

athaniel Veltman foi acusado no
início desta semana de quatro
homicídios em primeiro grau e
uma e uma tentativa de homicídio.
Devido à pandemia a audiência decorreu virtualmente. No passado domingo (6), uma família de cinco pessoas
saiu para um passeio em London quando
um carro saiu da estrada e matou quatro

pessoas. Uma das vítimas mortais tinha
15 anos. O único sobrevivente, um menino de nove anos, está no hospital livre
de perigo, mas com ferimentos graves.
A polícia confirmou que se tratou de
um crime de ódio dirigido a uma família
muçulmana. A polícia de London está
em contato com a RCMP para tentar que
Veltman seja acusado de terrorismo.
O jovem está detido no Centro de Detenção Elgin Middlesex. Este é o primeiro assassinato em massa na história da
cidade do sudoeste de Ontário.
CBC/MS
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Depois de semanas de incerteza, Moderna garante
entrega de 7 milhões de vacinas este mês
a farmacêutica enfrenta problemas de produção nas suas fábricas na Europa.
O primeiro lote destes sete milhões de
doses vai começar a chegar ao Canadá na
semana de 14 de junho. Até agora a Moderna tinha entregado ao Canadá seis milhões
o contrário da Pfizer, que entrega de vacinas e com a nova remessa o número
vacinas ao Canadá a um ritmo cons- total de vacinas continua a ser inferior ao
tante desde março, as entregas da que foi prometido. O governo esclarece
Moderna têm sido mais instáveis, porque que a farmacêutica não violou nenhum dos

A Moderna vai enviar mais sete milhões
de doses de vacinas para o Canadá durante este mês. A informação foi avançada esta quarta-feira (9) pela ministra
de Serviços Públicos e Aquisições.

A

seus contratos porque os números avançados inicialmente eram apenas metas. A
ministra agradeceu à Moderna por ter dado
prioridade ao Canadá face à atual procura
mundial e sublinhou que sete milhões de
vacinas é “um número muito bom para o
Canadá”. O governo estima que as entregas
de vacinas da Pfizer, Moderna e AstraZeneca devem exceder os 55 milhões de doses
até final de julho. O número é suficiente

para vacinar totalmente quase 28 milhões
de canadianos. O governo federal espera
que as províncias e territórios consigam
administrar rapidamente estas vacinas.
Esta é a primeira vez que a Moderna envia
vacinas para o Canadá que foram produzidas nas suas fábricas nos EUA, porque a
prioridade era vacinar primeiro os americanos.
CBC/MS

Canadá e Alberta assinam acordo para fábrica de
hidrogénio de mais de $ 1 mil milhões em Edmonton
Os governos federal e de Alberta assinaram um acordo com uma empresa privada que pode resultar na construção de
uma fábrica de hidrogénio que vai custar
mais de $1 mil milhões e que vai estar
localizada em Edmonton.

O

Premier de Alberta, o autarca de
Edmonton e dois ministros federais anunciaram o memorando de
entendimento com a Air Products Canada
para construir a fábrica de hidrogénio, que
vai produzir combustível limpo a partir de
gás natural. O ministro da Inovação diz que
esta fábrica vai ajudar o Canadá a ser líder
global no crescimento do setor de hidrogénio limpo. A Air Products Canada, que
já opera três instalações de hidrogénio em
Alberta e uma em Ontário, diz que o Canadá é o melhor lugar do mundo para in-

vestir, porque lidera a transição energética
mundial. A fábrica vai estar a funcionar
em 2024 e na fase de construção vai criar
2.5000 postos de trabalho. O objetivo é
transformar o gás natural que é produzido
em Alberta e remover 95% do carbono. As
estimativas são de que a fábrica vai capturar três milhões de toneladas de CO2 por
ano e produzir 1.500 toneladas de hidrogénio por dia.
O hidrogénio, que queima sem libertar
carbono, é considerado um dos caminhos
mais promissores para reduzir as emissões
do transporte pesado, como autocarros ou
camiões. A Associação Canadiana de Produtores de Petróleo diz que a indústria está
satisfeita em ver novos investimentos em
energia.
CBC/MS

Acompanhe Adriana Marques
de segunda a sexta-feira, das 14h às 15h
na Camões TV
Bell Fibe 659 | Rogers Cable 672 | Ignite TV 880
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A corrida entre as vacinas
e as variantes no Canadá

Depois de um início de vacinação considerado lento, e que enfrentou atrasos
no fornecimento de vacinas, o Canadá
apresenta agora uma evolução considerada muito positiva por especialistas
em saúde pública: mais de 63% da população total do país já está vacinada
com pelo menos uma dose. A porcentagem da população totalmente imunizada
contra a doença é de 9%. Em Ontário,
mais de 70% dos adultos já receberam
ao menos uma dose e o agendamento
da segunda foi acelerado: durante esta
semana moradores de 70 anos ou mais,
bem como aqueles que receberam uma
primeira dose de Pfizer ou Moderna antes ou no dia 18 de abril, puderam agendar a vacinação em uma clínica de imunização em massa através do sistema
provincial ou de sua unidade de saúde
pública - dependendo do local de residência. E partir da próxima segunda-feira (14 de junho), aqueles vacinados em
ou antes de 9 de maio, e que residam
nas áreas consideradas hot spots, onde
a variante Delta é uma preocupação,
como Halton, Peel, Porcupine, Toronto,
Waterloo,
Wellington-Dufferin-Guelph
e York poderão agendar o recebimento
das segundas doses Pfizer ou Moderna através do sistema provincial. Eles
também serão elegíveis em farmácias e
através de sistemas locais de agendamento de serviços de saúde pública.

A

expectativa é de que a atualização
divulgada pelo Comitê Nacional de
Imunização (NACI), no início do
mês, que assegurou a aprovação oficial da
combinação de vacinas COVID-19, acelere
o processo de imunização. De maneira simples essa “combinação” de vacinas significa que:

• aquelas pessoas que receberam uma
primeira dose da vacina AstraZeneca podem receber uma segunda da

mesma vacina ou de uma que utilize a
tecnologia, no caso Pfizer ou Moderna, quando forem elegíveis e com um
intervalo de pelo menos 12 semanas;
• já para os canadenses que receberam
uma primeira dose de Moderna ou
Pfizer, o NACI disse que qualquer uma
das duas marcas pode ser administrada como uma segunda dose - porque
ambas as vacinas usam uma tecnologia de semelhante. Para esse grupo, no
entanto, não é recomendada a segunda dose da AstraZeneca.
A Dra.Teresa Tam, diretora de saúde pública do Canadá, explicou que essa decisão
foi baseada em uma série de fatores - desde
questões de segurança até o fornecimento
de vacinas. “A partir dessa recomendação as províncias e territórios têm opções
eficazes para administrar seus programas
de vacinas”, acrescentou ela. Os primeiros dados de estudos na Europa, em países
como Espanha, Reino Unido e Alemanha,
sugerem que a combinação de vacinas
COVID-19 é segura e eficaz. A aprovação
do NACI veio depois que algumas províncias já estavam adotando essa prática, por
problemas de fornecimento da vacina AstraZeneca e em especial devido aos casos,
raros, porém mais frequentes e que podem
ser fatais, de pessoas que apresentaram
formação de coágulos sanguíneos, denominados tromboses, depois de vacinadas
com o imunizante dessa farmacêutica, o
que também foi citado pela NACI como
uma das razões para mudança da recomendação. A Agência de Saúde Pública do
Canadá agora estima que a taxa de tromboses em canadenses que receberam a vacina
AstraZeneca está entre 1 em 83.000 e 1 em
55.000, com uma taxa de mortalidade entre 20 e 50%, o que pode mudar à medida
mais dados sejam computados.
Segundo as autoridades de saúde intercalar vacinas “não é nada novo” e esse

mesmo princípio já foi aplicado a diferentes tipos de vacinas no passado - incluindo
contra gripe, hepatite A malária, tuberculose, entre outras. “Este não é um conceito
novo, então ter uma série de doses múltiplas em termos de vacinas administradas
pelos fabricantes é algo que a saúde pública
tem usado ao longo do tempo para muitas
outras vacinas”, disse Tam. “Quando os
programas de vacinas e suprimentos mudam, isso não é uma coisa incomum de se
fazer.” Um estudo feito na Espanha revelou
que a combinação de vacinas impulsionava
a produção de anticorpos.
A imunologista e professora da Universidade de Toronto, Tania Watts, em depoimento para os media canadenses disse que
a atualização da regra foi “uma ótima notícia”, tornando mais fácil garantir a chegada da segunda dose aos braços das pessoas.
Apesar dos atuais números encorajadores e da expectativa de novas remessas
de vacinas chegarem ao país neste mês, e
promessas de que poderemos acelerar a
vacinação e ter um verão mais “normal”,
as variantes da Covid-19 seguem sendo um
fator de preocupação entre as autoridades
de saúde pública.
Num primeiro momento essas variantes
receberam nomes ligados ao país na qual
tinham sido identificadas pela primeira
vez e para simplificar, e evitar estigmas,
a Organização Mundial da Saúde resolveu
renomeá-las. Com isso, as quatro variantes mais preocupantes, conhecidas do público como do Reino Unido/Kent (B.1.1.7),
África do Sul (B.1.351), Brasil (P.1) e Índia
(B.1.617.2) agora são chamadas Alfa, Beta,
Gama e Delta, respectivamente, para refletir sua ordem de detecção, com quaisquer
novas variantes seguindo o padrão do alfabeto grego.
Todas essas já foram identificadas no
Canadá, sendo a Alfa a com mais número
de casos confirmados e a Delta, a que mais
preocupa as autoridades na atualidade. Em
conferência de imprensa, a Dra. Barbara

Yaffe, diretora médica associada de saúde
de Ontário disse: “Acho que é correto dizer
que essa variante Delta se tornará a predominante na província, assim como aconteceu em outros locais, particularmente no
Reino Unido”. Segunda ela, essa variante
foi encontrada em “praticamente” todas
as unidades de saúde pública e em alguns
lares de idosos onde todos os residentes
foram vacinados. “Se você for vacinado,
principalmente se tiver recebido duas doses, estará bem protegido da variante Delta. Se formos vacinados e usarmos uma boa
prevenção e controle de infecções, seremos
capazes de reduzir a disseminação do vírus”, afirmou.
Dr. Isaac Bogoch, que faz parte da mesa
científica que aconselha o governo de Ontário, afirmou que a variante Delta é uma
ameaça: “Estou levando isso muito a sério, é uma variante de preocupação por
um motivo. É claramente mais transmissível”. Apesar dessa clara preocupação ele
não perdeu a esperança de que com o atual
o ritmo de vacinação na província e a proteção que as injeções fornecem será possível evitar um potencial desastre - mesmo
com pesquisas já terem mostrado que uma
dose das vacinas Pfizer-BioNTech ou AstraZeneca são apenas cerca de 30% eficazes contra essa variante específica. Novos
dados da Public Health England também
mostram que duas doses são mais eficazes
do que uma contra a B.1.617(Delta) e que
essa variante não apenas é mais transmissível, mas também parece causar doenças
mais significativas. “Tudo isso me diz que
precisamos realmente trabalhar para que
as segundas doses sejam aplicadas mais rapidamente, especialmente entre as populações vulneráveis”, reforçou o Dr. Bogoch.
“Mas se esta é uma corrida entre as variantes e a vacina - a vacina vai ganhar esta rodada no Canadá”. É isso o que a população
também espera.
Lizandra Ongaratto/MS
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Ciclovias
transformadas
em arte urbana
colorida

Uma ciclovia no centro de Toronto foi transformada em arte urbana colorida. O projeto chama-se
StART e o objetivo é levar a arte urbana para as ruas e para espaços
públicos. As barreiras que separam
as ciclovias da estrada estão a ser
coloridas por artistas locais e a ciclovia da Richmond St foi um dos
locais que recebeu o projeto.

Créditos: DR

A

Cidade interrompe construção de vedação
em parque perto de Scarborough Bluffs

A

município não reuniu com a comunidade.
Uma das propostas de um dos moradores é
que em vez de construir uma vedação a autarquia opte por construir um miradouro.
O Scarborough Heights Park, localizado
a oeste do Bluffers Park, é um dos 11 parques ao longo de 15 quilómetros de Bluffs,
uma característica geológica que se estende
ao longo da costa do Lago Ontário.
MS

Nova agência de artes de Brampton está à procura
de artistas para um cartão postal digital

Empresa farmacêutica de
Burlington é a primeira
do país e do mundo a ser
certificada para fabricar
comprimidos de canábis

A recém-criada Agência de Desenvolvimento da Indústria, Arte, Cultura e
Criação da autarquia de Brampton está
a convidar os artistas a partilharem as
suas histórias e a promover a sua arte
num cartão postal digital.

A EmpowerPharm de Burlington é
a primeira instalação farmacêutica
do Canadá certificada para fabricar
produtos que contenham canábis.
A Health Canada concedeu a licença à empresa na segunda-feira (7),
a primeira em mais de quatro décadas para uma nova empresa canadiana que construiu uma instalação
para medicamentos prescritos.

O

O
Créditos: DR

projeto chama-se “The Postcard
Project - Share Your Artist Story”
e vai aceitar 20 inscrições de obras
de arte que podem ser antigas ou recentes
e que devem constar de um cartão postal
digital. Qualquer artista, músico e performer de Brampton é convidado a participar. Segundo o município, os artistas cujo
trabalho foi influenciado pela sua ligação
à cidade e que residem em Brampton vão
ter prioridade. Os vencedores vão ver o
seu trabalho publicado nas redes sociais da
agência e vão receber um prémio de $250.
A vereadora dos bairros 1 e 5, Rowena
Santos, diz que esta é uma oportunidade
para Brampton construir uma relação com
a comunidade artística local e ao mesmo
tempo promover o trabalho dos artistas.
As inscrições estão abertas até 17 de junho e o município informa que fotografias,
obras digitais e pinturas são alguns dos tipos de arte que vão ser aceites.
MS

Créditos: DR

numa publicação no Facebook que a construção da vedação no Scarborough Heights
Park, perto de Fishleigh Drive, foi interrompida e que agora o município vai reunir
com a comunidade para discutir o projeto.
Desde que o projeto foi tornado público
que vários residentes usaram as redes sovedação foi projetada para evitar que ciais para manifestar as suas preocupações
as pessoas subissem os penhascos e e entre as críticas é possível ler que há quem
o vereador que representa o bairro expresse a sua preocupação com o impac20 de Scarborough Southwest confirmou to na vida selvagem e quem garanta que o

A cidade interrompeu a construção de
uma vedação de dois metros de altura num parque perto de Scarborough
Bluffs. A decisão da autarquia surgiu depois de vários residentes terem criticado
o projeto no Facebook.

s barreiras vão ser pintadas com
base em quatro elementos: primeiro terra e água e mais tarde
ar e fogo e segundo o município o projeto vai tornar as ruas mais seguras e
convidativas para fazer caminhadas e
para andar de bicicleta.
A autarquia quer também desta
forma reduzir o vandalismo e substituí-lo por arte urbana, ao mesmo
tempo que cria oportunidades para os
artistas locais mostrarem o seu trabalho. Toronto definiu o mês de junho
como Bike Month 2021 e está a tentar
incentivar as pessoas a andarem de
bicicleta e reduzirem as emissões de
gases de efeito de estufa.
As barreiras vão ser pintadas durante todo o verão e os artistas interessados podem inscrever-se porque
o município vai manter as inscrições
abertas.
MS

s ensaios clínicos estão atualmente a decorrer e o novo
medicamento contém canabidiol que é indicado para ansiedade.
O medicamento tem de ser prescrito
por um médico qualificado. A Comissão Canadiana de Saúde Mental alerta
que a ansiedade tem aumentado com
a pandemia de COVID-19.
A EmpowerPharm foi fundada em
2008 por dois profissionais com mais
de 55 anos de experiência na indústria
farmacêutica e tem uma fábrica de última geração que custou cerca de $30
milhões.
MS
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10 de Junho

Marcelo diz que “não serão os profetas
da desgraça” a decretar o fim de Portugal
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou os emigrantes de
Portugal e pediu para os que acolhemos
o mesmo que queremos para os nossos
lá fora.

M

arcelo Rebelo de Sousa discursava durante uma cerimónia militar
comemorativa do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas, na Praça da Autonomia e na Avenida
do Mar, no Funchal, na ilha da Madeira.
“Não nos esqueçamos: somos um país de

emigrantes. Seria estranho que quiséssemos para os nossos algo diferente do que
queremos para aqueles entre nós acolhidos
e nos dão natalidade e diversidade”, disse
Marcelo Rebelo de Sousa, numa clara referência aos estrangeiros que trabalham em
Portugal, muitos em condições degradantes, como se viu recentemente em Odemira. Imigrantes “que ajudaram o país a manter setores fundamentais” ativos durante a
pandemia.
Após “quase dois anos de pandemia dolorosa, que suspendeu e atingiu” a vida

dos portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa
deixou um aviso: “não serão os profetas da
desgraça a decretar a finitude de Portugal.”
O Presidente da República aproveitou
a ocasião para homenagear, em palavras
antes das medalhas, as Forças Armadas
e, também, os profissionais de saúde, que
“cumpriram a missão, antes, durante e
depois de conhecerem o vírus na própria
saúde”. Uma homenagem num 10 de junho
muito diferente, um ano depois daquele dia
de Portugal de 2020, em que foram “apenas oito” a assinalar a data no Mosteiro dos

Jerónimos, em Lisboa. Quando a vacinação
deixa no horizonte ainda um vislumbre do
regresso dos dias sem a marca da covid-19,
Marcelo olha para o futuro e diz que Portugal não se pode “limitar a remediar o
tecido social” ferido pela pandemia. “Reconstruamos esse tecido a pensar em 2030,
2040, 2050. É necessário agir em conjunto,
com organização, transparência, eficácia,
responsabilidade”, disse o Presidente da
República.
No ano em que vão chover notas de euro,
Marcelo Rebelo de Sousa apelou a que “não
se desperdice o acicate dos fundos comunitários” e apelou “à convergência” para
o bem de todos, “evitando deles fazer, em
pequeno e por curtos anos, o que fizemos
tantas vezes na nossa história com o ouro,
especiarias, com a prata, com alguns dos
dinheiros comunitários”.
Perante o presidente da Assembleia da
República, o primeiro-ministro, e o presidente do Governo Regional da Madeira, o
chefe de Estado apelou a uma distribuição
equitativa dos fundos. “É necessário ter
nestes anos um apelo à convergência para
aproveitar recursos, recriar espírito novo
de futuro para todos, e não uma chuva de
benesses para alguns, que se veja com olhos
de interesse coletivo e não com olhos de
egoísmos pessoais ou de grupo”, acrescentou.
Assinalando a “experiência singular” de
assinalar o 10 de Junho na Madeira, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou as gentes que
fazem aquela terra há 600 anos, rodeada de
oceano. “Atlântico que nos faz crescer em
termos geográficos, que nos faz maiores no
universalismo”, disse o presidente da República. “Somos o que somos por sermos
universais”, acrescentou.
Carmo Caldeira, diretora do serviço de
cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça,
que o chefe de Estado escolheu para presidir à comissão organizadora destas comemorações, simbolicamente, tendo em
conta a atual conjuntura, lembrou que “as
pandemias desequilibram as sociedades”.
A médica recordou o “sobressalto” em
que viveram os portugueses, cuja audácia
elogio, nestes tempos de pandemia. “Saber
o que está certo não é um dom, é trabalho”,
sublinhou Carmo Caldeira.
JN/MS

Lisboa

Partilha de dados sobre manifestantes russos
é “efetivamente lamentável”, diz Marcelo

“

Vou saber exatamente o que aconteceu, mas em função do que diz, se isso
é verdade, é o reconhecimento de que
isso ocorreu e é efetivamente lamentável
por estarem em causa, num país democrático e livre, se for assim, direitos fundamentais das pessoas e que se aplicam aos
portugueses, mas a todos os que estão em
território português”, declarou.
O Presidente da República respondia aos
jornalistas no Funchal, à entrada para um
almoço na Reitoria da Universidade da Madeira, no final da cerimónia comemorativa
do 10 de Junho, após questionado sobre o
pedido de desculpas do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, pela

situação, assumida publicamente pelo autarca como “um erro”.
Interrogado se este caso põe em causa a
imagem do país, Marcelo Rebelo de Sousa
acrescentou que “é uma coisa que não corresponde àquilo que é um princípio fundamental de respeito pelas pessoas e pelos
seus direitos, quer sejam portugueses quer
sejam estrangeiros que estão em Portugal
ou vivem em Portugal”.
Marcelo Rebelo de Sousa remeteu mais
comentários para depois de se inteirar
melhor sobre o sucedido, alegando que a
situação tem uma dimensão diplomática e
uma dimensão que respeita aos direitos das
pessoas: “Quando souber, não deixarei de
dizer o que penso sobre a matéria”, disse.
Num momento anterior, questionado
pelos jornalistas na Avenida do Mar, no
Funchal, Marcelo Rebelo de Sousa tinha
afirmado que “o Presidente da República
tem de saber exatamente o que se passa”.
“Tenho de saber factos. Houve? Não
houve? Como foi? Em que termos? Quem
fez? Como é que isso se passou? Que efeito

é que teve? Vamos ver”, disse, vincando títulos lamentável da Câmara de Lisboa”,
que teve conhecimento do caso pela comu- disse Fernando Medina em conferência de
imprensa.
nicação social.
JN/MS
O jornal “Expresso” noticiou na quarta-feira (9) que os dados de cidadãos russos
que estiveram ligados à organização do
protesto em solidariedade com o opositor
russo Alexei Navalny, detido na Rússia, foram partilhados pela Câmara Municipal de
Lisboa com a Embaixada da Rússia e seguiram para o Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país.
Ao início da tarde de quinta-feira (10), o
presidente da Câmara Municipal de Lisboa
pediu “desculpas públicas” pela partilha
de dados de ativistas russos em Portugal
com as autoridades russas, assumindo que
foi “um erro lamentável que não podia ter
acontecido”.
“Quero fazer um pedido de desculpas
público aos promotores da manifestação
em defesa dos direitos de Navalny, da mesma forma que já o fiz à promotora da manifestação. Quero assumir esse pedido de
desculpas público por um erro a todos os
Credits: DR

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta quinta-feira (10) “efetivamente lamentável” a
partilha de dados sobre ativistas russos
com as autoridades daquele país, já assumida pela Câmara de Lisboa, afirmando que estão em causa “direitos fundamentais”.
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Marcelo
condecora Forças

Carmo Caldeira pede
“programas ousados” para
a sustentabilidade na saúde

Armadas com Ordem
Militar de Cristo

Credits: DR

As comemorações do 10 de Junho
que se realizaram quinta-feira (10),
na Madeira, ficaram marcadas pela
condecoração, por parte do Presidente da República, das Forças Armadas com o título de membro honorário da Ordem Militar de Cristo.

10 de Junho
A presidente da Comissão das Comemorações do Dia de Portugal, Carmo Caldeira, desafiou, esta quinta-feira (10), a
sociedade e os governantes a iniciarem
“programas ousados” que conduzam à
sustentabilidade na saúde, na segurança social e no planeta.

“

É nossa obrigação não deixar estas
questões suspensas para as gerações
vindouras”, afirmou, no decurso da
cerimónia evocativa do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas, presidida por Marcelo Rebelo de Sousa,
que se realizou na Praça da Autonomia, no
Funchal.
“As alterações climáticas, a presente
pandemia e as futuras exigem abordagens
inovadoras, consequentes e urgentes que
integrem o humano no ecossistema do planeta, que é a nossa casa”, alertou Carmo
Caldeira, que é médica e diretora do serviço de cirurgia do Hospital Dr. Nélio Men-

donça, vincando que “não pode ficar tudo
como antes”.
E reforçou: “Teremos de reconstruir, reintegrar, reeducar”.
“Sim, educar é um imperativo na saúde”,
disse Carmo Caldeira, para quem a gestão
da pandemia implica o “trabalho de todos”
e a “responsabilização das consequências
das decisões tomadas”.
“As desigualdades e o grau disrupção
social evidenciado pela pandemia, obriga-nos a reflexão e mobilização na preparação de políticas estruturais para o futuro”,
alertou, vincando que a crise pandémica
veio reforçar a “relevância do conhecimento”, embora a ciência nem sempre
apresente respostas.
E acrescentou: “Enfrentamos tempos
de incerteza em que cada um tem um papel a desempenhar para a sua saúde e a dos
demais. Saúde é preparar, cuidar, educar
e isso pressupõe capacitar, habilitar, responsabilizar, desenvolver em cada indiví-
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duo um modo de agir com cada vez maior
capacidade de autonomia, discernimento e
autorresponsabilidade.”
Carmo Caldeira disse que as pandemias
“desequilibram as sociedades”.
A covid-19 “suspendeu as nossas vidas,
os nossos afetos, interrompeu os nossos sonhos, acentuou o isolamento dos anciãos”
disse, evidenciando o “enorme esforço”
dos trabalhadores da saúde e o “importante
contributo” das Forças Armadas.
“Não poderá haver lugar a apatias e desânimos. Há que mobilizar e dinamizar
todos os esforços”, declarou, lembrando
ainda que Portugal está prestes a completar
900 anos e lançou um desafio à sociedade
portuguesa e aos governantes.
“É absolutamente urgente iniciar programas ousados e eficazes que nos conduzam à sustentabilidade na saúde, na segurança social, no planeta”, disse.
JN/MS

M

arcelo Rebelo de Sousa impôs
as insígnias de membro honorário da Ordem Militar de
Cristo nos estandartes nacionais do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, do Estado-Maior da Armada,
do Estado-Maior do Exército e do Estado-Maior da Força Aérea.
O 10 de Junho foi assinalado com a
cerimónia militar comemorativa do
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na Praça da
Autonomia e na Avenida do Mar, no
Funchal, em que foram concretizadas
as condecorações.
Discursaram o Presidente da República e Carmo Caldeira, diretora
do serviço de cirurgia do Hospital Dr.
Nélio Mendonça, que o chefe de Estado escolheu para presidir à comissão
organizadora das comemorações. Na
altura, justificou a escolha com o objetivo de, em contexto de pandemia,
“também homenagear os profissionais
de saúde”. A Ordem Militar de Cristo
destina-se a distinguir destacados serviços prestados ao país no exercício
das funções de soberania. As Forças
Armadas têm como órgão superior
o Estado-Maior-General das Forças
Armadas (EMGFA) e integram três ramos: Marinha, Exército e Força Aérea.
JN/MS

Incêndios

Altice garante que ainda não existe acordo pelo SIRESP
Governo avança que rede de emergên- Investidos 31,9 milhões
cia vai manter-se em funcionamento,
Ao JN, o Ministério da Administração
mas empresa mostra-se preocupada.
Interna reafirma que “a rede SIRESP vai
continuar a funcionar a partir de 1 de julho
Altice está preocupada com o futuro
de 2021” e assegura que os contactos com
do Sistema Integrado de Redes de
os fornecedores estão “a decorrer em bom
Emergência e Segurança de Portugal
ritmo”. Segundo a tutela, já existe “enqua(SIRESP), já que o contrato com o Estado
dramento legal” para dar continuidade ao
termina a 1 de julho e, depois dessa data a
funcionamento do sistema.
empresa, não poderá prestar serviços. MiAlém disso, foi atribuída uma “indemnistério da Administração Interna assegura
nização compensatória à empresa SIRESP,
que a rede vai continuar a funcionar.
SA, no valor de 11 milhões de euros, para
O presidente da Altice, Alexandre Fonseo segundo semestre deste ano, pelo cumca, disse, na quarta-feira (9), que a empresa
primento das suas obrigações de interesse
“tem feito tudo, em tempo, para garantir a
e serviço público até à entrada em vigor
continuidade dos serviços da rede SIRESP”,
do contrato de serviço público de gestão,
mas não existem condições para manter
operação, manutenção e modernização do
esses serviços “se não houver um enquaSIRESP”.
dramento jurídico ou contratual”. Em cauA empresa SIRESP foi, ainda, autorizada
sa está a assinatura de uma prorrogação do
“a investir 31,9 milhões de euros até ao ficontrato com o Estado, para operar o sistenal de 2022”. Esse investimento, explica o
ma por mais 18 meses, que ainda não aconministério, “vai garantir o funcionamento
teceu. Alexandre Fonseca avança ter pedido
do Sistema Integrado das Redes de Emer“uma audiência, com caráter de urgência,
gência e Segurança de Portugal durante a
ao ministro da Administração Interna”. No
vigência do modelo transitório da sua gesencontro, pretende manifestar a “preocutão, operação, manutenção, modernização
pação e saber em que ponto estamos”.
e ampliação, para o qual estão a ser ultimaNos “próximos dias”, poderá ser assinados os procedimentos administrativos inedo um contrato, admitiu o presidente da
rentes à contratação pública”.
Altice, mas o documento precisa do aval do
JN/MS
Tribunal de Contas, que fica sujeito a uma
“pressão inaceitável”, por causa do curto
período de tempo para se pronunciar.

Credits: DR
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SATA reforça voos interilhas
e de Lisboa para Pico e Faial

Créditos: DR

Açores lançam fórum sobre
o futuro da Região na Europa
O fórum “O Futuro dos Açores na Europa”, lançado, esta terça-feira (8), pelo
Governo Regional, decorre entre junho
e dezembro, promovendo seis debates
temáticos que abordarão temas como a
economia azul, biodiversidade, turismo,
alterações climáticas, emprego, saúde,
entre outros, foi anunciado.

O

fórum foi apresentado pelo subsecretário regional da Presidência,
Pedro Faria e Castro, com “o intuito
de auscultar os cidadãos e as associações
açorianas no âmbito da Conferência sobre
o Futuro da Europa (COFOE)”.
“Os Açores, enquanto parte integrante
da realidade europeia, pretendem contribuir para o debate em torno do COFOE e
transmitir as ideias dos açorianos e a realidade arquipelágica no espaço comum europeu”, disse o governante, no arranque da
iniciativa.
Segundo o Governo Regional, a primeira
sessão do fórum “O Futuro dos Açores na
Europa” decorreu na quarta-feira (9), às
10h30 locais, online, e versou sobre o “Turismo Sustentável e Setores Transversais”,

mileniostadium.com
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numa iniciativa conjunta do gabinete do
subsecretário regional da Presidência, da
Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia, com o apoio da Direção
Regional do Turismo.
Assim, entre junho e dezembro decorrerá uma série de seis debates temáticos onde
serão abordados temas desde a economia
azul à biodiversidade, do turismo às alterações climáticas, dos pequenos mercados à
Europa das Regiões, à Europa Digital.
Está ainda previsto abordar-se o emprego, a saúde e a importância da democracia
no nosso dia a dia.
“Faz-te ouvir é o mote. Um desafio europeu que abraçamos à realidade açoriana
com a criação deste fórum”, adiantou ainda Pedro de Faria e Castro.
O subsecretário regional da Presidência
lançou, ainda, uma página ‘online’ dedicada ao Fórum no portal do Governo Regional dos Açores (azores.gov.pt).
AO/MS

A companhia aérea açoriana SATA
vai reforçar o número de voos e de
lugares em algumas ligações interilhas, este mês de junho, e nas ligações de Lisboa ao Faial e ao Pico,
entre finais de julho e setembro, revelou a empresa.

“

O incremento de ligações visa fazer face ao crescimento esperado
da procura”, adiantou a companhia, em comunicado de imprensa.
A Azores Airlines, que assegura as ligações para o exterior dos Açores, vai
aumentar o número de ligações entre
Lisboa e as ilhas do Faial e do Pico, com
mais um voo semanal para cada destino, em comparação com o inicialmente
previsto para o verão IATA.
“Entre 30 de julho e 03 de setembro,
será oferecida mais uma ligação na rota
Lisboa-Horta (Faial)-Lisboa, às sextas-feiras, perfazendo oito ligações diretas
por semana e, entre 29 de julho e 02 de
setembro, serão igualmente incrementados os voos entre Lisboa e a ilha do
Pico, perfazendo a oferta de cinco ligações diretas, por semana”, lê-se no
comunicado.
Já na SATA Air Açores, que efetua as
ligações aéreas interilhas, está previsto
um “reforço pontual da operação” em
algumas rotas, no mês de junho. Foram

abertos novos voos entre Ponta Delgada (São Miguel) e Santa Maria, nos dias
09 e 13 de junho, e entre Ponta Delgada
e Terceira, no dia 13 de junho.
Por outro lado, houve um incremento do número de lugares, através da
troca de aeronaves, nas ligações entre
Ponta Delgada e São Jorge, nos dias 06
e 13 de junho, e entre Ponta Delgada e
Terceira, entre Terceira e São Jorge e
entre Terceira e Graciosa, no dia 10 de
junho.
O Dash Q400, que substitui nessas
ligações o Dash Q200, tem cerca do dobro da lotação, com mais 43 lugares.
Segundo a SATA, entre julho e agosto, estão previstas “cerca de 80 ligações semanais entre o arquipélago dos
Açores e o exterior, com voos que se
destinam às ‘gateways’ de Santa Maria,
Terceira, Faial, Pico e Ponta Delgada”
e 180 ligações semanais nos percursos
interilhas.
O Governo Regional dos Açores criou
uma tarifa especial para residentes, que
permite viajar entre as ilhas do arquipélago, pelo preço máximo de 60 euros
(ida e volta).
A Tarifa Açores teve início no dia 01
de junho e, na véspera, contava já com
cerca de 8.200 reservas.
AO/MS

Presidente do Governo dos Açores quer
acabar com “insucessos escolares”
O presidente do Governo dos Açores
considerou que o “foco” do atual executivo não é apenas combater o histórico
dos “insucessos escolares” da região,
mas apostar na “promoção do sucesso”
dos alunos.

J

osé Manuel Bolieiro, que falava em
Ponta Delgada na cerimónia de assinatura de um protocolo entre a fundação
Francisco Manuel dos Santos e a Secretaria
Regional da Educação, referiu que, quando
confrontado com o “histórico dos insucessos escolares, das dificuldades estatísticas
que os Açores têm no contexto nacional”,
sentiu “um estímulo para compreender a
responsabilidade que havia na governação
de ultrapassar os défices do sucesso educativo”.
“O nosso foco não é apenas o combate
ao insucesso sob o ponto de vista da estatística, mas é a promoção do sucesso que
nos move”, declarou o líder do executivo
açoriano. O chefe do executivo açoriano

considerou que o Governo Regional “não se
arroga o autor exclusivo do processo educativo”, contando com “o próprio aluno, a
sua família, mas também com outras instituições que generosamente, com manifesta filantropia e nobre defesa de uma causa
de inspiração familiar, como é o caso desta
iniciativa de Teresa e Alexandre Soares dos
Santos”.
O projeto denominado “Teresa e Alexandre Soares dos Santos – Iniciativa Educação”, que resulta do protocolo assinado,
esta terça-feira (8), destina-se “sobretudo
aos jovens que, devido a dificuldades gerais, económicas, familiares ou sociais, não
atingem o sucesso escolar que poderiam
obter e sofrem, ou estão em risco de sofrer,
insucesso escolar que pode comprometer
gravemente o seu futuro, mas que, com
adequado apoio, poderão ser integrados
com sucesso na vida escolar”.
A Iniciativa Educação inclui um programa
de intervenção “com alunos com problemas
na leitura e escrita denominado “Programa

A a Z – Ler Melhor, Saber Mais”.
Será disponibilizado “todo o apoio científico relativo à coordenação nacional e às
diversas ações necessárias ao programa”
através da “coordenação nacional, científica e operacional, e as suas deslocações; os
materiais do programa, nomeadamente os
testes de aferição das necessidades e progressos dos alunos; a formação de professores e de professores-tutores”.
Serão efetuadas “deslocações frequentes
da coordenação regional a cada uma das
escolas envolvidas para apoio aos professores-tutores e registo dos progressos e de
questões que necessitem de intervenção
especial, até um montante máximo de 500
euros”, a par do “registo de progressos e
a sua comunicação frequente à Secretaria
Regional da Educação”.
O protocolo prevê ainda que serão tratados dados recolhidos pela Secretaria Regional da Educação “com o objetivo de avaliar
o impacto do programa no decurso do percurso educativo”.

A secretária regional da Educação, Sofia
Ribeiro, explicou que o programa começou
por ser aplicado na Escola Básica e Secundária de Santa Maria, bem como básicas e
integradas da Roberto Ivens e Ginetes, em
São Miguel.
Vai ser agora “estendido a todas as ilhas
do arquipélago”, sendo dada particular atenção às escolas com primeiro ciclo
dos concelhos da Ribeira Grande e de Vila
Franca do Campo, em São Miguel, “uma
vez que foram as mais assoladas pela pandemia e estiveram mais tempo em ensino
à distância”.
Sofia Ribeiro considerou que o programa
“consiste num trabalho muito individualizado, de grande proximidade com os alunos
que manifestem desde logo dificuldades, assentando numa avaliação que os professores
farão nas salas de aula no início do primeiro
período de escolaridade”, sendo os sinalizados canalizados para a iniciativa.
AO/MS

Alberto João Jardim escreve carta
aberta ao presidente da República
Alberto João Jardim, antigo presidente
do Governo Regional, dirigiu na quarta-feira (9), num artigo de opinião publicado na sua edição impressa do JM, uma
carta aberta ao Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, que por estes
dias se encontra na Região para as comemorações do Dia de Portugal.

N

esta carta, o ex-presidente do Governo Regional recorda uma série de
revindicações há muito defendidas,
como a questão da autonomia política, da
continuidade territorial e das finanças regionais, afirmando que a Madeira tem “um
futuro muito comprometido” caso estas
não sejam atendidas.

“Sejamos realistas! Há que pegar nestas
matérias no seu conjunto, e não dispersadamente, tão interligadas e tão interdependentes elas são. E nos metermos ao
trabalho, sob a égide do Poder Moderador
e de intervenção que Lhe atribuiu a Constituição que Vossa Excelência [Presidente
da República] jurou”, apelou, recordando
ainda que a Madeira foi o círculo eleitoral onde Marcelo Rebelo de Sousa obteve
maior percentagem na sua eleição democrática.
“Não estamos a cobrar. Estamos a lembrar porque sabemos ser Vossa Excelência
um Homem de Valores”, escreveu o social
democrata.
JM/MS

Pedro Calado esperançado na
importância da linha ‘World Voyager’
para atrair novas operações

E

sta nova rota veio também experimentar toda a logística de segurança
sanitária do porto, sendo um sinal
claro que que a infraestrutura portuária
está preparada para o regresso dos navios
de cruzeiros. A esse nível, adiantou que a
APRAM tem sido contactada por opera-

dores nesse sentido. Hoje, sexta feira (11),
o navio sai do Funchal com 78 passageiros, fundeia nas Desertas e depois atraca
no Porto Santo, onde os turistas poderão
passear em bolha e ajudar a dinamizar o
comercio local.
JM/MS
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O vice-presidente do Governo Regional
esteve esta semana no porto do Funchal para assinalar a chegada do navio
‘World Voyager’, que atracou na manhã
de quarta-feira (9) com 51 passageiros,
a maioria alemães, que embarcaram em
Canárias e percorreram as ilhas açorianas.
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“Não há drama nenhum”, diz
Marcelo Rebelo de Sousa sobre as
tensões entre Lisboa e a Madeira

Créditos: DR
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Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente do Governo da República, afirmou
esta quarta-feira (9) considerar natural e “parte das regras do jogo” as
tensões atualmente existentes entre
o Governo da República e o Governo
Regional.

“

Não há drama nenhum. Mesmo
entre governos regionais e da
República da mesma área política foi sempre assim. É natural. Cada
um cumpre a sua missão e isso implica haver em cada momento novos
problemas a suscitar novos debates”,
ressaltou o Presidente da República, a
caminho da Reitoria da Universidade
da Madeira, para um almoço com os
autarcas madeirenses.
“A política envolve sempre algum
momento no meio dessas tensões de
dramatizações ou eleitoral ou pré-elei-

toral ou pós-eleitoral. Não tem drama
nenhum”, acrescentou.
Considerou, no entanto, que as relações entre a Madeira e o governo central “têm mudado imenso” nos últimos
50 anos, apontando nomeadamente as
mudanças nas leis da Finanças Regionais desde o início da autonomia.
O chefe de Estado, em visita à região
no âmbito das comemorações do 10 de
junho, mais afirmou que para o ano
volta à Madeira para uma visita oficial.
“Vim cá muitas vezes ao longo dos
anos. Muitas em condições dramáticas,
outras melhores, outras já em pandemia. É altura de visitar todos os municípios da Região Autónoma. Tenho de
visitar antes das eleições regionais de
2023. 2022 é o ano melhor para isso”,
apontou.
JM/MS

Madeira regista melhoria do índice
sintético de desenvolvimento regional
Os resultados do Índice Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR) de 2019
divulgados esta quarta-feira (9) pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que a Área Metropolitana de Lisboa
continua a ser a única região NUTS II do
país a superar a média nacional em termos de desenvolvimento regional, com
o índice global (agregação dos índices
de competitividade, coesão e qualidade
ambiental) a situar-se em 106,37, mínimo
da série iniciada em 2011.

em 2019, mantendo por conseguinte uma
sucessiva evolução positiva desde 2014
(87,06). Na RAA, este índice baixou pelo
quarto ano consecutivo para 82,24 em 2019
(82,34 em 2018).

Quanto ao índice de coesão, os resultados refletem um país mais equilibrado do
que no índice anteriormente referido, pelo
menos ao nível do espaço continental, sendo que em termos de desempenho, a Área

Créditos: DR

N

a Região Autónoma da Madeira
(RAM) aquele índice fixou-se em
97,29, registando um aumento considerável face a 2018 (95,10) e constituindo
um máximo da série. Por sua vez, na Região
Autónoma dos Açores (RAA) foi observado
um índice de 89,24, valor, que apesar de
representar uma ligeira melhoria face a
2018 (89,04), é o mais baixo entre as sete
regiões NUTSII.
No índice de competitividade, a Área
Metropolitana de Lisboa destaca-se das
restantes regiões: para além de registar o
valor mais elevado do país em 2019 (113,66),
apresenta-se também como a única região
NUTS II a superar a média nacional. As Regiões Autónomas apresentam, ao invés, os
índices de competitividade mais reduzidos
comparativamente às regiões do Continente. No entanto, a RAM, em 2019, melhorou
o seu desempenho a este nível, passando
este índice de 89,49 em 2018 para 90,88

Metropolitana de Lisboa (106,62) continua
a superar a média nacional, posição que,
passados três anos, é de novo partilhada
com o Centro (100,47). A RAA apresenta o
índice de coesão mais baixo do país (80,01),
no entanto ligeiramente superior ao do ano
anterior (79,43). Para a RAM é indicado
igualmente um índice abaixo da média nacional (88,95), mas acima do valor observado no ano transato (87,74).
No que diz respeito ao índice de qualidade ambiental, os resultados apurados mostram menos dispersão comparativamente
aos índices de coesão e de competitividade, sendo que naquela componente, a RAM
volta em 2019 a destacar-se, continuando a
apresentar, na desagregação pelas sete regiões NUTS II (e mesmo ao nível mais fino
de 25 regiões NUTSIII), o melhor desempenho neste índice (113,15), registando um
valor acima do observado em 2018 (109,16).
Neste contexto, importa igualmente destacar o resultado da RAA (106,68), que também supera a média nacional, apesar da redução face ao ano anterior (106,70).
De salientar que em qualquer dos três
índices, a RAM, em 2019, regista, tal como
no índice global, máximos da série iniciada
em 2011. De notar ainda, que comparando
os anos de 2011 e 2019 apenas a RAM e o
Norte apresentam melhorias no índice global, substancialmente maiores no primeiro
caso (6,23) do que no segundo (0,91).
JM/MS
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Ajudas a Moçambique foram canalizadas
para elites em vez das populações

ÁFRICA

O diretor da organização não-governamental (ONG) Centro para a Democracia
e Desenvolvimento considerou na quarta-feira (9) que as ajudas que Moçambique recebeu para combater a pandemia
foram canalizadas para as elites e não
para a população, perpetuando a “governação de corrupção”.

África vacinou menos
de 2% da população
Menos de 2% da população está vacinada em África e a meta é vacinar 60%,
indicou, esta terça-feira (9), o diretor
do Centro de Controlo e Prevenção de
Doenças da União Africana (África CDC).

“

O continente africano imunizou menos de 2% da população, que é de 1,3
mil milhões de pessoas, ao passo que
o mundo já vacinou 2,2 mil milhões de
pessoas”, lamentou John Nkengasong, durante a sua intervenção na apresentação da
parceria com a Fundação Mastercard, que
vai doar 1,3 mil milhões de dólares, cerca
de mil milhões de euros, contra a pandemia.
“O continente africano adquiriu 54 milhões de doses e 32 milhões de vacinas
foram administradas em África, mas temos de imunizar 750 milhões de pessoas,
que representam 60% da população”,
acrescentou o responsável, mostrando-se
preocupado com o atraso na compra, distribuição e administração das vacinas no
continente.
A parceria com a Fundação Mastercard
visa “aumentar a capacidade de vencer a
batalha contra a pandemia, aumentar a capacidade de distribuição das vacinas independentemente de quais são essas vacinas,
e fortalecer as instituições africanas”, disse
John Nkengasong.
As oito áreas principais de atuação, de
acordo com o diretor do África CDC, são a
aquisição e logística na compra de vacinas,
fortalecimento da logística dos países e a
criação de centros de vacinação e formação
de colaboradores. Para além disso, a parceria vai fomentar também o envolvimento

das comunidades e comunicação dos riscos, fármacovigilância, vigilância genómica das variantes da covid-19, implementação de sistemas e instrumentos digitais e
assistência técnica à gestão dos programas
nacionais de vacinação.
A Fundação Mastercard anunciou que
vai doar 1,3 mil milhões de dólares nos próximos três anos para ajudar a combater a
pandemia de covid-19 e acelerar a recuperação económica no continente africano.
“Em parceria com a União Africana e o
África CDC, a Fundação Mastercard orgulha-se de anunciar a entrega de 1,3 mil
milhões de dólares [um pouco mais de mil
milhões de euros] nos próximos três anos
para salvar vidas e rendimentos de milhões
de pessoas e acelerar a recuperação económica do continente”, disse a presidente
desta entidade, Reeta Roy.
Na apresentação da parceria, em formato
digital, a responsável vincou quatro prioridades: “Adquirir vacinas para pelo menos
50 milhões de pessoas, apoiar a entrega
e distribuição para muitos mais milhões
de pessoas no continente, preparar a força de trabalho para a produção de vacinas
em África e fortalecer o África CDC para
implementar esta iniciativa histórica em
conjunto com os países africanos”, disse a
responsável.
Na intervenção, Rita Roy disse que esta
iniciativa deverá “desbloquear o potencial
económico do setor da saúde e criar empregos e oportunidades para milhares de
pessoas” e defendeu que são necessários
“investimentos sistémicos para aumentar a
segurança e a resiliência do setor”.
JN/MS

Angola liberta 154 milhões para
construção e apetrechamento
de hospitais
O Presidente angolano autorizou a despesa e abertura do procedimento de
contratação simplificada para construção, apetrechamento e fiscalização de
hospitais nas províncias de Benguela,
Malanje e Lunda Norte, no valor de 154
milhões de euros, foi anunciado.
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“

As verbas disponibilizadas por entidades multilaterais para ajudar a
combater a pandemia deviam ir para
proteção social, revitalização da economia
e estabilização macroeconómica, mas as
prioridades foram alteradas e corruptamente Moçambique continuou com o mesmo padrão de governação de corrupção,
entregando o dinheiro às elites, às grandes
empresas, em vez de dar às famílias”, disse
Adriano Nuvunga.
O dirigente da ONG moçambicana falava
na conferência `online` sobre “A Pandemia
da Dívida: Que Impactos para Cabo Verde,
Guiné-Bissau e Moçambique?”.

Na conferência, organizada pela Associação para a Cooperação Entre os Povos
(ACEP) e a Plataforma Portuguesa das organizações não-governamentais para o
Desenvolvimento (ONGD), o ativista disse
que esta utilização das verbas “é consistente com o padrão dos últimos 30 anos, em
que os recursos públicos são usados para
o enriquecimento das elites e empobrecimento das populações, e consolidou-se
mesmo em tempos de crise”.
Na opinião do diretor da ONG, “Moçambique perdeu a oportunidade porque
manteve o padrão de marginalização da
população e perpetuou o oportunismo das
elites”. O país, acrescentou, já tinha o setor
da saúde “em semicolapso mesmo antes da
pandemia de covid-19, e perdeu a capacidade de recuperar e gerar receitas, já que a
covid-19 atrofiou não só a governação, mas
também a capacidade produtiva da sociedade”.
NM/MS

N

o despacho presidencial 87/21 de 04
de junho, a que a Lusa teve acesso,
João Lourenço autoriza o contrato
de apetrechamento do Hospital Geral da
Catumbela, província de Benguela, no valor de 50.575.970 euros.
O contrato de serviços de fiscalização de
unidade hospitalar da Catumbela está orçado em 756.742 euros.

Neste despacho, o Presidente angolano
autoriza também a construção e apetrechamento do Hospital Geral do Dundo,
província da Lunda Norte, leste de Angola,
no valor global de 50.575.970 euros, estando os serviços de fiscalização da empreitada orçada em 756.742 euros.
A construção e apetrechamento do Hospital Geral de Malanje no valor global de
50.575.970 euros e os serviços de fiscalização desta empreitada no valor de 756.742
euros também vêm expressos neste despacho de João Lourenço.
Os projetos de construção e apetrechamento dos referidos hospitais, diz o diploma publicado em Diário da República,
estão assegurados pela linha de financiamento do banco inglês Standard Chartered
com a cobertura da Agência de Seguro de
Crédito à Exportação Francesa (BPI).
O Presidente angolano delega competências à ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, a faculdade de subdelegar para a prática
de todos os atos decisórios e aprovação dos
procedimentos, incluindo a adjudicação,
celebração e homologação de contratos.
A ministra das Finanças angolana, Vera
Daves, “deve assegurar os recursos financeiros necessários à boa execução dos contratos, bem como a inscrição dos projetos no
PIP (Programa de Investimento Público)”.
NM/MS

Grupo de homens armados mata 27 pessoas no centro da Nigéria
“Os feridos foram levados para o hospital, 27 pessoas foram mortas”, acrescentou. O estado de Benue situa-se na
faixa fértil no centro da Nigéria, onde os
confrontos comunitários entre pastores
fulani nómadas e agricultores locais sobre o acesso a terras de pastagem e água
O ataque teve lugar por volta das são frequentes.
Mais de 218.000 residentes do estado
18:00 [mesma hora em Lisboa] de
domingo, quando os comercian- de Benue encontram-se deslocados intes estavam a arrumar as suas bancas de ternamente, de acordo com um censo da
mercado”, indicou a porta-voz da polícia Organização Internacional para as Migrações (OIM). O número de deslocados
estatal de Benue, Catherine Anene.

Um grupo de homens armados atacou
um mercado e um campo de futebol
numa pequena cidade no estado de
Benue, no centro da Nigéria, matando
pelo menos 27 pessoas e ferindo muitas outras, revelou a polícia local.

“

internos é mais elevado em todo o centro
e noroeste da Nigéria. “Entre 31 de maio e
06 de junho de 2021, confrontos armados
entre pastores e agricultores causaram
novas ondas de deslocações”, assinalou o
mais recente relatório da OIM, estimando que a violência provocou mais de 200
mortos nas últimas semanas.
A Nigéria, o país mais populoso de
África, com mais de 200 milhões de habitantes, enfrenta a insurreição do grupo
radical islâmico Boko Haram, no nordeste do país, onde também operam vários

grupos criminosos, que saqueiam aldeias
e realizam raptos em larga escala, bem
como ações de grupos pró-independentistas no sudeste. O Presidente nigeriano,
Muhammadu Buhari, um antigo general,
com 78 anos, é fortemente criticado pela
sua inação e pela qualidade da gestão do
país, que se afunda cada vez mais numa
crise de segurança grave.
NM/MS
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Bolsonaro diz que Brasil
pode ser um dos países
com menos mortes
por covid

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro,
insistiu que o número de mortes por covid-19 no Brasil está sobredimensionado
e afirmou que o país pode ser “um dos
com menor taxa de mortalidade por habitante” no mundo.

S

em apresentar provas e citando um
suposto documento do Tribunal de
Contas da União (TCU), órgão fiscalizador do Estado que já se pronunciou sobre
o assunto e negou ter emitido algum relatório questionando o número de mortes por
covid-19, Bolsonaro pôs em dúvida os dados oficiais, que dão conta de 475 mil mortes pelo novo coronavírus, e reiterou que o
número real “deve ser” 50% menor.
Dados do Ministério da Saúde, porém,
colocam o Brasil como um dos países mais
afetados pela pandemia no mundo, juntamente com os Estados Unidos e com a
Índia, tanto em número de casos, quanto
em óbitos. Mas Bolsonaro reitera a sua opinião de que os números são inflacionados

de forma fraudulenta por governadores e
prefeitos, porque assim obtêm “mais recursos financeiros” do Governo Federal
para combater a pandemia, que, segundo
especialistas, está prestes a entrar numa
nova vaga no país.
Bolsonaro insistiu nessa sua teoria durante uma cerimónia realizada numa igreja evangélica na cidade de Anápolis, a 150
quilómetros de Brasília, que reuniu cerca
de 20 pastores neopentecostais, que fazem
parte de sua base política. O Presidente
defendeu ainda que muitas mortes foram
evitadas devido ao “tratamento precoce”,
amplamente promovido pelo seu Governo
e que inclui uma série de medicamentos
sem eficácia contra a covid-19.
“Se nós retirarmos as possíveis fraudes,
vamos ter em 2020 o país como aquele com
menor número de mortes por milhão de
habitante por causa da covid. Que milagre
é esse? O tratamento precoce”, afirmou
Bolsonaro. “O milagre veio. O tratamento precoce e a cloroquina”, disse o chefe de

Detidos suspeitos de ataques
informáticos contra o
Supremo Tribunal
A polícia brasileira deteve dois piratas
informáticos e continua a procurar um
terceiro suspeito, todos pertencentes
a uma alegada organização criminosa
envolvida numa série de ataques ao sistema informático do Supremo Tribunal
Federal do Brasil.

O

s agentes da Polícia Federal possuem cinco mandados de busca e
três mandados de prisão preventiva
contra os suspeitos de pirataria cibernética
nos estados de Pernambuco, São Paulo e
Goiás, no âmbito de uma operação autorizada pelo juiz do Supremo Tribunal Federal
(STF) Alexandre de Moraes.
A investigação começou depois de técnicos do STF identificarem uma série de
“comportamentos suspeitos” que indicavam que o sistema informático do tribunal
estava sob “um ataque de ‘hacker’” em 3
de maio, segundo um comunicado da Polícia Federal.
Durante as investigações, as autoridades
brasileiras identificaram “os endereços de
onde partiram os ataques, bem como as
pessoas que, de forma sistemática e organi-

zada, praticaram os crimes ora apurados”.
Os procedimentos realizados esta terça-feira (8) também visavam identificar
outros possíveis “participantes” e saber o
motivo dos ciberataques.
Os detidos responderão pelos crimes de
“invasão de dispositivo eletrónico” e “associação criminosa”, com penas que, juntas, podem chegar a cinco anos de prisão.
No último ano, várias instituições e empresas brasileiras sofreram ataques online
que, em algumas ocasiões, desativaram os
seus serviços por vários dias.
Em março passado, outro “hacker” foi
preso, acusado de divulgar dados pessoais
e fiscais de cerca de 223 milhões de brasileiros - vivos e mortos - incluindo os de
várias autoridades públicas do país.
O Ministério da Saúde e o Tribunal Superior Eleitoral também sofreram ciberataques, assim como importantes empresas
brasileiras como a Embraer, terceira maior
fabricante de aeronaves do mundo, e a empresa JBS, uma das maiores produtoras de
carne do mundo.
JN/MS

Estado, recebendo aplausos de pastores,
diante dos quais promoveu ainda um “chá
de três ervas amazónicas” que, segundo
Bolsonaro, foi usado por duas tribos de indígenas nas quais “não ocorreu uma única
morte por covid-19”.
Bolsonaro, que nega a gravidade da pandemia, comparou também o fármaco hidroxicloroquina com as vacinas aplicadas
contra a covid-19. O Presidente do Brasil
avaliou que também não há comprovação
científica da eficácia da vacina, afirmando que os antídotos estão em fase experimental. “[Medicamentos do chamado
tratamento precoce] não têm comprovação científica. E eu pergunto: a vacina tem
comprovação científica ou está em estado
experimental ainda?
Está [em estado] experimental”, disse,
citado pela imprensa local. Contudo, a eficácia de todas as vacinas usadas no país foi
atestada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão regulador do Brasil.

Mais 2723 mortes
e 85.748 novas infeções
O Brasil contabilizou, entre quarta (9) e
quinta-feira (10) 2723 mortes e 85.748 novas
infeções pelo novo coronavírus, informou
o Ministério da Saúde brasileiro. No total,
o país sul-americano, com 212 milhões de
habitantes, concentrava, na quinta-feira
(10) 479.515 vítimas mortais e 17.122.877
diagnósticos positivos de covid-19 desde o
início da pandemia, registada oficialmente
no país em fevereiro do ano passado. Contudo, tal como ocorreu na terça-feira (8),
os dados de quarta-feira (9) são parciais,
não contando com os números registado no
Estado de Ceará, que, devido a problemas
técnicos, não conseguiu comunicar atempadamente os registos dessa data. A taxa
de incidência da doença no Brasil é de 228
mortes e 8148 casos por 100 mil habitantes.
JN/MS

PMs dizem ter dado sete tiros de fuzil durante
ação em que morreu Kathlen, no Rio
Perícia mostra que jovem foi morta
com tiro de fuzil no tórax e mãe afirma que autor do disparo é policial;
PM nega. Ao todo, 21 armas de militares foram apreendidas.

P

oliciais que participaram de uma
ação no Complexo do Lins na última terça-feira (8) afirmaram ter
dado sete tiros de fuzil. Durante o tiroteio, a jovem Kathlen Romeu foi atingida e morta.
Ao todo, 21 armas de policiais foram
apreendidas. A Polícia Civil investiga o
caso e tenta descobrir de onde partiu o
disparo, mas já sabe que uma bala de fuzil cortou o tórax de Kathlen.
De acordo com a mãe da jovem, que
estava grávida, sua filha foi morta por
um policial militar.
“Se a minha filha fosse morta por
bandido eu não falaria nada com vocês
porque eu sei que eu moro em um lugar
que eu não poderia falar. Então ficaria
na minha. Mas não foi. Foi a polícia que
matou a minha filha. Foi a PM que tirou a minha vida, o meu sonho”, disse
Jaqueline de Oliveira Lopes. A polícia
nega. De acordo com a versão dos mi-

litares, uma guarnição da Unidade de
Polícia Pacificadora (UPP) com quatro
PMs foi atacada por bandidos e revidou.
A jovem estava em um dos acessos à
comunidade, de onde tinha se mudado há um mês por medo da violência,
quando começaram os disparos. Ela ia
visitar a avó materna, Sayonara Fátima.
À Polícia Civil, o cabo Marcos Felipe
da Silva Salviano disse ter disparado
cinco vezes de fuzil e que seu colega
cabo Rodrigo Correia de Frias atirou outras duas vezes.
As informações constam em dados da
ocorrência da própria PM e no depoimento na delegacia. Cabo Salviano afirma que outras equipes da UPP também
estavam em patrulhamento tentando
cercar os criminosos, mas não soube
informar se os outros policiais também
dispararam.
De acordo com reportagem do “O
Globo”, as munições foram recolhidas
do local onde Kathlen foi morta e nenhum vestígio foi encontrado.
As munições apresentadas na delegacia estavam intactas.
JN/MS
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MUNDO

JBS

EUA compram 500 milhões de doses da
vacina Pfizer para dar a outros países
Os EUA vão comprar 500 milhões de do- mundo contra a covid-19”, disse o executises da vacina Pfizer/BioNTech para doar vo norte-americano.
Essas vacinas serão distribuídas “a 92
a países necessitados, adiantou a Casa
países desfavorecidos” através do sistema
Branca.
Covax, criado para garantir a distribuição
Esta é a maior encomenda e doação de equitativa de vacinas em todo o mundo.
As vacinas vão começar a ser enviadas
vacinas feita por um único país e um
compromisso do povo americano em em agosto, estimando-se a entrega de 200
ajudar a proteger as populações ao redor do milhões de doses até ao final do ano.

“

As outras 300 milhões de doses serão
entregues até junho de 2022, referiu a Casa
Branca. Estas vacinas serão todas produzidas em fábricas americanas.
O Presidente norte-americano, Joe Biden, deverá fazer o anúncio desta decisão
durante a viagem ao Reino Unido, naquela
que é a sua primeira deslocação como presidente no estrangeiro.

O dirigente democrata, que se esforça
para mostrar que “os Estados Unidos estão
de volta” no cenário internacional, participará no final da semana na Cimeira do G7
na Cornualha, sudoeste de Inglaterra, onde
a gestão da pandemia estará entre os principais temas de discussão.
JN/MS
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JBS

Empresa refém de piratas informáticos russos
pagou nove milhões de euros de resgate
O pagamento foi feito em criptomoeda
e de acordo com o Departamento Federal
de Investigação (FBI) os responsáveis pelo
ciberataque são um grupo de hacking com
sede na Rússia conhecido como REvil.
“Esta foi uma decisão muito difícil de
tomar para a nossa empresa e para mim
JBS, cuja empresa-mãe está no Bra- pessoalmente”, disse Andre Nogueira, CEO
sil, disse numa declaração que o pa- da JBS USA. “No entanto (...) sentimos que
gamento foi efetuado uma vez res- esta decisão tinha de ser tomada para evitaurado o funcionamento das instalações tar qualquer risco potencial para os nossos
clientes”, justificou.
para evitar males maiores.

A empresa produtora de carne JBS admitiu que pagou a “hackers” um resgate
de 11 milhões de dólares (nove milhões
de euros) após o ciberataque que encerrou todas as suas fábricas de carne bovina nos Estados Unidos.

A

A JBS é responsável por 20% da produção de carne de bovino e suíno nos Estados
Unidos e o encerramento das suas fábricas
suscitou receios de que pudesse afetar a distribuição, mas a empresa foi rapidamente
capaz de restabelecer o seu funcionamento. O ataque contra a JBS, que ocorreu na
semana passada, aconteceu poucos dias
depois de outra organização, DarkSide, ter
levado a cabo um ciberataque semelhante
contra a Colonial Pipeline, a maior rede de
oleodutos do país.

No caso da Colonial, cujo ataque causou
graves problemas de abastecimento de gasolina nos Estados Unidos, a empresa pagou à DarkSide 4,3 milhões de dólares em
bitcoin, a fim de recuperar o controlo dos
seus sistemas informáticos.
No entanto, o Departamento de Justiça
anunciou esta semana que tinha conseguido localizar e recuperar 2,3 milhões de dólares desse resgate.
JN/MS
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Criptomoeda

El Salvador é o primeiro país a
reconhecer a bitcoin como moeda legal
Congresso de El Salvador aprovou, na
terça-feira (8), a proposta do Presidente Nayib Bukele para reconhecer a criptomoeda bitcoin como moeda de troca
legal.

Créditos: DR

A

“Lei Bitcoin” foi aprovada por 62
deputados dos 84 que compõem a
Assembleia Legislativa e pretende a
“regularização da bitcoin como moeda legal, sem restrições, com poder libertador
ilimitado em qualquer transação”, aponta
o primeiro artigo da lei.
A proposta de Nayib Bukele recebeu ainda alguma preocupação com o potencial
impacto do programa do país com o Fundo
Monetário Internacional (FMI). O deputado da oposição Rodrigo Ávila interveio no
plenário e afirmou que a moeda é “um mecanismo monetário volátil e a sua utilização
gera uma situação grave se não forem tomadas as medidas apropriadas”, acrescentando que a bitcoin “é permitida em vários
países, mas não foi oficializada como moeda corrente”.
O Presidente acredita que o uso desta
moeda vai ajudar a população de El Salvador que vive no estrangeiro a enviar remessas de volta a casa, acrescentando que
a moeda “vai trazer inclusão financeira,
investimentos, turismo, inovação e desen-

mento “quando oferecido pela pessoa que
adquire um bem ou serviço”.
A lei precisa que seja criada uma nova
organização financeira no país e para isso
Nayib Bukele assinou uma parceria com a
empresa Strike, que está ligada à criação de
aplicações que facilitam enviar e receber
criptomoeda em contas bancárias.
Jack Mallers, CEO da Strike, referiu, em
declarações à CNN, que “mais de 70% da
população ativa de El Salvador não tem
conta bancária” e “pediram para desenhar
um plano e viram na bitcoin um ativo monetário mundial que precisávamos de utilizar para ajudar aquelas pessoas”, por isso a
nova lei vai permitir que as pessoas criem
carteiras digitais online através do smartphone.
A criptomoeda bitcoin tem mostrado algumas volatilidades, gerando algumas desconfianças dos bancos centrais e governos,
uma vez que a moeda já perdeu 25 mil dólares (20500 euros), depois de ter atingido
o valor mais alto de 65 mil dólares no início
deste ano.
A nova lei vai entrar em vigor em 90
garantir a convertibilidade ao valor exato
em dólares no momento de cada transa- dias, tornando El Salvador o primeiro país
ção” e que não serão aplicados impostos do mundo a adotar formalmente a bitcoin
sobre ganhos de capital. A lei também ga- como moeda legal.
JN/MS
rante que todos os agentes económicos podem receber a moeda como forma de paga-

volvimento económico para o país”. Nayib
Bukele revelou ainda que o uso de bitcoin
será opcional e não trará nenhum risco para
os utilizadores e a moeda oficial do país, o
dólar americano, vai continuar como curso legal, acrescentando que o “governo vai

Estudo

Assédio sexual é “comum” nas escolas britânicas

E

m abril, o Governo britânico pediu
ao Ofsted para investigar a situação
após a avalanche de depoimentos de
adolescentes divulgados no site “Everyone’s Invited”, principalmente de raparigas
que denunciavam uma linguagem sexista e
violência sexual, revelando uma “cultura
de violação” nas escolas.
Depois de visitar 32 colégios e institutos
públicos e privados e falar com 900 alunos,
os inspetores constataram que as crianças
e jovens “geralmente não veem sentido em
denunciar esses comportamentos tóxicos, mam o alcance destes problemas”, revelou
porque são considerados uma experiência o Ofsted.
normal”.
Os auditores descobriram, por exem“Muitos professores e diretores subesti- plo, que os rapazes partilham entre si, em

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

nos corredores da escola”. “Este relatório
deixou-me apavorada”, afirmou Amanda
Spielman, inspetora-chefe do Ofsted. “O
assédio sexual nunca deveria ser considerado comum e não deveria ter espaço nas
nossas escolas e colégios”.
Os profissionais da educação devem estar mais treinados e as escolas devem melhorar os mecanismos de denúncia, além
de punir os autores, segundo o Ofsted.
O órgão também pediu ao Governo para
abordar o assédio e o abuso online, devido
à facilidade com a qual os menores conseguem aceder à pornografia.
O ministro da Educação, Gavin Williamson, escreveu, no Twitter, que as conclusões do relatório são “muito preocupantes”, acrescentando que o Governo fornece
“apoio adicional às pessoas” responsáveis
por protegerem os estudantes, “maior
orientação” sobre a saúde e a educação seplataformas como o WhatsApp e o Snap- xual, e financiamento para uma linha telechat, imagens de raparigas nuas como se fónica de ajuda a menores.
JN/MS
fosse uma “coleção” e que muitas raparigas são vítimas de “toques indesejados
Créditos: DR

O assédio sexual é comum entre os estudantes do Reino Unido, onde nove em
cada 10 adolescentes afirmam terem
sido alvo de insultos sexistas e terem
recebido imagens ou vídeos sexuais,
segundo um relatório publicado esta
quinta-feira (10) pelo órgão de inspeção
educacional Ofsted.
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Preparar um novo

caminho de glória
Inês Barbosa
Opinião

A esperança de vermos renovado o título conquistado em 2016 recai sobre
26 homens. Entre eles há, por um lado,
novidades, mas também se notam as
ausências de figuras influentes noutros
Europeus como João Mário, Nani, Ricardo Quaresma e até mesmo o herói improvável da última edição: Éder, o autor
do golo que valeu a conquista do Euro,
na final frente à França.

C

omandada pelo senhor Engenheiro, o selecionador Fernando Santos,
a nossa seleção nacional vai tentar
defender este título, ainda que esta missão
se afigure tudo menos fácil: logo numa primeira fase terá que enfrentar duas enormes
seleções, grandes favoritas à vitória - Alemanha e França -, e ainda uma desafiante
Hungria, num embate que acontece já na
terça-feira (15).
Fernando Santos, que não só conduziu
Portugal à vitória em 2016 como também
trouxe para território luso a taça da Liga das

Nações na sua primeira edição (2018/2019)
foi considerado, em 2016, um dos três melhores treinadores do mundo pela FIFA.
Até agora a seleção portuguesa já esteve
presente em sete fases finais do Europeu,
tendo chegado até à final em duas delas:
2004 e 2016. De todo o seu percurso podemos destacar alguns episódios que ficarão na memória de todos os portugueses,
como por exemplo o momento em que o
guarda-redes Ricardo tirou as luvas, nos
quartos de final do Euro2004, num jogo
frente à Inglaterra que precisou de ser
decidido através da marcação de grandes
penalidades, defendeu o remate de Darius
Vassel e ainda marcou o penálti decisivo.
As lágrimas de Cristiano na final do
Euro2016, quando se lesionou e teve que
ser substituído, são também elas uma
marca desse dia histórico. E, é claro, como
esquecer o seu empenho enquanto “treinador adjunto” de Fernando Santos nessa
mesma partida? As suas reações arrancaram - e continuam a arrancar - gargalhadas a todos os que assistiram ao momento.
Bem, mas agora é tempo destes guerreiros se focarem neste novo desafio. O
primeiro jogo de preparação aconteceu
frente à seleção espanhola - Portugal não
deslumbrou mas também não desiludiu de

força portugal!

todo. Ainda assim foi uma prestação “sofrida” da equipa das quinas, que terminou
com um empate sem golos.
João Félix foi bastante criticado pela imprensa espanhola, que chegou mesmo a
escrever que depois de ter sido substituído
por Pedro Gonçalves “ninguém sentiu a
falta dele”.
Já o segundo jogo, desta vez frente a Israel, também esteve longe de ser perfeito - ainda que tenha terminado com uma
goleada. O adversário também “ajudou à
festa”, não sendo propriamente uma seleção ameaçadora.
Deste último teste antes do arranque da
competição resultaram sobretudo duas
conclusões: Bruno Fernandes e João Cancelo estão na sua máxima força, mas para
além disso, Portugal dispõe de diversas
opções de qualidade para fazer um bom - e
longo, se tudo correr bem - percurso.
O médio do Manchester United fez da
bola gato sapato, marcou dois golos e ainda ameaçou marcar mais um par de vezes.
Uma verdadeira lufada de ar fresco em relação ao jogo com a Espanha!
Já Bernardo Silva e João Cancelo, à direita, mostraram ser um casamento próximo
da perfeição. Cancelo brindou-nos com
velocidade e cruzamentos de outro mundo.

Perto do final da primeira parte, Bruno
Fernandes e Cristiano Ronaldo fizeram o 1
e o 2-0, respetivamente, com CR7 a apontar o seu 104.º golo pela seleção - faltam
cinco para alcançar o recorde de Ali Daei.
Na segunda metade, já com André Silva,
Danilo, Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves
e Renato Sanches em campo, (saídas de
Diogo Jota, Rúben Neves, Rúben Dias, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e William
Carvalho), o jogo perdeu alguma força.
Ainda assim, Cancelo apontou o 3-0, de
pé esquerdo, aos 86’, e Bruno Fernandes
bisou e fechou as contas aos 90+1’.
Destaque ainda para a estreia pela seleção nacional do guardião Rui Silva, que
atua pelo Granada, e que ainda teve a
oportunidade de negar um golo ao melhor
em campo dos israelitas, Zahavi.
Testes feitos, o campeão Europeu estreia-se no Euro2020 já na terça-feira, dia
15 de junho, frente à Hungria. O estádio
onde decorrerá a partida, considerado um
dos melhores da Europa, foi batizado com
o nome de Ferenc Puskás, o maior futebolista da história magiar - tem capacidade
para perto de 70 mil espectadores e, ainda
que em tempo de pandemia, estará completamente cheio.
Em frente, campeões!
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A melhor altura para comprar ou vender a sua casa é quando estiver devidamente preparado!
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I LIGA

Avançado Carlos Júnior completa Morreu Neno, antigo guarda-redes
do Vitória e do Benfica
melhor “onze” da Liga
O antigo guarda-redes do Vitória de e, pelos vimaranenses, estreou-se na
Guimarães e do Benfica, de 59 anos, seleção nacional.
O “guarda-redes cantor”, como tammorreu esta quinta-feira (10), de forma
bém era conhecido, fruto da paixão pela
súbita, anunciou o clube minhoto.
música e pelo ídolo Júlio Iglesias, com
futebol nacional está de luto. O quem chegou a partilhar o palco, raex-guarda-redes Neno, de 59 dicou-se em Guimarães após o final da
anos, faleceu esta quinta-feira carreira.
Pelo clube minhoto chegou a ser trei(10) à noite de morte súbita.
Figura ímpar no futebol nacional, nador de guarda-redes, relações-públidentro e fora dos relvados, e com um cas, chegando ao estatuto de Embaixasorriso que sempre contagiou quem dor. De trato fácil e de uma simpatia e
privava com ele, o cabo-verdiano, que educação verdadeira, o homem da garadotou Portugal como sua casa, brilhou galhada natural já deixa saudades. “Ennas balizas do Benfica, Barreirense, Vi- tão campeão, como estás”, dizia, semtória de Guimarães e Vitória de Setúbal. pre que chegava a qualquer lado.
JN/MS
Foi campeão nacional pelos encarnados
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Já é oficial:

Conceição renova com o
F. C. Porto até 2024
Agora sim é oficial: Sérgio Conceição
vai continuar no comando técnico do
F. C. Porto, que terminou em segundo
lugar a I Liga portuguesa de futebol,
por mais três temporadas, anunciou
no passado sábado (5) o clube.

O
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treinador, de 46 anos, chegou ao
Dragão em julho de 2017 e conquistou, desde então, dois títulos de campeão nacional, em 2017/18
e 2019/20, uma Taça de Portugal, em
2019/20, e duas Supertaças Cândido Oliveira, em 2018/19 e 2020/21.
O prolongamento do contrato surge
depois de o emblema azul e branco ter
fechado as contas da I Liga a cinco pontos do campeão Sporting, numa época
em que só “caiu” nos quartos de final

da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea, que se sagrou campeão da Europa,
no Porto.
O antigo internacional português já
cumpriu quatro temporadas no comando técnico do F. C. Porto, depois de ter
orientado clubes como o Nantes, em
França, Vitória de Guimarães, Sporting
de Braga, Académica e Olhanense.
Antes, foi ainda adjunto do italiano
Dominique D´Onofrio, nos belgas do
Standard Liège, em 2010/11, e diretor
desportivo dos gregos do PAOK Salonica, clube no qual encerrou a carreira
futebolística, marcada pelas passagens
por F. C. Porto, Lazio e Inter Milão.
Tal como o JN já havia noticiado, com
esta renovação de contrato o treinador
não vai receber uma melhoria salarial.
Ao longo das últimas semanas, Sérgio
Conceição foi apontado como possível
treinador de muitas equipas - sobretudo
italianas -, o que até motivou uma piada
entre o presidente e o treinador do F. C.
Porto.
“Nós temo-nos rido e ainda esta semana lhe dizia: “Não vamos assinar já
que assim os jornais entretêm-se”. Nós
que sabemos o que temos combinado,
rimo-nos das notícias. Também lhe disse: “Ó Sérgio, tu vais bater o recorde,
vais treinar um clube à segunda-feira,
na terça vais a Roma, na quarta vais a
Nápoles, quinta em Turim”. Rimo-nos
com isso”, referiu Pinto da Costa.
JN/MS
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O

dianteiro, de 25 anos, brilhou na
segunda temporada ao serviço dos
açorianos, ao contabilizar 14 golos e
três assistências em 32 aparições, num total
de 2753 minutos, tendo ainda sido designado por cinco ocasiões como o melhor jogador em campo.
Carlos Júnior tinha assinado metade desse registo goleador em 2019/20, quando
chegou ao Santa Clara oriundo do Rio Ave,
e acabou esta época no quinto lugar dos
‘artilheiros’ da Liga, a nove tentos do líder
Pedro Gonçalves, campeão nacional pelo
Sporting.
Os açorianos terminaram a edição
2020/21 do campeonato no sexto posto, o
último de acesso à primeira edição da Liga

Conferência Europa, em 2021/22, com 46
pontos, que significaram o melhor desempenho de sempre em seis presenças no
principal escalão.
Carlos Júnior figura ao lado do iraniano
Mehdi Taremi, do F. C. Porto, e do suíço
Haris Seferovic, do Benfica, no ataque e é
o único atleta fora dos grandes a integrar o
melhor “onze” da época, que foi elaborado por capitães e treinadores das equipas
da Liga.
Numa estrutura tática disposta no tradicional 4-3-3, o portista Sérgio Oliveira faz
acompanhar os sportinguistas João Palhinha e Pedro Gonçalves no meio-campo.
Já o lateral direito espanhol Pedro Porro, o central uruguaio Sebastián Coates e o
esquerdino Nuno Mendes, todos campeões
nacionais, compõem a defesa, a par do dragão Pepe e à frente do guarda-redes espanhol e também leão António Adán.
JN/MN

João Henriques substitui Vasco
Seabra no comando técnico
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O avançado brasileiro Carlos Júnior, melhor marcador da história do Santa Clara
na Liga, com 14 golos em 2020/21, completou o melhor onze da competição.

O treinador, que comandou o Vitória de
Guimarães em 2020/21, vai render Vasco
Seabra no comando do Moreirense em
2021/22, anunciou o oitavo colocado da
última edição da Liga.

“

O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou a acordo
com João Henriques para assumir o
comando técnico, tendo este rubricado um
contrato válido por uma época”, pode ler-se em comunicado.
João Henriques, de 48 anos, prepara-se
para encarar a quarta experiência na Liga,
quase dois meses depois de ter deixado o
Vitória de Guimarães, à 25.ª jornada, na
sexta posição, com 35 pontos, resultantes
de nove vitórias, quatro empates e nove
derrotas.
“Com o novo treinador chegam os adjuntos Luís Morgado, Alberto Carvalho e Mauro Moderno e o treinador de guarda-redes
Hélder Narciso”, termina a nota, aludindo
à nova equipa técnica, na qual resta apenas
o adjunto Leandro Mendes face à passagem
de Vasco Seabra, que acertou a rescisão de
contrato.

Os minhotos terminaram a edição
2020/21 do campeonato no oitavo posto,
com os mesmos 43 pontos do rival concelhio Vitória de Guimarães, sétimo, e a três
do Santa Clara, sexto, que ocupou a última vaga de acesso às provas europeias de
2021/22.
Antes de suceder Tiago Mendes e ser rendido por Bino Maçães em Guimarães, João
Henriques assinou dois dos três melhores
desempenhos do Santa Clara na I Liga, em
2018/19 e 2019/20, e assistiu à descida do
Paços de Ferreira à II Liga, em 2017/18.
Natural de Tomar, tornou-se treinador
principal em 2004/05 pelo Atlético Riachense, da então III Divisão, e acumulou
passagens por Torres Novas, União de Almeirim e nas camadas jovens dos sauditas
do Al-Ahli e do Al Wahda, dos Emirados
Árabes Unidos.
O regresso ao futebol português deu-se
ao comando do Fátima entre 2015 e 2017,
vencendo a I Divisão distrital de Santarém e assegurando a consequente subida
ao Campeonato de Portugal, antes de uma
breve passagem pelo Leixões, da II Liga.
JN/MN

AÇORES

Vasco da Gama sagra-se campeão de
São Miguel
O Clube Futebol Vasco da Gama confirmou, na tarde do último domingo (6), o
título de campeão de São Miguel de futebol na categoria de seniores. Na 17.ª
e penúltima jornada, a formação vascaína venceu, na Ribeira Grande, o Benfica
Águia por 1-0, golo apontado por Patrick
Santanna, aos 54 minutos de jogo.
Última jornada com goleadas

O

campeonato terminou na quarta-feira (9), com o Vasco da Gama a
rececionar o Mira Mar, e a golear
a equipa da Povoação por 7-2, com a festa de consagração da equipa no Campo da
Mãe de Deus, tendo também assegurado o
direito de participar na próxima edição do
Campeonato de Futebol dos Açores.
O União Micaelense segurou o segundo
lugar ao derrotar fora de casa nos Arrifes o
Águia por 5-0.

O Vitória do Pico da Pedra foi á Fajã de
Cima golear os Oliveirenses por 7-2. Outra
equipa que surpreendeu fora de casa foi o
Benfica Águia que foi às Furnas ganhar ao
Vale Formoso por 3-1.
Na terça-feira (8), a 18ª jornada teve início com o empate entre o Marítimo e Santo
António (3-3).
Esta última jornada rendeu 33 golos, 20
das equipas visitantes e 13 das visitadas.
JGS/MS
Resultados da 18.ª jornada
Marítimo SC

3-3

CD Santo António

Os Oliveirenses

2-7

Vitória P. da Pedra

FC Vale Formoso

1-3

Benfica Águia

CF Vasco da Gama

7-2

Mira Mar SC

Águia dos Arrifes

0-5

União Micaelense

Classificação

L

Equipas

J

V

E

D

GM-S

P

1.º

CF Vasco Gama

18

14

2

2

58 -13

44

2.º

U. Micaelense

18

11

4

3

44 -18

37

3.º

Marítimo SC

18

9

5

4

28 -23

32

4.º

Vale Formoso

18

10

2

6

35 -21

32

5.º

Vit. Pico Pedra

18

9

4

5

31 -19

31

6.º

Benfica Águia

18

5

5

8

22 – 34

20

7.º

Santo António

18

4

4

10

19 – 37

16

8.º

Águia dos Arrifes

18

3

5

10

21 – 39

14

9.º

Mira Mar SC

18

3

5

10

25 – 45

14

10.º

Os Oliveirenses

18

3

2

13

23 – 57

11

Campeão: CF Vasco da Gama – sobe ao Campeonato dos Açores

AUTOMOBILISMO: CAMPEONATO DE RALIS DOS AÇORES

Créditos: DR

Rúben Rodrigues vence primeira
prova na ilha Terceira

Espetáculo e emoção sempre presen- Filipe Pires(Mitsubishi Lancer Evo X),
tes - Manos Rúben e Estevão Rodri- terceiro, a mais de quatro minutos.
gues vencem XX Além Mar Rali TAC.
O campeão em título Luís Miguel
Rego (Skoda Fabia R5 EVO) desistiu na
piloto da Auto Açoreana Racing segunda classificativa do passado sábaconduziu o Citroen C3 R5 à vitória do (5), a PEC04, após partir o braço de
na primeira prova do Campeona- direção num despiste, e Pedro Antunes
to dos Açores de Ralis, uma prova mar- (Citroen C3 R5) abandonou por problemas mecânicos na penúltima classificada por várias desistências.
Rafael Botelho (Skoda Fabia R5) foi cativa do rali, a PEC09.
João Silva/MS
segundo, a mais de três minutos, com

O
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FUTSAL: SEGUNDA DIVISÃO NACIONAL “SÉRIE AÇORES”

Campeão Lusitânia
com goleada

termina

CDCC Posto Santo, CP Livramento e
O emblema leonino venceu o Posto
Santo, por 10-0. “Os Minhocas”, Livra- GD “Os Minhocas” descem às provas de
mento e Posto Santo foram despro- ilha. Relembre-se que, a partir da campanha 2021/2022, a Série Açores passa a
movidos.
integrar o Campeonato Nacional da Terara além da goleada do Lusitânia, ceira Divisão.
também o GD Biscoitos foi à ilha
das Flores cilindrar “Os Minhocas” Campeonato de ilha
por 13-4. Nos outros encontros, a Casa da
Em jogo em atraso da 5.ª jornada do
Ribeira superou a CP do Livramento por
Campeonato de São de Miguel de Futsal
6-2 e o CD Santa Clara ganhou ao Barbaseniores masculinos Série “A”, o Vale
rense por 5-3.
Formoso venceu o CE Vila Franca do
A 14.ª (última) jornada do CampeoCampo por 5-4, no Pavilhão Multiusos
nato Nacional da Segunda Divisão de
das Furnas, no passado sábado (5).
futsal sénior masculino “Série Açores”,
A formação das Furnas passa agora a
temporada desportiva 2020/2021, que
somar sete pontos na terceira posição,
serviu para coroar o campeão Lusitânia,
mais quatro do que o seu opositor, quarto
apresentou os seguintes resultados: Sanda tabela (três pontos).
ta Clara – Barbarense, 5-3; Lusitânia –
Lidera o Santa Clara “B” com 12 ponPosto Santo, 10-0; “Os Minhocas” - GD
tos, seguido do CD Vera Cruz, com 10, na
Biscoitos, 4-13; Casa da Ribeira – CP Lisegunda posição.
vramento, 6-2.
CA/MN/MS

P

Apuramento de subida
O Lusitânia disputa, no próximo sábado (12), o acesso à terceira fase – apuramento de subida com o pior vencedor
das oito séries da segunda fase.
Em caso de vitória, tem entrada direta
na terceira fase (final a oito, concretizada
por eliminatórias, ou seja, quartos de final, meias-finais e final), cujos finalistas
ascendem ao Campeonato Nacional da
Primeira Divisão (os restantes seis entram na nova Segunda Divisão). Em caso
de derrota, os “leões” garantem, contudo, um lugar no novo Campeonato Nacional da Segunda Divisão.

Classificações Série Sul
1.º

Lusitânia

38 pontos

2.º

Santa Clara

29 pontos

3.º

GD Biscoitos

29 pontos

4.º

Barbarense

26 pontos

5.º

Casa da Ribeira

19 pontos

6.º

Posto Santo

12 pontos

7.º

CP Livramento

10 pontos

8.º

GD “Os Minhocas”

0 pontos

CAMPEONATO NACIONAL DE POWERLIFTING

Açorianos sobem ao pódio
o enorme potencial na modalidade, bem
como o seu espírito de resiliência, o que
mesmo assim levou-o ao pódio.
Estes quatro atletas treinam no Gym4you da cidade da Lagoa e integraram a Hammer Team, tendo sido todos apurados para
o Mundial, graças ao trabalho apurado dos
treinadores Pedro Barros e Renato Soares,
invencível Valter Tapia (-140Kg) e que tudo têm feito para o desenvolvimento
Tiago Costa (-75kg) subiram ao pó- desta modalidade nos Açores.
A deslocação ao continente destes atletas
dio nas suas respetivas categorias,
ficando de imediato apurados para o Cam- micaelenses, foi possível graças ao apoio
peonato Mundial da modalidade de Power- do ginásio da cidade da Lagoa Gym4you,
lifting, que se realizará no mês de novem- da Junta de Freguesia da Fajã de Baixo, da
Junta de Freguesia da Vila de Capelas e da
bro, igualmente na cidade de Trofa.
Por outro lado, Fábio Medeiros, a com- Junta de Freguesia da Fajã de Cima, bem
petir pela primeira vez num campeonato como da ajuda da Loja de Suplementos SSnacional, conseguiu a proeza de se sagrar Rfitness, localizada no Solmar e da Relote
vice-campeão nacional de Powerlifting dos Amigos.
De regresso aos Açores, os nossos camWPC na categoria -82,5kg, o que não deixa
de ser uma grande feito, graças à sua entre- peões, que mais uma vez provaram o seu
valor, dedicação e esforço, bem como a sua
ga e espírito de sacrifício.
Por seu lado, Carlos Correia, na categoria força sobrenatural, começam já a preparar
de -100kg, obteve um excelente terceiro o Mundial, que está à vista.
lugar, numa participação em que apesar
APC/MS
do atleta não se encontrar na sua melhor
forma a nível físico, mostrou todo o seu
Mais dois títulos de campeão nacional
para os Açores, um vice-campeão e um
terceiro lugar, foram os brilhantes resultados obtidos pela equipa do Clube de
Powerlifting dos Açores, que se deslocou no passado fim de semana à cidade
da Trofa, da área metropolitana do Porto.

O

Créditos: DR
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EURO 2020

Nuno Gomes coloca Portugal entre
os favoritos ao título do Euro
N

uno Gomes coloca Portugal entre os
favoritos a vencer o Euro 2020, juntamente com França e Alemanha,
curiosamente duas equipas que a seleção
nacional irá defrontar no Grupo F. Num
artigo publicado no site da UEFA, o antigo
avançado coloca num segundo plano países
como Inglaterra, Itália e Bélgica, “capazes
de causar uma surpresa”, acredita.
Olhando para o grupo de Portugal, Nuno
Gomes defende que o primeiro jogo, diante
da Hungria, é “crucial” para as pretensões
lusas na prova. “O resultado do outro jogo
do grupo, entre França e Alemanha, também terá impacto, mas é importante começar a ganhar. A Hungria é uma ‘outsider’,
mas é preciso estar atento. Vai ser um jogo
difícil para Portugal”, avisa.

No que toca a individualidades, o antigo
internacional português aponta Cristiano Ronaldo como um dos favoritos a ser o
jogador do torneio, com o francês Kylian
Mbappé e o belga Kevin de Bruyne à espreita. “Ronaldo continua no topo e pode
vir a ser o melhor marcador da prova, mas
o meu favorito para a bota de ouro é Robert
Lewandovski”, acrescentou.
Há ainda que contar com a força de Pepe,
“agressivo a defender e com um excelente posicionamento e leitura tática, como
resultado da sua experiência”. “É um dos
melhores centrais do mundo, mesmo aos
38 anos. É um elemento muito importante
na nossa linha defensiva”, acredita.
A fechar, Nuno Gomes confessou que
gostaria de ter jogado ao lado dos franceses Kylian Mbappé e N’Golo Kanté, assim
como dos lusos João Félix e Bernardo Silva.
“Como avançado, de certeza que seria bem
servido por eles”, justifica.
JN/MS

Créditos: DR

A nível individual, Ronaldo pode ser o
homem do torneio, mas há mais jogadores a ter em conta. Capacidade defensiva de Pepe também não foi esquecida
pelo antigo internacional português.

Créditos: DR

Seleção espanhola será vacinada pelo exército

a ministra da saúde, Carolina Darias, revelando que serão as forças armadas a vacinar
a “roja”, com a vacina da Pfizer.
Depois de dois internacionais espanhóis
terem testado positivo nos últimos dias - o
médio Sergio Busquets, após o particular
com Portugal, e o defesa central Diego LloUma decisão tremendamente impor- rente - o governo tomou a decisão a escastante, necessária e tomada nos mes- sos dias da seleção se estrear no Campeomos termos e condições que tomámos nato da Europa, segunda-feira (14) ante a
com os nossos atletas olímpicos”, justificou Suécia.

A seleção espanhola vai ser vacinada
pelo exército para que possa defender
o país “nas melhores condições” durante o Euro2020, mantendo os critérios
éticos aplicados à equipa olímpica para
Tóquio2020.

“

De acordo com o Conselho Superior de
Desportos, “tudo vai ser feito em coordenação com os serviços médicos da federação, que são quem vai decidir o melhor
momento”, sendo que o organismo se revelou “absolutamente a favor da vacinação
dos futebolistas”.
O ministério da Cultura e Desporto só na
passada sexta-feira (4) contactou o da Saúde para esta possibilidade, recebendo resposta na segunda-feira (7) depois de con-

sultar os “órgãos competentes”.
“Fazemo-lo no momento em que nos
solicitaram e como estava previsto”, disse,
garantindo que o governo atuou “da forma
mais rápida possível”, lembrando que era
preciso “saber o grupo a vacinar, a idade e
se já tinham estado doentes”.
No Grupo E, a Espanha defronta a Suécia,
a Eslováquia e a Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa.
JN/MS
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SUB-21
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Alemanha vence Portugal na final
do Europeu de sub-21

2015 - Portugal fez sonhar com a conquista do único troféu que falta no museu da
Federação Portuguesa de Futebol mas não
conseguiu levar a melhor sobre a bicampeã Alemanha, que disputava a terceira
final consecutiva. A “Mannschaft” marcou
o único golo do jogo aos 49 minutos. Baku
inda não foi desta. Depois de ter che- isolou Nmecha que já dentro da grande área
gado pela terceira vez a uma final do contornou o guarda-redes e atirou sem hipóEuropeu de sub-21 - saiu derrotado tese de defesa. Com este triunfo, a Alemanha
(1-0) diante da Itália, em 1994, e frente à passa a contar três títulos, repetindo o feito
Suécia (3-4 nas grandes penalidades) em de 2009 e 2017.

A seleção nacional de sub-21 perdeu (10), no passado domingo (6), diante da
Alemanha na final do Europeu em Ljubljana, na Eslovénia. Nmecha marcou o
único golo do jogo. Fábio Vieira foi considerado o melhor jogador do torneio.

A

tos e meias-finais... na final sabíamos que
ia ser mais um jogo difícil. Eles mostraram
que são uma grande equipa, tal como nós, e
O médio do F. C. Porto foi considerado o
o jogo foi definido em pormenores. Ambas
melhor jogador do Europeu de sub-21 mas
podiam vencer, mas eles saíram por cima.
não escondeu a tristeza por Portugal ainda
Somos vice-campeões europeus, mas sabe
não ter conquistado o único troféu que falta
a pouco. Lutamos por títulos. Para o ano cá
à equipa das quinas.
estaremos outra vez”, disse Fábio Vieira.
“Sabe a pouco. O objetivo era ganhar o
JN/MS
Europeu. Fizemos um belíssimo trajeto,
uma qualificação bastante difícil, uma fase
de grupos fantástica, o mesmo nos quarFábio Vieira: “Somos vice-campeões
europeus, mas sabe a pouco”

SUPERLIGA

Comité de recurso da UEFA suspende processo
contra Barcelona, Real Madrid e Juventus
‘Superliga’, o Comité de Recurso da UEFA
decidiu suspender o procedimento até
novo aviso”, lê-se no comunicado do organismo. A 25 de maio, a UEFA tinha avançado com processos disciplinares contra os
três clubes, após uma investigação conduzida por inspetores de Ética e Disciplina da
Na sequência da abertura de um pro- UEFA, que acabou por concluir pela abercesso disciplinar com o FC Barcelona, tura do processo, por “potencial violação
a Juventus e o Real Madrid, por uma do quadro jurídico” do futebol europeu.
Doze clubes anunciaram a 18 de abril a
possível violação do quadro jurídico da
UEFA em relação ao projeto da chamada criação de uma competição anual com 20

Os processos disciplinares contra Barcelona, Juventus e Real Madrid, movidos pela UEFA devido à criação da
Superliga, foram esta quarta-feira (9)
suspensos pelo Comité de Recurso do
organismo que gere o futebol europeu.

“

equipas, na véspera da UEFA revelar o formato competitivo da Liga dos Campeões,
a partir de 2024/25. Esta decisão abalou o
futebol europeu e as manifestações unânimes de repúdio - de adeptos, futebolistas,
treinadores, dirigentes e responsáveis políticos nacionais - fizeram com que, volvidas
48 horas, já só Real Madrid, que preside à
Superliga, Barcelona e Juventus se mantivessem no projeto.
Os outros nove clubes, nomeadamente
os ingleses do Manchester City, Liverpool,

Chelsea, Manchester United, Tottenham e
Arsenal, os italianos do AC Milan e Inter de
Milão e os espanhóis do Atlético de Madrid
desistiram do projeto em poucas horas.
Uma medida que ainda assim não evitou
que fossem repreendidos pela UEFA, com
os clubes a aceitarem uma série de “medidas de reintegração”, incluindo renunciar
a 5% do rendimento proveniente de uma
época nas competições europeias.
JN/MS
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Copa América recheada de confusões e polémicas

A

seleção canarinha está contra a organização da Copa América, com início
marcado para o próximo domingo
(13), no próprio país! Num manifesto partilhado nas redes sociais, vários jogadores
do “escrete”, entre eles o capitão Neymar,
declararam-se contrários à realização da
competição. “Somos contra a organização
da Copa América, mas nunca diremos não à
Seleção Brasileira”, escreveram os futebolistas no comunicado, destinado “aos mais
de 200 milhões de torcedores”, no final no
final do jogo com o Paraguai, de qualificação para o Mundial2022, que o “escrete”
venceu por 2-0. “Somos um grupo coeso,
porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de
cunho profissional, estamos insatisfeitos
com a condução da Copa América pela
CONMEBOL”, referiram os jogadores.

No entanto, dizem que são trabalhadores
e profissionais, pelo que têm “uma missão
a cumprir com a histórica camisa verde-amarela pentacampeã do mundo”.
Inicialmente, a Copa América seria coorganizada por Argentina e Colômbia, mas
os dois países desistiram. A Confederação
Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL)
confiou então a tarefa ao Brasil, mas, como
se trata de um dos países mais afetados pela
pandemia, a decisão despoletou forte contestação, colocando em causa a própria organização, que terá Brasília, Rio de Janeiro,
Cuiabá e Goiânia como cidades-sede.
Ao concordar em sediar a competição, o
Brasil teve a aprovação do Presidente Jair
Bolsonaro e da Confederação Brasileira de
Futebol. Ainda assim, a prova continua em
dúvida. O Supremo Tribunal Federal analisará dois recursos que pedem a suspensão
do torneio. Entretanto, após uma “análise
cuidadosa”, a Mastercard desistiu de patrocinar a Copa América. A multinacional norte-americana apoiava o torneio desde 1992.
JN/MS
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Seleção brasileira declara oposição ao
torneio, que arranca domingo (13) no
Brasil. Tribunais analisam recursos e podem suspender a prova.

FUTSAL

Equipa de Ricardinho e Bruno Coelho
condenada a descer em França
F
Incumprimento dos regulamentos finanoi campeão no campo, disputou a Liga
ceiros e dívidas podem atirar os parisiendos Campeões de futsal, mas acases para a 2.ª Divisão. Clube diz-se sereno
bou relegado à 2.ª Divisão francesa.
e acredita que a decisão será revogada.
O ACCS Paris, onde atuam os portugueses
Ricardinho e Bruno Coelho, foi condenado
a descer administrativamente ao segundo
escalão, devido a incumprimento com os

regulamentos financeiros e dívidas. Ainda
assim, o emblema parisiense diz-se “sereno” e garante que está a preparar a próxima
época tendo em vista a participação no principal campeonato gaulês e na Champions da
modalidade. O clube garante possuir “elementos” que podem vir a levar a uma anula-

ção da decisão, tomada pela Direção Nacional do Controlo de Gestão. De recordar que
o ACCS conquistou, no pssado sábado (5), o
título francês de futsal. Depois de Portugal,
Japão e Espanha, Ricardinho conquistou um
título nacional num quarto país.
JN/MS

Os nossos serviços:

Soluções acessíveis para as suas necessidades contabilísticas

Oferecemos um REEMBOLSO INSTANTÂNEO e uma segunda
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empresariais e pessoais)
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• Protestos e apelos
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• Aplicações ITN (números
segurança social temporário
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BASQUETEBOL

TÉNIS

Quarteto norte-americano
de saída do Benfica

Nadal segue para as meias-finais
de Roland Garros

O plantel dos encarnados sofrerá uma
autêntica revolução, que começa no banco.
Norberto Alves, bicampeão pela Oliveirense, rende Carlos Lisboa no cargo de treinador e traz consigo de Oliveira de Azeméis o
base internacional português José Barbosa,
que ocupa a vaga deixada pela saída de Rarossegue a remodelação no basquete- fael Lisboa, que prosseguirá a carreira no
bol do Benfica, que procura atacar a estrangeiro.
Na temporada passada, o Benfica terminova época com outro fulgor. Os encarnados anunciaram as saídas dos norte- nou a fase regular da Liga na quarta posi-americanos Eric Coleman, Cameron Jack- ção, atrás de Sporting, F. C. Porto e Imortal,
son, Tweety Carter e Nic Moore, poucos e caiu nas meias-finais do play-off, diante
dias depois de Quincy Miller e o atirador dos leões, que haveriam de conquistar o tíBryce Alford também se terem despedido tulo nacional.
JN/MS
do clube.
Águias estão em processo de reformulação do plantel de basquetebol e já se
despediram de sete jogadores. Eric Coleman, Cameron Jackson, Tweety Carter
e Nic Moore foram os últimos a dizer
adeus.

Créditos: DR

P

4-6, 6-4 e 6-0, num encontro que durou
2:46 horas. Nas meias-finais, fase que atinge também pela 14.ª vez, num total de 35
vezes em Grand Slams, o espanhol vai defrontar o sérvio Novak Djokovic.
A outra meia-final vai opor o grego Stefanúmero três mundial, que tenta nos Tsitsipas, quinto do mundo, ao alemão
chegar ao 14.º título na terra pa- Alexander Zverev, sexto da hierarquia.
JN/MS
risiense, ainda cedeu o segundo
parcial ao argentino, 10.º da hierarquia
mundial, mas acabou por vencer por 6-3,

Créditos: DR

O tenista espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos em Roland Garros, garantiu esta quarta-feira (9) um lugar nas
meias-finais, ao eliminar o argentino
Diego Schwartzman em quatro sets.

O

Get your game on!
Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

Be part of a winning team…join Gil Vicente

Open Tryouts for Boys & Girls Ages 6 - 18

ESTATE LAW TRUSTS REAL ESTATE

Take your game to the next level.
Come out and learn about our club, meet our skilled coaches
and try out with no commitment.

WILLS

CORPORATE TAX PLANNING
Falamos Português

Nelson Pinto (647) 573-6611 info@gvfcacademytoronto.com
gvfcacademytoronto.com

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202

46

MILÉNIO | DESPORTO

11 a 17 de junho de 2021

mileniostadium.com

JOGOS OLÍMPICOS

80% dos atletas que vão aos
Jogos Olímpicos já estão vacinados
Cerca de 80% dos atletas que vão participar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020
já estão vacinados, avançou esta quarta-feira (9) o Comité Olímpico Internacional, que decidirá até ao final de junho
se haverá público japonês.

“

Estes números são os que nos vão sendo transmitidos pelos comités olímpicos nacionais. Continuamos disponíveis e a fazer um esforço diário para ajudar
a aumentar estes números. Recordo que há
um prazo limite para a toma da primeira
vacina, para que a imunização seja atempada”, avisou o diretor-executivo de Tóquio2020, Christophe Dubi.
Após nova reunião do conselho executivo do COI, foi divulgada a informação que
cerca de 8500 dos 10.900 atletas previstos
competir em Tóquio2020 já estão vacinados. A este número, a rondar os 78%, há a
acrescentar os que ainda não foram oficializados como apurados por ranking, mas já

foram imunizados. O responsável referiu
que alguns desportistas tiveram de viajar
para serem vacinados pelo facto dos seus
países ainda não terem acesso às mesmas,
enquanto outros “escolheram não ser vacinados”, mas recordou que o COI “não
obriga, apenas encoraja” a que sejam imunizados.
Quanto à presença de público nos eventos, o COI aguarda as diretrizes das autoridades japonesas, sendo que a parte que
lhes compete é “dar-lhes a informação
mais completa e rigorosa possível para que
tenham os dados para tomarem a melhor
decisão”.
O COI “encoraja” igualmente a vacinação de todos os voluntários e jornalistas
internacionais, disponibilizando-se para
“ajudar”, contudo recorda que não é este
organismo quem decide, em cada país,
quem é imunizado.
A “confiança nuns Jogos Olímpicos seguros” resulta igualmente das experiên-

cias do crescente número de organizações
desportivas bem-sucedidas a nível internacional, sendo que o COI mantém “canais
abertos” com todo o tipo de organismos,
como a FIFA ou UEFA, por exemplo, que
vai agora organizar o Euro2020.
“São experiências muito úteis, pois podemos aprender muito de outros eventos,
como lidar com os espetadores e as competições em contexto covid. Por isso temos
livros de regras tão detalhados para todos
os grupos de participantes, sempre suscetíveis de serem melhorados”, assumiu.
Christophe Dubi lembrou que a organização tem trabalhado com os “maiores
especialistas internacionais” na área da covid-19, porém garantiu que “não há crítica
ou recomendação” que o COI não tenha em
conta, recordando o seu firme compromisso de uns “Jogos seguros para todos, incluindo os próprios japoneses”.
O dirigente aguarda ainda pelas autoridades nipónicas para a definição do núme-

ro de médicos e enfermeiras a viajar para o
Japão para reforçar o sistema de saúde em
Tóquio.
As comitivas dos países nos quais a situação covid-19 esteja mais problemática podem ser obrigados a “medidas extraordinárias” no período anterior à viagem para
o Japão, “o que podem obrigar a 100% de
vacinação das mesmas”.
A propósito da quarentena obrigatória
poder colidir com a liberdade e movimentos da comunicação social, o responsável
recordou que vários órgãos de informação
internacionais optaram por enviar jornalistas antes de 1 de julho, altura em que as regras se tornam ais rígidas, para que durante
o período competitivo esses profissionais já
não estejam sujeitos às regras apertadas dos
primeiros 14 dias no país.
Os Jogos Olímpicos, adiados um ano devido à covid-19, vão decorrer entre 23 de
julho e 8 de agosto.
JN/MS

Com o pensamento e os olhos em Tóquio, Teresa Bonvalot seguiu o discurso de
David Raimundo e acredita que Portugal
pode brilhar nos Jogos Olímpicos. “Portugal pode esperar o melhor, conseguir trazer medalhas. Vamos representar o país ao
mais alto nível, com a nossa garra, a nossa
atitude e a dar o máximo”, asseverou.
Por sua vez, o presidente da Federação
Portuguesa de Surf, João Aranha, relembrou que a contratação de David Raimundo
para o comando da seleção visava melhorar
a competitividade lusa.
“Estamos esperançados nas medalhas,
por isso é que lutamos. Dissemos desde o
início, em 2014, que a intenção era conquistar mais títulos, de ter seleções mais
competitivas para conseguir lugares de
topo. Estamos a consegui-lo e agora só
esperamos alcançar medalhas nos Jogos
Olímpicos. É para isso que trabalhamos”,
afirmou.
À semelhança de várias federações, o
surf sofreu um corte orçamental das verbas

provenientes do Estado, mas João Aranha
garante que isso não afetará o rendimento
dos atletas em Tóquio, uma vez que estão
integrados na comitiva portuguesa do Comité Olímpico.
“Todas as modalidades levaram um corte orçamental substancial. Somos a modalidade menos financiada, com o orçamento mais pequeno. Temos dificuldades em
adaptar-nos, mas temos o apoio do Comité
Olímpico desde o primeiro minuto. A equipa está formada e os apoios estão feitos.
Não é diretamente um gasto da federação.
A preparação é que pode vir a ser, nomeadamente os estágios e os apoios aos atletas.
Vamos tentar gerir”, frisou.
Portugal parte para os Jogos Olímpicos
de Tóquio com três surfistas, Frederico
Morais, Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot. Estas duas últimas conquistaram,
respetivamente, a medalha de prata e de
bronze nos Jogos Mundiais, em El Salvador.
JN/MS
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Surf português pisca
o olho às medalhas
em Tóquio

O selecionador português de surf, David Raimundo, piscou o olho à conquista
de medalhas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, realçando que a comitiva lusa
tudo irá fazer para atingir o pódio

D

avid Raimundo, que falava à chegada a Lisboa após os Jogos Mundiais
de Surf, que se realizaram em El Salvador, salientou que Portugal tem de agarrar a oportunidade em Tóquio e que Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda
Sequeira irão lutar pelas medalhas.
“Não vamos partir como favoritos, não
é o nosso principal objetivo, mas vamos
lutar pelas medalhas até ao fim das nossas
forças. Não sabemos se vamos poder voltar
a estar nuns Jogos Olímpicos num futuro
próximo, nem sabemos se o surf vai continuar como disciplina olímpica. Neste momento, temos uma oportunidade e vamos
fazer dela uma possibilidade para voltar a
fazer história para Portugal. Temos três
atletas, vamos tentar que um deles consi-

ga lutar e alcançar uma medalha nos Jogos
Olímpicos”, disse.
Para David Raimundo, é “um orgulho
enorme” ter três surfistas a representar
Portugal, embora tenha ficado um amargo de boca pela não qualificação de Vasco
Ribeiro “que ficou a um ‘heat’ do sonho
olímpico”. “Este é um feito gigante para o
desporto português e para o surf em particular”, defendeu.
Mais moderada, a agora vice-campeã
do mundo, Yolanda Sequeira, reconhece ter a “pressão de Portugal em cima dos
ombros”. “Ficar em segundo lugar e qualificar-me para os Jogos Olímpicos foi absolutamente incrível. Agora a pressão de
Portugal está um bocadinho em cima dos
nossos ombros. A Teresa, o Frederico e eu
vamos dar o nosso melhor e vamos tentar
representar Portugal da melhor maneira. O
mundo já sabe que Portugal tem bom surf
e vamos lá levar tudo. Não tenho dúvidas
de que Portugal vai mostrar um surf forte e
metê-lo lá em cima no topo”, garantiu.

30 Baby Pointe Trail
Brampton
Beautiful & sophisticated detach home in
stellar location. Premium pie-shaped lot,
mount pleasant community walking & short
distance from go-station. 9 ft ceilings on both
upper & lower flr, 10 ft in primary bedroom.
Modern oak staircases with pot lights, crown
moulding & high end laminate flooring
throughout. Upgraded kitchen with luxury
appliances. Gas fireplace with gorgeous stone
wall. Spacious oasis backyard with 22ft above
ground saltwater pool.

65 Foxley Ave Toronto
$1,550,000

SOLD

Spacious, Bright & Beautiful 5Bdrm Home
Hardwood Floors, Large Kitchen & 2 Car
Garage, 4 Full Baths, Finished Basement With
Back

Family + Income, Live & Rent Or
$51,000Entrance
over,Large
asking

Just Invest. Location! Location! Location!! Walk
To Schools, Bellwood Parks, Shops, Queen West
Village, Mint Condition.

91 Hinchley Wood Grove
Brampton

SOLD

Stunning! This beautiful3+2 bdrm with 1 bdrm
potential on the main flr detached home looks
like it came out of a magazine.Custom maple
kitchen with pantry & granite countertops,
including 2 fridges,1 stove dishwasher &
microwave,washer & dryer,natural gas BBQ.
Renovated bathrooms with custom cabinetry
& granite tops, hardwood thru-out, main & 2nd
flr, upgrade trim,laundry 1st flr& beautiful
backyard stamped concrete, deck, shed.
Large list upgrades.

$105,091 over asking

201 Paullett Ave

$1,175,000

SOLD

One Of A Kind Modern Bungalow!!! Fully
Renovated, In & Out, An Oasis Backyard, Outdoor
Kitchen, Out Door Fireplace, Also A Beautiful
Room With A Fell On A Wood Cabin!!! 3 + 1
Bedroom, 1+1 Kitchen, Finished Basement With
Separate Entrance, With Rental Potential Of
$2000.00 Per Month. In A Great Prime Location!!
Cul-De-Sac Street! Close To Schools, Parks,
Amenities, Minutes To The 400 & 401, Shopping
Centres, Ttc, Golf Course.

48 HOURS. $176k OVER ASKING

“LIST” POR APENAS 1%*. AVALIAÇÃO GRÁTIS
10 Cottrelle Blvd. Suite 302, Brampton 905.230.3100
30 Top Flight Dr. Suite 12, Mississauga 905.564.2100

Sónia Ávila

flowercityrealty.com

647.274.4809

*Maximum commission is 3.5%. Listing commission 1%, co-operating brokerage 2.5%.

Sales Representative
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Sérgio Pérez
vence acidentado
GP do Azerbaijão
de Fórmula 1

O piloto mexicano Sérgio Perez
(Red Bull) venceu o Grande Prémio
do Azerbaijão de Fórmula 1, sexta
prova do Campeonato do Mundo,
em Baku, após o abandono do holandês Max Verstappen (Red Bull).

P

Créditos: DR

érez, que conquistou a segunda vitória da carreira, depois
de vencer em Sakhir, em 2020,
terminou com 1,385 segundos de
vantagem sobre o alemão Sebastian
Vettel (Aston Martin) e 2,762s face ao
francês Pierre Gasly (Alfa Tauti).
Com estes resultados, Max VerStappen, que abandonou a cinco voltas do fim, mantém o comando do
campeonato com 105 pontos, contra
os 101 do campeão em título Lewis
Hamilton (Mercedes), que perdeu a
segunda posição na última volta, ao
falhar a travagem.
JN/MS

ANDEBOL

F. C. Porto conquista dobradinha ao vencer
Benfica na final da Taça de Portugal

O

O F. C. Porto fez, no passado domingo
s dragões, que se sagraram cam(6), a dobradinha ao bater o Benfica, por
peões nacionais apenas com vitó31-27, na final da Taça de Portugal, disrias, já comandavam ao intervalo
putada em Pinhel, Guarda, somando o (16-14) e confirmaram o seu favoritismo
nono título na competição.
perante o terceiro classificado do campeonato, que nas meias-finais tinha afastado
o Sporting, recordista de troféus na prova
(15).

ATLETISMO

O F. C. Porto conquistou a segunda
‘dobradinha’ consecutiva, depois de, em
2018/2019, ter juntado também a Taça ao
título nacional - a temporada de 2019/20
foi suspensa devido à pandemia de covid-19 e não atribuiu vencedores.
JN/MS

Letesenbet Gidey
bate recorde
mundial dos
10 mil metros

CANOAGEM

Créditos: DR

Créditos: DR

Fernando Pimenta conquista medalha
de bronze nos Europeus de canoagem

A atleta etíope bateu a melhor marca do Mundo da distância durante
as seleções olímpicas da Etiópia,
que se disputaram em Hengelo, nos
Países Baixos.

D
bateu o bielorrusso Aleh Yurenia por 532.
A competição ficou marcada por um erro
dos juízes que não assinalaram a entrada
para a última volta, pelo que, na passagem
pela meta, os atletas procuravam ganhar
posição para a zona da frente e interior da
epois da prata em K1 1000, distância rodagem, não sprintando para o fim.
Um trio do quinteto continuou em prona qual competirá nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Pimenta cumpriu a va, sendo seguidos por todos os restantes,
prova em 20.45,277 minutos, a 872 milési- porém o sprint final e cansaço extra, enmos de segundo do húngaro Balint Noe, que tre Pimenta e outro rival, acabaria por não
O canoísta português Fernando Pimenta
conquistou, no passado domingo (6), a
medalha de bronze na prova de K1 5000
no último dia dos Europeus, em Poznan,
na Polónia.

D

contar. Esta foi a 104.ª medalha internacional do canoísta luso, que ajudou Portugal
a concluir o Campeonato da Europa com
quatro pódios.
O canoísta limiano do Benfica chega assim a Tóquio2020 sem falhar um pódio no
atual ciclo olímpico, alargado a cinco anos
devido à pandemia da covid-19.
JN/MS

ois dias depois da holandesa Sifan Hassan ter batido, na mesma pista, o recorde mundial da
distância, Gidey voltou a baixar a melhor marca de sempre, com 29.01,03
minutos, um tempo inferior em mais
de cinco segundos ao da atleta dos Países Baixos (29.06,82).
No domingo (6), a atleta de origem
etíope, de 28 anos, tirou mais de 10
segundos à anterior melhor marca da
história, que pertencia à etíope Almaz
Ayan, com 29.17,45 minutos, alcançado a 12 de agosto de 2016, na final dos
Jogos Olímpicos Rio2016.
Gidey, de 23 anos, juntou o recorde
do mundo dos 10 mil metros ao dos
5000 metros, conseguido em outubro
de 2020, com uma marca de 14.06,62
minutos.
JN/MS
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Miguel Oliveira vence Grande Prémio da Catalunha
O português Miguel Oliveira (KTM) venceu o Grande Prémio da Catalunha de
MotoGP, depois de ter partido da quarta
posição para a sétima prova da temporada, em Barcelona.

É

a primeira vitória de Oliveira pela
KTM e a terceira da sua carreira.
Oliveira deixou o francês Johann
Zarco (Ducati) na segunda posição, a 0,175
segundos, com o australiano Jack Miller
(Ducati) a terminar na terceira posição, a
1,990s do português, depois de o francês
Fábio Quartararo (Yamaha) ter sido penalizado com cinco segundos, baixando ao
quarto lugar.
Esta é a terceira vitória do piloto de Almada no Mundial de MotoGP, depois de ter

vencido os grandes prémios da Estíria e de
Portugal, em 2020. Segundo o piloto português, esta foi “uma das melhores corridas”
da sua carreira.
Largando da quarta posição, o almadense
saltou para terceiro ainda na reta da meta,
chegando ao segundo lugar na primeira
curva, apenas atrás de Jack Miller, o mais
rápido na partida.
Mas, à segunda das 24 voltas, Oliveira saltou mesmo para o comando, dando
início a um ritmo constante, na casa do
segundo 40, que lhe permitiu manter uma
ligeira vantagem para os perseguidores, ligeiramente abaixo do meio segundo.
A 13 voltas do final, Quartararo ainda ultrapassou o português, que procurou estudar o adversário ao longo de uma volta.

Constatando que era mais rápido do que
o francês, Oliveira devolveu a ultrapassagem na volta seguinte, usando o cone de
aspiração na reta da meta para levar a melhor sobre a Yamaha.
O piloto gaulês acabaria por ver o seu fato
abrir-se e, com isso, perdeu mais uma posição, para o compatriota Johann Zarco.
O piloto da Ducati acabou a corrida a
pressionar Miguel Oliveira, que aguentou
o ritmo e o primeiro lugar, conquistando a
primeira vitória da temporada, terceira na
carreira em MotoGP, 15.ª em todas as categorias desde que chegou ao campeonato
mundial de velocidade, em 2011.
Em 2020, o piloto de Almada já tinha
vencido os grandes prémios da Estíria e de
Portugal na categoria rainha.

Quem não chegou ao fim foram o italiano Valentino Rossi (Yamaha) e o espanhol
Marc Márquez (Honda), ambos vítimas de
quedas. A Honda ficou mesmo sem os seus
dois pilotos pois o espanhol Pol Espargaró
também caiu.
A falta de resultados da marca nipónica,
que dominou a década passada do Mundial
de MotoGP, poderá fazer com que receba
créditos de desenvolvimento técnico em
2022.
Com estes resultados, Miguel Oliveira
ganhou três posições no Mundial, subindo ao sétimo posto, com 54 pontos. Fábio
Quartararo mantém a liderança, com 118.
A próxima ronda é o Grande Prémio da
Alemanha, em 20 de junho.
JN/MS

Luso Insurance Brokers Ltd.
A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

Oxford

GLASS & ALUMINIUM

COMMERCIAL | INDUSTRIAL

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

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS

• Contractors Liability, Auto-fleet policy, Gen. Contractors, Commercial, Industrial and Apartment
Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body, Manufacturing, Professional Buildings

CASA e CONDOMÍNIO
• Casas novas e equipadas com alarme - 30% de DESCONTO
• Casas residencias de uma só família, renovadas e actualizadas - 20% de DESCONTO
• Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ajax, Richmond Hill,
Pickering, Oshawa, Hamilton, Barrie ou Bradford - Compare as nossas Tabelas
• Se é inquilino e reside num apartamento ou “flat”, proteja os seus bems com
uma apólice (tenants insurance) - Fale connosco

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

JUNTE-SE À EQUIPA DA VIANA ROOFING
A Viana Roofing & Seetmetal Ltd. procura homens e mulheres para trabalharem
para uma organização progressiva onde o brio e mão-de-obra qualificada
são fundamentais.
Se você tem o que é preciso, será compensado/a com um bom salário, benefícios,
um plano de reforma e medidas de segurança para garantir a sua proteção.
Envie o seu currículo para viana1984@gmail.com ou ligue para 416-763-2664.

JOIN THE VIANA ROOFING TEAM
Viana Roofing & Sheetmetal Ltd. is looking for a few good men and women
to work for a progressive organization where pride in quality workmanship
is paramount.
If you have what it takes, you will be compensated with good wages, benefits,
pension plans and safety measures to ensure your protection.
Send your resume to viana1984@gmail.com or call 416.763.2664.

Registration opens for Skills Ontario virtual
summer workshops

Skills Ontario has officially opened registration for its July virtual workshops so
students can explore skilled trades and
tech-related workshops, demonstrations, virtual tours and presentations
that pique their interest.

S

Virtual workshops are open to all ages
however are typically suited to Grades 7, 8
and 9. Each event’s individual registration
page provides details regarding difficulty
level and required skills and some sessions
include a free hands-on kit that will be
shipped to registered participants.
Skills Ontario began offering their programs online due to the COVID-19 pandemic. The summer camp program is funded
by the Government of Ontario and Magna,
and Promation is a contributing sponsor of
the virtual workshop program.
“As an organization dedicated to inspiring
Ontarians to explore skilled careers, we look
forward to hosting sessions for youth across
Ontario,” said Ian Howcroft, CEO of Skills
Ontario, in a statement. “The skilled trades
and technologies offer a vast variety of career
paths, and we aim to showcase that through
our fun and diverse array of workshops.
We’re thrilled to continue to deliver programs that empower and inspire Ontarians.”

Credits: DR

essions will run from July 5 to 30 and
there is no fee to participate. Another
session is set to run in August, with
For more information visit:
sign-up opening June 21. The virtual workskillsontario.com/camp.
shops are being held in place of summer
camps.

DCN/MS

WSIB recognizes small businesses
making workplaces safer
The Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) is inviting businesses with less
than 50 people to submit an application for the Small Business Health and Safety
Leadership Awards.

T

For more information visit:
wsib.ca/en/small-business-health-and-safety-leadership-awards.
DCN/MS

LOCAL 183

Training Centre

Credits: DR

he annual awards recognize all of the efforts, big or small, made by small businesses to keep their team, their customers and their communities safe. The deadline
to apply is July 9.
Small business leaders in Ontario are encouraged to apply and share their health and
safety success story from the last year, the steps they took to make big or small changes
and the measures they implemented to make their workplaces safer, states a release.
The top three businesses will win a cash prize. Gold wins $5,000, silver will receive
$3,000 and bronze will win $2,000. They will also be recognized at a ceremony in November. The first place winner also will be featured in a promotional video that will be
shared on the WSIB’s website and across social media.
“Faced with the challenges due to closures, restrictions, and other pandemic-related uncertainties, the resilience and resourcefulness of so many small businesses has
been nothing short of inspiring,” states the release. “All of the small improvements,
flexible adjustments, and the big changes they’ve made to keep workplaces and communities healthy and safe has helped that flicker of light on the horizon beam a bit
brighter for all of us.”

Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be required
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Paulo Gil Cardoso
Opinião

Restam apenas 75 Orcas Residentes do
Sul “Southern Resident Killer Whales”,
assim o Governo do Canadá toma medidas de urgência para as salvar.

N

o dia 10 de maio foi anunciado um
pacote de novas medidas de urgência, para proteção das Orcas, a entrarem já em vigor este verão. As medidas
surgem na sequência da constatação que a
falta de alimentação e perturbação acústica
e física tem resultado numa grave diminuição da população destes cetáceos.

Todas as embarcações estão proibidas
de se aproximarem a menos de 400 metros de qualquer baleia: esta proibição
aplica-se à área crítica do habitat das Orcas Residentes do Sul.
Está proibida a entrada de barcos nas
recentemente criadas Zonas Santuário.
Estas novas zonas são: Swiftsure Bank,
águas ao largo da costa leste de Saturna

Island e sudoeste de North Pender Island
- haverá apenas exceções para embarcações de emergência e socorro, e para algumas atividades da população indígena.
Apenas as entidades comprovadamente aptas a investigação ou ecoturismo de
observação de baleias e integradas no
segmento da conservação ambiental, poderão pedir autorização ao Ministério dos
Transportes para se poderem aproximar
até 200 metros e não mais que isso.
O Governo Canadiano pede também
que todos os operadores marítimos adotem voluntariamente comportamentos como - respeitarem uma “Go Slow
zone”, reduzindo a velocidade para menos de 7 nós, aquando na imediação de
baleias num raio de 1000 metros nas chamadas “Enhanced Management Areas”,
nas imediações das Gulf Islands, Strait of
Juan de Fuca e Mouth of the Fraser River.
Apela-se também a que as embarcações
desliguem sonares quando não necessários e coloquem os motores em ponto-morto aquando de uma distância de 400
metros das baleias.
As Orcas são superpredadores e são o
maior membro da família dos golfinhos,

Créditos: DR

Terra Viva
Orcas
apesar de vulgarmente serem chamadas
de baleias. Depois do Homem, é o mamífero com maior distribuição geográfica,
estando presente em todos os oceanos.
As Orcas Residentes têm uma complexa e intrincada vida social baseada em
grandes famílias ou clãs, com uma organização gregária matriarcal, em que a
mãe é a unidade básica da sua sociedade.
Usam a ecolocalização para caçar, alimentando-se essencialmente de lulas e
peixe ao contrário das Orcas Temporárias
que se alimentam quase exclusivamente de mamíferos marinhos, como focas e
leões-marinhos. A comunicação é feita
através de sons, produzindo uma enorme
variedade de estalidos e assobios havendo
diferenças de vocalizações entre grupos e
mediante as zonas onde habitam, constatando-se a existência do que se podem
chamar dialetos regionais. Possuem a
maior barbatana dorsal do reino animal
que pode atingir os 1,8 metros, os machos
podem pesar até 10 toneladas e as fêmeas
até 8 toneladas, podendo medir até 10
metros e 8,5 metros, respetivamente. As
fêmeas atingem a maturidade sexual aos
15 anos e só podem dar à luz uma vez a

cada cinco anos.
A maior parte dos conhecimentos que
temos das Orcas Residentes foram obtidos através de pesquisas de longa duração, nomeadamente na British Columbia.
As Orcas foram vítimas da caça para
fins comerciais em meados do século XX
devido à escassez causada pela sobre-exploração de outras espécies de maior dimensão. Em 1981 uma moratória internacional pôs fim ao seu abate - mesmo não
sendo uma baleia, foi incluída na lista de
espécies protegidas pela Comissão Internacional para a Caça à Baleia. Atualmente não existe caça significativa, a grande
ameaça à sua existência é essencialmente
a falta de alimento provocada pela sobre-pesca, alterações climáticas, intrusão no
seu habitat e poluição.
Esperemos que com as medidas de proteção, agora tomadas, possamos continuar a ter Orcas e que elas proliferem.
Desfrutarmos da natureza com respeito
e admiração é o primeiro passo para um
planeta mais equilibrado, garantindo a
biodiversidade.

MAIS BEM PREPARADO
OU MELHOR PREPARADO
Caso:
com Luciana Graça
Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

?

• «Mais bem» e «melhor». Sabiam que, por vezes, usamos uma
destas formas, quando devíamos usar a outra? Ora prestem bem
atenção à seguinte frase: «Eu preciso de estudar português, para
estar mais bem preparado para os desafios do mundo profissional».
Neste contexto, devo dizer «mais bem preparado»
ou… «melhor preparado»?

Análise:
• A expressão correta é «mais bem preparado».
• Devemos utilizar a expressão «mais bem», quando o advérbio «bem» se encontra antes de um particípio verbal, que funciona
como um adjetivo (exemplos: «O meu carro está mais bem lavado do que o teu.» - porque «lavado» é o particípio passado de «lavar» -,
e «O meu texto está mais bem escrito do que o teu.» - já que «escrito» é o particípio passado do verbo «escrever»).
• E devemos utilizar a forma «melhor» nos restantes casos, isto é, quando o advérbio «melhor» surge de forma isolada
(exemplo: «Eu lavo melhor do que ele.») ou altera a ação de um determinado verbo
(exemplo: «Eu escrevo melhor, quando estou concentrado.»).
• De forma resumida:
- «mais bem»: quando o advérbio «bem» surge antes de um particípio verbal («mais bem explicado», «mais bem feito»);
- e «melhor»: nos restantes casos.
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Vamos ver a bola?
Bem, parece que não se fala de outra coisa por estes dias, verdade? O Euro2020,
ainda que com um ano de “atraso”, arranca hoje (11) - finalmente! Está de volta a euforia e a ansiedade de ver a nossa
seleção em campo!

mas igualmente deliciosa? Tomem nota de
algumas alternativas para os surpreender!
Frutos secos

Eles são ricos em gorduras boas e antioxidantes e, portanto, são sempre uma boa
opção de snack. Para além disso são uma
por falar em ansiedade… quando nos
ótima fonte de energia, promovendo uma
sentimos mais nervosos temos tenmaior sensação de saciedade: experimendência para cometer alguns erros: um
tem colocar na mesa castanhas, nozes, pisdeles é, por exemplo, “atacar” as unhas tácios, amêndoas e/ou avelãs, mas evitem
que não têm culpa nenhuma e muitas vezes
os que possuem adição de sal ou açúcar.
até ficam a sangrar (#salvemasunhas) -, e
o outro é “afogar as mágoas” em comida.
Comida essa que normalmente consiste Milho cozido
em aperitivos com bastante sal, gordura e
Este é um aperitivo delicioso e muito fácil
“regados” com quantidades generosas de
de preparar! Só têm que usar ou uma lata de
álcool. Receita para o desastre, não?
milho cozido (lavem-no bem antes de conE que tal desta vez reunir a família ou
sumir) ou ralar uma espiga e temperar com
amigos (os mais próximos e sempre em sesal e pimenta! Este cereal é uma fantástica
gurança!) à volta de uma mesa de petiscos
fonte de vitamina A, folato e tiamina, que
mais saudável, equilibrada, menos calórica

E

são fundamentais para o desenvolvimento celular e para o bom funcionamento do
sistema nervoso, músculos e coração. Além
disso, é rico em fibras, contribuindo para a
saúde do nosso intestino.
Pipocas
Continuamos neste cereal que, como podem perceber, é também bastante versátil.
E quando vos falo em pipocas é claro que
não me estou a referir às “de cinema”, carregadas de açúcar! Na realidade, as pipocas
podem ser um snack bastante saudável,
desde que preparadas da forma correta!
Coloquem duas colheres de sopa de óleo
de coco num tacho e juntem meia chávena de milho. No final polvilhem com canela
ou qualquer outro topping que for do vosso agrado! Se preferirem pipocas salgadas
podem, por exemplo, temperá-las com um
pouco de sal, pimenta e cúrcuma.

Grão de bico
Pode até parecer estranho, mas acreditem
que vão adorar quando experimentarem!
Vão precisar de uma lata (cerca de 500
gramas) de grão de bico cozido, duas colheres de sopa de azeite, uma colher de chá
de orégãos, de alho moído e de pimentão
doce, piripiri, flor de sal e alecrim a gosto!
Liguem o forno a 200º, sequem bem o grão
de bico depois de escorrido com papel absorvente e, numa taça, misturem o azeite
com todas as especiarias, ervas aromáticas
e piripiri. Envolvam o grão de bico nesta
mistura e depois distribuam o preparado
num tabuleiro forrado com papel vegetal.
Levem ao forno durante cerca de 40 minutos, mexendo de vez em quando. Deixem
arrefecer e deliciem-se!
Tomate cereja com mozzarela de búfala
Um snack fresco e que é muito fácil de fazer! Fatiem os dois ingredientes e temperem com orégãos e com um fio de azeite.
Inês Barbosa

Que tal temperar a existência?
Opinião

Pintar, dançar, colecionar objetos, quem
sabe fazer aquele curso de fotografia
online, jogar tênis ou cantar no karaokê.
Essas são algumas entre tantas outras
coisas que podemos escolher para fazer
com apenas um único objetivo: simplesmente nos proporcionar prazer! Acredito
que ter um hobby é fundamental para
a manutenção da saúde mental e a ativação da nossa criatividade. O que nos
garante um mergulho mais profundo no
autoconhecimento.

A

o longo da história humana, os sistemas sociais e econômicos distorceram a nossa relação com o trabalho
de tal forma que a criatividade foi sendo
substituída pela produtividade e o nosso
tempo passou a significar dinheiro. Dessa forma, o ócio passou a ser mal visto e o
trabalho ininterrupto foi supervalorizado.
Construiu-se um distanciamento gradual
entre nós e os momentos de lazer ao mesmo tempo que nos aproximamos perigosamente de altos níveis de insatisfação, podendo chegar à patologia. Foi assim que a
criatividade foi sendo suprimida das nossas
vidas.

uma tela, uns potes de tintas, e faça o que
te der na telha. Risque e rabisque formas,
tamanhos e cores. Não tenha medo! Você
está numa fase de experimentação. Explore e não se cobre. Experimente! Vá atrás
dos seus limites, dos seus gostos, das suas
sensações.
E, no final das contas, você pode se
surpreender com características as quais
nunca imaginou existirem dentro de você.

Em resumo, ao procurar um hobby, a meta
acaba sendo qualidade de vida e a própria
essência do indivíduo.
Nos últimos meses me descobri pintora,
desenhista e apreciadora de novas línguas!
E você, tem algum hobby ou ainda falta se
descobrir?
A vida é curta, mas as possibilidades são
infinitas. Boas descobertas!
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Adriana Marques

Assim como aprendemos a misturar
sabores na culinária, na vida também podemos acrescentar novos interesses para
temperar a nossa existência e retomar
nosso espírito criativo.
Penso ser interessante procurar por atividades que sejam bastante diferentes das
que fazemos no trabalho ou no âmbito doméstico. Justamente para haver uma quebra saudável no fluxo rotineiro.
Os psicólogos explicam que, para seus
benefícios serem efetivos, os hobbies
precisam ser colocados como prioridade
em nosso cotidiano. Por exemplo, se sua
atividade preferida é assistir filmes, estabeleça um ou mais dias fixos na semana
para desfrutar desse momento. Não permita que outros compromissos, profissionais ou pessoais, atrapalhem o seu hobby.
Quando estamos fazendo uma atividade
que gostamos (mesmo sendo uma que nos
canse como a corrida, por exemplo), nossos níveis de endorfina aumentam e nos
sentimos muito mais alegres e dispostos.
Revigorados para voltar ao trabalho e para
as tarefas do cotidiano. Quem tem um
hobby tem uma vida profissional saudável
e produtiva, pois consegue fazer a pausa
necessária (muitas vezes aparentemente
impossível) para o bom andamento das
tarefas e o reequilíbrio das energias.
Mas se você é do tipo de pessoa que ainda não descobriu um hobby, aqui vai uma
dica: comece a testar! Tente fazer um prato que você ama comer. Arrisque! Compre
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TURISMO

Are you desperate to travel?
What’s even more interesting is that according to another study, the relaxing
benefits of travel can be felt even weeks
after it ended and we’re back to our routines. This is particularly relevant now
with the increase in the number of people
affected by depression since the beginning of the COVID-19 pandemic.
Right now, we are all desperate for the
2. BOOSTS OUR PHYSICAL HEALTH
day when we can travel again and free
ourselves of the “new normal” routines. Everybody knows physical health and
We’ve all been confined to our small hous- mental health go hand in hand. And we
es and cities and are now fed up with online meetings, sitting in front of a screen
all day, and depending so much on technology. Our daily tools, 24/7, are laptops,
smartphones, email, social media, and
whatever else we use to work and communicate with. We all crave to discover
new lands and dream of new experiences.

all spent too much time on the sofa for the a vacation couch potato, though. Leave the
past year if your travel plans include some sofa and start exercising!
sort of physical activity that is just perfect!
Even better news is that apparently you
don’t really have to break a sweat to reap
benefits for your physical health. A study
from the Global Commission on Aging and
Transamerica Center for Retirement Studies, in partnership with the U.S. Travel Association, concluded that traveling lowers
the risk of heart disease in both men and
women. We do not advise you to become

O

“Eat, drink and be merry”, so the saying
goes! Even if we already tried some of the
delicacies of the country we’re traveling
to, eating them on the spot and with the
locals is much more fun and special experience. There are many unique and delicious
dishes to be discovered. Last but not least,
trying new foods and drinks will broaden
one’s palate and mean a whole new world
of sensory experiences – and we all love to
have new experiences.

Crossing Douro River – Northern Portugal

5.WE DEVELOP A DEEPER KNOWLEDGE OF THE WORLD

1. IMPROVES OUR MENTAL HEALTH

We don’t live inside a bubble. Travelling
exposes us to different cultures and different ways of seeing the world. Dealing
with different ways of living life and seeing
the world is a wonderful way of shaking
things up and stepping out of our comfort
zone. Even unexpected situations or setbacks can become great stories to tell to our
friends and family.

Or, putting it more in a colloquial way
helps in keeping our sanity. 😉
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We all know and love the amazing feeling
of relaxation we get from a wonderful vacation or even just a long weekend away
from home. Traveling helps us refresh our
mood and energy, particularly for those
of us who are suffering from depression
and chronic stress. And we all suffer with
some stress these days.
According to a study from the Marshfield
Clinic in Wisconsin, women who go on a
vacation at least twice a year are less likely to experience depression and chronic stress. Although this study focused on
women alone, it’s obvious the results
would be no different for men since everyone benefits from going on a vacation.

Learning a new language is great for our
brain but don’t worry: we don’t need to
take an intensive course before traveling
to a country with a different language. Just
learn a few basic words and phrases and it
will not only boost your brain but also improve the general quality of your travel. Besides, it will be fun to see the faces of locals
trying to understand what you are saying.
This will also come in handy if you get lost
or ever find yourself in a complicated situation. Besides, whether you choose a famous
travel destination or a lesser-known spot,
locals always appreciate it when tourists
from abroad make that extra effort.
4. WE TRY NEW FOODS AND DRINKS

Créditos: DR

ur first travel, once the pandemic is
over, will be a very special happening: everything will be much more
special and intense. It will be like our first
travel to a new land when every experience is new again.
The thought of visiting new places,
meeting new people, and having new life
experiences is what kept us going all year.
Just remembering an amazing trip lifts up
our spirits. And no, this is not hearsay,
science also agrees that traveling really is
very good for us.
Let’s go over 5 reasons why scientists
claim that traveling is great:

3. WE BECOME FAMILIAR WITH OTHER
LANGUAGES

Yes, we know that right now all the rules
and guidelines for traveling are a bit blurry and uncertain. Traveling always implies
some precautions and now, more than
ever, it’s important to take specific safety
measures. But if we travel with the help of
professional guidance and support given
by a local agency we will have a much
more safe and stress-free experience. They
are the right people to help and advise us.
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A BLAST FROM THE PAST

Henry Ford Purchases Lincoln Motor Car
Armando Terra
Opinião

Henry Leland of Lincoln Motor Car was
the master of precision and Henry Ford
recognized this, and as such acquired
his company. In 1922, Henry Ford was
well entrenched into his business and
had a reputation as a manufacturer of
low-priced automobiles. Henry personally embarked on a quest to acquire
rather than develop a big luxury car
manufacturer and there it was, right in
front of him… Lincoln Motor Car.

L

incoln was incorporated in 1917 by
Henry Leland and his son Wilfred,
contracted by the US Government to
produce Liberty L-12 aircraft engines for
the US Air Corps. Due to the war, Lincoln
only began manufacturing automobiles in
late 1919 and as a result, they only reached
the market in October of 1920. By this time,
automobile sales had begun to steadily decline from post war levels. Lincoln Motor
products produced a highly detailed automobile, however, its price tag at that time
was in the range of $5,500-$6,000. This

1

was an astronomical price tag for the era
and very few persons could only dream of
owning a Lincoln. Although Lincoln was by
far one of the best built US automobiles, it
lacked style, ergonomics, and overall flair.
Total automobile sales were only 752 in
1920, and the company was further unable
to manufacture and sell automobiles profitably during all of 1921. Later the same year,
Lincoln’s future became precarious and
the company faced inevitable bankruptcy. Henry Ford pounced and in December
1921, the “Auto King” himself entered into
an agreement to purchase Lincoln from the
Lelands. On February 4th 1922, Henry Ford
paid $8,000,000.00 for the entire Lincoln
entity, lock, stock and barrel.
Henry Leland who was 78, was a successful engineer and had been well trained and
practiced at many distinguished companies;
General Motors, Cadillac, and Brown and
Sharpe just to name a few. All this caught
Henry Ford’s attention and he subsequently offered Leland the opportunity to stay
on and lead the newly owned company.
Henry Ford called Leland “One of the greatest car men in America”. Henry Ford was
very assertive and insisted that it would be
detrimental to Detroit and the automobile
industry if an “outsider” was to secure and
maintain control of Lincoln, merely be-

2

cause the Lelands had been caught in a precariously tight situation. All of Detroit embraced and welcomed the news on the day
of transition, even the “Ford Motor Band”
played “Hail to the Chief” and friends and
colleagues extended congratulations to one
another on this new manufacturing marriage. Like most marriages and subsequent
honeymoons… both were short. Henry Ford
was somewhat of an American totalitarian
industrialist and insisted and liked things in
his own way. From the inception, the Lelands were at constant odds with Ford executives, who had been personally delegated
by Henry Ford himself, to work with them.
The Lelands wanted free reign and autonomy, the latter would not be granted by Mr.
Ford. Both were probably at fault and Ford
would not back down from his way of doing
things… this upset the Lelands to no end.
In a mere three months, the strife grew
and became uncontrollable. The breaking
point came in June, when Henry Ford ordered Wilfred Leland out of his plant. This
resulted in both Lelands ultimately tendering their resignations. The media in Detroit & other parts of the U.S went straight
after Ford, accusing him of breaking, his
word and contract to “Old Man” Leland.
This is the worst press coverage that Henry
Ford ever received in his hometown of De-

3

troit. There were further negotiations to
deal with Ford’s oral pledges to provide
payments that were required to liquidate
the Lincoln company’s debt. Henry Ford
kept his word and subsequent promises
and eventually everything worked out as
required. To this day, the “Lincoln” name
plate gleams and endures under the Ford
Motor Company banner.
1. Early 1920s - Pre-Ford ownership,
“Lincoln Motor Car” plant identification
card, Plant Protection identification
card, rank of sergeant, employee number W1060. Size of 2” x 4.5”. Exceedingly rare.
2. Post-Ford ownership era - temporary
employee badge for the “Lincoln Plant”,
measures 2” x 3.75” and is dated July
16th, 1942. Wartime production era.
3. 1960’s - Collection of employee clips
with rear clip system, labelled, “Lincoln Novi”. Size of 1.25” x by 2”. All in
pristine condition with no cracks of
breakage of any kind.
4. 1950’s - Lincoln Mercury Security Guard
hat badge, No. 208 and hallmarked made
in the USA and centre shield, labelled
“Division of Ford Motor Company”.

4

Henry Ford compra a Lincoln Motor Car
Henry Leland era o mestre da precisão
e Henry Ford reconhecia isso, e como
tal comprou a sua companhia. Em 1922
Henry Ford tinha embraçado bem o seu
negócio e tinha uma reputação de fabricante de carros de baixo custo. Henry
embarcou numa jornada para adquirir ao
invés de desenvolver uma grande marca
de carros de luxo e estava mesmo ali, à
sua frente… a Lincoln Motor Car.

A

Lincoln foi incorporada em 1917 por
Henry Leland e pelo seu filho Wilfred, contratado pelo Governo dos
Estados Unidos da América para produzir
os motores de avião do Liberty L-12 para
o Corpo Aéreo dos Estados Unidos. Devido à guerra, a Lincoln apenas começou a
fabricar automóveis nos finais de 1919 e,
como resultado, só chegaram ao mercado
em outubro de 1920. Nessa altura, as vendas de automóveis já tinham começado a
diminuir de forma constante a partir dos
níveis do pós-guerra. A Lincoln Motor produzia produtos de grande detalhe automobilístico, contudo os seus preços rondavam
os $5,500 - $6,000. Este era um preço astronómico nesta época, fazendo com que
muito poucos pudessem sonhar em ter um
Lincoln. Contudo a Lincoln era uma das
melhores empresas a construir carros nos
Estados Unidos da América, mas faltava-

-lhe estilo, ergonomia e de um modo geral
gosto. As vendas totais de veículos foram
de apenas 752 em 1920, e a companhia foi
incapaz de fabricar e vender automóveis
de forma rentável durante todo o ano de
1921. Mais tarde nesse mesmo ano o futuro da Lincoln tornou-se precário e a companhia entrou em bancarrota. Henry Ford
intrometeu-se e em dezembro de 1921 o
“Rei dos Automóveis” entrou num acordo
para comprar a Lincoln de Leland. No dia
4 de fevereiro de 1922 Henry Ford pagou
$8,000,000.00 pela entidade da Lincoln e
de todo o seu inventário.
Henry Leland, que tinha 78 anos, era um
engenheiro de sucesso e tinha sido bem treinado e praticado em várias companhias de
renome: na General Motors, Cadillac e na
Brown and Sharpe, só para nomear algumas. Tudo isto chamou a atenção de Henry Ford, que posteriormente lhe ofereceu a
oportunidade de ficar e liderar a sua mais
recente aquisição. Henry Ford chamava
Leland de “um dos melhores homens de
carros da América”. Henry Ford era muito
assertivo e insistia que seria prejudicial para
Detroit e para a indústria automóvel se um
“de fora” assumisse o controlo da Lincoln,
meramente porque os Leland tinham sido
apanhados numa situação precária e apertada. Toda a cidade de Detroit se juntou e festejou as novidades no dia da transição - até a

“a Banda da Ford Motor” tocou “Hail to the
Chief” e amigos e colegas se parabenizaram
com o casamento da fabricante. Tal como
muitos casamentos e subsequentes luas
de mel… ambos foram curtos. Henry Ford
era de certa forma um industrial totalitário
americano e insistia e gostava das coisas à
sua própria maneira.
Desde o início, os Lelands estiveram em
constante desacordo com os executivos da
Ford, que tinham sido delegados pessoalmente pelo próprio Henry Ford para trabalharem com eles. Os Lelands queriam um
reinado livre e autonomia, mas esta última
não seria concedida por Ford. Ambos estavam provavelmente errados, mas Ford não
iria ceder na sua maneira de fazer as coisas...
e isto perturbou demasiado os Lelands.
Nuns meros três meses, o conflito evoluiu e tornou-se incontrolável. O ponto final chegaria em junho, quando Henry Ford
exigiu que Wilfred Leland saísse da sua instalação. Isto resultou em ambos os Leland
a entregar as suas demissões. Os media de
Detroit e outras partes dos Estados Unidos
foram logo atrás de Ford, acusando-o de
quebrar a sua promessa e contrato do “velho
homem” Leland. Esta foi a pior cobertura de
media que Henry Ford alguma vez recebeu
na sua cidade natal de Detroit. Existiram
negociações posteriores para lidar com as
promessas de Ford para providenciar paga-

mentos que eram necessários para liquidar
a dívida da companhia Lincoln. Henry Ford
cumpriu a sua promessa e promessas subsequentes e eventualmente tudo funcionou
como desejado. Até aos dias de hoje o nome
“Lincoln” brilha e perdura sobre a Ford Motor Company.
1. Início dos anos 1920s – cartão de identificação da fábrica da “Lincoln Motor
Car”, antes da aquisição da Ford, cartão
de identificação de segurança da fábrica,
classificação de sargento, número de funcionário W1060. Tamanho de 2” x 4.5”.
Extremamente raro.
2. Após aquisição da Ford – distintivo de
identificação temporário de funcionário
da “Fábrica Lincoln”, mede 2” x 3.75” e
está datada de 16 de julho de 1942. Era de
produção durante a guerra.
3. 1960s – Coleção de clipes com clipe
traseiro, etiquetado com “Lincoln Novi”.
Tamanho de 1.25” x 2”. Tudo em condição pristina sem rachaduras nem dano de
nenhum tipo.
4. 1950s – Distintivo de chapéu de Segurança Mercury da Lincoln, Nº. 208 e
marcado com “feito nos Estados Unidos
da América” e escudo central, etiquetado
com “Divisão da Ford Motor Company”.
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“simplesmente ouvir a si mesmo”. Os comandos auditivos parecem controlar melhor
os comportamentos do que os escritos.

FYI

Por isso, é realmente benéfico se falarmos connosco próprios em voz alta. Por exemplo, mesmo antes de um exame, competição ou entrevista de emprego, é sempre bom
falarmos algumas palavras de encorajamento! Segundo indica o estudo é muito útil,
uma vez que melhora a nossa confiança.

-Kika

Ou seja, vamos começar a normalizar esta coisa de conversar em voz alta connosco
próprios – continuem (ou comecem!) a pensar e falar como se estivesse alguém a ouvir, porque na verdade está... A conversa consigo mesmo pode ser aquela que o deixará feliz no futuro ou o ajudará a tirar um A no exame ou ganhar o primeiro prémio
numa competição.
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Nem todos vão entender a conversa... Mas isso talvez seja porque você é mais inteligente do que os outros! Quem sabe...

FALAR SOZINHO
Já alguma vez deram por vocês a falar no meio da rua enquanto caminham? Ou no
carro enquanto estão a conduzir para o emprego? E quando outros se apercebem
que estão a falar sozinhos, ficam a olhar até que paremos, não é?

De acordo com um estudo, falar sozinho indica um nível mais alto de inteligência.
Este estudo aconteceu nas escolas do Reino Unido. Havia 28 participantes, cada um
recebeu instruções para ler em voz alta ou em silêncio para si mesmo. Em seguida,
os investigadores mediram o desempenho desses participantes durante o estudo. A
conclusão indica que os participantes que liam as instruções em voz alta eram mais
concentrados e apresentavam resultados mais eficientes.
Os psicólogos descobriram que os benefícios de falar consigo mesmo podem vir de

Créditos: DR

Bem, se vocês eventualmente fazem parte desse grupo de pessoas que fala, de facto,
alto e em bom som, consigo mesmo, não temam os outros, porque não estão a enlouquecer, pelo contrário, há até boas notícias!

CUSTOM STAINLESS
STEEL FABRICATION
SPECIALIZING IN FOOD
PROCESSING FACTORIES,
RETAIL STORES AND
MEDICAL OFFICES

NOW HIRING
TIG WELDERS
GAMAFAB.COM
905.612.7300

mileniostadium.com
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Para assinalar a data, o ator partilhou uma
nova fotografia do filho mais novo nas redes
sociais. “2 anos”, escreveu, numa publicação que conta já com dezenas de comentários, a maioria a felicitarem Oliver por mais
um ano de vida.
De recordar que Diogo Amaral é ainda pai de
Mateus, de seis anos, fruto da anterior relação com Vera Kolodzig.

PESTANA CR7

“O tempo desfragmenta-se numa noção de vários passares de tempo que, juntos,
criam uma ideia do que poderia ser o mundo com outro desfecho. E isto recorre-nos. Os “E se”’s invadem o chão doente que tentamos não traçar de novo para
reverter algum capítulo que seja. Escutar a tua voz será doravante um dos meus
hobbies. Recordar-te e recordar-nos e ainda abusar disso enquanto ferramenta
para que os teus netos não esqueçam o teu riso e áurea será um mais que pretexto
para te manter por aqui. Falar para ti na segunda pessoa do singular serve somente
para te falar a ti e não a quem me está a ler, que presenteará o testemunho”, começou por escrever.
“Há que nos entregarmos à tristeza com a mesma naturalidade com que nos entregamos à alegria e, assim, conviver com ela quando preciso de honrar a tua existência
pensando em ti. Mas achava eu que ias ficar cá para mim até ao meu último suspiro e
só depois descansavas. Ou até dos netos, bisnetos… Serias sempre a última a desfazer-se em água, cansada mas idealizada com o teu mundo de seres bebés inofensivos e desprotegidos. Faço-te agora de todos os meus passos na vida uma dedicatória
sem margens. A partir de agora. Sempre. Amo-te como sempre nos dissemos, pele
da minha pele, sangue do meu sangue, peito com peito, cheiro a mãe”, concluiu.

EMILY RATAJKOWSKI
Este tem sido um ano de mudanças positivas para Emily Ratajkowski. A modelo diversificou a sua empresa de moda, escreveu um livro e, o mais importante, foi mãe pela primeira
vez no passado mês de março, de um menino, Sylvester, fruto
do seu casamento com o produtor Sebastian Bear-McClard.

Créditos: DR

Esta segunda-feira (7), para assinalar o seu 30º aniversário,
Emily usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias, tendo escolhido a praia como cenário e um visual que
recorda uma sereia, em tons de laranja, azul e amarelo, pertencente à coleção primavera/verão 2021 de Versace, imagens que agradaram aos seus seguidores.
Créditos: DR

Créditos: DR

Dia 8 de junho é uma data muito especial
para Diogo Amaral e Jessica Athayde. O filho de ambos, Oliver, comemorou o seu segundo aniversário.

HOMENAGEM

Créditos: DR

Ricardo Raposo usou as redes sociais no passado domingo, dia 6, para recordar a
mãe, Maria João Abreu, que morreu no passado dia 13 de maio, vítima do rompimento de um aneurisma. Na sua conta no Instagram, o filho mais novo da atriz
publicou uma fotografia sua, na infância, com Maria João, tendo-lhe dedicado um
emotivo texto.

“Muito bonita” e “Sereia da vida real” são alguns dos comentários deixados pelos fãs da modelo, que também aproveitaram as publicações para lhe desejarem um feliz aniversário.

SARA MATOS

Georgina Rodríguez usou as suas redes sociais
esta segunda-feira (7), para felicitar o companheiro, Cristiano Ronaldo, pela sua nova
conquista. O avançado da Juventus abriu um
novo hotel Pestana CR7, na Gran Vía, em Madrid, o primeiro que abre em parceria com o
grupo Pestana fora de Portugal.

Sara Matos e Pedro Teixeira vivem dias felizes. Apesar de ser
bastante reservada no que respeita à sua vida pessoal, a atriz
tem publicado algumas fotografias nas quais se pode ver
como tem crescido a ‘barriguinha’. Foi o que aconteceu no
passado domingo (6), em que mostrou nas redes sociais uma
fotografia sua em biquíni.

Créditos: DR

“Parabéns, Cristiano, pela abertura deste
hotel de sonho no coração de Madrid. Fico
feliz com tudo o que estás a construir, com
tanto esforço e coragem”, escreveu a modelo, na legenda das imagens.

RITA PEREIRA

“Aquele diazão de praia com a melhor companhia”, escreveu Sara Matos, de 31 anos, na legenda da imagem, na qual
surge sentada na areia.
De recordar que este bebé – um menino – é o primeiro filho
da atriz. Pedro Teixeira é já pai de Maria, de 11 anos, fruto da
sua anterior relação com Cláudia Vieira.

“Gostava e se tudo correr bem vou ter, com
certeza, quando acabar a minha próxima
novela”, foi a resposta da atriz. Rita Pereira
começou agora as filmagens da nova novela da TVI, mas deixou assim bem claro que
a sua intenção será aumentar a família, uma
vez chegado ao fim este compromisso profissional.
Rita Pereira e Guillaume Lalung são pais de
Lonô, de dois anos.

Há cerca de 20 anos, Sharon Stone sofreu uma hemorragia
cerebral de tal forma grave que a equipa médica que a acompanhou não tinha qualquer esperança que recuperasse. Em
entrevista esta última segunda-feira (7) ao programa El Hormiguero, a atriz falou sobre este momento da sua vida, revelando que se sentiu muito próxima da morte.
“Tive vários incidentes prévios a esse aneurisma”, partilhou.
“Tive a experiência de ver aquela luz branca e sentir que saía
do meu corpo. É uma experiência que pode haver gente que
ache que é espiritual e gente que ache que é científica. Eu acho
que é ambas as coisas, mas depois de recuperar transformei-me a nível espiritual”, reconheceu.
Quando começou a recuperar, a atriz revelou que teve então
que enfrentar algumas sequelas com que ficou após o rompimento do aneurisma. “Sofri muitas sequelas: perda de memória a curto e longo prazo, perdi a audição no ouvido esquerdo,
gaguejava, não sentia a perna esquerda até ao joelho”, assegurou, revelando que teve que aprender de novo a fazer coisas básicas como andar, falar, ler ou escrever. “Comecei do
zero”, acrescentou. “É um processo longo, vai-se melhorando por fases e depende muito do esforço que é feito”.

Créditos: DR

“Gostavas de ter outro filho?”, foi uma das
perguntas que os fãs colocaram a Rita Pereira, 39 anos, quando a atriz desafiou os
seguidores a fazerem-lhe perguntas no Instagram.

THE BEAUTY OF LIVING

Créditos: DR

Aos 63 anos, Sharon Stone lançou este ano uma obra autobiográfica, The Beauty of Living Twice, que conta algumas das
experiências mais impactantes que viveu. Uma dessas experiências é a responsável pelo título escolhido para o seu livro e
marcou um ‘antes e depois’ na vida da atriz.
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OLHAR COM OLHOS DE VER

When do we get off this ride? Créditos: Inês Carpinteiro

Flamingos out for a stroll. Créditos: Joana Leal

215…. // Cotton Factory em Hamilton, Ontario. Créditos: Fa Azevedo
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Caça palavras

13

7

7

9

8
11

8

9
12

3

1

8

7

5

1

9
6

7

2

4

5

5
10

1. Livre de tensões mentais ou musculares; descansado, descontraído
2. Desprovido de beleza, de aparência
desagradável
3. Que tem gordura acima da usual; obeso, cheio, corpulento
4. Arrojado, inovador; que ousa
5. Que ou o que tem falta de jeito, de destreza; desastrado
6. Que ou quem não tem finura de maneiras; cafona
7. Espertalhão; que tem mau caráter,
que aufere vantagens que caberiam a
outro(s)
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O objetivo do jogo é a
colocação de números de 1 a 9 em cada
um dos quadrados
vazios numa grade
de 9×9, constituída
por 3×3 subgrades
chamadas regiões. O
quebra-cabeça contém algumas pistas
iniciais. Cada coluna, linha e região só
pode ter um número
de cada um dos 1 a 9.
Resolver o problema
requer apenas raciocínio lógico e algum
tempo.

5
7

Culinária por Rosa Bandeira

8. Aquele que se exprime sem intenção
de disfarçar seu pensamento; verdadeiro, leal
9. Que trata com carinho; meigo
10. De altura superior à média; de grande
dimensão vertical
11. Que não está disponível; preenchido
12. Firme; que não é tenro, macio
13. De pouca idade; moço
14. Que apresenta formas elegantes, graciosas, esguias
15. Cujas dimensões são maiores que o
normal

Jogo das 10 diferenças

Charlotte de morangos
Ingredientes
1kg de morangos
Raspa de 1 limão
40 biscoitos champagne
200g de açúcar (100g para o xarope, 100g

para o creme)
300 ml natas bem frias
6 folhas de gelatina
150 ml de água

Modo de preparação:
Num tacho, aquecer a água e 100 grs de açúcar com a raspa de um limão. Quando começar a ferver retirar do lume e reservar.
Colocar a gelatina num recipiente de água fria e reservar.
Molhar os biscoitos durante cinco segundos no xarope de açúcar feito anteriormente.
Colocar os biscoitos numa forma com um fundo amovível e colocar também à volta da
forma.
Lavar os morangos e picar 250 grs dos mesmos. Colocar 500grs de morangos num recipiente e com uma varinha de mão bater até ficarem em puré.
Numa panela, colocar equivalente a 1/3 do peso do puré de morangos de açúcar e deixar
ferver. Retirar do lume e adicionar as folhas de gelatina
Juntar este preparado ao puré de morango e deixar arrefecer.
Bater as natas bem firmes e adicionar ao puré de morangos. Depois deste preparado
estar envolvido pode pôr uma porção na forma com as bolachas.
Colocar 250g de morangos picados por cima do creme e depois cobrir com o restante
creme. Levar ao frio durante duas horas.
Na hora de servir, decorar com os restantes morangos.

Caça palavras
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ALFAIATE
SEGURANÇA
ELETRECISTA
BOMBEIRO
MÉDICO
ADVOGADO
JUIZ
MOTORISTA
NUTRICIONISTA
TAXISTA
ATOR
MASSAGISTA
COVEIRO
ATLETA
LAVRADOR
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LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04
As suas experiências emocionais
estão mais em evidência e poderão ter sobre si um certo impacto, provocando-lhe insatisfação ou ansiedade. Deverá sempre lembrar-se que depende de
si evitar situações que levem a conflitos
ou mal-entendidos. Use a sua energia de
uma forma positiva e tudo se resolverá de
uma forma mais harmoniosa.

Durante este período dará grande importância ao seu descanso e
ambiente doméstico e familiar, mas não
se deixe envolver por uma certa melancolia ou saudosismo do passado. É altura de recarregar baterias, descansando,
dormindo mais, ou dedicando-se a atividades que envolvam os restantes membros da família.

TOURO 21/04 A 20/05
O seu trabalho e o seu bem-estar
físico irão tomar grande parte da
sua energia. Se tem alguma tendência para
se sentir uma vítima dos outros, tente canalizar essa energia para outras áreas, como
o exercício físico, se possível ao ar livre, ou
dedicando-se a trabalhos que exijam a sua
atenção e habilidade. Sentir-se-á melhor,
e terá o reconhecimento dos outros.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Poderá contar mais com o apoio
de terceiros e é natural que se sinta com mais vontade de ajudar os outros,
uma vez que a sua integração em sociedade e no grupo está privilegiada. Terá tendência para fugir à rotina e para se voltar
para projetos que tenham que ver com o
seu futuro. Altura excelente para contactar com os amigos e sair com eles.
CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Nesta fase disporá de muitas
energias que lhe facilitarão a
ação, mas deverá olhar em volta
e reconhecer as necessidades dos outros.
Da sua iniciativa, esforço e perseverança
poderá surgir a realização de um projeto
há muito ambicionado, porém o seu brilho será maior se não se esquecer daqueles que lhe deram ajuda.

BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A sua segurança financeira irá
ter maior importância para si.
É altura de fazer uma análise pormenorizada ou um balanço do que realizou
nesta área num passado próximo. Nesta
fase irá valorizar mais aquilo que possui
e poderá obter lucros através de associações, da arte, de assuntos jurídicos ou
de objetos valiosos.

A dualidade poderá estar presente na sua vida profissional,
levando a que se interesse ao mesmo
tempo por mais do que um projeto ou
alternativa profissional, ou poderá simplesmente sentir que a sua atenção está
mais dispersa. Esta é uma boa altura para
se aconselhar com alguém mais velho
sobre um assunto difícil.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

CARANGUEJO 21/06 A 20/07
Durante esta fase poderá ter de
medir bem as suas ações e apelar ao seu autocontrolo, de modo a evitar alguns conflitos. Pode ter tendência
para tomar decisões precipitadas e que
podem ser mal interpretadas pelos outros. É um período um pouco nebuloso
para si, pois tenderá a atuar de um modo
contraditório e confuso.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Pode sentir-se sob grande pressão no seu dia-a-dia durante
a passagem de Mercúrio pela Casa III.
Os acontecimentos surgem com grande rapidez, o que poderá fazer com que
se sinta desorientado e sem ânimo para
continuar. Não desista. Adie o que puder
ser adiado pois certamente tempos mais
calmos virão.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Nesta semana é possível que não
se sinta em plena forma. Psicologicamente poder-se-á deixar dominar
por uma certa ansiedade e nervosismo sem
nenhuma razão aparente. Tente fazer algum exercício físico e procure ocupar mais
o seu tempo com outro tipo de atividades.
Será uma boa altura para deitar coisas fora,
arrumar gavetas e organizar papéis.
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Durante este trânsito a sua insegurança, medos, complexos
de inferioridade serão notórios. Poderá
sentir-se emocionalmente em baixo pelo
que deve evitar confrontações com os
outros. Aproveite para se isolar um pouco, leia, medite, analise emoções e atitudes e prepare-se para recomeçar a sua
atividade em pleno.

Soluções
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PEIXES 20/02 A 20/03
Este trânsito de Mercúrio poderá
marcar o início de um estilo de
vida diferente e mais positivo. Estabelecerá novos contactos que poderão ter
como ponto de partida a partilha de interesses comuns relativos a filosofia, factos
da vida quotidiana ou a análise de ideias
abstratas. Se tiver possibilidade, é agora
o período ideal para viajar.

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.

Estamos abertos para serviço take-out
leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga
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MEDIA GROUP INC

Este é o momento de nos unirmos.
De ajudarmos quem mais precisa.

Profissionais de Televisão
Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores. Envia o teu curriculum vitae
para: info@mdcmediagroup.com
Welder wanted

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!

Tig welder for stainless steel manufacturer
with minimum 5 years experience.
Daniel Gama 905-612-7300 Ext: 7305
Construção
Precisa-se Brickayer / Labourer (ajudante).
416-898-3719 / 416-455-9515
Empresa de jardinagem precisa de pessoas,
com e sem experiência, para instalação de
pedra natural e interlock.
Carlos 416-821-2698
Portuguese Rotisserie and Grill churrasqueira em Oakville procura ajudante de cozinha
para trabalhar em regime part-time.
Rui: 905-257-1113
Companhia Portuguesa precisa de pintores
para construção
416-287-0032
Construction
Looking for foremen, bricklayers, labourers and forklift drivers for residential
high rise and residential housing paying
top dollar. Also looking for residential sub
contractors top pay and all extras
Pedro Duarte: 437-833-3396 / 416-231-7291
Procura-se cozinheiro em regime de full-time com experiencia em cozinha tradicional portuguesa.
Carlos Denis 416-539-8239
For rent
Toronto apartment available for rent in the
area of Bathrust and Dundas. The unit has
one bedroom, one bathroom, kitchen and
living room. Price is negotiable.
647-985-8861

O FUTURO
DA RÁDIO
P R O G RA M AÇ ÃO
EM PORTUGUÊS, 24
HORAS POR DIA
Faça
download
da nossa
aplicação
para
Android

AMI GU DI M AC AU C LU B
(T ORO N T O)

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

3000 Woodchester Drive, Mississauga | 905-828-2221 | applewoodauto.com

TRAILBLAZER LT EMPLOYEE PRICING: From May 1, 2021 to May 31, 2021, receive up to $1,367 in Total Price Adjustments (Tax Exclusive) on a new 2021 Trailblazer LT All-Wheel Drive model. Total Price Adjustments are based on MSRP (MSRP = Base MSRP + options only. Excluding freight, fees, and taxes) of $28,098.
Cannot be combined with certain other offers or redeemed for cash. Dealer may sell or lease for less. See dealer and ChevroletCanada.ca for details.
TRAILBLAZER LEASE: Offer available to qualified retail customers in Ontario for vehicles leased and delivered between May 1, 2021 to May 31, 2021. Lease based on a price of $28,780 (includes up to $1,367 in Total Price Adjustments (Tax Exclusive), freight ($1,800) and air conditioning charge ($100, if applicable)), towards
the lease of an eligible 2021 Trailblazer LT All-Wheel Drive model. Bi-weekly payment is $150 for 48 months at 3.9% lease rate (3.9% APR) on approved credit to qualified retail customers by GM Financial. The $75 weekly payment is calculated by dividing the bi-weekly payments. Payments cannot be made on a weekly basis.
Equivalent weekly payments are for informational purposes only. Annual kilometer limit of 20,000 km, $0.16 per excess kilometer. $1,495 down payment required. Payment may vary depending on down payment trade. Cost of borrowing is $3,296, for a total obligation of $17,027. Taxes, license, insurance, registration and
other applicable fees, levies, duties and dealer fees (all of which may vary by dealer and region) are extra. Option to purchase at lease end is $15,049. Chargeable paint costs may vary depending on the vehicle/colour. See dealer for details. Credits vary by model. Dealer may sell for less. Factory order may be required. Limited
time offer which may not be combined with certain other offers. General Motors of Canada Company may modify, extend or terminate offers in whole or in part at any time without notice. Conditions and limitations apply. Offers may not be redeemed for Cash and may not be combined with certain other consumer incentives.

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

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 Dufferin)
remaxultimate.com

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS
Sales Representative
danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

Sales Representative
soldbyjpduarte@gmail.com
647-654-3808

Sales Representative
ruiramos.ca
416-616-5484

RUI RAMOS

FERNANDO FERREIRA

JUST LISTED!
1152 Glengrove Ave

Eglinton & Dufferin

DISPONÍVEL EM BREVE
Port Union, Scarborough.

Casa em Woodbridge

Condo

Sales Representative
soldbygil.com
416-427-7645

D
L
SO

Asking $2,175,000. Executive custom built home, 3 bedroom 4 bath,
over 3400 sq ft of living space. Striking open stairs, gracious living/dining
quarters, oversized walnut kitchen with
warmth and style, ventless bio ethanol
fireplace—a piece of art. Beautiful appointed full sized bathrooms, generous
sized bedrooms, customized closets for
organization, heated floors throughout
lower level, lawn sprinkler system, gas
fire pit, gas line for bbq, shingles 19,
rough-in basement for kitchen!
JUST LISTED!
251 Terra Rd, Woodbridge

JP Duarte

Separada de um lado. 3 quartos – 3 ½
Condo com 1 quarto, 1 casa de banho.
casas de banho. Cave acabada. Muito
1 lugar de estacionamento e espaço de
bom estado. Pedem $899 000.
arrumação. Situado na área da Keele &
Wilson, perto de tudo.
Propriedade de investimento
Contacte-me para mais informações.
Bolton bungalow

Keele & Lawrence
Detached bungalow on a 25 foot lot,
great for investment or to renovate.
Two bedrooms on a premium lot.
7 Apartamentos – todos alugados. Perto do subway. Bom rendimento. Gas e
electricidade separados.

Scarlett & Eglinton

D
L
O
S

Apartamento para aluguer

Bungalow 2 quartos e 2 casas de banho. Lot 45 x 130. $899,000
Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.
Ofertas dia 10 de maio.
Pedem $2100

JUST LISTED!
270 Scarlet Rd

Keele & Lawrence

Enjoy the Lambton Square lifestyle!
Move-in ready condo features 1 bedroom, 4pc bath, locker & parking. Open
concept sun filled sunken living room
w/o to balcony, with plenty of storage
and full-sized en-suite laundry. Updated
bathroom. Great location, well managed
building includes all utilities. Amenities
include outdoor swimming pool, gym,
rec room. Close to golf course, enjoy
walks through rivers and trails.

D
L
O
S

3 quartos e 3 casas de banho. Perto do
GO Train. Ótima opção de moradia.

Please call me for more info or to schedule
a private viewing.

Asking $988,000. Desirable location,
completely renovated with pristine finishes. Originally a 3 bdrm, 4 bath, can be
converted back, features include modern kitchen, soft close cabinets, natural
stone counters, crown moulding & pot
lights throughout, extension upper level, oversized bdrm with custom walk-in
closet. Beautifully appointed bathrooms,
ruff in for kitchen in basement, with separate entrance. Premium lot, oversized
deck and fully fenced yard.

Sales Representative
fernandoferreira.ca
416-528-4724

Mississauga

Casa em Mississauga

D
L
O
S
A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot
that is fully renovated from top to bottom.
Three bedrooms with a basement apartment and a detached double car garage.
Please call me for more info or to schedule Lot 50 X 187. Oportunidade de morar 4 Quartos + 1 na cave. 4 ½ casas de
banho. Moderna. Bom lote
a private viewing.
ou renovar/develop. Muitas opções.

especiais
desta semana
Bifes de vaca $5.99 lb.
Beef cutlets

Bifes da vazia $12.99 lb.

New York steak

Mão de Vaca $ 2.99 lb.
Cow feet

Água Nestlé $4.99
Nestlé water

(emb. 35 garrafas)

(pack 35 bottles)

1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h
7/06/2021 a 13/06/2021

