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Discussão de temas da atualidade

O aborto – qual o impacto do que está a acontecer 
nos USA? O que significa para uma mulher fazer uma 
interrupção voluntária de uma gravidez?
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O tema do aborto é um assunto complexo que não é 
discutido com frequência, a menos que se torne um 
jogo de poder político como está a acontecer nos Es-
tados Unidos. A controvérsia elevou-se a estados ar-
gumentativos devido à decisão Roe vs Wade, que está 
mais uma vez em processo de revisão. A colisão polí-
tica de diferentes instituições burocráticas citando in-
teresses etnocêntricos está a fornecer uma plataforma 
para a abertura de velhas feridas, que afetam a vida de 
milhões de mulheres por todo o mundo. 

Este é um tema difícil de ser discutido num edito-
rial, principalmente partindo do ponto de vista de 
um homem, sendo que eu não acredito que um ho-

mem possa alcançar a complexidade de pensamento que 
permeia a mente de uma mulher quando decide fazer um 
aborto. Ainda assim, do ponto de vista social, eu acredito 
no espírito da liberdade de expressão, todos são merece-
dores de partilhar a sua opinião, exceto quando implica a 
decisão de abortar ou não, pois é uma decisão totalmente 
pessoal da mulher. Até que ponto devem ser permitidos, 
incentivados ou reprimidos abortos induzidos, são ques-
tões sociais que têm vindo a dividir teólogos, filósofos e 
legisladores há vários séculos. Voltando ao mundo greco-
-romano, o aborto era um método comum e socialmente 
aceite como método de limitação familiar. A sociedade, 
particularmente os Cristãos, condenaram o aborto a partir 
do século XIX, ao ponto de aplicarem sanções criminais, 
que continuam até aos dias de hoje. 

A expulsão forçada do feto de uma mulher é muito dife-
rente de um aborto espontâneo. O trauma causado no ser 
físico e mental de uma mulher não é menos avassalador 
em nenhuma das circunstâncias onde nem o filho inde-
sejado, nem o desejado, têm uma voz. Segue-se então a 
questão: um feto deveria ter voz? E se sim, quem falaria 
por ele? Não devem ser os fanáticos religiosos radicaliza-
dos que não conseguem decifrar o que é bom nas suas vi-
das, apenas ditar o que é melhor para os outros. 

Com o mundo a aproximar-se dos 8 milhões de ha-
bitantes, os países que lideraram a ordem global desde a 
Segunda Guerra Mundial estão a tornar-se nas sociedades 
mais envelhecidas da história da humanidade. Estes paí-
ses com populações maioritariamente brancas estão preo-
cupados com a diminuição da natalidade e com a possi-
bilidade de serem superados por raças de outras cores, o 
que percetivelmente diluiria a influência da pele branca. 
Organizações de direita encorajam as mulheres para que 
não façam abortos, de forma a manter um equilíbrio racial 
na sociedade. Os métodos empregados por alguns em que 
um processo político dita a uma mulher o que ela deve fa-
zer com o seu corpo é errado e retrógrado. Em vez disso, o 
mundo deveria concentrar-se na educação, na repressão 
demográfica e em prevenir o controlo mental por religio-
sos interessados em obter mais simpatizantes do que em 
ter compaixão pela situação de muitas mulheres que vi-
vem na pobreza sem educação e que sofrem abusos físicos 
e sexuais em todos os cantos do mundo.  

Nos EUA, em 2021 a população cresceu ao ritmo mais 
lento da história. Desde 2011, os nascimentos anuais têm 
diminuído por 400,000.  Esta taxa de natalidade em que-
da, que afeta sobretudo os casais brancos, está a causar on-
das de choque devido às preocupações com a oferta de em-

prego e a diminuição da população branca, o que faz com 
que surjam políticas de extrema-direita, que estão a ser 
adotadas pelo Supremo Tribunal para prevenir e crimina-
lizar o aborto. Parece que até o movimento do aborto deu 
origem a tons racistas sobre os quais ninguém quer falar. O 
mundo deve parar com a segregação do aborto através da 
descriminalização e do fornecimento de serviços médicos 
gratuitos. 

Uma mulher deve ser livre de escolher o caminho do 
seu feto, contudo, não utilizando o aborto como um mé-
todo contracetivo. A luta por este direito tem um longo 
caminho a percorrer uma vez que as mulheres não são 
respeitadas para fazerem as escolhas que melhor se ade-
quam às suas vidas. Uma sociedade justa e inclusiva deve 
compreender que igualdade social significa assegurar uma 
distribuição justa das leis que controlam as nossas vidas, 
incluindo os mandatos que controlam o aborto. O tipo 
mais prático de política, é a política da decência, ao invés 
das manifestações contínuas para adquirir direitos devida-
mente conquistados nos últimos dois séculos. Os ativistas 
que articulam ideologias zelosas não podem substituir isso 
como civilidade em países avançados. 

Mulheres, o que quer que façam, o único segredo é acre-
ditar e satisfazer-se a si própria. Não o faça por outra pessoa. 

50 anos após a decisão de Roe vs Wade, a lei sobre o abor-
to nos Estados Unidos poderá ser anulada. A questão é o 
porquê e se são necessárias revisões, será que deveriam ser 
feitas por homens? O repúdio da lei que tem por base Roe vs 
Wade representará um retrocesso, não apenas para as mu-
lheres, mas para os direitos de todos os seres humanos. 

“A própria civilização está alojada no ser humano.” - 
Nayantara Sahgal. 

Versão em inglês P. 13

EDITORIAL

Roe vs Wade vs a Sociedade
Manuel DaCosta
Editorial
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Embora o Supremo Tribunal do Canadá 
tenha derrubado a lei federal que crimi-
nalizava o aborto em 1988 como incons-
titucional, nenhum governo pôs em vigor 
legislação para a substituir. Isto signifi-
ca que não existe lei sobre o aborto no 
Canadá: o procedimento é legal em dife-
rentes fases de uma gravidez, mas cabe 
a cada uma das províncias decidir onde 
as pessoas podem ter acesso ao aborto 
e que tipo de serviços são financiados 
pelos seus planos de saúde públicos. 

Para proteger o direito ao aborto o 
governo federal teria de fazer uma 
emenda à Carta dos Direitos e Liber-

dades, algo que os especialistas em Direito 
Constitucional acreditam que dificilmente 
virá a acontecer. Uma opinião que também 
é partilhada pela Abortion Rights Coalition 
of Canada (ARCC) que alerta que consagrar 
o direito ao aborto na lei poderia politizar 
ainda mais os direitos reprodutivos das 
mulheres e fazer com que fossem alvo de 
ataques no futuro. 

“Colocar o direito ao aborto na Carta se-
ria muito difícil e provavelmente também 
bastante divisivo. E nenhum outro pro-
cedimento de saúde tem a sua própria lei, 
nem deveria. Os legisladores não perten-
cem aos consultórios médicos. Podemos 
deixar as políticas e protocolos médicos 
à discrição das Faculdades Provinciais de 
Médicos e Cirurgiões e outros organismos 
médicos. O governo precisa de aplicar de-
vidamente a Lei da Saúde do Canadá para 
equalizar e expandir o acesso ao aborto em 
todo o país”, disse a diretora executiva da 
ARCC, Joyce Arthur, ao nosso jornal.

Na sua campanha eleitoral de 2021, os 
Liberais prometeram reforçar o Canada 
Health Act para assegurar que as provín-
cias cumprissem a igualdade no acesso ao 
aborto em todo o país e garantiram que iam 

atribuir $10 milhões de dólares à Health 
Canada para criar um portal de informação 
sobre saúde sexual e reprodutiva, incluindo 
o combate à desinformação sobre o aborto. 
As promessas ainda não foram postas em 
prática, mas recentemente Otava anun-
ciou $3,5 milhões para ajudar organizações 
a tornar a informação e os serviços sexuais 
e reprodutivos mais acessíveis. 

A ARCC saúda este novo investimento, 
mas lamenta que ainda existam grandes la-
cunas no país. 

“Embora as pessoas possam encontrar 
informação precisa se souberem onde pro-
curar existem cerca de 300 grupos antia-
borto em todo o Canadá que espalham in-
formação errada sobre o procedimento. É 
muito fácil para uma pessoa encontrar um 
website para um centro de gravidez de cri-
se e assumir que a informação é credível e 
imparcial, quando estes locais são efetiva-
mente antiaborto”, alertou. 

Dados de 2020 do Instituto Canadiano de 
Informação Sanitária mostram que nesse 
ano 74,155 abortos foram realizados no Ca-
nadá. Os números são disponibilizados vo-
luntariamente por clínicas e as províncias 
obrigam os hospitais a revelar a quantidade 
de gravidezes que interrompem, mas sem 
avançar detalhes sobre as pacientes. 

Segundo o mesmo instituto a província 
que lidera com maior número de abortos 
é Ontário com mais de 21.000, um número 
pequeno comparado com os 45.000 feitos 
em 2012. Mais de 15.000 dos abortos rea-
lizados em 2020 em Ontário foram feitos 
em clínicas e apenas quase 6.000 foram 
realizados em hospitais. A nível de idade 
em Ontário a maioria das interrupções das 
gravidezes foi feita em mulheres entre os 25 
e os 29 anos, cerca de 5,363.  

Mas a diretora executiva do ARCC subli-
nha que estes dados não incluem os abortos 
feitos através de comprimidos. “Ouvi dizer 

que cerca de 40% dos abortos em Ontário 
estão agora a ser feitos com Mifegymiso 
[medicamento usado para interromper 
gravidezes]”, disse.  Na opinião de Joyce 
Arthur todas as formas de contraceção 
deveriam ser financiadas pelos seguros de 
saúde públicos das províncias, algo que não 
acontece até agora. “Existem campanhas 
de ativistas em curso na Colúmbia Britâni-
ca, Manitoba, Ontário, e Nova Scotia para o 
conseguir, mas limitam-se apenas a cobrir 
a contraceção prescrita, o ideal seria ter 
cobertura nacional ao abrigo do programa 
Pharmacare, como Jagmeet Singh do NDP 
tem defendido. Isto abrangeria uma gama 
mais vasta de contraceção, incluindo DIUs 
e implantes”, sugeriu. 

Apesar de as taxas de aborto no Canadá 
terem diminuído bastante desde o final dos 
anos 90, os direitos reprodutivos das mu-
lheres podem sempre melhorar. A ARCC 
defende que “as pílulas anticoncecionais 
deveriam ser disponibilizadas ao balcão” 
e que alargar a prescrição a outros pro-
fissionais de saúde poderia ter um grande 
impacto sobretudo nas comunidades mais 
pequenas. Joyce Arthur lamenta que as nu-
rse practitioners não possam fazê-lo nas 
outras províncias, como acontece em On-
tário e gostava de ver as parteiras incluídas 
nesta lista. 

O aborto é um procedimento cirúrgico 
comum no Canadá e é muito seguro. Uma 
em cada três mulheres canadianas terá fei-
to um aborto durante a sua vida. Estima-se 
que o Governo canadiano gaste mais de 
$100 milhões em interrupções voluntárias 
de gravidez. 

Ontário tem 38 prestadores de serviços 
de aborto, o segundo maior número no país 
atrás apenas do Quebec, de acordo com os 
últimos dados da organização de carida-
de Action Canada for Sexual Health and 
Rights.

Os abortos podem ser feitos medicamen-
te através de comprimidos tomados em 
casa, mas se o feto tiver mais de 12 semanas 
de vida o aborto só pode ser realizado com 
recurso a cirurgia. 

De acordo com a Planned Parenthood 
Toronto, existem apenas 11 clínicas no 
Ontário que oferecem aborto cirúrgico, a 
maioria das quais estão localizadas na re-
gião sul da província. New Brunswick, por 
exemplo, não tem uma única clínica que 
ofereça o aborto cirúrgico.

De acordo com um estudo publicado 
pela Action Canada for Sexual Health and 
Rights em 2019, nenhum fornecedor no 
Canadá oferece serviços de aborto com 
mais de 23 semanas e seis dias de gravidez. 
Para as mulheres canadianas que já têm 
uma gravidez mais avançada e que preci-
sam de abortar a solução encontrada era 
até agora viajar para os EUA para fazer a 
cirurgia. Algo que pode mudar em breve se 
o aborto deixar de ser um direito federal no 
país vizinho. 

De acordo com a National Abortion Fe-
deration, a interrupção legal do aborto no 
Canadá varia entre as 12 semanas em Nu-
navut e as 24 semanas e seis dias na Co-
lúmbia Britânica. Em Ontário é permitido 
apenas até às 24 semanas. A maioria das 
províncias e territórios financia o procedi-
mento em hospitais e clínicas, mas o seguro 
de saúde público de New Brunswick só co-
bre as despesas em dois hospitais urbanos, 
o que significa que se uma residente quiser 
fazer o aborto numa clínica tem de pagar 
as despesas do seu próprio bolso. Uma si-
tuação que fez com que o Governo Liberal 
em 2017 e 2021 retivesse financiamento de 
saúde para aquela província. 

Joana Leal/MS

Aborto é legal no Canadá em 
diferentes fases da gravidez
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A palavra aborto traz, por si só, uma car-
ga negativa acoplada. Abortar é muitas 
vezes complexo, é confuso, é mal olha-
do, é criticado, é julgado, é difamado. É 
tantas vezes crucificado, muitas delas 
por quem acredita Naquele que sofreu 
na cruz. 

Ser a favor ou contra o aborto é cer-
tamente um direito que todos têm, 
mas até que ponto temos o direito de 

sentenciar, seja de que forma for, quem 
escolhe esse caminho? As razões para que 
se opte por terminar uma gravidez em fase 
inicial são várias e pessoais, como nos ex-
plica nesta entrevista o psicólogo Tiago 
Souza – e, em boa verdade, as consequên-

cias de uma tomada de decisão desse ní-
vel só afetarão a vida de quem a tomou. E 
o sentimento (muitas vezes de culpa) que 
se apodera da mulher depois de um aborto 
é pesado o suficiente – porque terá ela de, 
para além disso, carregar nos ombros a de-
saprovação dos outros? Haverá esse direito 
de condenação? Quais os limites do res-
peito? Não deveria ser o aborto mais uma 
questão de empatia do que de opinião?

Este é um tema denso e que abre portas 
a muitas conversas, importantes, para que 
todos possamos refletir mais sobre os limi-
tes do outro, os nossos e a forma como a 
mulher deve ser tratada em casos tão sen-
síveis quanto este.
Milénio Stadium: Sendo certo que cada 
caso é um caso, é possível, de forma muito 
genérica, dizer-nos o que representa para 
a mulher, na perspetiva psicológica, inter-
romper voluntariamente uma gravidez?
Tiago Souza: Na minha experiência clí-
nica, eu sou testemunha de um conflito. 
Clientes minhas que passaram pela expe-
riência de interromper uma gravidez traz 
uma constelação de sentimentos, muitos 
deles difíceis de se lidar. Há o alívio por to-
mar uma decisão que beneficia a vida hoje, 
seja pela razão que for, mas também eu es-
cuto uma fala de dor e culpa, que precisa 
ser considerada seriamente e acolhida.
MS: Assumindo que há danos psicológicos, 
que efeito têm no dia a dia de uma mulher?
TS: Isso vai depender muito das razões 
pelas quais o aborto foi a opção tomada, e 
também de questões culturais envolvidas. 
Clientes que saíram de relações abusivas, e 
que não foram respeitadas nas suas neces-
sidades em geral, tendem a se sentir mais 
aliviadas e menos hesitantes em tomar 
essa decisão. Mas o efeito mais comum é: 
essa experiência nunca vai deixá-las. É um 
marco, como um “antes e depois” do abor-

to, e o peso da tomada dessa decisão, que 
nunca é fácil e nunca é comemorada.
MS: Que tipo de apoio psicológico deve ser 
proporcionado a uma mulher que decide 
abortar?
TS: Antes de mais nada, apoio e respeito 
na tomada de decisões, sem julgamento e 
condenação. Ao mesmo tempo, um apoio 
do ponto de vista psicossocial é necessário, 
pois muitas vezes as mulheres se sentem 
sem suporte familiar, emocional ou mes-

mo financeiro para levar a gravidez adian-
te. Mais ainda: o apoio pós-aborto não é 
comum. Algumas organizações de base es-
piritual e religiosa oferecem grupos de su-
porte a mulheres que optaram pelo aborto, 
para lidarem com os conflitos, culpa e ar-

rependimento, quando ocorrem. Mas não 
são acessíveis como deveriam.
MS: O facto de o aborto ser ainda, para 
muita gente, algo que é visto de forma ne-
gativa – torna o processo mais doloroso e 
difícil?
TS: Sem dúvida. Existe uma guerra de do-
minação do assunto, entre poderes polí-
ticos e religiosos, mas com a decisão da 
mulher vista como secundária ou sempre 
subordinada a outros interesses. Tanto 
quanto a legalidade e direitos do aborto, os 
direitos da mulher, enquanto intrinseca-
mente capaz de tomar conta e controle de 
si própria e sua vida, continua a ser um de-
bate – como se um debate fosse necessário 
para a garantia desses direitos.
MS: Da sua experiência, quais são as prin-
cipais motivações para que uma mulher 
decida abortar?
TS: As razões são múltiplas, mas na minha 
circunscrita experiência clínica, a necessi-
dade de resgatar o controle da vida e dos 
planos quando a gravidez não foi planeja-
da, e o aborto em consequência de relações 
abusivas são as razões mais frequentes em 
meu consultório.
MS: Em muitas circunstâncias, quando 
alguém se posiciona contra o aborto, fun-
damenta dizendo que se está a defender a 
“vida”. O que pensa desse argumento?
TS: Este é um debate ético que vai continuar 
pelos séculos. Ser a favor ou contra o aborto 
são direitos dos cidadãos, mas que esse di-
reito não interfira no direito alheio de tomar 
suas próprias decisões. Se eu sou contra ou a 
favor do aborto, isso não deve ser razão para 
desrespeitar e julgar quem decida realizar o 
procedimento, pois as razões pertencem a 
quem decide, e não cabe a mim julgar. 

Catarina Balça/MS

Não cabe a mim julgar
- psicólogo Tiago Souza

“os direitos da mulher, 
enquanto intrinsica-

mente capaz de tomar 
conta e controle de si 

própria e sua vida, 
continua a ser um 

debate – como se um 
debate fosse necessário 

para a garantia desses 
direitos”

Tiago Souza • Psicólogo

Tiago Souza, psicólogo. Créditos: DR.
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Interromper uma gravidez é uma deci-
são da mulher – este é o grande argu-
mento de quem defende o princípio da 
liberdade no momento de se determinar 
a opção de se abortar ou não. Acres-
centando que o corpo é da mulher e por 
isso este ser um assunto exclusivamen-
te seu. 

Os fatores que levam à ponderação 
desta tomada de decisão são vários 
e para lá dos que se prendem com 

questões de saúde, da mãe ou do bebé, há 
muitos outros que podem pesar para um ou 
para outro lado. Os testemunhos de mu-
lheres de todo o mundo que, por circuns-
tâncias várias, abortaram, transmitem uma 
ideia clara da dificuldade que envolve esta 
decisão – o sentimento de culpa sobre-
põe-se, demasiadas vezes, à racionalidade 
e atormenta a mente da mulher o resto da 
vida. O “e se…” aparece e faz reviver tudo, 
mesmo quando se sente que a decisão foi a 
mais acertada atendendo ao contexto em 
que foi tomada. Depois há o medo, a ver-
gonha de partilhar o que se fez, muito in-
duzidos por uma sociedade alicerçada num 
ambiente de punição imposta por regras 
religiosas. E o apoio que muitas vezes não 
chega dos mais próximos, acaba por se en-
contrar junto de instituições que nasceram 
exatamente para dizer a cada mulher que 
não está sozinha. 

No Canadá, tal como em muitos outros 
países, há muitas organizações que desen-
volvem trabalho nesta área. É o caso da 
NAF – National Abortion Federation que 
promove, melhora e assegura acesso a cui-
dados de saúde de qualidade na realização 
de um aborto. Jill Doctoroff, Diretora Exe-
cutiva da NAF Canada explicou-nos que 

esta instituição tenta atingir os seus obje-
tivos “oferecendo formação e educação aos 
profissionais de saúde envolvidos na pres-
tação de cuidados no momento do aborto, 
bem como àqueles que estão interessados 
em incorporá-la na sua prática. Somos 
uma fonte de informação precisa, impar-
cial e sem julgamentos relacionada com 
a assistência ao aborto. Temos também o 
Dr. Morgentaler Fundo de Assistência ao 
Paciente e a linha de informação. Ainda 
prestamos apoio às pessoas com barreiras 
informativas, logísticas, e/ou financeiras 
para aceder aos cuidados abortivos de que 
necessitam”. Jill Doctoroff sublinha ainda 
que, no seu entender, “o acesso a todo o es-
pectro dos cuidados de saúde, incluindo os 
cuidados abortivos, faz parte dos direitos 
humanos das pessoas”.

Perante o que está a acontecer nos Esta-
dos Unidos da América, onde está iminente 
um retrocesso de décadas no quadro legal 
relacionado com o aborto, a Diretora Exe-
cutiva da National Abortion Federation, 
salienta que não teme que esta situação 
venha a refletir-se de alguma maneira no 
Canadá afirmando que aqui “não temos 
uma lei relacionada com o aborto, ela está 
incorporada nos sistemas de saúde”.  No 
entanto, Jill Doctoroff alerta que “temos 
de nos manter diligentes para que a assis-
tência ao aborto continue disponível para 
as mulheres e outras pessoas grávidas que 
dela necessitem”. 

Num polo oposto ao trabalho desenvol-
vido pela NAF Canada, há muitas outras 
organizações, muitas deles ligadas a movi-
mentos religiosos, que tentam demover as 
mulheres de optarem pelo aborto, usando 
para isso argumentos muito ancorados em 
conceitos que transportam o ato de abor-

tar para o campo do crime, do pecado. 
Quisemos saber como uma organização 
pró-aborto encara as campanhas algu-
mas delas bastante agressivas em termos 
de imagem, que existem e impressionam 
muitas mulheres. Jill Doctoroff foi muito 
clara “se uma pessoa acede aos cuidados 
abortivos essa tem de ser uma decisão sua. 
É a melhor pessoa para decidir se e quan-
do continua uma gravidez”, apontando de 
forma taxativa para a questão da liberdade 
individual de escolha da mulher que deci-
de abortar. E quando o argumento dos que 
advogam o antiaborto é a defesa da vida 
humana, a Diretora executiva da NAF é 
ainda mais perentória: “muitas pessoas que 
prestam cuidados abortivos e que apoiam 
as mulheres e outras pessoas grávidas no 
seu direito de acesso aos cuidados aborti-
vos, estão a defender a vida da pessoa grá-
vida” - numa alusão clara às consequências 
do chamado aborto ilegal, realizado sem os 
mínimos cuidados de saúde e que um pou-
co por todo o mundo põe em causa a vida 
da mulher.

Deixamos aqui alguns testemunhos dos 
muitos encontrados numa página de in-
ternet a Women on Web que mais não é do 
que um serviço internacional de aborto on-
line. - www.womenonweb.org – que ga-
rante às pessoas que necessitam de aborto 
seguro ou contraceção uma consulta online 
e, depois de serem revistas por médicos, as 
pílulas de aborto médico ou contracetivos 
são fornecidas via correio. 

São testemunhos de vidas reais, de mulhe-
res que por muitos anos que passem conti-
nuarão a perguntar a si próprias – “e se?…”.

Catarina Balça/MS

“Even though it was legal I had to go 
through many appointments and re-

ferrals. Every time I had to explain and 
defend my reasons for wanting this. 

It was hard but it could have been so 
much worse. I was so relieved that the 
hospital and clinic were so supportive, 

kind, and understanding. I couldn’t help 
thinking how much worse it could have 

been for me.”

Ella – New Zealand

“Me senti culpada, egoísta. Me senti um 
monstro! Porque sabia que não ia poder 
ter, e mesmo sabendo disso, ficava ten-
tando arrumar jeitos que no fundo eram 

impossíveis, sofri demais... sempre foi 
meu sonho ser mãe, e aquele sonho 

mexeu muito comigo quando descobri. 
Mas passado os primeiros dias, soube 

que tinha que ser racional e fazer o 
melhor: o melhor pra mim, para a minha 

família, paro o meu namorado, para 
família dele e para bebê!” 

Sofia S. – Brasil

“Fiquei sem chão, fiquei em desespe-
ro, não falei pra ninguém só eu e meu 

‘namorido’ sabia, mas eu sabia o que eu 
queria , tinha acabado de entrar no tra-
balho que eu sempre quis, tinha planos, 

estava certa que não queria ter essa 
criança, eu não tenho parentes próxi-

mos a mim então não teria ninguém pra 
me ajudar se eu tivesse essa criança, 
não me vejo mãe tão cedo, não tenho 

jeito com criança, não responsabilidade 
suficiente para cuidar de outra pessoa... 
coloquei tudo isso na balança e cheguei 

à conclusão do que eu queria.”

Priscilla S. – Brasil

“Yo aborte con cinco semanas de 
gestación.... En el mi corazón siempre 

vivirás.”

Jezzi - Argentina

E se?…
A pergunta sem resposta
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Uma organização com uma missão bem 
delineada e ambiciosa: tornar o Canadá 
um país livre de abortos. No momento 
em que o mundo, por causa da possibili-
dade de revisão do direito das mulheres 
ao aborto nos Estados Unidos, volta a 
discutir esse tema tão sensível da lega-
lização ou não do procedimento, o que 
deixa a sociedade canadense também 
em alerta diante da possibilidade de 
algo parecido poder acontecer por aqui, 
dedicamos essa edição do Milénio Sta-
dium a aprofundar o tema, complexo, e 
que envolve muitas variáveis. 

Para apresentar também o lado daque-
les que fazem parte de movimentos 
pró-vida, como classificam, e que por 

isso são contra o aborto, estivemos à con-

versa com o representante da organização 
Canadian Centre For Bio-Ethical Reform 
(CCBR), que tem representações em dife-
rentes províncias. Blaise Alleyne é Diretor 
da Extensão Leste do CCBR e responsável 
pelas operações de Toronto.

Nessa entrevista ele nos apresenta as 
opiniões e modo de atuação da organiza-
ção que tenta mudar a maneira com que 
percebemos e tratamos o aborto e a intro-
dução de uma legislação contrária à prá-
tica no Canadá. Para a CCBR é simples: é 
preciso acabar com os assassinatos de se-
res humanos inocentes, no caso os fetos 
abortados. Segundo dados da organização 
são realizados cerca de 300 abortos por 
dia no país, o que representam 100 mil ao 
longo de um ano. Na tentativa de intro-
duzir uma cultura social na qual o aborto 
seja impensável no Canadá, assim como a 
como a escravidão, o trabalho infantil ou 
a segregação de raças, a CCBR busca em 
especial através da educação para o tema 
mudar mentalidades. 

As táticas utilizadas pela CCBR podem 
parecer para alguns, radicais, já que o uso 
de fotografias de fetos abortados é uma 
prática comum e através dessas imagens, 
chocantes, dizem querer atingir a popula-
ção sobre os direitos humanos desses fetos. 
Conheça um pouco mais obre essa orga-
nização e o trabalho que desenvolvem na 
luta pró-vida, como definem essa missão 
de eliminar o aborto no país.  
Milénio Stadium: A CCBR tem uma postura 
específica em relação à política antiaborto, 
defendendo a estratégia de tornar o abor-
to “impensável”. Como vocês pretendem 
atingir esse objetivo?
Blaise Alleyne: Com quase 300 seres hu-
manos inocentes mortos por aborto todos 
os dias no Canadá, acreditamos que é es-
sencial que os canadenses vejam a verdade 
sobre o aborto – a evidência fotográfica de 
que o aborto decapita, desmembra e estripa 
um ser humano inocente. Não protestamos 
contra o aborto. Mostramos fotos de víti-

mas de aborto, e o próprio aborto protesta 
por si só. Mostramos fotos de ecografias de 
crianças saudáveis no útero e que mostram 
que o aborto é um ato de violência que mata 
um ser humano inocente, e defendemos, 
através do diálogo, que os direitos huma-
nos são para todos e devem começar quan-
do o ser humano se forma — o que sabemos 
pela ciência está na fecundação.
MS: Uma das ferramentas que a sua organi-
zação usa para persuadir as pessoas contra 
o aborto é a divulgação de fotografias de fe-
tos abortados, um conteúdo muito sensível 
e que pode ser considerado apelativo para 
algumas pessoas. É uma estratégia válida?
B.A: É essencial que as pessoas vejam as 
provas fotográficas de que o aborto é um 
ato de violência que mata um ser humano 
inocente, a fim de formar uma opinião ba-
seada em fatos sobre o aborto. Mostramos 
fotos que demonstram a humanidade das 
crianças pré-nascidas e fotos que expõem a 
injustiça e a desumanidade do aborto, a fim 
de mudar corações e mentes sobre o abor-
to, salvar a vida das crianças e poupar as 
mulheres do trauma desse procedimento. 
MS: Você acredita que em algumas situa-
ções específicas o aborto deveria ser lega-
lizado, como no caso de violência sexual 
contra a mulher ou problemas de saúde/
gestações de risco?
B.A: O Canadá é o único país democrático 
sem uma lei de aborto. Estamos confiantes 
que os nossos vizinhos ao sul possam estar 
dando passos adiante no estabelecimento 
de direitos humanos para todos os seres 
humanos. O governo canadense está fora 
de sintonia com o público canadense – o 
governo apoia o aborto por qualquer mo-
tivo ou nenhum motivo, enquanto muitos 
canadenses se opõem ao aborto tardio ou 
ao aborto porque a criança é uma menina 
(aborto seletivo por sexo). A maioria dos 
canadenses apoia pelo menos algumas res-
trições ao aborto e quanto mais as pessoas 
vejam fotos de crianças que foram des-

membradas pelo aborto, mais as pessoas 
reconhecem que o aborto é uma grave in-
justiça e uma grave violação dos direitos 
humanos.
MS: Recentemente, o governo canadense 
garantiu a proteção do direito ao aborto 
no país, através de mais financiamentos 
federais. Você acha que o que aconteceu 
nos EUA fez o governo se apressar nessa 
atitude? Quais podem ser as consequências 
disso?
B.A: Muitas pesquisas na última década 
mostraram que (a) a maioria dos canaden-
ses desconhece que o país não tem leis so-
bre o aborto e (b) a maioria dos canaden-
ses apoia pelo menos algumas restrições 
legais ao aborto. ( https://weneedalaw.
ca/2020/06/canadian-opinions-on-abor-
tion/ ). A nossa missão é educar o público 
canadense sobre a verdade de que o abor-
to é um ato de violência que mata um ser 
humano inocente e buscar a paz e o fim da 
matança, e direitos humanos para todos os 
seres humanos.
MS: Uma das principais críticas às organi-
zações e movimentos antiaborto é que eles 
se concentram nos direitos de vida do feto 
e esquecem o direito de escolha das mulhe-
res. Você acredita que essa crítica é bem 
fundamentada?
B.A: O movimento pró-vida defende os di-
reitos humanos de todos os seres humanos 
e a dignidade de cada pessoa humana. O 
aborto é uma violação dos direitos huma-
nos porque é um ato de violência que des-
pedaça o corpo de uma criança inocente. 
No entanto, a experiência mortal do aborto 
também é muitas vezes traumática para 
mulheres e pessoas ligadas a essa injustiça. 
Todo o ser humano merece direitos huma-
nos, respeito e dignidade, mas ninguém 
tem o direito de escolher matar uma crian-
ça inocente.

Lizandra Ongaratto/MS

Em defesa da vida

Blaise Alleyne, Diretor da Extensão Leste do CCBR e res-
ponsável pelas operações de Toronto. Crédito:DR.
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Foi em 2007 que Portugal disse “sim”  à 
despenalização da interrupção voluntá-
ria da gravidez (IVG) - até chegarmos a 
este dia e a esta importante e fraturante 
decisão foram precisos dois referendos 
e mais de 10 anos. Até 2008, o aborto 
era  terceira maior causa de morte das 
mulheres em Portugal. Mas, felizmente, 
muito mudou de lá para cá. 

Paula Pinto,  psicóloga clínica e coor-
denadora da Sexualidade em Linha 
na Associação para o Planeamento da 

Família, aceitou responder às perguntas do 
nosso jornal, para que possamos entender 
melhor a realidade atual portuguesa no que 
à IVG diz respeito, numa altura em que o 
assunto tem estado na ordem do dia - ora 
pelo caso do projeto que poderá desprote-
ger o direito ao aborto em cerca de metade 
dos estados norte-americanos, ora pelos 
polémicos critérios propostos pela Admi-
nistração Central do Sistema de Saúde - e 
entretanto retirados -, que sugeriam, em 
traços gerais, que os médicos de família, 
assim como os restantes elementos das 
equipas, pudessem vir a ser avaliados por 
interrupções voluntárias da gravidez reali-
zadas pelas suas utentes e ainda pela exis-
tência de doenças sexualmente transmissí-
veis nas mulheres. 
Milénio Stadium: Apesar de terem passado 
já 15 anos desde a despenalização da in-
terrupção voluntária da gravidez existem, 
obviamente, uma série de pontos a serem 
atendidos para que uma mulher possa pas-
sar por esse procedimento - isto quando o 
aborto é feito de uma forma legal. Conse-
guimos, de uma forma geral, fazer um re-
sumo desse quadro legal?
Paula Pinto: No caso particular de inter-
rupção voluntária da gravidez (IVG), efe-
tivamente, desde 2007 e de acordo com 
a legislação vigor (http://www.apf.pt/
aborto-e-interrupcao-da-gravidez) uma 
mulher que engravide e tome a decisão 
ou pondere interromper a gravidez pode-
rá fazê-lo até às 10 semanas de gestação. 
Para iniciar este processo deverá dirigir-
-se ao centro de saúde ou hospital da sua 
área de influência e marcar uma consulta 
– designada consulta prévia. O local onde 
a mulher se deve dirigir varia em função da 

região do país e do modo como os serviços 
estão organizados para dar resposta aos pe-
didos de IVG. As assimetrias expressivas a 
nível do território nacional no que respei-
ta ao acesso, neste caso em particular, às 
consultas de IVG, geram constrangimentos 
no acesso às mesmas, quer por implicar em 
muitos casos a deslocação de grandes dis-
tâncias, quer pelas questões de garantia de 
anonimato.
O processo de IVG passa por três etapas: a 
consulta prévia, seguida por um período de 
reflexão obrigatórios de três dias; a consul-
ta de IG; e uma última consulta de revisão/
planeamento familiar. (interrupcao-da-
-gravidez-por-opcao-da-mulher-guia-
-informativo-pdf.aspx).
MS: Quando procuram aconselhamento e 
acompanhamento relacionado com a in-
terrupção voluntária da gravidez, as mu-
lheres passam por algum tipo de processo 
antes de efetivamente tomarem a decisão?
PP: Por regra, a mulher quando decide ini-
ciar o processo de interrupção de gravidez 
já fez a sua tomada de decisão. O modo 
como chega a essa tomada de decisão po-
derá ser mais ou menos complexo e va-
riável de mulher para mulher. Contudo, a 
mulher pode a qualquer momento desistir 
de interromper a gravidez.
Durante o processo de IVG a mulher tem o 
direito de pedir aconselhamento psicológi-
co e social, se assim o desejar. 
MS: Será que muitas mulheres escolhem 
não procurar esse acompanhamento por 
medo de serem julgadas?
PP: As mulheres que procuram a APF para 
terem informação e aconselhamento sobre 

questões relacionadas com o processo de 
IVG, regra geral, pretendem ter mais infor-
mação sobre o que é necessário fazer para 
iniciar o processo e onde se podem dirigir. 
Em alguns casos, percebemos uma preocu-
pação em explicar as razões pelas quais to-
mou essa decisão, como se precisassem de 
se justificar. Contudo a abordagem da APF 
é sempre no sentido de que a mulher não 
tem que expor as suas razões e/ou vulne-
rabilidades para justificar o seu pedido. São 
questões pessoais que ela poderá abordar 
obviamente se for importante para si, mas 
não no sentido de ter que se justificar, o 
que em parte pode estar relacionado com o 
receio de algum juízo de valor e/ou provar 
que não tomou a sua decisão de ânimo leve.
Contudo, embora não tenhamos núme-
ros que indiquem quantas mulheres não 
procuram aconselhamento por receio de 
serem julgadas e/ou por questões de não 
garantia de anonimato, temos o relato de 
algumas mulheres que se sentiram alvo de 
juízos de valor no decorrer do processo.
MS: Em Portugal, tanto as mulheres como 
os homens têm direito a anticoncecionais 
gratuitos, que lhes são oferecidos pelos 
serviços de saúde pública. Conseguimos 
ter ideia do impacto que este apoio tem, na 
prática, na prevenção de gravidezes inde-
sejadas?
PP: O Planeamento Familiar (PF) repre-
senta uma componente fundamental na 
prestação de cuidados em Saúde Sexual e 
Reprodutiva (SSR) que possibilita às pes-
soas, individuais e em casal, alcançar e pla-
near o número de filhos desejados e o es-
paçamento dos nascimentos. A decisão de 
ter ou não filhos, assim como a escolha do 
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momento para ter filhos, é um direito que 
assiste a todas as pessoas. Os serviços de PF 
incluem a prestação de cuidados de saúde, 
aconselhamento, informação e educação 
relacionados com a SSR. 
Numa perspetiva mais abrangente, o PF 
deve: promover uma vivência sexual grati-
ficante e segura; preparar uma maternida-
de e paternidade saudáveis; prevenir uma 
gravidez não desejada; reduzir os índices 
de mortalidade e morbilidade materna, 
perinatal e infantil; reduzir o número de 
Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST).
Deste modo, o acesso a informação e ser-
viços de SSR gratuita e de qualidade, in-
cluindo o acesso gratuito a métodos con-
tracetivos é fundamental para assegurar os 
direitos e bem-estar das pessoas: mulhe-
res, raparigas, homens e rapazes.
O acesso a contraceção eficaz garante que 
todos os adultos e adolescentes podem evi-
tar as consequências adversas na sua saúde 
e a nível socioeconómico de uma gravidez 
não desejada e ter uma vida sexual grati-
ficante. O acesso a SSR é crucial para uma 
vida saudável.
A consultas de PF são gratuitas no SNS e 
estão disponíveis nos hospitais e centros da 
saúde para todas as pessoas em idade fértil. 
Estas disponibilizam, informação e aconse-
lhamento sobre saúde sexual e reprodutiva, 
nomeadamente, aconselhamento contra-
cetivo e obtenção gratuita de métodos con-
tracetivos. Contudo a nossa experiência é 
a de que ainda há grande desconhecimen-
to e informação sobre o funcionamento 
das mesmas: continuamos a ter relatos de 
mulheres que têm dificuldade em aceder 
a consultas de PF; que são informadas que 

deverão marcar consulta para o/a médi-
co/a de família, quando não têm médico/a 
de família; jovens que querem uma consul-
ta de PF mas que por questões de anonima-
to, não querem ir ao centro de saúde da sua 
área de residência mas que não conseguem 
consulta noutros centros de saúde.
A aposta deve ser, claramente, na preven-
ção e seguramente que o acesso gratuito a 
métodos contracetivos é fundamental para 
prevenir gravidezes não desejadas. O pro-
blema é que ainda existem muitos cons-
trangimentos no acesso a estas consultas. 
Por outro lado, também é importante re-
ferir que não só é importante disponibili-
zar contraceção gratuitamente, mas que 
esta se adeque às rotinas e características 
das pessoas e casais. Por exemplo, uma 
mulher pode ter acesso gratuito à pilula 
contracetiva, mas se esta tiver dificuldade 
em lembrar todos os dias de a tomar então 
haverá sempre o risco de uma gravidez. É 
importante informar as pessoas dos vários 
métodos existentes e melhorar o acesso a 
diferentes métodos contracetivos, nomea-
damente, métodos contracetivos de longa 
duração.
MS: Os dados da Direção Geral de Saúde 
não são atualizados desde 2018, mas a Eu-
rostat divulgou que em 2019 foram reali-
zadas mais 336 interrupções voluntárias 
da gravidez do que em 2018, contrariando 
assim uma tendência de descida que já se 
registava desde 2011. Como é que podemos 
explicar esta realidade?
PP: Infelizmente não tenho elementos para 
responder à sua questão. Seria importante 
ter acesso aos dados do relatório de 2019 da 
DGS para comparar resultados. Uma vez 

que a análise do decréscimo observado nos 
anos anteriores face aos números de IVG 
tem sido realizada com base na análise dos 
relatórios da DGS.
O Eurostat apresenta dados estatísticos, 
mas não tenho conhecimento da análise 
qualitativa dos mesmos.
MS: Com a falta de dados ficamos também 
sem saber como é que a pandemia pode ter 
- ou não - impactado o acesso à saúde se-
xual e reprodutiva… A APF consegue, neste 
momento, ter alguma noção da situação 
em que nos encontramos neste momento?
PP: Os dados dos relatórios corresponden-
tes ao ano de 2020 e 2021 são indicadores 
que ajudarão com certeza a fazer um retrato 
mais fidedigno do impacto que a pandemia 
teve nos cuidados de saúde reprodutiva.
Em março e abril de 2020, quando ocorreu 
o 1º confinamento verificamos um aumen-
to significativo de pedido de informação e 
aconselhamento relacionados com o pro-
cesso de IVG. 
O dobro dos atendimentos sobre IVG face 
ao período homólogo de 2019. E embora 
o total de atendimentos neste âmbito não 
permita uma análise relevante do ponto de 
vista estatístico, a análise qualitativa dos 
mesmos permite-nos a recolha de alguns 
dados que poderão espelhar a ocorrência 
de outras situações semelhantes:
As dificuldades apontadas estavam relacio-
nadas por um lado, com o receio/medo de 
se dirigirem aos serviços de saúde devido 
à situação pandémica (medo de ficarem 
infetadas) ou a incerteza face ao funcio-
namento dos serviços, nomeadamente, se 
estaria ou não assegurada a resposta nas 

situações de IG. Por outro lado, tivemos o 
relato de mulheres que se deslocaram aos 
serviços de saúde e encontraram dificul-
dades em iniciar o processo, devido a vá-
rios constrangimentos: eram informadas 
de que a consulta de planeamento familiar 
não estava a funcionar e que seria através 
desta consulta que deveriam iniciar o pro-
cesso; nas situações em que era necessário 
a realização da ecografia no serviço ex-
terno ao serviço de saúde, as clinicas para 
exames complementares de diagnóstico 
estava encerradas; após serem informadas 
nos serviços de saúde que deveriam fazer 
a marcação da consulta por telefone, não 
conseguiam estabelecer o contacto.
Contudo, apesar do início do processo, 
para algumas mulheres, ser marcado por 
uma dificuldade de comunicação para com 
os serviços de saúde, alguns destes serviços 
tiveram a capacidade de se reorganizarem 
no sentido de dar uma resposta efetiva aos 
pedidos que iam chegando.
As situações descritas, eram fonte de gran-
de angústia e ansiedade, pela preocupação 
de poder ultrapassar o prazo legal previs-
to na lei para a IG. Ao mesmo tempo não 
podemos esquecer fatores associados de 
maior vulnerabilidade individual e so-
cial, derivados de uma situação pandémi-
ca nunca experienciada, do confinamento 
obrigatório que restringiu severamente a 
deslocação das pessoas e o acesso a trans-
portes públicos, por exemplo.

 
Inês Barbosa/MS

           canal 672
1-888-764-3771

                canal 659
1-866-797-8686 canal 880
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Enquanto o mundo avança para permi-
tir que as mulheres possam interromper 
uma gravidez caso assim o entendam, 
o direito constitucional de abortar nos 
EUA pode estar em vias de mudar. Qua-
se 50 países liberalizaram nas últimas 
décadas as leis associadas ao aborto, 
inclusive a Irlanda, um país bastante 
católico cuja população escolheu em 
referendo em 2018 instituir o direito de 
abortar sem restrições até às 12 sema-
nas de gravidez. Mas nem todos vão no 
mesmo sentido: Polónia e Nicarágua são 
dois casos que têm optado por dificultar 
o acesso ao aborto. 

Em 1973, o Supremo Tribunal dos EUA 
aprovou o direito de interromper vo-
luntariamente a gravidez até à 24.ª 

semana de gestação. Mas um jornal norte-
-americano que teve acesso a documentos 
que ainda não foram oficialmente divulga-
dos por aquela instituição avançou recen-
temente que este mesmo tribunal se está a 
preparar para anular esta decisão histórica. 
Se eventualmente a lei vier a ser alterada, 
segundo a presidente do Centro para os 
Direitos Reprodutivos, Nancy Northup, 
representaria o retrocesso mais prejudicial 
aos direitos da mulher na história dos EUA. 

Se o Supremo decidir que a Constituição 
não protege o direito da mulher a inter-
romper uma gravidez, a lei de 1973 é anula-
da e passa a caber a cada estado americano 
a decisão de proibir ou autorizar a realiza-
ção do aborto. Em reação à notícia, o Presi-
dente dos EUA, o democrata Joe Biden, de-
fendeu que “o direito de escolha da mulher 
é fundamental” e comprometeu-se a fazer 
aprovar legislação nesse sentido. 

Para perceber este timing é preciso vol-
tar às eleições presidenciais americanas 
de 2016. Há cinco anos, na véspera das 
eleições, Donald Trump comprometeu-se 
a nomear juízes do Supremo Tribunal que 
“automaticamente” derrubariam a de-
cisão do Supremo de 1973. Durante o seu 
mandato, Trump transformou o tribunal 
ao nomear três novos juízes, dando aos 
conservadores uma maioria de 6-3. Ago-
ra, segundo a informação publicada pela 
imprensa a 2 de maio, a maioria dos juízes 
do tribunal parece estar a preparar-se para 
deixar de proteger o direito da mulher a in-
terromper uma gravidez. 

A decisão pode demorar dois meses até 
ser tomada. Espera-se agora que mais de 
metade dos estados americanos – 26 dos 50 
– avance para proibir ou restringir forte-
mente o aborto. A forma como isso poderá 
ser feito varia de estado para estado. Tanto 
podem optar por repor as leis antiaborto 
que existiam antes de 1973, como podem 
criar nova legislação. Outro dado que con-
vém referir é que estas ações devem vir a 
ser contestadas judicialmente, o que deve-
rá fazer com que os casos se arrastem mais 
tempo. 

Mas desengane-se se julga que a even-
tual proibição do aborto vai fazer com que 
o procedimento deixe de ser realizado. Nos 
estados onde pode vir a ser proibido as mu-
lheres podem deslocar-se a outros estados 
onde é autorizada a interrupção da gravi-
dez com recurso a medicação até às 10 se-
manas ou até fazer cirurgia caso o feto este-
ja mais desenvolvido. Mas para quem tem 
menos recursos financeiros existem menos 
alternativas porque os elevados custos de 
deslocação, saúde e estadia podem fazer 

com que já não seja possível cumprir com 
a sua vontade. E isto para nem referir que 
pode criar filas de espera gigantes que vão 
acabar por permitir que a gestação vá evo-
luindo. 

A lei que o Supremo se prepara para 
reverter é conhecida por Roe e Wade. O 
nome do caso judicial, que opôs uma mu-
lher de 25 anos, identificada com o pseu-
dónimo Jane Roe às leis sobre o aborto do 
Texas, remonta a 1965.  Wade era o nome 
do procurador que representou o estado. 
Grávida do terceiro filho, e alegando ter 
sido violada, a mulher desafiou as leis anti-
-aborto texanas, argumentando que eram 
anticonstitucionais. Roe perdeu na primei-
ra instância e teve a criança, mas recorreu 
e o Supremo Tribunal decidiu, em 1973, 
que o Estado não tinha o poder de proibir 
o aborto e que o direito da mulher a fazê-lo 
estava protegido pela Constituição. Na prá-
tica, esta decisão estabeleceu o direito das 
mulheres norte-americanas a abortarem, 
sobrepondo-se às leis estaduais sobre esta 
matéria.

Mas afinal porque é tão difícil legislar 
sobre esta matéria nos EUA? A resposta é 
simples, o Senado precisa que 60 dos seus 
100 membros concordem, o que acaba 
por não acontecer porque os democra-
tas são normalmente a favor do aborto e 
os republicanos são normalmente contra. 
No entanto, a decisão pode ter efeitos que 
vão para além da contraceção e pode por 
exemplo regredir no casamento de pessoas 
do mesmo sexo. 

Sondagens recentes têm revelado que a 
maioria dos americanos é a favor do aborto 
e a percentagem de aceitação varia entre 
60 a 70% da população. A maioria da po-

pulação defende que a mulher e o seu mé-
dico devem tomar a decisão e apenas uma 
pequena percentagem argumenta que a 
decisão deveria ser regulamentada pela lei. 
As sondagens são claras e apontam os dois 
casos: tanto casos de má formação como 
falta de condição financeira para ter uma 
criança.

O Supremo está a analisar um caso que 
contesta a proibição do aborto após as 15 
semanas, no estado de Mississippi. Tra-
ta-se de um dos estados mais pobres dos 
EUA onde as pessoas têm salários baixos 
e normalmente não têm seguro de saúde. 
Embora as mulheres possam ter acesso ao 
seguro de saúde durante a gravidez, dei-
xam de ter direito depois da criança nascer. 
Segundo o Centers for Disease Control and 
Prevention, o Mississippi tem a maior taxa 
de mortalidade infantil dos EUA.  

A lei do Mississippi diz que a educação 
sexual nas escolas públicas deve enfati-
zar a abstinência para evitar a gravidez e 
as doenças sexualmente transmissíveis. 
A discussão sobre o aborto é proibida e os 
docentes não podem demonstrar como uti-
lizar preservativos ou outros métodos con-
tracetivos. 

Dados da Organização Mundial de Saú-
de mostram que 45% dos abortos a nível 
mundial não são seguros, e que entre 4,7% 
a 13,2% das mortes maternas anuais podem 
ser atribuídas a interrupções da gravidez 
sem condições sanitárias. O limite gesta-
cional mais comum para a realização de um 
aborto são as 12 semanas.

Joana Leal/MS

Aborto é permitido nos EUA desde 
1973, mas lei pode mudar
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Sou o Luís Vaz de Camões. Você deve lembrar-se do meu trabalho épico, Os Lusíadas, 
uma fantástica interpretação das viagens portuguesas de descoberta durante os 
séculos 15 e 16. Uma obra-prima, se o posso afirmar, provavelmente por isso algumas 
pessoas se referem ao português como “a língua de Camões”.

Parece que nos últimos 440 anos, vocês estão a inventar algumas coisas realmente 
divertidas como a rádio e a internet.

Na minha opinião, a maior dessas conquistas foi terem dado o meu nome a uma 
estação de rádio. CamõesRadio.com é rádio na internet, o que significa que pode 
descarregar a aplicação no seu telefone e ouvir a programação no “meu idioma” 
no carro, enquanto conduz para o trabalho, enquanto janta em casa ou enquanto 
faz as suas compras. Genial... como eu.

Descarregue a aplicação da App Store ou Google Play - é grátis!

O futuro 
da rádio
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Ora viva, como está? Espero que linda-
mente, pois outras opções não nos in-
teressam…

Mais uma semana a passar por nós 
como uma brisa suave de fim de 
tarde...

Chegados a 20 de maio e como já é muito, 
mas muito, habitual por este país fantásti-
co, muito principalmente pela nossa linda 
província, chuva e frio no fim de semana 
da Rainha Victoria que se celebra mais cedo 
este ano. O verdadeiro dia é efetivamente a 
24 de maio. Adelante… desejo-vos um fim 
de semana muito bom e esperem mais uns 
dias para plantar as alfaces e o resto dos ve-
getais. Não nos enganemos. Está frio…

Enfim. Cá vamos então passar os olhos 
pelo tema em cima da mesa nesta semana. 
Aborto. Direito? Dever? Culpa? Necessida-
de? O que é e para que tem servido? Nem 
sei bem como tocar neste assunto tão deli-
cado que pertence só e unicamente a quem 
tem de lidar com. No entanto, torna-se 
uma e tantas vezes assunto global que é o 
caso neste momento, que está em debate 
no Supremo Tribunal no Estados Unidos da 
América, onde no dia 4 deste mês este mes-
mo tribunal abriu a “caixinha da Pandora “ 
e pretende anular uma decisão tomada em 
1973 onde a mulher tinha pleno direito de 
fazer o que entendesse com o seu templo. 
O seu corpo. Não obstante, essa lei nunca 
passou para o papel oficialmente ficando 
em “banho-maria“. Alguém acordou e foi 
mexer na “receita”. Ora, claro está que a 
confusão ficou ao rubro. Quem é que tem 
o direito afinal de dizer a uma mulher o que 
fazer com o seu próprio corpo? Num mun-
do gerido por homens, que pouco ou nada 

entendem o que isso realmente significa.
Há casos excecionais. Não tenho proble-

ma em dizer, enquanto ser humano, que se 
houver uma necessidade de urgência, sou 
completamente pro-aborto mas, também 
é só em casos excecionais. Nunca só pelo 
mero prazer de o fazer como prática ilíci-
ta ou porque não é conveniente. Fui mãe 
muito cedo e o meu próprio médico co-
locou-me essa questão - “Não achas que 
és muito jovem para ser mãe? Pondera…” 
disse-me ele.

Claro está que assumi e nunca me arre-
pendo de o ter feito. Agora, em casos de 
violação, de doenças que se saibam vão 
contribuir para que a criança nasça com 
deformidades e seja incapaz de se mover… 
claro! Só uma pessoa muito sádica é que 
vai aceitar trazer ao mundo um ser assim. 
Continuo a dizer que esta situação é uma 
decisão que pertence a quem com ela lida. 
E não deve ser de todo uma tarefa fácil de-
cidir como agir. Não é um homem, sendo 

ele médico ou juiz, ou um padre, que pode 
ou deve decidir por quem passa pelo pro-
blema. Aconselhar sim, ponderar também. 
Decidir? Uh. Não.

Diz o presidente da Organização Mundial 
de Saúde, que nem médico é o Sr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, que “as mulhe-
res devem de ter sempre o direito de esco-
lha quando se trata da sua própria saúde“, 
defendendo o direito acérrimo ao aborto 
em circunstâncias inevitáveis. Evitando 
também que meninas e mulheres em risco, 
evitem procurar meios menos higiénicos e 
dignos para recorrerem a essa forma de in-
terrupção de gravidez que, por vezes, lhes 
pode ceifar a vida procurando procedimen-
tos arriscados e práticas menos seguras.

Ficam muitas questões no ar. Mas, ao fim 
ao cabo quem somos nós, homens ou mu-
lheres para julgar o direito ou gerir as deci-
sões de cada um?

É o que é e há-de valer sempre o que vale.
Fiquem bem e até já!

Esta semana

Também estamos disponíveis na                  , para todo o Canadá,aos domingos, entre as 10 e o meio-dia

Percebemos o que os Caminhos de Santiago transmitem a 
quem os percorre, acompanhando Manuel DaCosta

Ouvimos a Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e a 
extraordinária voz de FF

Aprendemos uma arte doutros tempos com a Maria dos 
Tamancos

Visitámos a Feira de Arte Contemporânea JustLx em mais 
um Stella’s Studio

E analisamos os temas da atualidade em mais um             
Roundtable

Cristina da Costa
Opinião

A quem 
pertence 
o nosso 
Templo?
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Já estamos abertos com serviço de sala

The subject of abortion is a complex 
issue that is not often discussed unless it 
becomes a political power play as is now 
in the United States.  The controversy has 
risen to argumentative stages once again 
due to the Roe vs Wade decision which 
is once again being reviewed.  The pol-
itical grappling by different bureaucratic 
institutions citing ethnocentric interests 
is providing a platform for the opening of 
old wounds, which affect the lives of mil-
lions of women throughout the world.

This subject matter is difficult to dis-
cuss in an editorial, particularly from 
a man’s point of view as I don’t be-

lieve that a male can ever appreciate the 
complexities of thought that permeates 
a woman’s mind when deciding to have 
an abortion.  Still from a societal point of 
view, I believe that in the spirit of freedom 

of speech and expression, all are deserv-
ing of opinions except when it implicates 
the decision to abort or not as it is fully a 
woman’s personal decision.   Whether and 
to what extent induced abortions should 
be permitted, encouraged or repressed is 
a social issue that has divided theologians, 
philosophers, and legislators for centuries.  
Going back to the Greco-Roman world, 
abortion was a common and socially ac-
cepted method of family limitation.  So-
ciety, particularly Christians, condemned 
abortion in the 19th century to the point of 
applying criminal sanctions, which con-
tinue to this day.

The expulsion of a fetus forcefully from a 
woman is very different from spontaneous 
abortions, miscarriages, etc.  The trauma 
caused by all on the woman’s physical and 
mental being is no less overwhelming in 
either circumstance where the unwanted 
or wanted child did not have a voice.  The 

question then becomes, should a fetus have 
a voice? And if yes, who should speak for 
it?  It should not be by radicalized religious 
fanatics who can’t decipher what is good in 
their lives but dictate what is best for others.

As the world nears 8 billion people, the 
countries that have led the global order 
since World War II are becoming the most 
aged societies in human history.  These 
countries with mostly white populations are 
concerned about decreasing birthrates and 
being overtaken by races of other colours, 
which perceptively would dilute white 
skinned influence.  Rightist organizations 
are encouraging women not have abortions 
in order to keep race balance equitable in 
society.  The methods being employed by 
some where a political process dictates to a 
woman what she should do with her body 
is wrong and short sighted.  The world in-
stead should concentrate in education, 
demographic repression and prevent mind 
control by religions interested in obtaining 
more parishioners than being compassion-
ate about the plight of many women who 
live in poverty without education and who 

suffer from physical and sexual abuse in 
every corner of the world.

In the USA, population grew at the slow-
est pace in history in 2021.  Since 2011, an-
nual births have declined by 400,000.  This 
slumping birthrate, which affects mostly 
white couples, is sending shockwaves be-
cause of worries about the employment 
pools and the diminishing white popu-
lation, thus the surfacing of the extreme 
rightism policies being adopted by the 
Supreme Court to prevent and criminal-
ize abortions.  It would appear that even 
the abortion movement has given birth to 
racist undertones which no one wants to 
speak about.  The world must end abortion 
apartheid by decriminalizing and provid-
ing medical services free of charge.  

A woman should be free to choose the 
path of her fetus but not using it as a meth-
od for birth control.  The fight for this right 
has a long way to go as long as women are 
not respected to make the choices best 
suited for their lives.  A just and inclusive 
society must understand that social equal-
ity means ensuring fair distribution of 
laws that control our lives, including the 
mandates controlling abortion.  The most 
practical kind of politics is the politics of 
decency, not continuous demonstrations 
to acquire rights duly earned over the past 
2 centuries.  Abortion activists articulating 
zealous ideology cannot substitute this as 
civility in advanced countries.

Women, whatever you do, the only se-
cret is to believe in it and satisfy yourself.  
Don’t do it for anyone else.  

50 years after the Roe vs Wade decision, 
the abortion law in the United States may 
be annulled.  The question is why and if re-
visions are needed should they be made by 
men.  Repudiation of Roe vs Wade laws will 
be a reversal not just for women but for all 
rights of human beings.

“Civilization itself is housed in the hu-
man being”. - Nayantara Sahgal.

Manuel DaCosta/MS

Roe vs Wade vs Society

Editorial English version



No Timeline desta semana, Adriana Mar-
ques e Catarina Balça relembram a noite 
dos Billboard Music Awards, sugerem-nos 
filmes e séries e dizem-nos quem está a 
fazer furor nos tops musicais.

Sáb 18h

A informação, a análise e a opinião na Ca-
mões TV. Nesta edição Manuel DaCosta e 
Vitor Silva trazem para a conversa temas que 
estão a dominar a atualidade no mundo. 

Sáb 21h

O concerto dos 122 anos da Banda dos Bom-
beiros Voluntários de Ílhavo - Música Nova teve 
como convidado especial FF, que falou com a 
Camões TV acerca do seu percurso e do tema 
que apresentou no Festival da Canção, “Como é 
bom esperar alguém”.

Dom 17h

A informação do Quebeque todas as terças, 
quintas e sextas-feiras às 20h. Repetição às 
23h30.

Ter/Qui/Sex 20h

Sáb 14h30

Visitamos uma exposição que nasceu pelas 
mãos dos irmãos Vítor e Nelson Ferreira, li-
gados ao clube Relíquias da Bairrada. Aqui 
podemos encontrar bicicletas antigas, mas 
em excelente estado, ligadas a diferentes 
profissões tais como a de tanoeiro, padeiro, 
engraxador, ourives, carteiro ou até mesmo 
de padre ou o militar da GNR.

No Body&Soul desta semana vamos iden-
tificar os objetos que tem em casa que 
não lhe estão a trazer felicidade. Porque 
o seu lar deve ser um lugar de conforto 
e tranquilidade, saiba quais são e como 
se pode livrar desses objetos que estão a 
bloquear a sua energia.

Dom 16h

Our host Stella Jurgen visits two locations 
as part of the Contact Photography Fes-
tival’22 that will be on until May 29: The 
Art Gallery of Mississauga “View Find[Her]” 
by 7 female artists, and the Munson & 
Friends gallery in Norval “FORMS, FACES 
& SPACES, figuratively speaking! 

Dom 21h

Missa passa a ser transmitida na Camões 
Rádio e na Camões TV, aos sábados, 9h30 
da manhã. 

A missa vai chegar-nos todas as semanas 
gravada na Igreja da Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima em Laval (Montreal).

Sáb 9h30

Why would you want to run for office?

I will give you a war room perspective of why 
folks run for office. Or, if you are thinking of 
running for political office, l will give you all the 
pitfalls and positives. This show may just tip 
your decision to run for office either way.

Fri 19h30

Vamos rever a conversa com o carismático 
artista e compositor Laton Cordeiro, tam-
bém conhecido por Cordeiro de Deus. Quer 
saber mais sobre ele? Espaço Mwangolé, o 
seu ponto de encontro mesmo distante da 
sua terra natal. Não perca semanalmente o 
Espaço Mwangolé no seu canal de televisão 
preferido.

Dom 18h30

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

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

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

24 horas por dia, 7 dias por semana. Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.

880



Visite-nos no Facebook para encontrar os nossos especiais semanais e muito mais!

segunda a quinta 7h30 -19h | sextas 7h30-20h | sábados 7h30-19h | domingos 8h-15h

John’s Butcher Shop - Talho & Salsicharia - 1300 St. Clair Ave W, Toronto   416-656-3590
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Over the past 18 months we have seen or 
will be involved in one way or another in 
three elections.... Federal which recent-
ly happened, provincial, where voting 
is slated for June 2, and municipal this 
coming fall, 2022. Issues have been ap-
proached and discussed, but none more 
important than the abortion issue. The 
obvious reason why this topic is on my 
radar, is because of the chatter south of 
the border about the Roe v. Wade land-
mark decision and the possibility of it be-
ing overturned by the US Supreme court. 

What is Roe v. Wade? It was a land-
mark decision of the U.S. Su-
preme Court in which the court 

ruled that the constitution of the United 
States protects a pregnant woman’s liberty 
to choose to have an abortion without ex-
cessive government restrictions. In other 
words, the government should mind their 
own business, and have a woman choose 
what she wants to do with her body. On a 
personal note, l support a women’s choice 
and it should be her call.

Abortion is an issue that has been spoken 
about for many years with pros and cons 
from politicians, government and the 
church and many other activist groups that 
have varied opinions on the subject. When 
the state and the church gets involved, emo-
tions around this topic can become fierce 
and in many cases in the past have turned 
to violence. The fight t allow a woman to 
make a decision about the fetus she is carry-
ing should only be her choice, however, 
this has not been the case where church and 
state in many countries stayed firm on their 
convictions. So, when the United States 
leaked that the Supreme Court was think-
ing of overruling the Roe-Wade decision, it 
sent shock waves throughout the world but 
especially in Canada.

Are Canada and the United States simi-
lar or not in its laws about abortion? Well, 
abortion was decriminalized by the Su-
preme Court of Canada in 1988 following 
R.V. Morgentaler and is treated as a med-
ical procedure in this country. Prime Min-
ister Justin Trudeau said his government 
is looking at using legislation to ensure a 
women’s right to a safe and legal abortion 
will be permanently protected in Canada. 
Introducing regulations under the Can-
ada Health Act to ensure abortion services 
were medically necessary and publicly 
funded was a promise made during the 
2021 election but has yet to be fulfilled. In 

Canada, abortions are typically performed 
in stand-alone clinics or hospitals, many 
of which are located in urban centers. 
This means many who want to terminate 
a pregnancy have to travel long distan-
ces, which is difficult for people who have 
limited financial resources, lack transpor-
tation or childcare, of are unable to take 
time off work. This procedure can be very 
complicated and sensitive for women get-
ting the procedure. Abortions are very per-
sonal and were normally done in secrecy 
for many years, because many frowned on 
the procedure. But over the years it has be-
come more accepted by many and with a 
lot less opposition. 

During elections, politicians that are 
running usually stay away from this issue, 
let me explain. Recent polling on abor-
tion has found that 71 per cent of Can-
adians believe a woman should be able 
to access the procedure, regardless of the 
reason. In the U.S., recent polls also show 
that the majority of Americans support 
abortion rights. Research also shows that 
banning or restricting abortions doesn’t 
stop people from seeking the procedure, 
but instead forces them to take risks that 
could jeopardize their health. In Canada, 
Trudeau has pledged to protect abortion 
rights but is unable to offer timeline. In 
most cases, these issues are addressed only 
around elections and used to gather votes 

but once re-elected, is this issue is rarely 
discussed. Most politicians in this country 
will not take a position yet on abortion and 
will not give their position because of being 
afraid of offending someone. There is a si-
lent majority of folks that are against abor-
tion but do not openly speak about it. I do 
believe that this issue will once again come 
to the forefront in this country, especially if 
things change south of the border.

Abortion is the premature ending of a 
pregnancy. Inducing an abortion was a 
crime in Canada until 1988, when the Su-
preme Court of Canada struck down the law 
as unconstitutional. Since then, abortion 
has been legal at any stage in a woman’s 
pregnancy. Abortion is publicly funded 
as a medical procedure under the Canada 
Health Act. However, access to abortion 
services differs across the country. Despite 
its legalization, abortion remains one of the 
most divisive political issues of our time. 

We are in a world of uncertainty and 
COVID-19, and will it and is the abortion issue 
be one of those issues that will be re-opened 
and changed whereby government acquires 
the power to control a woman’s body? 

And is Roe vs Wade leak in the US just 
sending out a trial balloon? It will be in-
teresting to see how things unfold over the 
balance of the year.

Freedom of choice, and freedom of 
speech is all worth fighting for.... if we can.

Vincent Black
Opinion

Is it really your choice?
PRO-LIFE  Vs  PRO-CHOICE

Protest in front of Supreme court in Washington, DC - USA. Photo: Gayatri Malhotra

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

1560 Bloor St W, Toronto

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

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

Your #1 Choice to Portugal

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

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491
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MULTAS DE CONDUÇÃO 
Excesso de velocidade, telemóvel, sinal de stop,  
condução descuidada, stunt driving.

ASSUNTOS CRIMINAIS
Roubo, assaultos, violência doméstica, 
condução sob o efeito de álcool ou drogas.

WSIB
Acidentes de trabalho.

SENHORIOS E INQUILINOS
TRIBUNAL PARA PEQUENOS LITÍGIOS

416-551-6664    541 Rogers Road, Toronto    omnilegal.ca@gmail.com

Carla S. Rodrigues, B.A.
Licensed Paralegal, Notary Public

Obtenha resultados profissionais a preços acessíveis .
Mais de 15 anos de experiência em lei canadiana. Consulta gratuita.

Quem é contra o aborto tem 
uma solução: Não o pratique!

Ponto prévio, nunca por minha vontade 
eu proporia a uma mulher que abortas-
se. Em tempos em que se morre tanto 
com COVID e numa altura em que os 
estudos médicos e sociais dizem que 
teremos um aumento exponencial do 
número de casos de cancro, o que au-
mentará significativamente o número 
de mortes… vivemos tempos em que, 
cada vez mais, temos que aprender a 
conviver com a doença. Estou muito 
preocupado que o cancro se torne uma 
doença crónica. Admito que esta não é 
a melhor altura para se discutir algo que 
baixa naturalmente a natalidade, mas o 
que estão os governos a fazer para tra-
var o decréscimo da natalidade? O mun-
do está preparado para que os países 
do Ocidente percam população e os do 
Oriente ganhem pontos a nível político e 
de território porque são muitos mais ao 
nível da densidade populacional? 

Nos Estados Unidos, a decisão de que 
todos falam do Supremo Tribunal 
de Justiça poderá acabar com 26 dos 

50 estados a optar pela abolição do abor-
to. Esta sentença de abolir a interrupção 
voluntária da gravidez está dependente, 
como sabemos, da deliberação do caso do 
Mississipi, penso que terá o seu terminus 
nos próximos meses. A lei sobre a interrup-
ção voluntária da gravidez, que aliás soa 
melhor que aborto, por vontade da mulher 

foi uma das que mais dividiu políticos e so-
ciedade em geral. Separou em dois polos a 
classe política e baralhou (e de que manei-
ra…) disciplinas partidárias. Li algures um 
pensamento muito interessante que dizia 
que era de esquerda quem fosse a favor do 
aborto e contra a pena de morte, enquanto 
os de direita defendem o direito do feto à 

vida, porque é sagrada, e o direito do Es-
tado de matá-lo se ele der errado. Contra-
dições. 

Como dizia no título deste artigo, quem 
é contra o aborto tem uma solução – Não 
o pratique! Não tenho conhecimento que 
alguém fosse por lei obrigado a abortar. A 
mulher é dona do seu próprio corpo e, cla-

ramente, tem o direito a decidir se inter-
rompe ou não a gravidez. Sendo proprie-
tária do seu corpo tem que ter a liberdade 
de decidir o que melhor entender sobre 
essa matéria. Os abortos clandestinos, que 
representam cerca de 25 milhões em todo 
o mundo, esses sim devem acabar de uma 
vez. A educação de cada mulher está mui-
to relacionada com o aborto. Fui pesquisar 
e constatei que os grupos de mulheres que 
mais abortam são as mulheres indígenas, 
de proveniência africana e com baixa es-
colaridade e, a título de curiosidade, com 
menos de 14 anos e com mais de 40. 

Infelizmente nunca foram as leis que de-
terminaram se o aborto era feito ou não. A 
realidade é que este ocorre, com a diferen-
ça de que quem tem dinheiro o faz de for-
ma mais segura. Os Governos devem cuidar 
dos seus cidadãos que tenham estas decisões 
seja a nível médico ou psicológico. O aborto 
clandestino é uma grande ameaça à vida das 
mulheres, é um ato que deve ser encarado 
como de saúde pública. Educar a mulher é 
uma solução, mas nunca criminalizar. Não 
acredito que ninguém aborte de ânimo leve, 
não é uma decisão fácil para ninguém e traz 
muitas complicações de saúde, como já re-
feri, como hemorragias, perfurações e in-
feções graves. Sou e serei sempre a favor da 
vida, mas quando falo de vida também me 
refiro à vida das mulheres.

“Se uma leve camada de hipocrisia não 
cobrisse o apodrecido tronco da nossa mo-

derna civilização, que horrendo espectá-
culo não se depararia à nossa vista!”. 

Paolo Mantegazza

Vítor M. Silva
Opinião
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DESCUBRA A CAPA
DESTE MÊS

REVISTAMAR.COM
416.806.7616
INFO@REVISTAMAR.COM

Com a ilegal invasão de um país sobe-
rano como a Ucrânia, a completa des-
truição de algumas das suas cidades, 
vilas e lugarejos e a morte e a tortura de 
milhares dos seus cidadãos, a Rússia de 
Putin continua a querer-nos fazer crer 
que respeita todos os tratados interna-
cionais, ameaçando-nos com uma guer-
ra nuclear sempre que nos tentamos de-
fender da loucura imperialista do atual 
regime russo. O agressor faz-se passar 
por vítima!...

Vem isto a propósito do Governo fin-
landês (e, a seguir, o sueco…), que até 
aqui se mantinha neutral desde o fim 

da Segunda Guerra, ter tomado a atitude 
de aderir à NATO, receando que a Rússia, 
tal como fez agora com a Ucrânia, decida 
invadir o seu território. Em alvoroço ime-
diato, toda a clique governamental russa se 
levantou, ameaçando retaliar a Finlândia, 
com recurso ao nuclear, se este país aderir 
à Aliança Atlântica e rasgar os tratados de 
neutralidade que antes assumia. 

Curiosamente e à última hora (quando 
inicialmente o seu MNE não colocou pro-
blemas com esta adesão), o Presidente da 
Turquia, Erdogan, veio a público afirmar 
não apoiar a integração da Finlândia e da 
Suécia na NATO, porque esses dois paí-

ses têm “muitas organizações terroristas” 
(referindo-se aos curdos do PKK)! Sendo 
a Turquia um membro importante desta 
Aliança, com fortes pretensões à liderança 
da sua região geoestratégica e a integração 
de novos membros nesta organização estar 
sujeita à aprovação por unanimidade entre 
todos os seus membros, esta nova situação 
vai obrigar a encontrar uma contrapartida 
à Turquia, para que ela aprove a entrada 
destes novos membros. No entanto e no 
pior dos casos, se tal negociação não for 
possível, será inevitável que alguns países 
(incluindo países da NATO…) concretizem 
acordos particulares de segurança com a 
Finlândia e a Suécia.

Num caso ou noutro, as ameaças russas 
de retaliar com armas nucleares continuam 
a fazer parte da “ementa” de Putin. 

Esta atitude retórica deste déspota, jus-
tificando a sua aventura na Ucrânia com 
base em pretextos inverosímeis tais como: 
“o dever moral da mãe russa” em combater 
o nazismo ucraniano; defender os cidadãos 
russo-falantes nesse território; salvaguar-
dar a sua segurança nacional ou evocando o 
“direito histórico” da pertença de todos os 
antigos territórios da União Soviética, tem 
vindo a intensificar a anexação dos territó-
rios dos países vizinhos sem respeitar a sua 
soberania, como foi o caso da Geórgia em 
2008 e, sempre que alguém coloca em cau-
sa os seus argumentos e justificações para a 
guerra, a ameaça nuclear russa é brandida, 
como meio de dissuasão daqueles que ou-
sem opor-se aos objetivos deste ditador.

Claramente que a narrativa que tem jus-
tificado os sangrentos objetivos do regime 

russo tem apenas um alvo, a sua própria 
população, uma vez que, para o mundo 
ocidental, este tipo de argumentos não 
passam de mentiras esfarrapadas. Mas a 
ameaça russa de utilizar o seu arsenal nu-
clear para conseguir continuar com os seus 
propósitos, provoca medo nas populações 
vítimas destas ameaças e coloca os gover-
nos dos países ocidentais numa atitude 
defensiva e cautelosa sobre a possibilidade 
deste “louco” poder desencadear tamanho 
suicídio coletivo.

Assim, as democracias ocidentais vão 
avaliando os seus comportamentos, en-
tre a ajuda económica e militar à sacrifi-
cada Ucrânia, enquanto se preparam para 
a eventualidade de uma escalada militar 
com a Rússia. Por outro lado, os esforços 
diplomáticos de apaziguamento do confli-
to, tentando um acordo de paz em que nin-
guém parece acreditar, têm sido infrutífe-
ros, não só porque o belicismo de Putin vai 
mais longe do que a eventual derrota ucra-
niana, mas porque este beligerante já de-
monstrou não respeitar os acordos interna-
cionais, quando permanecem ainda vivas 
as memórias da Segunda Grande Guerra e 
das invasões cometidas por Hitler, através 
dos tratados de paz que celebrou com vá-
rios países (e com a própria Rússia…) e que 
nunca respeitou. 

Nestas circunstâncias, qual será a ati-
tude mais razoável a tomar face à ameaça 
imperialista de Putin? Ceder à chantagem 
do nuclear russo, abandonando os países à 
sua sorte?

Não sou um estratega militar para ava-
liar quem vence no caso de um conflito 

nuclear, acho no entanto que perdería-
mos todos! Putin sabe disso e os agora seus 
apoiantes também!

Também não sou maniqueísta ao ponto 
de considerar ser impossível chegar a um 
acordo entre os países ocidentais e o sem-
pre sacrificado povo russo, embora me pa-
reça que será extremamente difícil que tal 
aconteça sob a égide de Putin.

Devemos responsabilizar a Finlândia (e 
porventura a Suécia) por manifestarem a 
sua intenção de aderirem à NATO, aumen-
tando os riscos de uma escalada militar? 
Ou podemos antes pensar que a posição 
atual destes dois Estados do Báltico per-
mitirá refrear o “apetite conquistador” do 
Kremlin (cujo território já dispõe do maior 
país do planeta), criando uma rede de paí-
ses da aliança defensiva NATO, em torno 
das fronteiras da Rússia com a Europa e o 
Ártico?

Embora a situação seja demasiado com-
plexa (sem esquecer a posição dúbia da 
China e da Índia, além da paranoia amea-
çadora da Coreia do Norte) e o facto de as 
nossas democracias ocidentais serem frá-
geis a qualquer ameaça do bem-estar das 
suas populações, considerando ainda que 
os países europeus desprezaram a impor-
tância de dotarem a Europa de mecanismos 
defensivos próprios, nas atuais circunstân-
cias não teremos outra possibilidade de as-
segurarmos a defesa das nossas sociedades 
sem reforçarmos o papel da NATO, seguin-
do o princípio dos três mosqueteiros “Um 
por todos e todos por um”!

Notas sobre a guerra!...
Luis Barreira
Opinião
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A última edição do Milénio celebrou mais 
um ano da chegada oficial dos Portu-
gueses ao Canadá, a 13 de maio de 1953. 
No próximo ano, perfaz-se uma data re-
donda – 70 anos – o que me faz debruçar 
sobre o fenómeno da emigração.

Quem percebe de agricultura, sabe 
que nem todos os produtos agríco-
las podem ser transplantados. Há os 

que permanecem agarrados ao chão, onde 
deixam penetrar as raízes primeiras, e ou-
tros que facilmente se adaptam a diferentes 
solos e climas, desenvolvendo-se à revelia 
da matriz para que foram concebidos. Re-
correndo a esta metáfora, podemos dizer 
que muitos dos emigrantes, arrancados 
que foram ao solo que os viu nascer, trou-
xeram, preso ao corpo, um pedaço de terra 
impregnado do código genético que soube-
ram incorporar em terra alheia. 

Condenados a verbalizar silêncios em 
malabarismos gestuais, depressa ultrapas-
saram a barreira da língua e se adaptaram 
aos brancos e longos lençóis de neve até 
estes começarem a namorar a primavera, 
criando quotidianos culturais plasmados 
naqueles que traziam. 

Decorridos estes anos, a questão que se 
põe é perceber como se processou a inte-
gração. “Integrar” significa “fazer parte 
integrante de”. Do ponto de vista estrita-
mente literal, todos, independentemente 
de terem ou não dupla nacionalidade, são 
parte integrante da sociedade canadiana, 
pela forma como souberam adaptar-se, 
mesmo quando tal não aconteceu de forma 
pacífica. 

Ser membro de direito de um grupo ra-
dicado em terra estranha, obriga a resolver 
situações diárias de conflitualidade consigo 
próprio, ultrapassar resistências, absorver 
padrões de conduta que, à primeira vista, 
parecem incompatíveis, numa aprendi-
zagem tanto mais célere quanto maior é o 
sonho de um futuro que se quer reinventa-
do. Acima de tudo, fizeram-no sem terem 
eliminado o núcleo protoplasmático conti-
do na membrana celular de que cada um é 

feito. Como num enxerto, transformaram 
a substância estranha e vivificaram-na em 
novas formas de estar, permanecendo au-
tênticos no que isso possa conter de mais 
positivo ou negativo. 

Primeiro a carta, depois o telefone, ago-
ra a internet, foram cabos que permitiram 
esta travessia de afetos que nos põem em 
contacto, apesar dos meridianos de mar 
que nos separam. Um mar que deixou de 
ser distância azul, mas antes útero primei-
ro que a todos envolve e “pelo qual respira-
mos”, como diria Jaime Cortesão.

Os primeiros momentos levaram à to-
mada de consciência da parábola dos vimes 
e da necessidade de se unirem, em função 
dos marcos geográficos que os definiam. 
Os continentais, por regiões; os ilhéus, pela 
vizinhança da mesma ilha. Se a matriz co-
mum é ser-se português, a verdade é que 
o rojão é minhoto, a açorda alentejana e a 
alcatra terceirense. 

Os cantares populares preencheram cer-
tidões de nascimento de corpos criados nos 
novos ancoradouros, mas balanceados pelas 
canções de antanho nos ranchos folclóricos. 
Acabada a refeição ou a atuação é vê-los co-
municarem entre si numa outra língua, es-

quecidos dos momentos em que deram voz 
e vestiram o corpete duma ancestralidade 
que se mantém viva. As roupagens da língua 
são outras, mas a camisa que se cola à pele 
cheira ainda à esteva e ao rosmaninho em 
que se deitaram os seus avós. 

Só assim se poderá entender a integração 
- o respeito mútuo pelos valores e referên-
cias de cada comunidade, como emanação 
de outra anteriormente constituída, fruto 
de uma experiência acumulada, como pre-
coniza Manuela Aguiar: “Uma colaboração 
intercultural, sem perda nem dissolução do 
Mesmo ou do Outro”.

Penso que foi este o percurso feito no Ca-
nadá, em que se conseguiu um equilíbrio 
entre políticas de multicuralismo, deli-
neadas e consagradas na Constituição, e o 
respeito pelo individualismo de cada grupo 
étnico. 

Mais de meio século da história da inte-
gração da comunidade portuguesa no Ca-
nadá, atrevo-me a sublinhar o quanto tem 
sobrevivido ao longo do tempo e se man-
tém presente no quotidiano das suas vidas, 
mesmo quando novos ícones se lhe incor-
poraram, numa simbiose perfeita de tradi-
ção e inovação. 

Aida Batista
Opinião
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Todas as heranças são oportunidades para bifurcar o curso da nossa existência.
Patrick Poisson

PARA DAVENPORT

Juntos, podemos consertar o que está 
partido no nosso sistema e ajudá-lo a 
seguir em frente. MARIT

STILES

REELEGER

AUTHORIZED BY THE CFO 
FOR THE DAVENPORT NDP

Marit e o NDP têm um plano para:

 Æ Corrigir cuidados de saúde
 Æ Apoiar nossas escolas
 Æ Tornar a habitação mais acessível
 Æ Combater a crise climática
 Æ Enfrentar o alto custo de vida

Vamos reeleger uma campeã local 
confiável que obtém resultados.

maritfordavenport.ca



Ao fazer uma doação para o Magellan Community 
Foundation, está a ajudar a financiar a primeira casa 
de repouso de cuidados continuados para a 
comunidade de língua portuguesa no Ontário e ainda 
ajuda a construir habitações a preços acessíveis e 
um centro comunitário.

Patrocinado por 

para doar
online

Faça 
o scan

Ajude a proporcionar aos idosos que falam 
português os cuidados que merecem

magellancommunityfoundation.com
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Entre as características mais distin-
tas da diáspora, a enorme capacidade 
empreendedora e o seu forte espírito 
de solidariedade, são seguramente das 
que mais sobressaem no código gené-
tico das comunidades lusas espalhadas 
pelos quatro cantos do mundo.

Ao longo das décadas têm sido inú-
meras as campanhas solidárias, as 
iniciativas de apoio e os gestos de al-

truísmo protagonizados, a título individual 
ou coletivo, pelos portugueses no estran-
geiro em prol de causas, valores e pessoas, 
muitas delas concidadãos que por vicissi-
tudes da vida encontram na generosidade 
de muitos compatriotas uma bússola e um 
porto de abrigo.

 Um desses exemplos de espírito solidário 
é o que no decurso dos últimos anos vários 
empresários portugueses da diáspora têm 
protagonizado ao nível da atribuição de bol-
sas de estudo a alunos lusodescendentes. 
Trata-se de uma ação benemérita que tem 
tido um papel essencial não só na promoção 
da cultura e língua portuguesa no mundo, 
como também na capacitação e valorização 
das comunidades portuguesas, e na dinami-
zação da participação de jovens lusodescen-
dentes no pulsar do movimento associativo.

Um dos exemplos paradigmáticos da di-
mensão e importância do apoio dos em-
presários da diáspora a alunos lusodescen-
dentes é o que tem sido dinamizado desde a 
primeira década do séc. XXI pela Fundação 
António Amaral, em Palm Coast, cidade 

localizada no estado da Flórida, nos Esta-
dos Unidos da América.  Radicado há mais 
de meio século na América, o empresário 
no setor da construção e imobiliário Tony 
Amaral, benemérito e fundador da comu-
nidade portuguesa de Palm Coast, instituiu 
em 2006 a Fundação António Amaral com o 
objetivo central de atribuir bolsas de estudo 
a jovens de origem portuguesa na Flórida.

Há 16 anos consecutivos que a Funda-
ção António Amaral, através do espírito 
empreendedor e solidário do emigrante 
natural de Ovar, entrega bolsas de estudo 
a alunos lusodescendentes na Flórida, ten-

do até ao momento, distribuído 223 bolsas, 
no montante superior a 355 mil dólares. 
Este ano, as candidaturas às bolsas de es-
tudo da Fundação António Amaral encon-
tram-se abertas até 20 de maio, sendo que 
as mesmas serão entregues aos respetivos 
contemplados durante uma pequena ceri-
mónia a ter lugar em Palm Coast no dia 6 
de junho, no âmbito das celebrações do Dia 
de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas.

Também na América do Norte, mais 
concretamente no Canadá, onde vive uma 
das maiores comunidades lusas no con-

tinente americano, a Federação de Em-
presários e Profissionais Luso-Canadianos 
(FPCBP) vai realizar no termo do presente 
mês, no Pearson Convention Centre, em 
Brampton, região metropolitana de Toron-
to, uma cerimónia de entrega das Bolsas de 
Estudo e Prémios de Excelência Empresa-
rial. A iniciativa, que decorrerá durante 
o 39.º Jantar Anual de Gala da FPCBP, foi 
instituída há mais de quatro décadas e re-
presenta o programa mais antigo de bol-
sas de estudo da comunidade portuguesa 
no Canadá, tendo atribuído já mais de um 
milhão e meio de dólares para jovens lu-
so-canadianos.

No ano passado, no âmbito do 40.º Ani-
versário da FPCBP, foram atribuídas 45 
bolsas, o maior número até à data, graças 
à generosidade dos empresários luso-ca-
nadianos que financiam anualmente este 
programa que tem como principal objetivo 
incentivar os estudantes da comunidade a 
escolherem o caminho do ensino superior e 
motivá-los a serem futuros líderes, a nível 
global e comunitário.

Estes exemplos paradigmáticos da di-
mensão e importância do apoio dos em-
presários da diáspora a alunos lusodescen-
dentes, e muitos outros que possam estar 
atualmente a ser dinamizados no seio das 
comunidades portuguesas espalhadas pelo 
mundo, corroboram a visão hodierna ex-
pressa no trabalho académico de Catarina 
da Costa Tavares Silva, intitulado Empresá-
rios Portugueses na Diáspora - Tendências 
Recentes. Mormente, que os “empresários 
portugueses emigrados contribuem para a

competitividade, modernização e ino-
vação que é favorável para qualquer país, 
nomeadamente para Portugal”, consti-
tuindo-se “como um importante ativo es-
tratégico a valorizar”.

O apoio dos empresários da diáspora 
a alunos lusodescendentes
Daniel Bastos
Opinião

O empresário luso-americano Tony Amaral, no decurso de uma cerimónia de entrega de bolsas de 
estudo pela Fundação António Amaral a jovens de origem portuguesa na Flórida. Créditos: DR.
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A Associação Migrante de Barcelos 
de Toronto ganhou um novo hino ins-
pirado no seu famoso galo. A músi-
ca da autoria do candidato Liberal 
a MPP de Davenport, Jerry Levitan, 
foi apresentada à comunidade na 1ª 
Bênção dos Capacetes da Moto Ga-
los que se realizou no Centro Cultural 
Português de Bradford no passado 
domingo (15). 

A música chama-se “The Legend 
of the Rooster of Barcelos” e Le-
vitan é um conhecido artista e 

produtor de Toronto. Em 1969 o ago-
ra candidato político e advogado fez a 
curta “I Met the Walrus” inspirada na 
entrevista que fez a John Lennon quan-
do se encontrou com o membro dos 
Beatles e com a sua esposa, Yoko Ono, 
em Toronto. 

Num comunicado de imprensa en-
viado à redação do Milénio Stadium, 
Levitan explicou o que o inspirou para 
criar o tema. “Fiz parte da audiência 
que assistiu à instalação do Galo Pin-
tado no ano passado na Dundas Street 
West. Li sobre esta grande história que 
tem tanto significado para os portugue-
ses de todo o mundo, inclusive em Da-
venport, em Toronto, onde se encontra 
a maior comunidade portuguesa do Ca-
nadá. Trata-se de uma história de Jus-
tiça, Honestidade, Integridade e Ver-
dade. Essa foi a minha inspiração para 
escrever esta música e sinto-me muito 
honrado e feliz por ser usada pelas co-
munidades de Toronto e de Barcelos”, 
disse. 

No ano passado a Little Portugal To-
ronto BIA inaugurou na Dundas Street 
West um galo gigante de Barcelos pin-
tado pela artista Julia Prajza e foi a par-
tir daí que Levitan tomou conhecimen-
to da lenda do galo. Desde aí o produtor 
criou a música inspirada na lenda. 

Para além da associação de Toronto, a 
cidade de Barcelos em Portugal também 
vai poder usá-la como hino. A cerimónia 
contou com a presença do presidente da 
associação, Vítor Santos, a presidente 
do Little Portugal Toronto BIA, AnaBela 
Taborda e Laurentino Esteves que esteve 
em representação da ACAPO, a Aliança 
de Clubes e Associações Portuguesas de 
Ontário. 

Joana Leal/MS 

Associação Migrante 
de Barcelos de 
Toronto ganha 
hino inspirado 
no famoso galo
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A Senso Building Supplies Ltd, na 150 
Rockcliffe Ct. em Toronto, recebeu no-
vamente clientes e amigos no passado 
dia 14 de maio para o churrasco anual 
após um interregno de 3 anos devido à 
pandemia. Os fatores estavam reunidos 
para o êxito - dia soalheiro com tempe-
raturas a chamar o verão, um ambiente 
familiar, muitos sorrisos e fantásticos 
descontos - foi assim que Cynthia Pra-
zeres-Mare, Jason Prazeres, David Mare 
e a equipa da Senso Group presentea-
ram que os têm acompanhado ao longo 
dos anos e contribuído para o sucesso 
desta empresa luso-canadiana.

Cynthia Prazeres-Mare, filha de Jack 
Prazeres, visivelmente feliz, con-
fidenciou ao Milénio Stadium que 

havia “um “ar” diferente entre a equipa” 
quando chegaram por volta das seis da 
manhã e que estavam todos “contentes e 
prontos para trabalhar!”. Apesar das di-
ficuldades durante a pandemia, a Senso 
Group manteve os postos de trabalho dos 
seus funcionários e segundo Cynthia Pra-
zeres-Mare mesmo sabendo que nada é 

fácil considera que “tivemos um pouco 
de sorte porque, como sabem, o setor da 
construção nunca fechou a 100% o que nos 
possibilitou trabalhar. Na época de inverno 
o negócio abranda sempre, mas trabalhá-
mos durante a pandemia toda. Hoje é um 

dia bom para estarmos juntos a trabalhar 
e, ao mesmo tempo, confraternizar… e é 
bom quando podemos ter uma boa rela-
ção com a equipa com que trabalhamos.” 
afirmou emocionada. Sobre os objetivos 
deste churrasco anual, para Cynthia Pra-
zeres-Mare no topo da lista está o “agra-
decimento aos nossos clientes e dar-lhes 
e à comunidade em geral a oportunidade 
de falar com os nossos fornecedores, que 
são profissionais nas suas respetivas áreas 
e, simultaneamente, conviver!”. Para o 
efeito nada ficou ao acaso - sandes, rissóis, 
bolinhos de bacalhau, salsichas, bifanas, 
chouriças, frutas e bolos diversos foram 
os outros “ingredientes” para os presentes 
participarem neste convívio.

O Milénio Stadium congratula o êxito da 
Senso Group e a resiliência de toda a equipa.

Carmo Monteiro/MS 

Semana de Portugal 

Celebrações oficialmente abertas
A Aliança dos Clubes e Associações Por-
tuguesas do Ontário (ACAPO) promoveu 
uma cerimónia de abertura oficial da Se-
mana de Portugal de Toronto. O evento 
teve lugar na passada sexta-feira (13), na 
praça Camões, e contou com a presen-
ça de membros da comunidade e convi-
dados. O momento também serviu para 
celebrar o 69º (sexagésimo nono) aniver-
sário da imigração portuguesa para o 
Canadá. A 13 de maio de 1953 chegaram 
ao Pier 21, na cidade de Halifax, provín-
cia de Nova Escócia, os primeiros 113 
portugueses com documentos oficiais 
de imigração a bordo do navio Saturnia. 

A ACAPO revelou que o programa da 
Semana de Portugal de Toronto des-
te ano incluirá vários eventos, com 

destaque para a Parada do Dia de Portugal, 
no dia 11 de junho, com início às 11:00, se-
guindo-se a habitual homenagem aos vo-
luntários, pelas 13:30h.

De realçar também o festival de rua “Do 
West Fest”, de 03 a 05 de junho, organiza-
do pela BIA Little Portugal, de Toronto, e 

o hastear da bandeira de Portugal, junto à 
câmara municipal, em parceira com a vice-
-presidente da autarquia de Toronto, Ana 
Bailão, com cerimónia marcada para o dia 
10 de junho, às 12:00.

Kátia Caramujo, a presidente do conse-
lho de presidentes da ACAPO, à conversa 
com a nossa equipa de reportagem afirmou 
que gostaria de ver toda a comunidade por-
tuguesa e amigos da comunidade a celebrar 

Portugal e a portugalidade. Depois da au-
sência forçada pela pandemia de Covid 19, 
vai ser bom festejar de novo o mês de Por-
tugal e, por isso, Kátia Caramujo acredita 
que no dia 11 de junho, dia da Parada de 
Portugal em Toronto, a Dundas Street irá 
encher-se de todos os que estão ansiosos 
por mostrar o seu amor a Portugal. A ACA-
PO conta com todos! 

Francisco Pegado/MS

COMUNIDADE

Senso Group agradece a clientes
com Annual Spring BBQ
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sexta-feira às 18h

Tema da semana:

Discussão de temas da atualidade

O aborto – qual o impacto do que está a acontecer 
nos USA? O que significa para uma mulher fazer 
uma interrupção voluntária de uma gravidez?

Convidados
Nellie Pedro

Francisco Pegado

     

com Cristina Da Costa

Blaise Alleyne

Tiago Souza

     

Daniel Bastos destacou importância das
comunidades portuguesas no INstantes
No passado sábado (14 de maio), o his-
toriador Daniel Bastos, colaborador do 
Milénio Stadium que ao longo dos últi-
mos anos tem publicado vários livros no 
domínio da História e Emigração, cujas 
sessões de apresentação o têm coloca-
do em contacto estreito com a diáspora 
portuguesa, apresentou o seu novo livro 
“Crónicas – Comunidades, Emigração e 
Lusofonia” no INstantes – Festival Inter-
nacional de Fotografia de Avintes.

No decurso da 9.ª edição de um dos 
eventos culturais de referência no 
panorama nacional, que ano após 

ano se tem enriquecido com diversas pro-

postas dentro do mundo da fotografia ar-
tística, conceptual e de autor, o escritor 
além da apresentação do seu mais recente 
livro que reúne os textos que tem escrito 
nos últimos anos em diversos meios de co-
municação dirigidos para as comunidades 
lusas, proferiu uma palestra onde abordou 
a história da emigração portuguesa.

Ao longo da sua comunicação, o inves-
tigador destacou o papel e importância 
das comunidades portuguesas, genuínas 
embaixadas de Portugal no mundo, e re-
cordou a figura do saudoso fotógrafo fran-
co-haitiano Gérald Bloncourt, que imor-
talizou a epopeia da emigração lusa para 
França nos anos 60, e com quem o autor 

realizou os livros “O olhar de compromisso 
com os filhos dos Grandes Descobridores” 
e “Dias de Liberdade em Portugal”.

Historiador, escritor e professor, Daniel 
Bastos é atualmente consultor do Museu 
das Migrações e das Comunidades, sedia-
do em Fafe, e da rede museológica virtual 
das comunidades portuguesas, instituída 
pela Secretaria de Estado das Comunida-

des Portuguesas, que pretende criar uma 
plataforma entre diversos núcleos museo-
lógicos, arquivos e coleções respeitantes à 
história e à memória, à vida e às perspeti-
vas de futuro dos portugueses que vivem e 
trabalham fora do seu país.

O historiador Daniel Bastos (esq.), acompanhado do fotógrafo Pereira Lopes, fundador e diretor do 
INstantes, no decurso da apresentação do livro “Crónicas – Comunidades, Emigração e Lusofonia”.Capa do último livro publicado do historiador Daniel Bastos. Créditos: DR.
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Um dos pontos altos dessa semana na 
corrida eleitoral em Ontário foi o debate 
televisivo entre os principais candida-
tos ao posto de Premier que aconteceu 
na segunda-feira (16). O encontro con-
tou com a presença de Doug Ford, do 
Partido Conservador, Steven Del Duca, 
dos Liberais, Andrea Horwath, do NDP 
e Mike Schreiner do Partido Verde. O 
evento foi marcado pelas críticas dos 
adversários ao governo Ford, que busca 
a reeleição, e que também aparece em 
primeiro lugar nas principais pesquisas 
de intenção de voto. Algumas ações do 
governo durante a pandemia estiveram 
entre os destaques, com ataques dire-
tos em relação ao tratamento e limite 
de aumento salarial aos profissionais de 
saúde e os confinamentos impostos em 
Ontário. Em sua defesa, Ford citou que 
“teve de tomar decisões difíceis e que 
era fácil para aqueles que só observa-
ram, e nada fizeram, criticar”.  

Numa altura em que a crise de saú-
de pública está mais controlada e a 
maioria daspessoas já esta vacinada 

contra a Covid-19, é importante olharmos 
quais são os planos dos candidatos para a 
gestão pós-pandêmica, já que esses dois 
anos deixaram sequelas profundas em di-
versos setores da economia. O Partido 
Conservador, criticado por ter imposto 
longos confinamentos, agora diz que ado-
tará a política de “permanecer aberto” e 
para tanto promete investir mais em saúde 
pública. Para isso pretende contratar mais 
profissionais da área e comprar  equipa-
mentos de proteção individual desembol-
sando $230 milhões. Para lidar com o atra-
so de cirurgias serão disponibilizados $300 
milhões. O programa “Learn and Stay” que 
tem investimento de $142 milhões e vai 
reembolsar totalmente as mensalidades de 
até 1.500 estudantes de enfermagem a cada 
ano, desde que pratiquem em uma comu-
nidade carente por pelo menos dois anos e 
$ 42 milhões e aumentar as vagas em me-

dicina nas universidades e programas de 
residência médica. 

Se formar governo o NDP promete a 
abertura de uma investigação comple-
ta e independente sobre a maneira como 
o governo lidou com a pandemia – o que 
deu errado e o que foi bem-feito – para 
se preparar para futuras crises e introdu-
ção de uma nova legislação “Emergency 
Management and Civil Protection Act”. 
O programa de governo de Andrea Hor-
wath também propõe reforço de estoques 
de equipamentos de proteção individual e 
protocolos de triagem para ajudar as po-
pulações vulneráveis, inclusão de dias de 
licença médica remunerados para traba-
lhadores e apoios para pequenas empresas. 

Nesse setor de recuperação da pande-
mia, os Liberais, se chegarem ao Queen’s 
Park, pretendem garantir dez dias de li-
cença médica pagos para todos os traba-
lhadores e aumentar os salários dos Per-
sonal Support Workers para $25/hora. 
Também prometem investir nas escolas o 
valor de $10 bilhões, que não seriam usa-
dos para a construção de rodovias, entre 
elas a 413, e sim na melhoria dos prédios 
e equipamentos escolares. Nessa mesma 
linha de reforçar o sistema de saúde públi-
ca para futuras crises, o Partido Verde vai 
apostar no aumento da capacidade de hos-
pitais e instituições e maior apoio à ciência 
e laboratórios. Também se compromete 
em rever e atualizar os padrões de funcio-
namento dos lares de idosos, que foram ex-
postos e receberam duras críticas durante a 
pandemia devido as condições precárias e 
mortes de pacientes sobretudo na primeira 
vaga pandêmica. 

No setor laboral, as promessas e princi-
palmente os apoios de representantes de 
determinados setores e sindicatos também 
ganharam as manchetes essa semana por 
razões bem específicas: O Partido Conser-
vador vem se consolidando como o favo-
rito de representantes do setor. Nessa se-
mana a International Union of Painters and 
Allied Trades divulgou seu apoio ao PC, a 
International Brotherhood of Boilermakers 
foi pelo mesmo caminho e a LiUNA, maior 
sindicato de construção da América do 
Norte, já havia feito o mesmo na abertura 
da campanha de Ford. A questão reacen-
deu uma disputa particular entre PC e NDP, 
partido que tradicionalmente ganhava a 
preferência de sindicatos e representantes 
de trabalhadores. O partido liderado por 
Horwath garantiu o apoio do Sindicato dos 
Funcionários do Serviço Público de Ontá-
rio, que representa 180 mil trabalhadores. 

Vejamos então as principais propostas 
dos partidos para o setor do Trabalho. Os 
Conservadores prometem investimentos 
de $114 milhões para que estes profissionais 
se qualifiquem em ramos especializados, 
para ajudar a expandir o setor da cons-
trução civil, canalizadores e eletricistas, 
numa altura em que a falta de moradia é um 
grande problema em Ontário. Cerca de $67 
milhões seriam destinados para o Ontario 
Bridge Training Program, para imigrantes 
recém-chegados especializados em deter-
minadas áreas exercerem suas funções. O 
salário-mínimo subiria para $ 15,50/h em 
outubro teria aumentos vinculados à taxa 
de inflação.

O NDP promete eliminar o controver-
so projeto de Lei 124 de Ford que limita os 
aumentos salariais de profissionais do se-
tor público e aumentaria o salário-mínimo 
para $ 20/h até o final de seu mandato de 
quatro anos. Também incluiriam os dez dias 
de licença médica remunerada, facilitaria 
adesão a sindicatos, introduziria benefí-
cios a trabalhadores temporários e incluiria 
quem trabalha a meio-período nos bene-
fícios de saúde, como cuidados oculares. 
Novas políticas para o Worplace and Safety 
and Insurance Board, com a eliminação da 
prática que impõe cortes no apoio financei-
ro a trabalhadores acidentados. Os Libe-
rais querem um salário-mínimo de $16/h 
e o direito a todos os profissionais terem 
acesso público a medicamentos, serviços 
odontológicos e saúde mental. O Partido 
de Steven Del Duca tentaria introduzir em 
conjunto com empresas o projeto-piloto 
de uma semana de trabalho de quatro dias 
que não afetaria a produtividade. Os traba-
lhadores teriam dez dias de licença médica 
remunerados. O Partido Verde promete in-
troduzir um “salário digno” para todos os 
trabalhadores de Ontário que reflita o custo 
de vida, além de 10 dias de doença pagos 
que virão com apoio para pequenas empre-
sas. Também revogaria o projeto de lei 124, 
a legislação de teto salarial e implementaria 
em Toronto, um salário-mínimo de $ 22/h.

As eleições são a 2 de junho e esta sema-
na o candidato dos Verdes e a candidata do 
NDP testaram positivo para a Covid-19. Os 
candidatos do Partido Liberal e Consrva-
dor, que também participaram desse mes-
mo debate presencial, testaram negativo 
ne seguiram com seus compromissos de 
campanha.  

Lizandra Ongaratto/MS

ELEIÇÕES PROVINCIAIS

A vida pós-pandemia e incentivos 
aos trabalhadores: o que os 
principais partidos de Ontário 
prometem
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Esclareça possíveis dúvidas sobre a votação em Ontário
Os moradores de Ontário se preparam 
para a eleição provincial que acontece 
no próximo dia 2 de junho e é natural 
que ainda existam algumas dúvidas 
sobre o processo eleitoral, como votar 
antecipadamente, descobrir onde vo-
tar, entre outras dúvidas. Para esclare-
cer um pouco sobre esse processo, em 
especial para aqueles que tenham mais 
dificuldades em perceber o processo 
político daqui, dedicamos esse espaço 
para algumas informações úteis sobre 
a votação.

Quem pode votar em Ontário?

Para votar nessa eleição provincial você 
deve ter 18 anos ou mais no dia da eleição 
(2 de junho), ser cidadão canadense e ser 
residente de Ontário. 

Cadastro na Lista de Eleitores de 
Ontário

Os eleitores têm até 23 de maio para 
confirmar, atualizar ou adicionar suas in-
formações pessoais na lista de Eleições de 

Ontário. Para tanto podem acessar: ere-
gistration.elections.on.ca.

Caso não esteja nessa lista ou perca o 
prazo de inscrição, ainda pode votar, bas-
ta adicionar o seu nome à lista de eleitores 
no dia da votação. Para tanto, leve con-
sigo um documento de identidade com 
nome e endereço. Se você estiver na lista 
de eleitores receberá um cartão com in-
formações de local e votação.  

Onde votar:

Esta informação estará no seu cartão de 
eleitor. Você também pode inserir seu có-
digo postal no site Elections Ontario para 
descobrir qual o seu riding. O site infor-
mará onde você pode votar no dia da elei-
ção ou com antecedência. Você também 
pode baixar o aplicativo Elections Ontario 
para obter informações.

Como descubro quem está concorren-
do?

Depois de inserir o seu código postal no 
site Elections Ontario, você pode clicar 

em uma página (elections.on.ca.) com a 
listagem de candidatos do seu riding. 

Aplicação “Elections Ontario”

Para facilitar a vida dos eleitores mais 
digitalizados a Elections Ontario criou 
uma aplicação que pode descarregar no 
telemóvel. Depois de baixar a app você 
pode usá-la para descobrir se está regis-
trado para votar, obter uma versão digital 
do seu cartão de voto, ver quem está con-
correndo e encontrar o centro de votação 
mais perto de sua casa. O aplicativo tam-
bém informará quando você pode votar 
e enviar notificações relevantes sobre o 
processo.

Voto pelo correio

As inscrições para votar por corres-
pondência podem ser feitas online ou no 
por correio e podem ser feitas até dia 27 
de maio às 18h. Suas informações devem 
chegar até o Elections Canada pelo menos 
até as 18h do dia 2 de junho para que seu 
voto seja validado. Assim que sua inscri-

ção for aceita, a Elections Ontario enviará 
uma cédula de votação para o endereço 
que você fornecer em sua inscrição.

Como funciona a votação antecipada?

O eleitor pode votar em qualquer um 
dos locais de votação antecipada do seu 
distrito eleitoral, que funcionará das 10h 
às 20h de 19 a 28 de maio. Ou vote pes-
soalmente em seu escritório local de 5 de 
maio até 01 de junho ate as 18h.  

Votação no dia da eleição

Para aqueles que preferem votar no dia 
2 de junho basta irem até o local de vota-
ção designado das 9h às 21h. O seu local 
de votação estará assinalado no cartão 
de informação ao eleitor, na aplicação do 
Elections Ontario ou pode consultar em 
voterinformationservice.elections.on.ca.

Para mais informações você pode ligar 
para Elections Ontario, 1-888-668-8683 
ou mandar um e-mail para: info@elec-
tions.on.ca

Lizandra Ongaratto/MS
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BEYOND EDEN
VENESSA BARROS

CONSULTORA DE SAÚDE NATURAL

VELAS AROMÁTICAS DE TODOS OS TIPOS • ERVAS & PRODUTOS NATURAIS
GUIA DA VIDA • SESSÕES DE REIKI • LEITURAS DE CAFÉ E DE CHÁ

CONSULTORA DE PRODUTOS NATURAIS / CARTOMANTE

28 Sousa Mendes St 2nd floor Toronto (Dundas & Bloor)  •  647-303-2232  •  facebook.com/BeyondEdenShop

Sam McDadi e Bonnie Crombie 
juntos pelo Svi Mykhailiuk’s 
Hope for Ukraine Fund
No dia 17 de maio, a imobiliária Sam 
McDadi abriu as suas portas da sede, 
localizada na 1034 Clarkson Rd North 
em Mississauga, para a angariação de 
fundos Svi Mykhailiuk’s Hope for Ukrai-
ne Fund. 

O anfitrião, Sam McDadi, juntamente 
com a presidente da câmara de Mississauga, 
Bonnie Crombie receberam o fundador Svi 
Mykhailiuk - basquetebolista dos Toronto 
Raptors – e todos aqueles que aceitaram o 
convite e fizeram questão de comparecer e 
deixar o seu contributo para ajudar as ví-
timas da guerra na Ucrânia. Entre os pre-
sentes encontravam-se Precious Achiuwa 
(basquetebolista dos Toronto Raptors), 

Charles Sousa, Frank Medeiros, entre ou-
tros. Em volta de uma mesa de hors d’oeu-
vres, Sam McDadi e Bonnie Crombie invo-
caram a solidariedade e generosidade de 
todos e, com Svi Mykhailiuk agradeceram 
a presença e ressalvaram as dificuldades e 
a importância em ajudar o povo ucraniano, 
em particular mães e filhos, tanto no seu 
realojamento e procura de trabalho. 

Até ao fecho desta edição do Milénio Sta-
dium, ainda não havia um número oficial 
do valor angariado, porém pela adesão por 
nós constatada, podemos afirmar que foi 
uma noite bem-sucedida.

Carmo Monteiro/MS

Ana Bailão não se vai recandidatar a 
vereadora depois de 12 anos na política
A vereadora do Ward 9 de Davenport não 
se vai recandidatar nas eleições munici-
pais de outubro. A luso-canadiana anun-
ciou esta quinta-feira (19) no Twitter a 
sua decisão e disse que embora ainda 
não tenha decidido o que vai fazer a se-
guir, foi uma honra servir a comunidade 
como vereadora e vice-presidente da 
Câmara Municipal de Toronto. 

Ana Bailão esteve 12 anos na política 
e cumpriu três mandatos e sai grata 
pela confiança que lhe foi deposita-

da, dizendo-se satisfeita com a obra que 
deixa feita. 

Desde parques, a bibliotecas, centros co-
munitários e criação de centenas de novas 
affordable housing, a luso-canadiana sente 
que fez a comunidade avançar. 

O autarca John Tory já reagiu à saída de 
Ana Bailão da política dizendo, entre outras 
coisas, que “é um prazer trabalhar com ela 
é uma profissional completa.  Quero aplau-
dir especialmente o trabalho que ela reali-

zou como presidente do Comité de Planea-
mento e Habitação”.

As eleições municipais de Toronto estão 
marcadas para 24 de Outubro.

Twitter/MS

Líderes dos Verdes e do NDP de Ontário 
testam positivo para a Covid-19
O líder do Partido Verde de Ontário, 
Mike Schreiner, e a líder do NDP, An-
drea Horwath, testaram positivo para 
a Covid-19. Os dois líderes estão a 
cumprir isolamento e continuarão a 
fazer campanha de forma remota. 
Schreiner testou positivo quarta-feira 
(18) à noite e Horwath testou positivo 
quinta-feira (19) de manhã. 

A duas semanas das eleições pro-
vinciais os dois líderes foram 
obrigados a rever os seus planos. 

Na segunda-feira (16) os quatro líderes 
dos partidos de Ontário estiveram juntos 
num debate televisivo mas Doug Ford 
do PC e Steven Del Duca dos Liberais 
já anunciaram que testaram negativo. 
Schreiner e Horwath confirmaram am-
bos que estão vacinados contra a Co-
vid-19 e que estão sem sintomas.

CBC/MS
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Canadian Council of Construction Unions

PARADE

SAT, JUNE 11-11AM
DUNDAS STREET WEST
BETWEEN LANSDOWNE & CRAWFORD



4:00 p.m. Viewing of  the Romeiros Photo Exhibit
Peach Gallery  -722 College Street, 3rd floor

5:00 p.m. Reception  for inductees and their guests
Flor Dois Restaurant -722 College Street, lower level

5:30 p.m. Induction ceremony
        Camões Square - Corner of College and Crawford Streets

7:00 p.m. Private reception for inductees and invited guests
        Revival Event Centre - 783 College Street, Toronto

The Portuguese Canadian Walk of Fame congratulates all inductees and 
invites the community to record the event and honour these deserving 
Luso-Canadians.

16h00 Exibição fotográfica sobre os Romeiros de São Miguel
Peach Gallery  -722 College Street, 3rd floor

17h00 Recepção para os homenageados e os seus convidados
Flor Dois Restaurant -722 College Street, lower level

17h30 Cerimónia dos homenageados
Camões Square - esquina da rua College e Crawford

19h00 Recepção privada para os homenageados e convidados
    Revival Event Centre - 783 College Street, Toronto

O Portuguese Canadian Walk of Fame congratula todos os nomeados e 
convida a comunidade a participar no evento e honrar estes merecedores 
luso-canadianos.
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A edição de 2022 do Portuguese Canadian Walk of Fame terá lugar a 4 de 
Junho de 2022, na Praça de Camões, 722 College Street, em Toronto, com 
início marcado para as 15h com a exposição dos 500 anos dos Romeiros 
de São Miguel, na Peach Gallery.

Devido às restrições implementadas para combater a Covid-19 nos últimos 
anos, a cerimónia incluirá seis homenageados, e ainda, outros dois na 
categoria de “builders”.

Tal como em anos anteriores, a escolha dos homenageados é um processo 
difícil, contudo este ano a lista de candidatos é admirável e reflete uma 
quantidade inumerável de indivíduos que proporcionaram um avanço para 
a nossa cultura no Canadá e se envolveram no panorama empresarial 
deste país.

Na próxima semana, os seus nomes serão divulgados, acompanhados pela 
agenda do evento. Participe, esteja presente e apoie esta merecida homenagem.

Devemos todos estar orgulhosos dos indivíduos escolhidos e aplaudir o seu 
lugar na sociedade.

The 2022 edition of the Portuguese Canadian Walk of Fame will occur on 
June 4th, 2022, at Camões Square, 722 College Street, Toronto, starting at 3:00p.m. 
with the Romeiro’s exhibit at the Peach Gallery.

Due to Covid-19 restrictions in past years, induction ceremonies will include 
six inductees plus two in the builders category.

As in past years, choosing inductees is a difficult process, but this year the 
roster of candidates is admirable and reflects a myriad of individuals who 
have provided an advancement to our culture in Canada as well as being 
engaged in the business of this country.

Their names will be announced next week, together with a schedule of events. 
Please participate and come support the deserving inductees.

We should be proud of the caliber of individuais chosen and applaud their 
place in society.
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Príncipe Carlos e Camila terminam 
visita oficial para celebrar os 70 anos 
do reinado da Rainha Isabel II
O príncipe Carlos e Camila, a duquesa da 
Cornualha, terminaram esta quinta-feira 
(19) a sua visita oficial ao Canadá de três 
dias. O casal real visitou os Territórios 
do Norte do país e voltou a focar-se nas 
alterações climáticas, alfabetização e 
nas relações entre a Coroa e os índios. 

O sucessor do trono reuniu com os 
chefes das First Nations e Camila 
parou numa escola para ouvir fa-

lar de programas destinados a preservar 
as línguas indígenas. A viagem de três dias 
começou em Newfoundland & Labrador 
antes do casal se dirigir para Otava, onde 
assistiu a uma missa numa catedral orto-
doxa ucraniana e se encontraram com uma 

família de refugiados que foram acolhidos 
no Canadá. 

A visita real terminou com uma celebra-
ção em honra dos 70 anos do reinado da 
Rainha Isabel II em Yellowknife. A visita 
ficou marcada por algumas críticas sobre a 
eventual importância da monarquia ingle-
sa nos dias de hoje. 

O primeiro-ministro Justin Trudeau foi 
questionado pelos jornalistas se o Cana-
dá pretendia abandonar a relação com a 
monarquia inglesa, mas nunca deu uma 
resposta clara. Várias sondagens recentes 
mostram que a maioria dos canadianos de-
fende que o Canadá deveria abandonar esta 
relação com a monarquia.

CP24/MS

Montreal está a investigar 17 casos 
de varíola dos macacos
As autoridades de saúde de Montreal 
anunciaram esta quarta-feira (18) ao 
final do dia que estão a investigar 17 
casos de varíola dos macacos. A no-
tícia surge depois de Portugal confir-
mar cinco casos em Lisboa e Vale do 
Tejo, sendo que os jovens estão sem 
complicações da doença. 

Os EUA também divulgaram esta 
quarta-feira (18) o seu primeiro 
caso no estado de Massachu-

setts, detetado num homem que tinha 
viajado para o Canadá no final de abril. 

O homem foi hospitalizado, mas está 
livre de perigo. Reino Unido e Espanha 
também já identificaram a doença. 

A varíola dos macacos é contraída 
normalmente depois de a pessoa ter tido 
contato com animais que têm o vírus, 
mas em casos raros pode ser transmiti-
da entre humanos. Normalmente a re-
cuperação dura semanas, mas dados da 
Organização Mundial de Saúde indicam 
que pode ser fatal para uma em cada 10 
pessoas.

GN/MS

Premier de Alberta, Jason Kenney, 
demite-se do cargo de líder do UCP 
depois de vitória apertada

O Premier Jason Kenney venceu esta 
quarta-feira (18) a corrida à liderança do 
Partido Conservador Unido, mas a mar-
gem foi tão apertada que Kenney anun-
ciou que ia desistir do cargo. 

Jason Kenney foi eleito com 51,4% dos 
votos, mas explicou que não era sufi-
ciente para continuar. Para além dis-

so, expôs, perante uma multidão, que este 
não era o desfecho que esperava e garantiu 
que já informou o partido que não ia as-
sumir a liderança. Kenney diz que muitos 
membros não perdoaram as decisões que o 
Premier de Alberta tomou durante a pan-
demia, nomeadamente ao nível da limita-
ção das liberdades pessoais.  Jason Kenney 

apelou à união do partido e pediu ao parti-
do para acelerar a votação para a liderança. 
Kenney vai continuar como líder interino 
do Partido Conservador Unido até ser esco-
lhido o próximo líder. O caucus reuniu esta 
quinta-feira (19) e Jason Kenney planeia 
manter o seu assento na legislatura. 

Normalmente, os líderes consideram 75 
a 80% como uma percentagem credível 
para assumirem a liderança. Jason Kenney 
junta-se a uma longa lista de líderes con-
servadores de Alberta que foram postos de 
lado depois de uma votação fraca para a 
liderança. Kenney tem passado por várias 
polémicas nos últimos meses de mandato e 
a fraca votação foi a última gota.

CP24/MS

China levanta restrições à canola 
canadiana depois de 3 anos

O governo federal confirmou que a Chi-
na acabou com a proibição à importa-
ção da canola canadiana depois de três 
anos. A ministra do Comércio, Mary Ng, 
e a ministra da Agricultura, Marie-Clau-
de Bibeau, anunciaram esta quarta-feira 
(18) que a China reatou a sua relação co-
mercial com duas empresas canadianas 
de comércio de cereais, que tinha sido 
interrompida em março de 2019. 

A China disse na altura que ia suspen-
der as importações de canola cana-
diana porque tinha detetado a pre-

sença de pragas na mercadoria. A medida 
foi anunciada depois de a diretora finan-
ceira da gigante tecnológica Huawei, Meng 
Wanzhou, ter sido detida em Vancouver 
alguns meses antes. Em setembro de 2019, 

o Canadá levou a disputa sobre a canola 
para a Organização Mundial do Comércio 
e em novembro de 2021 foi constituído um 
painel de resolução de litígios naquela or-
ganização. 

O mercado chinês representa 40% das 
exportações de canola do Canadá. De acor-
do com o Conselho de Canola do Canadá, as 
exportações de sementes para a China caí-
ram de $2,8 mil milhões de dólares em 2018 
antes das restrições, para $800 milhões de 
dólares em 2019, $1,4 mil milhões em 2020 
e $1,8 mil milhões em 2021. O Canadá é o 
maior produtor mundial de canola que é 
utilizada para fazer óleo alimentar, como 
alimento para os animais e para fazer bio-
diesel.

CP24/MS
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25 Fontenay Ct, Suite 401, Toronto ON 

Remks: Welcome to this Immaculate Open Concept 1+1 
Bedroom, Large Balcony, 9 feet Ceilings Throughout. Desirable 
Edenbridge Community. Close to All Amenities, To Trails, Transit, 
Shopping And Schools, Parks, Golf Course, Other Great 
Amenities. 1 Parking & 1Locker. 24 Hr Security-Concierge ,Party 
Room, Steam Room, Indoor Pool, Gym, BBQ Patio, Media Room, 
Guest Suites.

Asking $748,000

Sónia Ávila

647.274.4809
Broker

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga 
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com

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

Preços dos combustíveis na 
GTA vão baixar 13 cêntimos

Os condutores da GTA vão finalmente ter um alívio nas 
bombas de combustível. Até hoje, sexta-feira (20), os 
preços devem cair cerca de 13 cêntimos por litro. Na 
passada sexta-feira (13) os combustíveis atingiram 
preços recorde na GTA e ultrapassaram pela primeira 
vez na história os 2 dólares por litro. 

Segundo o presidente dos Canadians for Affordable 
Energy, Dan McTeague, os preços caíram esta quinta-
-feira (19) 3 cêntimos e hoje, sexta-feira (20), devem 

cair mais 10 cêntimos.  McTeague diz que os preços estão 
a baixar porque os mercados globais estão a preparar-se 
para uma recessão económica. 

Desde fevereiro que os canadianos estão a pagar mais 
por combustível que é atualmente um dos principais res-
ponsáveis pelo recorde da inflação em 31 anos. Esta quar-
ta-feira (18) a Statistics Canada anunciou que a inflação em 
abril foi de 6,8%, mais 0,1% do que em março.  

A guerra na Ucrânia e as sanções internacionais que 
foram impostas à Rússia pelos países que fazem parte da 

aliança militar da NATO têm contribuído desde então para 
recordes nos preços dos combustíveis devido à escassez da 
oferta. 

O preço médio do combustível no Canadá ronda agora 
os $2,06 por litro e Vancouver é onde os canadianos mais 
pagam para abastecer, cerca de $2,34 p/l. Os canadianos 
pagaram em abril mais 36,3% por combustível do que no 
ano anterior, informou a Statistics Canada.

CP24/MS
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A Rússia decidiu expulsar cinco funcio-
nários da Embaixada de Portugal em 
Moscovo. Governo repudia e fala em 
“retaliação”.

“A embaixadora de Portugal em Mos-
covo foi esta manhã chamada ao Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros da 

Federação Russa, tendo sido informada da 
expulsão de cinco funcionários da embai-
xada, que terão de abandonar a Rússia no 
prazo de 14 dias”, informou o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, esta quinta-fei-
ra (19), em comunicado.

O Governo português “repudia” esta de-
cisão e acrescenta que “não tem qualquer 
justificação que não seja a simples retalia-
ção”.“Ao contrário dos funcionários russos 

expulsos de Portugal, estes funcionários 
nacionais levavam a cabo atividades estri-
tamente diplomáticas”, conclui a nota do 
ministério, tutelado por João Gomes Cra-
vinho.

No passado dia 5 de abril, Portugal anun-
ciou a expulsão de dez funcionários da mis-
são diplomática da embaixada russa em 
Lisboa., justificando que as “atividades” 
daqueles funcionários são “contrárias à se-
gurança nacional”.

Nos últimos dias, o Kremlin anunciou a 
expulsão de dezenas de diplomatas de Itália 
(24), França (34), Espanha (27) e Finlândia 
(dois) no âmbito das sanções impostas à 
Rússia devido à guerra na Ucrânia.

JN/MS

Rússia expulsa cinco funcionários da 
embaixada portuguesa em Moscovo

“Retaliação”

O primeiro-ministro afirmou, esta quin-
ta-feira (19), que Portugal está prepara-
do para manter as suas missões milita-
res no leste da Europa num cenário de 
prolongamento da guerra na Ucrânia e 
acentuou que há até capacidade para 
reforçar a presença nacional.

Esta posição foi transmitida por An-
tónio Costa numa conferência de 
imprensa conjunta com o primeiro-

-ministro romeno, Nicolae Ciucâ, em Bu-
careste, depois de os ministros da Defesa 
dos dois países terem assinado um acordo 
de cooperação militar que aprofunda e revê 
um anterior acordo de 1995.

Interrogado se Portugal admite prolongar 
as suas missões militares no leste da Euro-
pa, caso a guerra na Ucrânia se prolongue, 
o líder do executivo português respondeu: 
“Estamos às ordens do comando europeu 

da NATO”. “Se assim for considerado ne-
cessário e adequado pelo comando europeu 
da NATO, não só teremos capacidade para 
manter as forças que temos, como também 
para reforçar em novas missões. Temos em 
reserva e em elevado estado de prontidão 
mais forças para empenhar, caso seja essa 
a determinação do comando europeu da 
NATO”, indicou o primeiro-ministro.

Na sua resposta, António Costa apon-
tou um exemplo e disse que o contingente 
militar nacional, com 222 militares, que 
se encontra na base de Caracal, tinha data 
prevista de partida apenas no segundo se-
mestre deste ano.

“Mas foi decidido antecipar essa presen-
ça, tendo em vista reforçar desde já a capa-
cidade de dissuasão da NATO na Roménia 
e no conjunto da frente leste”, completou, 
numa alusão ao contingente militar portu-
guês que esta tarde visitará na companhia 

do Presidente da República e do primeiro-
-ministro da Roménia.

Perante os jornalistas, o primeiro-mi-
nistro português assinalou a experiência 
de trabalho em comum dos comandos mi-
litares dos dois países, abrangendo ações 
de formação de oficiais de diferentes ramos 
das forças armadas para “facilitar o conhe-
cimento mútuo e a capacidade de atuação 
em conjunto”.

“Neste momento, em Caracal, Portu-
gal tem empenhadas as forças que foram 
destacadas pelo comando da NATO para a 
Roménia. Temos mais forças em estado de 
elevada prontidão que podem ser projeta-
das de acordo com as instruções do coman-
do europeu da NATO”, acentuou.

Na conferência de imprensa, uma jor-
nalista romena perguntou a António Costa 
quanto tempo mais as tropas portuguesas 
irão permanecer na Roménia.

“Não nos cabe escolher as missões que 
nos são confiadas, mas, naturalmente, as 
missões que nos são confiadas na Romé-
nia têm o benefício de haver um trabalho 
prévio e de conjunto que tem sido desen-
volvido pelos dois países. É uma área onde 
nos sentimos confortáveis no desempenho 
desta missão”, respondeu o primeiro-mi-
nistro português.

Neste ponto, António Costa aproveitou 
para dizer que regista “com satisfação que 
o Governo romeno tem apreciado a contri-
buição dada pelas Forças Armadas Portu-
guesas”.

“Estamos às ordens do comando euro-
peu da NATO para cumprirmos as missões 
que nos forem confiadas, desde logo aqui 
na Roménia”, acrescentou.

JN/MS

Guerra na Ucrânia

Portugal preparado para manter e até reforçar 
presença militar no leste da Europa
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Retire o stress dos impostos de rendimento 
Oferecemos um reembolso instantâneo e uma segunda opinião gratuita caso não esteja satisfeito com a atual!

(416) 603-0842  |  Toll Free: 1 888 232 6326  |  viveirosgroup.com  |  1325 St. Clair Ave W, Toronto

Proteção de crianças

Telefone para denunciar crianças em perigo 
recebeu 2550 chamadas em dois anos
A linha telefónica para denunciar crian-
ças em situação de perigo ou risco re-
cebeu 2550 chamadas em dois anos, 
sendo algumas graves e desconhecidas.

A linha telefónica, com o número 
961231111 e a funcionar entre as 8 e 
as 20 horas, foi criada pela Comissão 

Nacional de Promoção dos Direitos e Pro-
teção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ) a 19 
de maio de 2020, quando os portugueses 
cumpriam o primeiro confinamento devi-
do à pandemia de covid-19.

“A linha nasceu com o objetivo de se 
conseguir ter forma de conhecer as situa-
ções de perigo que se passavam numa pa-
rentalidade fechada em casa, com a maior 
parte das entidades com competência em 
matéria de infância e juventude fechada 
ou com contactos à distância e a impossi-
bilidade de se poder saber o que se estava 
a passar com as crianças”, disse à agência 
Lusa a presidente da Comissão.

Rosário Farmhouse acrescentou que a 
linha telefónica surgiu na perspetiva de 
“uma corresponsabilidade de que proteger 
as crianças compete a todos” e de tentar 
apelar ao dever cívico da sociedade civil de 
“estar atenta ao que se passa à sua volta e 
poder comunicar situações de perigo”.

Num balanço de dois anos da Linha 
Crianças em Perigo, a responsável afir-
mou que foram recebidas 2.550 chamadas, 
sendo algumas “situações graves ou muito 
graves que podem pôr em perigo a situação 
da criança”.

No entanto, ressalvou que nem “todas as 
comunicações são de perigo”, sendo ape-
nas pedidos de informação.

“Algumas são de facto de perigo e são 
encaminhadas para as Comissões de Prote-
ção de Crianças e Jovens (CPCJ) territorial-
mente competentes e outras são pedidos de 
esclarecimento e de informação”, disse.

Rosário Farmhouse sublinhou que, 
quando surgiu a linha telefónica, as per-
guntas estavam muito relacionadas com 
questões das responsabilidades parentais 
e da proteção das crianças em tempos de 
pandemia, tendo conta que se estava em 
isolamento e os menores estavam a maior 
parte do tempo em casa de um dos pais.

“Neste momento são perguntas já mais 
relacionadas com situações de risco ou de 
perigo”, disse, dando conta que estas si-
tuações são muitas vezes invisíveis e ainda 
não tinham chegado às CPCJ e as entidades 
ainda não tinham conhecimento.

As denúncias que chegam através da Li-
nha Crianças em Perigo estão relacionadas 
com situações de abandono, menores so-
zinhos em casa ou em conflito parental de 
violência doméstica.

Segundo a presidente da Comissão, a 
maior parte das chamadas são feitas por 
familiares, vizinhos e amigos “que estão 
preocupados com a situação da criança”.

Além da linha telefónica, a CNPDPCJ 
criou também em junho de 2020 um for-
mulário na página da internet para serem 
comunicadas situações de risco ou perigo 
para as crianças e jovens.

Segundo a mesma responsável, a CNP-
DPCJ recebeu 4.850 comunicações através 
do formulário.

“Estas comunicações vão diretamente 
para a CPCJ territorialmente competente. 
Quando se coloca no formulário, a morada 
da criança vai diretamente para a CPCJ e 
é um número muito elevado que tem per-
mitido que as CPCJ tenham conhecimento 
de situações que de outra forma não teriam 
conhecimento. O que acontece às vezes é 
que pode aparecer mais do que um formu-
lário para o mesmo caso, porque às vezes 
pessoas conhecidas sem saber que a outra 
já comunicou também comunicam”, disse.

No caso das denúncias através da linha 
telefónica, apenas são encaminhadas para 
a CPCJ as situações de perigo para que de-
senvolvam os procedimentos adequados.

A presidente da CNPDPCJ fez um “ba-
lanço bastante positivo” dos dois anos da 
Linha Crianças em Perigo, sustentando que 
“continuar a ser procurada significa que há 
uma maior consciencialização da socieda-
de para um olhar atento sobre as crianças, 
ainda que possam referir situações que 
possam ser de perigo”.

“Termos encontrado estas duas ferra-
mentas, que sem dúvida em conjunto per-
mitiram conhecer casos que de outra forma 
não conheceríamos, acho que faz com que 
elas se mantenham para além da pandemia 
e que continuem a ser duas ferramentas de 
excelência para este acompanhamento da 
situação das crianças em Portugal”, disse. 
A CNPDPCJ acompanha atualmente perto 

de 60.000 crianças, surgindo anualmente 
cerca de 40.000 casos novos, um número 
que, segundo, Comissão Nacional de Pro-
moção dos Direitos e Proteção de Crianças 
e Jovens, não está a aumentar.

JN/MS
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OMS aprova utilização da 11.ª 
vacina contra a Covid-19

Centro europeu 
admite vacinação 
para contactos 
de alto risco 
com infetados

O Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo de Doenças (ECDC) reco-
mendou, numa nota publicada esta 
quinta-feira (19), o isolamento dos 
infetados por varíola dos macacos e 
admitiu a possibilidade de os países 
utilizaram a vacina contra a varíola 
nos casos de contacto de alto risco. 
O ECDC está ainda a desenvolver 
uma “avaliação de risco” sobre a in-
feção.

O centro de controlo de doenças 
deixa ainda algumas recomen-
dações sobre a infeção e apela 

às organizações de saúde pública que 
tomem medidas para aumentar a cons-
cientização sobre a disseminação da 
varíola dos macacos, nomeadamente 
em “comunidades de indivíduos que 
fazem sexo casual ou que têm múltiplos 
parceiros sexuais”.

Os doentes com suspeitas de infeção 
por Monkeypox devem ser “isolados, 
testados e notificados imediatamente”. 
Deve ainda ser feito o rastreamento dos 
contactos dos casos positivos.

“Se as vacinas contra a varíola esti-
verem disponíveis no país, a vacinação 
de contactos próximos de alto risco 
deve ser considerada após uma ava-
liação de risco-benefício. Para casos 
graves, o tratamento com um antiviral 
pode ser considerado, se disponível no 
país”, aconselha o ECDC, que está em 
contacto com os Estados-Membros da 
União Europeia e os países participan-
tes do Comité de Segurança da Saúde.

O ECDC diz ainda estar a desenvol-
ver “uma rápida avaliação de risco”, 
que deverá ser publicada no início da 
próxima semana.

A transmissão do vírus pode ocorrer 
através do contacto com um animal 
ou humano infetado. Pode ainda ser 
transmitido através de material conta-
minado. É o caso de roupas de cama ou 
roupas de banho. Os sintomas incluem 
erupção cutânea e gânglios palpáveis, 
eventualmente acompanhados de fe-
bre, arrepios, dores de cabeça, dores 
musculares e cansaço.

Por norma, segundo a ECDC, as le-
sões começam no rosto e depois espa-
lham-se para outras partes do corpo, 
incluindo os órgãos genitais. O fim do 
período de contágio ocorre com a cura 
completa das lesões, ou seja, quando as 
crostas que se formaram caem.

A par de Portugal, também o Reino 
Unido já reportou a existência de infe-
ções por monkeypox no país. Espanha 
tem casos suspeitos, mas ainda ne-
nhum confirmado.

JN/MS

Pandemia

Varíola

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
aprovou esta quinta-feira (19) a utiliza-
ção de emergência da vacina de fabri-
co chinês Convidecia contra a Covid-19, 
passando a lista a contar agora com 11 
vacinas validadas.

Em comunicado, a OMS refere que 
o procedimento da lista de uso de 
emergência avalia a qualidade, se-

gurança e eficácia das vacinas contra a 
Covid-19 como pré-requisito para o for-
necimento de vacinas Covax, permitindo 
também que os países agilizem a sua pró-
pria aprovação regulatória para importar e 
administrar vacinas.

A Organização Mundial de Saúde dá con-
ta que a Convidecia, uma vacina fabricada 
pela chinesa CanSino Biologics, foi avaliada 
no âmbito do procedimento da lista de uso 

de emergência da OMS com base na revisão 
de dados sobre qualidade, segurança, efi-
cácia, plano de gestão de riscos, adequação 
programática e inspeção de local de fabri-
cação realizado pela OMS.

“O grupo consultivo técnico para a lista-
gem de uso de emergência, convocado pela 
OMS e composto por especialistas de todo 
o mundo, determinou que a vacina atende 
aos padrões da OMS para proteção contra 
o Covid-19 e que os benefícios da vacina 
superam em muito os riscos”, lê-se no co-
municado.

A Convidecia, administrada numa única 
dose, é baseada num adenovírus humano 
modificado que expressa o pico de proteína 
S de SARS-CoV-2.

Esta vacina também foi analisada no iní-
cio deste mês pelo Grupo Consultivo Es-
tratégico de Especialistas em Imunização 

(SAGE) da OMS, que formula políticas es-
pecíficas de vacinas e recomendações para 
o uso de vacinas em populações, como fai-
xas etárias recomendadas, intervalos entre 
vacinas e grupos específicos.

A OMS indica que a SAGE recomen-
da o uso da vacina como uma única dose 
(0,5ml), em todas as faixas etárias a partir 
dos 18 anos.

Segundo a OMS, a Convidecia tem 64% 
de eficácia contra a doença sintomática e 
92% contra o Covid-19 grave. Em quase 
dois anos e meio de pandemia, registaram-
-se 520 milhões de casos confirmados e 6,2 
milhões de mortes, apesar de os números 
reais serem maiores, devidos aos muitos 
contágios e casos não registados.

JN/MS

Realeza

Juan Carlos regressa a Espanha depois de 
quase dois anos exilado em Abu Dhabi
O rei emérito espanhol, Juan Carlos, 
chegou a Espanha na quinta-feira (19), 
para uma estadia até segunda-feira (23), 
a primeira desde agosto de 2020, quan-
do se exilou em Abu Dhabi após um es-
cândalo financeiro.

A Casa Real espanhola confirmou que 
na próxima segunda-feira (23), Juan 
Carlos terá um encontro o filho, o rei 

Felipe VI, a Rainha Sofia e outros membros 
da sua família no Palácio da Zarzuela, nos 
arredores de Madrid.

Juan Carlos vai viajou primeiro para San-
xenxo (noroeste da Galiza) para participar 
nas regatas de barco à vela, onde fica na 
casa do seu amigo Pedro Campos, na se-
gunda-feira (23), irá para Madrid e no mes-
mo dia irá regressar a Abu Dhabi, onde, 
recorde-se, “fixou residência de forma 

permanente e estável”. O regresso a Espa-
nha após quase dois anos exilado em Abu 
Dhabi (Emirados Árabes Unidos) faz par-
te do desejo do rei emérito de “viajar fre-
quentemente a Espanha para visitar a famí-
lia e amigos, e organizar a sua vida pessoal e 
o seu local de residência em âmbito de ca-
ráter privado”, acrescenta o comunicado.

Juan Carlos vive em Abu Dhabi desde 
agosto de 2020, após um escândalo finan-
ceiro relacionado com o suposto recebi-
mento de alegadas comissões milionárias 
para as obras do comboio de alta velocida-
de para Meca (Arábia Saudita), entre outros 
casos, que já foram arquivados pela Justiça 
espanhola.

No domingo passado (15), Felipe VI falou 
com o seu pai por telefone e ambos com-
binaram encontrar-se em Madrid quando o 
rei emérito se deslocasse a Espanha.

A Procuradoria Anticorrupção espanho-
la arquivou em 2 de maio passado os casos 
que tinha em aberto, um sobre o alegado 
recebimento de 65 milhões de euros em 
comissões para a construção do comboio 
de alta velocidade Medina-Meca, outro so-
bre alegadas doações não declaradas e um 
terceiro sobre suspeitas de ter escondido 
fundos em paraísos fiscais.

JN/MS
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Conflitos e catástrofes naturais no ano 
passado elevaram o total de deslocados 
internos a nível mundial para um nú-
mero recorde de quase 60 milhões, de 
acordo com um estudo de organizações 
não-governamentais (ONG).

Em 2021 existiam 59,1 milhões de pes-
soas deslocadas internamente, quase 
metade com menos de 18 anos, indi-

caram o Centro de Monitorização de Des-
locados Internos (IDMC) e o Conselho No-
rueguês para os Refugiados (NRC).

Este número, que não tem em conta os 
refugiados no estrangeiro, tem vindo a au-
mentar de ano para ano, e espera-se que 
um novo recorde seja estabelecido em 2022 
devido à invasão russa da Ucrânia, que 
teve início a 24 de fevereiro.

Este é o segundo maior aumento anual 
na última década, depois de em 2020 se ter 
registado um número recorde de desloca-
ções devido a uma série de catástrofes na-
turais.

E “o ano de 2022 parece sombrio”, devi-
do à guerra na Ucrânia, advertiu a diretora 
do IDMC, Alexandra Bilak, numa confe-
rência de imprensa.

Mais de oito milhões de pessoas foram 
deslocadas internamente na Ucrânia, mais 
de dois meses depois de a Rússia ter invadi-
do o país, de acordo com a ONU.

A situação no mundo “nunca foi tão 
má”, observou o secretário-Geral do NRC, 
Jan Egeland, alertando que “o mundo está 

a desmoronar-se”. “A situação atual é na 
verdade incrivelmente pior do que o nosso 
número recorde sugere. Precisamos que os 
líderes mundiais façam uma mudança titâ-
nica no seu pensamento sobre a prevenção 
e resolução de conflitos para acabar com 
esta espiral de sofrimento humano”, de-
fendeu.

No ano passado, a África Subsaariana foi 
a região com o maior número de desloca-
ções internas (muitas pessoas deslocam-se 
mais de uma vez), incluindo mais de cinco 
milhões só na Etiópia, um país que sofre de 
uma grave seca e onde o conflito começou 
em finais de 2020, na região de Tigray. Este 

é o número mais elevado alguma vez regis-
tado num único país.

Números sem precedentes foram tam-
bém registados no ano passado na Repúbli-
ca Democrática do Congo e no Afeganistão, 
onde o regresso dos talibãs ao poder, com-
binado com a seca, forçou muitas pessoas a 
fugir das suas casas.

Em Myanmar (antiga Birmânia), onde os 
militares tomaram o poder num golpe de 
Estado em fevereiro de 2021, as deslocações 
também atingiram um recorde.

O Médio Oriente e o Norte de África, por 
outro lado, registaram os níveis mais bai-
xos de novas deslocações numa década, à 

medida que os conflitos na Síria, Líbia e 
Iraque diminuíram, mas o número total de 
pessoas deslocadas na região permaneceu 
elevado.

A Síria tem o maior número de desloca-
dos internos induzidos pelo conflito, com 
6,7 milhões no final de 2021. Seguem-se 
a República Democrática do Congo (5,3 
milhões) e a Colômbia (5,2 milhões), bem 
como o Afeganistão e o Iémen (4,3 milhões 
cada).

Embora o número de pessoas deslocadas 
por conflitos esteja a aumentar, as catás-
trofes naturais continuam a ser a principal 
razão pela qual as pessoas são forçadas a 
fugir das suas casas (23,7 milhões de deslo-
cações em 2021).

Até 94% destas deslocações foram atri-
buídas a catástrofes climáticas e meteoro-
lógicas, tais como ciclones, inundações e 
secas, que estão a tornar-se mais frequen-
tes e intensas devido às alterações climá-
ticas, com 70% do deslocamento interno 
devido a catástrofes naturais em 2021 a ser 
registado na China, nas Filipinas e na Índia.

Mas cada vez mais, os conflitos e as ca-
tástrofes naturais andam de mãos dadas, 
observou Egeland.

Em locais como Moçambique, Myan-
mar, Somália e Sudão do Sul, as crises so-
brepõem-se, com impacto na segurança 
alimentar, aumentando a vulnerabilidade 
de milhões de pessoas.

JN/MS

Recorde de quase 60 milhões de 
deslocados internos no mundo
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O Governo dos Açores afirmou que 
“confia na garantia” do executivo da Re-
pública de que “as empresas açorianas 
não perderão nenhum cêntimo” dos 117 
milhões de euros do Plano de Recupera-
ção e Resiliência (PRR).

Num esclarecimento divulgado no 
portal oficial, o executivo de coliga-
ção PSD/CDS-PP/PPM indicou tam-

bém que o Governo da República se com-
prometeu, em agosto de 2021, por escrito, a 
destinar 117 milhões de euros para projetos 
açorianos que “obtenham financiamento 
em quaisquer concursos de âmbito nacio-
nal”.

“O Governo dos Açores reitera, como 
desde o primeiro momento, que os referi-
dos 117 milhões de euros foram confirma-
dos na missiva de agosto do ex-ministro 
[do Planeamento] Nelson de Souza e confia 
na garantia do Governo da República de 
que as empresas açorianas concorrentes a 
estas verbas não perderão nenhum cênti-
mo”, lê-se na nota de imprensa.

O presidente da Estrutura de Missão Re-
cuperar Portugal, que faz a gestão do Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR), rejei-
tou, na Assembleia Legislativa dos Açores, 
a possibilidade de as candidaturas às Agen-
das Mobilizadoras serem reabertas.

Numa audição na comissão de inquérito 
ao processo das Agendas Mobilizadoras do 
parlamento açoriano, Fernando Alfaiate 
disse que existem 64 Agendas Mobilizado-
ras em “fase de avaliação” e que “não está 
prevista” a reabertura de candidaturas.

A 20 de outubro, depois de críticas ao 
processo das Agendas Mobilizadoras nos 
Açores, o presidente do Governo Regio-
nal, José Manuel Bolieiro, anunciou que as 
candidaturas de empresas açorianas a 117 
milhões de euros do PRR iriam começar do 
zero, com a garantia de que não se perderia 
um cêntimo.

O líder da missão Recuperar Portugal 
lembrou que foram contratualizados com 
os Açores 580 milhões de euros provenien-
tes do PRR e disse não ter conhecimento da 
verba de 117 milhões alegadamente canali-
zada para a região no âmbito das Agendas 
Mobilizadoras.

O esclarecimento do Governo dos Açores 
surge na sequência das declarações do pre-
sidente da Estrutura de Missão Recuperar 
Portugal.

“O Governo dos Açores esclarece que, 
como indicado em missiva enviada em 11 
de agosto de 2021 pelo então ministro do 
Planeamento, Nelson de Souza, ao presi-
dente do Governo Regional, a República 
comprometeu-se, ao abrigo PRR, com um 
total de 697 milhões de euros de dotações 
financeiras”, refere o executivo regional.

Deste montante, “uma parte, 580 mi-
lhões de euros”, deviam ser “geridos dire-

tamente pela região autónoma, e referentes 
a projetos incluídos no PRR Açores”.

“Uma outra dotação, de 117 milhões 
de euros, [destina-se] para projetos aço-
rianos que obtenham financiamento em 
quaisquer concursos de âmbito nacional”, 
acrescenta o Governo Regional.

O executivo açoriano destaca ainda que 
“o PRR abarca um conjunto de reformas 
e de investimentos que vão impulsionar a 
Região Autónoma dos Açores, sendo com-
promisso do Governo dos Açores trilhar, 
com o apoio das verbas alocadas à região, 
um caminho de convergência com os indi-
cadores europeus em áreas como a econo-
mia ou educação”.

Na audição na comissão de inquérito, 
Fernando Alfaiate revelou que teve conhe-
cimento, em agosto de 2021, por parte do 
anterior ministro do Planeamento Nelson 
Souza, de que as regiões autónomas teriam 
a “possibilidade adicional” de participar 
em avisos nacionais do PRR.

A participação dos arquipélagos só pode 
decorrer até ser atingida a verba equiva-
lente a 1% do PRR que, no caso dos Açores, 
corresponde a 117 milhões de euros.

De acordo com o responsável, os apoios 
que as empresas das regiões autónomas 
tiveram no âmbito de “todos os apoios” 
nacionais do PRR “contabilizam para o li-
mite” de 1%.

“As empresas que participarem nas 
Agendas Mobilizadoras que pertençam à 
Região Autónoma dos Açores, e não tem 
de ser líderes [do consórcio] nem estar aqui 
localizadas, contabilizarão para esse mon-
tante [de 1%]”, exemplificou.

A Estrutura de Missão Recuperar Portu-
gal foi criada pela resolução do Conselho 
de Ministros de 04 de maio de 2021 e tem 
como objetivos negociar, contratualizar e 
monitorizar a execução do PRR.

A comissão de inquérito às agendas mo-
bilizadoras foi aprovada por unanimida-
de no parlamento açoriano em outubro 
de 2021, depois de vários partidos terem 
questionado a gestão feita pelo Governo 
Regional às verbas previstas no PRR para 
o arquipélago ao abrigo daquele programa.

Em causa estava uma verba inicial de 
117 milhões de euros, financiada pelo PRR, 
destinada a projetos de inovação, turismo 
e agroindústria, a que poderiam candida-
tar-se as empresas açorianas que apresen-
tassem projetos em consórcio com outros 
grupos económicos.

Na sequência de críticas ao processo, os 
consórcios criados nos Açores deixaram 
cair as propostas, em outubro, a pedido do 
presidente do Governo Regional, que disse 
ter a “garantia” do Governo da República 
de que a verba destinada à região não esta-
va em causa.

AO/MS

Governo dos Açores confia na República 
para acesso de empresas a 117 ME
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Festas do Santo Cristo retomadas 
a partir de hoje em Ponta Delgada

As festas do Senhor Santo Cristo, sus-
pensas há dois anos devido à pande-
mia de Covid-19, realizam-se a partir de 
hoje, sexta-feira (20), em Ponta Delgada, 
Açores, com um dos pontos altos na 
procissão de domingo (22), que percorre 
as ruas da cidade.

As festas, que têm por referência a 
imagem do “Ecce Homo”, realizam-
-se na cidade de Ponta Delgada, na 

ilha de São Miguel, tendo por base o quinto 
domingo a seguir à Páscoa.

Este ano decorrem entre sexta-feira (20) 
e a quinta-feira seguinte (dia 26) e têm um 
novo formato, ainda devido à pandemia, 
com a imagem do Senhor Santo Cristo dos 
Milgares a sair da Igreja do Santuário para 
o adro logo na sexta-feira (20) pelas 21h00 
locais, coincidindo com a abertura das lu-
zes no Campo de São Francisco.

No sábado (21), destaca-se a procissão à 
volta do Campo de São Francisco, a partir 
das 16h30 locais, altura em que a imagem 
do Santo Cristo passará em frente a uma 
Guarda de Honra prestada por uma com-
panhia do Exército e Banda da Zona Militar 
dos Açores, com salva por uma corveta da 
Marinha e sobrevoo por uma aeronave da 
Força Aérea. No cortejo participam anual-
mente milhares de devotos que seguem a 
imagem, alguns descalços e com molhos 
de círios (velas) às costas, no pagamento de 
promessas.

Antes da mudança da imagem, centenas 
de peregrinos percorrem, na madrugada e 
manhã de sábado (21), a maioria de joelhos, 
o empedrado do Campo de São Francisco 

como forma de pagamento de promes-
sas ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. A 
devoção ao Senhor Santo Cristo foi intro-
duzida em São Miguel pela madre Teresa 
D´Anunciada.

As festas do Senhor Santo Cristo dos Mi-
lagres, consideradas a segunda maior ma-
nifestação religiosa do país depois das pe-
regrinações a Fátima, trazem anualmente 
milhares de peregrinos de todo o mundo 
até à ilha de São Miguel, oriundos das ilhas, 
do continente e das comunidades de emi-
grantes, nomeadamente Estados Unidos da 
América e Canadá. Tendo em conta a pan-
demia, a Irmandade recomenda o uso de 
máscara, sobretudo durante as vigílias.

O Governo dos Açores vai conceder to-
lerância de ponto aos trabalhadores da 
Administração Pública Regional cujos ser-
viços estão sediados na ilha de São Miguel, 
na segunda-feira das Festas do Senhor 
Santo Cristo, feriado municipal em Ponta 
Delgada. O executivo regional justificou a 
decisão com o “profundo significado” para 
a população de São Miguel das festividades.

É também concedida tolerância de ponto 
aos trabalhadores da Administração Públi-
ca Regional dos Açores cujos serviços de 
encontrem sediados no concelho de Ponta 
Delgada no dia 26 de maio.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada 
vai conceder tolerância de ponto a todos os 
colaboradores da autarquia, SMAS (Servi-
ços Municipalizados de Água e Saneamen-
to) e setor empresarial local, no dia 26 de 
maio, dia oficial de encerramento das Fes-
tas do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

AO/MS

Urgência do Hospital de Ponta Delgada procurada 
por 1.300 pessoas a cada três dias
A procura pela urgência do Hospital 
de Ponta Delgada, Açores, está a ba-
ter recordes, com 1.300 pessoas (1% 
da população da ilha de São Miguel) 
a recorrerem àquela valência em três 
dias, disse o diretor clínico interino.

Em declarações à Lusa, João Pedro 
Cardoso, responsável clínico do 
maior hospital açoriano, que ser-

ve 137.000 habitantes daquela ilha do 
arquipélago, salvaguarda que “em cada 
três dias, há 1% da população da ilha, 
1.300 pessoas, a recorrer” ao serviço de 
urgência.

“Num ano, praticamente toda a ilha 
de São Miguel vem à urgência”, extrapo-
la João Pedro Cardoso, referindo que “a 
pressão é muito grande sobre o sistema 
de saúde”.

O responsável exemplifica que “re-
centemente, no Hospital de Gaia, no dia 
10 de maio, se bateu um recorde, tendo 
sido 782 doentes a recorrer ao serviço de 
urgência”, mas alerta que a população de 
Gaia é de cerca de 300.000 habitantes.

O responsável refere que “não se con-

seguirá dar a melhor resposta” se este 
ritmo se mantiver, uma vez que “os ser-
viços de urgência estão voltados para o 
problema grave”.

De acordo com os dados a que a Lusa 
teve acesso, a 02 de maio procuraram as 
urgências do Hospital de Ponta Delgada 
439 pessoas num só dia, sendo esta uma 
tendência de procura que se tem vindo a 
registar desde setembro de 2021.

Na semana transata, o secretário re-
gional da Saúde e Desporto dos Açores 
defendeu a necessidade de reforçar os 
cuidados primários de saúde na região e 
evitar que esta “fique nas urgências”.

O governante afirmou que se está a 
reforçar os cuidados primários de Saúde 
nos Açores.

Clélio Meneses identificou que, só na 
ilha de São Miguel, existem 20.911 pes-
soas sem médico de família, o que se pre-
tende combater contratando mais médi-
cos, um processo que está em curso.

Pretende-se que, “com estas medidas, 
97% da população da ilha de São Miguel 
fique com médico de família”.
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Funchal recicla 20% do total de resíduos urbanos
No dia Internacional da Reciclagem, a 
Câmara Municipal do Funchal informou 
que o município produz cerca de 62.000 
toneladas de resíduos urbanos por ano e 
encaminha cerca de 12.500 toneladas de 
resíduos para reciclagem, o que corres-
ponde a 20% do total produzido.

Para assinalar o Dia Internacional da 
Reciclagem, a autarquia abordou a 
temática com os alunos do 1.º ciclo 

do Ensino Básico da Achada, através do 
conto da história “O Mistério dos Conten-
tores”, com Andreia Baptista, seguida de 
visita orientada à Estação de Transferência 
e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal.

A data, foi instituída pela Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO), com o obje-
tivo de despertar na sociedade a necessida-
de de se refletir sobre as questões ambien-
tais e sobre o consumismo e relembrar a 

importância de reduzir, reutilizar e reciclar 
os nossos resíduos.

A vereadora com o pelouro do ambien-
te, Nádia Coelho, esclareceu que quando 
depositamos corretamente o nosso lixo e 
evitamos que este tenha como destino final 
a valorização energética, estamos a contri-
buir para a sua circularidade e para a pre-
servação do meio ambiente.

Nádia Coelho considera fundamental 
continuar a apostar nas ações de educa-

ção e sensibilização dos cidadãos de modo 
a consciencializar para a reciclagem, pois, 
só assim se consegue: reduzir o consumo 
de recursos naturais; favorecer o meio am-
biente, a economia e a sociedade; diminuir 
a quantidade de resíduos encaminhados 
para valorização energética e aterro; pou-
par energia; prolongar a vida útil dos ater-
ros sanitários e melhorar a consciência 
ecológica.

JM/MS

Delegação da Madeira da Alzheimer 
Portugal está a recrutar voluntários

A Delegação da Madeira da Alzheimer 
Portugal está quase a reiniciar as ses-
sões presenciais do ‘Café Memória’ e 
está a recrutar voluntários para ajudar a 
dinamizar Ssessões presenciais.

O ‘Café Memória’ é um local de en-
contro mensal destinado a pessoas 
com problemas de memória ou de-

mência, aos seus familiares, amigos e cui-

dadores, para partilha de experiências e 
suporte mútuo.

“Se é uma pessoa comunicativa, com 
capacidade para escutar e criar empatia, 
desperta para a temática dos problemas 
de memória e da Demência e está motiva-
da para participar neste projeto, preencha 
este formulário https://www.cafememo-
ria.pt/voluntariado”, podia ler-se na nota 
enviada à nossa redação pela entidade.

Após a candidatura, e antes de fazer par-
te da equipa, os voluntários receberão uma 
formação, de modo a estarem bem prepa-
rados para desempenhar as suas funções. A 
formação decorrerá nos dias 28 de maio e 4 
de junho (sábados) das 09h30 às 13h30, na 
sede da Delegação da Madeira (Complexo 
Habitacional da Nazaré).

JM/MS

Santana em festa oferece 
pão caseiro a quem fizer 
compras na feira agrícola

O Município de Santana assinala 
no próximo dia 25 (quarta-feira da 
próxima semana) o seu 187.º aniver-
sário, com uma sessão solene, nos 
Paços do Concelho, às 11h00.

Esta será a primeira celebração da 
efeméride de Dinarte Fernandes como 
presidente eleito para a Câmara Muni-
cipal de Santana.

Uma das iniciativas que vai assinalar 
a data foi anunciada nas redes sociais 
da autarquia e trata-se da oferta de um 
voucher de pão caseiro, a quem fizer 
compras superiores a 10 euros na Feira 
Agrícola de Santana, nos dois próxi-
mos fins de semana (20 a 22 e 27 a 29).

Este é um incentivo ao consumo 
junto dos produtores locais realizado 
com a colaboração da pastelaria Delí-
cias da Bia. A oferta é limitada ao stock 
existente e o voucher é válido somente 
no dia das compras. De acordo com as 
regras, o valor não é acumulável entre 
barraquinhas
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Maria de Jesus Rendeiro aguarda 
julgamento em liberdade
A viúva do antigo presidente do BPP 
João Rendeiro deixou de estar esta 
quarta-feira (18) em prisão domiciliária, 
depois de o Tribunal Central de Instru-
ção Criminal (TCIC) ter mandado retirar 
a pulseira eletrónica de Maria de Jesus 
Rendeiro.

A medida de coação tinha sido impos-
ta em novembro de 2021 e renovada 
por mais três meses há apenas uma 

semana, no âmbito do processo D’Arte 
Asas, no qual é suspeita dos crimes de des-
caminho, desobediência, branqueamento 
de capitais e de crimes de falsificação de 
documento relativamente a obras de arte 
da coleção do seu marido.

A iniciativa de promover o fim da obri-
gação de permanência na habitação com 
vigilância eletrónica (OPHVE) partiu do 
próprio TCIC, na sequência da morte do 
antigo banqueiro na África do Sul, na noite 
da passada quinta-feira (12).

Fonte ligada ao processo confirmou à 
Lusa que a viúva do ex-banqueiro não pode 
sair de Portugal e “fica sujeita a apresenta-
ções periódicas semanais e a proibição de 
contactar os outros arguidos”. Nessa con-
dição estão igualmente o presidente da An-
tral, Florêncio de Almeida, e o filho deste.

A viúva de João Rendeiro era fiel depo-
sitária dos quadros arrestados ao ex-ban-
queiro, considerando o tribunal que esta 
sabia das falsificações e do desvio das obras. 
Na altura, o TCIC considerou existir perigo 
de fuga, perigo de perturbação do inquéri-
to/investigação e perigo de continuação da 
atividade criminosa.

O antigo presidente do BPP João Ren-
deiro, detido na África do Sul desde 11 de 
dezembro de 2021, após três meses de fuga 
à justiça portuguesa para não cumprir pena 
em Portugal, morreu na passada quinta-
-feira (12) à noite na prisão de Westville.

A advogada do ex-banqueiro, June Mar-
ks, afirmou que Rendeiro foi encontrado 
morto na cela, na véspera de uma sessão 
preparatória para o julgamento do processo 
de extradição para Portugal, previsto para 
13 a 30 de junho. As autoridades sul-afri-
canas estão a investigar as circunstâncias 
da morte.João Rendeiro foi condenado em 
três processos distintos relacionados com 
o colapso do BPP, tendo o tribunal dado 
como provado que retirou do banco 13,61 
milhões de euros.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milha-
res de clientes e causou perdas de centenas 
de milhões de euros ao Estado.

JN/MS

ÁFRICA

Angola e EUA querem reforçar 
cooperação na área da 
segurança marítima
Angola e dos Estados Unidos da Amé-
rica (EUA) querem reforçar e alavan-
car a sua cooperação nas mais di-
versas áreas, com destaque para a 
segurança marítima, disse, em Luan-
da, o comandante do Comando para 
África norte-americano.

Stephen Townsend falava à impren-
sa no final da audiência concedida 
pelo Presidente de Angola, João 

Lourenço, da qual participou igualmente 
o embaixador norte-americano em An-
gola, Tulinabo Mushingi.

Segundo Stephen Townsend foi um 
encontro “excelente”, no qual foi dis-
cutida a maneira como os dois países 
podem cooperar cada vez mais e alavan-
car a sua cooperação a várias áreas de 
interesse comum. “Como por exemplo, 
a área de segurança marítima, porque 

reconhecemos tanto do lado de Angola e 
os EUA a necessidade de revermos a si-
tuação de instabilidade, principalmente 
ao longo da costa, por isso abordamos 
formas mais concretas que possamos 
cooperar, por exemplo nas áreas de for-
mação, equipamento, segurança, opera-
ções conjuntas e exercícios”, disse.

O comandante do Comando para Áfri-
ca dos EUA destacou que Angola tem 
estado a trabalhar, tanto a nível do Go-
verno como de forma pessoal do Presi-
dente da República, para trazer paz para 
a região dos grandes lagos.

“E principalmente no que diz respei-
to à área de manutenção de paz tem sido 
feito esforços excelentes que têm que ser 
continuados”, frisou.

NM/MS

Vários detidos em Cabo Verde em nova 
operação de prevenção criminal

A Polícia Nacional cabo-verdiana reali-
zou na terça-feira (17) a segunda ope-
ração especial de prevenção criminal 
numa semana em bairros da Praia, que 
tem registado vários casos de crimina-
lidade violenta, levando à apreensão de 
armas e várias detenções.

Em comunicado, a Direção Nacional da 
Polícia Nacional refere que a operação 
decorreu durante três horas na locali-

dade de Safende, envolvendo efetivos da-
quela força policial acompanhados por um 
juiz de turno da Comarca da Praia.

“De realçar que a finalidade da operação 
foi de prevenir ou reduzir o risco de come-
timento de crimes ou infrações com armas, 
bem como de outras infrações que a estas se 
encontram habitualmente associadas, ou 
ainda, havendo suspeita de que alguns des-
ses crimes possam ter sido cometidos como 
forma de levar a cabo ou encobrir outros 
crimes”, refere o comunicado.

A operação de terça-feira (17) visou ain-
da, segundo a Polícia Nacional, “controlar, 
detetar, localizar, prevenir a introdução, 
assegurar a remoção ou verificar a regu-
laridade da situação de armas, seus com-
ponentes ou munições ou substâncias ou 
produtos, reduzindo o risco da prática de 
infrações”.

Foram identificados “58 indivíduos sus-
peitos que se encontravam na área geo-
gráfica onde teve lugar a operação”, tendo 
cinco sido conduzidos à unidade policial 
para identificação, além de realizadas 60 
revistas e buscas em viaturas, bem como 11 
em residências, “devidamente autorizadas 
pelas autoridades judiciárias competen-
tes”. Também foram detidos quatro “in-
fratores” em flagrante delito e apreendidas 
várias armas de fogo e brancas, munições, 
algumas quantidades de droga e outros ob-

jetivos “provenientes de furtos e roubos”, 
além de dinheiro e equipamentos alegada-
mente utilizados em assaltos.

Há cerca de uma semana a Polícia Nacio-
nal realizou uma outra operação especial de 
prevenção criminal noutros três bairros da 
Praia, casos de Achada Grande Trás, Acha-
dinha, Santaninha e Ponta d’Água, igual-
mente com vários detidos e apreensão de 
armas.

O procurador-geral da República de Cabo 
Verde alertou em 30 de março último para 
o elevado número de crimes, sobretudo na 
Praia, e admitiu que as operações especiais 
de prevenção criminal são “importantes” 
neste contexto, apesar das aparentes difi-
culdades na sua operacionalização.

“A lei prevê mecanismos de controle su-
ficientes para prevenir eventuais excessos 
que certas situações possam provocar. Por-
tanto, não deve haver grandes receios na 
aplicação desta medida de prevenção tão 
importante”, afirmou Luís José Landim, 
precisamente no seminário “Operações 
Especiais de Prevenção Criminal”, que de-
correu na altura na cidade da Praia.

Em causa estão operações especiais - 
apenas há registo de duas em 2021 - com 
o envolvimento de dezenas de polícias e 
militares nos bairros de maior criminali-
dade da capital cabo-verdiana, com rusgas 
envolvendo mandados de busca, enquanto 
elemento de prevenção.

“As operações especiais de prevenção 
criminal têm caráter essencialmente pre-
ventivo e é a ferramenta legal melhor ta-
lhada para o combate à criminalidade vio-
lenta que grassa nos nossos vários bairros 
da cidade da Praia”, reconheceu Luís José 
Landim.

NM/MS

ONU pede que se aprenda com o genocídio 
e se pare a guerra na Etiópia
Vários grupos da sociedade civil afri-
cana instam a Organização das Na-
ções Unidas (ONU) a pressionar para 
que o acesso humanitário e a força de 
manutenção da paz sejam implanta-
dos em Tigray, na Etiópia.

Perante as atrocidades que se vivem 
na região, a ONU pediu para que se 
aprendam lições com o genocídio 

de Ruanda, em 1994, e se aja agora para 
parar a guerra na Etiópia, avança o jornal 
The Guardian.

A sociedade civil africana acusou as 
Nações Unidas de inação sobre as cruel-
dades que ocorrem atualmente na Etió-
pia, alertando, através de uma carta, que 
a “situação [genocídio de Ruanda] corre 
o risco de se repetir”.

Dezenas de milhares de pessoas terão 
sido foram mortas e milhões deslocadas 
desde o início da guerra entre o governo 
federal da Etiópia e a Frente de Liber-
tação do Povo Tigray (TPLF), o partido 
governante da região norte do país, em 
novembro de 2020.

Todas as partes na guerra foram acu-
sadas de crimes, incluindo assassinatos 
arbitrários, violações e tortura, enquan-
to os tigrinos étnicos em todo o país fo-
ram sujeitos a prisões em massa em meio 
a um aumento no discurso de ódio, que 
viu o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, 
referem-se aos rebeldes Tigrayan como 
“ervas daninhas” e “cancro”.

NM/MS
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De Montreal, Quebeque, chegam 
as reportagens e as entrevistas 
sobre temas de interesse de toda 
a comunidade residente nessa 
província e não só.

Terças, quintas e sextas-feiras, às 20h
Repete nos mesmos dias às 23h30.

Bell Fibe 659 | Rogers Cable 672 | Ignite TV 880

Criminosos usam o golpe da falsa 
mensagem de emprego para roubar 
dados e tirar dinheiro das vítimas
Golpistas estão enviando mensagens 
de texto para o celular usando o nome 
de empresas conhecidas, prometendo 
pagamentos altos, trabalho de casa e 
em meio período. O SMS é um chama-
riz para roubar dados e tirar dinheiro 
das vítimas. 

O monitoramento feito pela PSafe 
mostra que a cada dia os crimino-
sos disparam até 3 mil tentativas 

de golpes no país. De janeiro até abril 
desse ano, foram compartilhadas mais 
de 220 mil mensagens com vagas falsas 
de emprego. A equipa de reportagem do 
Bom Dia Brasil respondeu a uma propos-
ta. Com a foto de uma jovem, o golpista 
diz ser de um shopping, que está contra-
tando para tempo parcial, on-line, com 
uma renda de até R$ 5 mil por dia. Em 
seguida envia um link para cadastro de 
dados e ainda pede o pagamento de um 

valor de R$ 20, em troca de futuras “co-
missões”. “Vou pensar”, diz o produtor.

Segundo José Antônio Milagre, ad-
vogado especializado em Crimes Ciber-
néticos, com os dados informados pela 
vítima o bandido abre contas em bancos 
e aplica outros golpes. “Não clique nes-
ses links, essas vagas não vão chegar por 
WhatsApp, muito menos por SMS”, aler-
ta o advogado. Tatiane Souza, consultora 
de RH, alerta: “É ilegal qualquer tipo de 
cobrança de taxa para participação de 
processo seletivo”.

A crise econômica, agravada pela pan-
demia, ajuda a fisgar as vítimas. E a me-
lhor defesa contra os golpes ainda é se 
precaver. “Os criminosos se valem jus-
tamente dessas pessoas mais frágeis para 
conseguir obter a vantagem indevida”, 
diz Alexandre Protopsaltis, delegado de 
Crimes Digitais.

G1/MS

BRASIL

Prefeitura viraliza com publicação 
sobre ‘banho facultativo’ por conta 
do frio no interior de SP
Postagem foi feita na quarta-feira (18) e 
rendeu brincadeiras nos comentários. 
Prefeitura usou publicação para alertar 
os moradores quanto à importância de 
acionar o serviço de abordagem social 
para acolhimento de pessoas em situa-
ção de rua no frio.

A Prefeitura de Ourinhos (SP) viralizou 
com uma publicação nas redes so-
ciais de um “decreto” que desobriga 

o banho nessa semana por conta do frio. 
A postagem foi feita na quarta-feira (18) e 
rendeu brincadeiras nos comentários.

Na cidade do interior de São Paulo, os 
moradores já sentiram a queda da tempe-
ratura desde o último fim de semana. Na 
terça-feira (17), o Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) registrou mínima de 6°C 
e máxima de 18°C.

Já na quarta-feira, segundo o Inmet, a 
cidade registrou 3°C como mínima e 14°C 
como máxima, temperatura considerada a 
mais baixa do ano. Por isso, é comum sur-
girem brincadeiras sobre a dificuldade de 
entrar embaixo do chuveiro.

Nos comentários, os seguidores aprova-
ram a brincadeira, colocando figurinhas de 
risadas e aplausos. Uma mulher chegou a 
escrever na recomendação feita pela pre-
feitura e marcou o filho na publicação com 
a legenda: “chegou o seu dia”.

Para além da brincadeira, a prefeitura 
usou a publicação para alertar os morado-
res quanto às baixas temperaturas e à im-
portância de acionar o serviço de aborda-
gem social para acolhimento de pessoas em 
situação de rua.

G1/MS

Suspeito de matar estudante da Unicamp estava com celular 
da vítima e vai responder por latrocínio, diz Polícia Civil
Preso na manhã desta quarta (18), em 
São João da Boa Vista (SP), Michael 
Douglas da Silva, de 28 anos, é sus-
peito de matar Mayara Roquetto Va-
lentim, de 23, com 28 facadas no do-
mingo (15).

Michael Douglas da Silva estava 
com o celular da estudante da 
Unicamp Mayara Roquetto Va-

lentim no momento da prisão, na manhã 
desta quarta-feira (18), em São João da 
Boa Vista (SP), segundo o delegado Fa-
biano Antunes de Almeida.

Com isso, segundo a Polícia Civil, Sil-
va vai responder por latrocínio (roubo 
seguido de morte), que tem pena maior 

que o homicídio comum. Ele ainda não 
foi ouvido oficialmente, mas disse à po-
lícia que abordou a jovem para roubá-la. 
Ele ainda não tem advogado de defesa.

Silva já tinha pedido de prisão tempo-
rária de 30 dias por tentativa de homicí-
dio contra uma vizinha na pensão onde 
vivia, no sábado (14). A arma teria falha-
do duas vezes e a vítima não se feriu.

Ele teria fugido e matado Mayara na 
região conhecida como Serra da Paulis-
ta, quando ela fazia uma caminhada no 
domingo (15). Agora, a polícia pediu a 
prisão preventiva dele pelo latrocínio de 
Mayara.

G1/MS

STJ recebe nova denúncia contra 
Marco Antônio Alencar, conselheiro 
afastado do TCE-RJ
Ele já é réu em processo da Operação 
Quinto do Ouro, desdobramento da La-
va-Jato. Desta vez, ele e a esposa são 
acusados dos crimes de lavagem de di-
nheiro e evasão de divisas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
recebeu, nesta quarta-feira (18), 
denúncia contra o conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-
-RJ) Marco Antonio Barbosa de Alencar, e a 
esposa dele, Patrícia Mader de Alencar, pe-
los crimes de lavagem de dinheiro e evasão 
de divisas.

Na mesma sessão, os ministros da Corte 
Especial do STJ decidiram afastar Marco 
Antônio Alencar do cargo de conselheiro 
do TCE-RJ por um ano.

Durante a sessão, o advogado Nélio Ma-
chado, que defende o casal, pediu que a de-
núncia e o afastamento fossem rejeitados. 
Mas a decisão dos ministros da Corte Espe-
cial foi unânime.

De acordo com a denúncia da Procu-
radoria-Geral da República, ajuizada em 
2019, Marco Antônio Alencar recebia pro-
pina nas dependências do TCE e também 
na casa dele, para fazer “vista grossa” em 
contratos entre empreiteiras e o governo 
do Estado do Rio. Para impedir o rastrea-
mento da propina, a PGR diz que os valores 
eram entregues em espécie. Os investiga-
dores localizaram mais de 5 milhões de dó-
lares em contas correntes nos Estados Uni-
dos. A denúncia diz que a movimentação 
financeira teve o auxílio da esposa do con-
selheiro, Patrícia Mader de Alencar. Além 
disso, nos locais indicados por delatores, 
foram encontrados R$ 5 mil em cofres cujas 

senhas eram as mesmas utilizadas na resi-
dência de Marco Antônio Alencar.

O conselheiro já está afastado do tribu-
nal desde 2017, quando foi alvo da Opera-
ção Quinto do Ouro, desdobramento da 
Lava-Jato que desvendou um esquema de 
corrupção no TCE-RJ. Em junho de 2019, 
Alencar e outros quatro conselheiros vira-
ram réus nesta ação penal.

Em novembro do ano passado, o Supre-
mo Tribunal Federal autorizou o retorno 
deles ao TCE devido à demora na instrução 
do processo da Quinto do Ouro. No entan-
to, Alencar continuou afastado por conta 
de uma outra decisão, num processo de 
improbidade administrativa que corre no 
Tribunal de Justiça do Rio.
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HAPPY EASTER

NATIONAL APPRENTICESHIP COMPETITION
MAY 26 - 28

We invite you to join us in Thunder Bay, Ontario, where, in partner-
ship with Carpenters Local 1669, and Millwright Local 1151, as 
well as the Canadian District Office, we present the National 
Apprenticeship Competition.

The UBC is proudly celebrating its 28th National Apprenticeship 
Competition (NAC) - An event that showcases the varied skills of 
our members who are completing their apprenticeship journeys.

With a focus in 5 trades – Carpentry, Millwright, Drywall, Floor Cov-
ering, and Scaffold, the NAC is a celebration to promote the profes-

sionalism and career pathways of working in the construction 
trades for youth, public, government and for our own members.

The UBC prides itself on the skill set a UBC member brings to 
the jobsite. Professionalism, knowledge, attitude, and aptitude 
are the markers of the United Brotherhood of Carpenters and 
Joiners of America.  Contestants are chosen and/or compete in 
their home council to represent their craft and locals and bring 
the best of the best forward to compete on a national level with 
their brothers and sisters, whilst showcasing their trade and 
talents.

905-652-4140
thecarpentersunion.ca

ubcnac.ca
Scan to enter
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REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

Casa desapegada, bem conservada, com 
três quartos e 4 casas-de-banho. Basement 
acabado. O segundo andar é composto pelo 
quarto principal com teto abobado & casa-
-de-banho de cinco peças. O andar principal 
dispõe de conceito aberto, com uma cozinha 
grande, bancada de granito e uma zona ótima 
para convívio com saída direta para um deck 
grande. Próximo das principais autoestradas, 
áreas comerciais e transportes públicos.

Com grande potencial! Casa separada com 
entrada privada. Num lote com bom tama-
nho 25’X116’. Esta casa em tijolo, com dois 
andares e muita luz natural, é composta por 3 
quartos no segundo andar. Um grande armá-
rio no quarto principal, com espaços de estar 
e jantar bastante grandes e piso de madeira. 
Cozinha espaçosa. Basement acabado com 
In-Law Suite e uma casa-de-banho de 3 pe-
ças. Garagem separada para um carro. 

Blackcreek & LawrenceKeele & Eglinton

Atenção a todos os construtores, renova-
dores, investidores e compradores. Estão 
disponíveis dois bungalows num enorme 
lote de 62 X 96 pés, com entrada privada e 
imenso potencial! Uma oportunidade para 
renovar ou construir de raíz a sua casa de 
sonho. Localizada na agradável comuni-
dade Oakwood Village. A poucos passos 
da estação LRT da Eglinton. Bairro com 
muito potencial. 

Casa completamente renovada, com de-
talhes de qualidade e bem cuidada. Com-
posta por um espetacular piso principal 
em conceito aberto, uma cozinha gourmet 
com bancadas de quartzo, armários feitos 
à medida e eletrodomésticos em aço ino-
xidável. O segundo andar possui 3 quar-
tos e 2 casas-de-banho. Tem ainda um 
In-Law Suite, com entrada separada, dois 
quartos e lavandaria. 

Oakwood & Vaughan
PREÇO REDUZIDO

Dufferin & Eglinton  
OPEN HOUSE SAB & DOM 2 - 4

SOLD OVER ASKING

SOLD

Se pretende comprar ou vender, contacte-me

Ainda que seja importante olhar para trás 
e perceber o que correu mal, é também 
tao ou mais importante colocar os olhos 
no futuro e começar, tão cedo quanto pos-
sível, a preparar uma nova época - sinóni-
mo de mais uma oportunidade para fazer 
mais e melhor. E parece que o Benfica 
decidiu colocar essa filosofia (ainda mais) 
em prática, aproveitando esta última jor-
nada para apostar e lançar, mais uma vez, 
jovens da formação. Será que com eles as 
águias - que pela segunda época conse-
cutiva não conquistaram qualquer título 
- poderão acreditar num amanhã melhor?

Como já era sabido, o Benfica termina 
esta época em terceiro lugar, fechan-
do as contas com uma vitória na des-

locação a Paços de Ferreira.
 Depois das apostas em Sandro Cruz, 

Paulo Bernardo, Henrique Araújo, Tomás 
Araújo e Tiago Gouveia,  Nélson Veríssi-
mo promoveu as estreias do extremo Die-
go Moreira, de 17 anos, e do médio Martim 
Neto, de 19, ambos vencedores da Youth 
League nesta temporada. Do que se viu, o 
Benfica tem boa matéria-prima para con-
seguir construir uma equipa renovada… 
ainda que não se espere que Roger Sch-
midt aposte em todos estes jovens.

Henrique Araújo, por exemplo, foi a fi-
gura da noite ao apontar o bis (4’ e 44’) que 

deu a vitória aos encarnados na Mata Real.
As águas dizem adeus a mais uma tem-

porada com a pontuação mais baixa dos 
últimos 16 anos (74 pontos): temos que 
recuar até 2005/2006 para encontrarmos 
os 67 pontos conquistados pela equipa, na 
altura orientada por Ronald Koeman.

O Marítimo terminou a época com uma 
derrota em casa. O triunfo do visitante 
Portimonense construiu-se com o tento 
solitário apontado por Ewerton aos 80’, o 
que fez com que as duas equipas igualas-
sem as suas pontuações (38 pontos).

O Sporting brindou os seus adeptos com 
uma goleada frente ao Santa Clara na últi-
ma partida desta época - um jogo que ficou 
marcado não só pela abundância de golos, 
como também pelas diferentes despedi-
das. Primeiro, a equipa que Rúben Amorim 
disse adeus ao título de campeão, depois 
despediu-se dos adeptos e de Alvalade (vá, 
aqui foi um “até já!”) e depois os adeptos 
leoninos “perderam” Pablo Sarabia, que 
chegou ao Sporting por empréstimo do 
PSG, e que se tornou no melhor marcador e 
melhor jogador dos leões nesta temporada.

O triunfo folgado desta última jornada 
começou a desenhar-se aos 41’, com Pau-
lo Henrique a rematar de primeira para o 
fundo da baliza de Ricardo Fernandes.

Pedro Porro fez o 2-0 aos 51’, a passe de 
Nuno Santos, e depois Sarabia aumentou a 
vantagem para 3-0. O melhor golo da noi-
te estava guardado para o final: um poten-
te remate de Marcus Edwards, do meio da 
rua. Apesar de não ter conseguido revali-
dar o título, o Sporting despediu-se desta 
época com nota positiva, conquistando a 

Supertaça, a Taça da Liga e chegando aos 
oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em Famalicão foi o Braga o primeiro a 
marcar, por Ricardo Horta, logo no pri-
meiro minuto de jogo, e Vitinha aos 19’, 
apontou o 2-0 para os visitantes. Porém, 
aos 43’ Simon Banza reduziu a desvanta-
gem famalicense e relançou a partida. A 
igualdade chegou num cabeçeamento de 
Bruno Rodrigues (80’) e aos 89’ o bis de 
Banza consumou a reviravolta dos locais. 
Seguiu-se um lamentável episódio de 
agressões entre as equipas. 

Apesar de ter alcançado um histórico 
quinto lugar, o Gil Vicente encerrou esta 
época com uma pesada derrota na des-
locação a Guimarães - foram cinco golos 
dos vimaranenses sem qualquer resposta 
por parte da equipa de Ricardo Soares. 
Óscar Estupiñán, aos 20’, Rúben Lamei-
ras, aos 51’, Janvier, aos 83 ‘, Quaresma, 
aos 84’, e Bruno Duarte, aos 90’, foram os 
goleadores de serviço.

Depois de um autogolo de Joãozinho, 
aos 48’, numa tentativa de corte a um 
cruzamento de Zaidu, ter aberto a con-
tagem no Estádio do Dragão, Evanilson 
e Taremi enviaram duas bolas à trave da 
baliza estorilista e Francisco Conceição 
obrigou Thiago à defesa da partida. 

Sergio Conceição estreou Francisco 
Meixedo, Rúben Semedo e Fernando An-
drade, e o brasileiro quis logo fazer um 
“brilharete” apontando o 2-0 e deixando 
o guarda-redes dos canarinhos muito mal 
na fotografia. 

Com esta vitória os dragões tornaram-
-se a primeira equipa a ultrapassar os 90 

pontos na I Liga e ainda terminaram a 
época com o melhor ataque dos últimos 
23 anos (86 golos).

Futuro menos risonho para Belenenses 
SAD e Tondela, que viram confirmada a 
despromoção à Liga 2.

Os azuis, que na melhor das hipóteses 
poderiam ainda alcançar o lugar que lhes 
daria acesso ao playoff de manutenção, 
necessitavam de vencer, esperar que o 
Moreirense não vencesse e que o Tondela 
saísse derrotado da receção ao Boavista. 
No entanto, não foram além do nulo em 
Arouca, voltando assim, nove anos depois, 
ao segundo escalão do futebol português.

Já os beirões acabaram por ceder o em-
pate aos axadrezados e ver os cónegos 
“passar-lhes a perna” com uma goleada 
expressiva frente ao Vizela.

A equipa de Nuno Campos esteve por 
duas vezes em vantagem (Sagnan aos 41’ 
e João Pedro aos 77’) mas Kenji Gorré, aos 
51’, e Yusupha, aos 86’, tiraram o “pão da 
boca” aos finalistas da Taça de Portugal.

Em sentido contrário vemos Rio Ave e 
Casa Pia, que viram confirmada a subida 
à I Liga.

Por fim, quem respirou de alívio e pelo 
menos para já não diz adeus ao principal 
escalão foi o Moreirense, que bateu o Vizela 
por 4-1. A inspiração veio tarde mas veio! A 
turma de Sá Pinto jogou contra 10 desde os 
3’, após expulsão de Ivanildo, e chegou ao 
primeiro golo logo aos 8’, por Sorri Mané. 
Seguiram-se os tentos de Artur Jorge (16’),  
Derik (30’) e Yan Matheus (66’). Marcos 
Paulo reduziu para os vizelenses aos 90+3’, 
estabelecendo o resultado final.

Inês Barbosa
Opinião

De olhos postos no amanhã
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I LIGA 
RESULTADOS DA 34ª. JORNADA

P. Ferreira 0-2 Benfica

Arouca 0-0 B-SAD

Tondela 2-2 Boavista

Moreirense 4-1 Vizela

Marítimo 0-1 Portimonense

F.C. Porto 2-0 Estoril

Sporting 4-0 Santa Clara

Famalicão 3-2 Braga

Vitória SC 5-0 Gil Vicente

Classificação

Equipas P PD V E D GM GS DG

F.C. Porto 91 34 29 4 1 86 22 64

Sporting 85 34 27 4 3 73 23 50

Benfica 74 34 23 5 6 78 30 48

Braga 65 34 19 8 7 52 31 21

Gil Vicente 51 34 13 12 9 47 42 5

Vitória SC 48 34 13 9 12 50 41 9

Santa Clara 40 34 9 13 12 38 54 -16

Famalicão 39 34 9 12 13 45 51 -6

Estoril 39 34 9 12 13 36 43 -7

Marítimo 38 34 9 11 14 39 44 -5

P.Ferreira 38 34 9 11 14 29 44 -15

Boavista 38 34 7 17 10 37 9 52

Portimonense 38 34 10 8 16 31 45 -14

Vizela 33 34 7 12 15 37 58 -21

Arouca 31 34 7 10 17 30 54 -24

Moreirense 29 34 7 8 19 33 51 -18

Tondela 28 34 7 7 20 41 67 -26

B-SAD 26 34 5 11 18 23 55 -32

Legenda: P - Pontos; PD - Partidas disputadas; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas;  
GM - Golos marcados; GS - Golos sofridos; DG - Diferença de golos

O F. C. Porto venceu (2-0) o Estoril, no 
Estádio do Dragão, na 34.ª jornada da 
Liga. Joãozinho, na própria baliza, e 
Fernando Andrade marcaram os golos. 
Equipa azul e branca estabeleceu um 
novo recorde de pontos.

Os azuis e brancos, que contaram 
com Cláudio Ramos na baliza, 
inauguraram o marcador na segun-

da parte, aos 48 minutos. Zaidu cruzou e 
Joãozinho, ao tentar o corte para impedir 
o golo de Evanilson, marcou na própria 
baliza.

Ao minuto 88, os dragões fecharam a con-
tagem por Fernando Andrade. O avançado 
brasileiro saltou do banco de suplentes e 
precisou apenas de três minutos para mar-
car, depois de um cruzamento de Fábio 
Vieira. Na hora do festejo, Fernando An-
drade não conseguiu segurar as lágrimas.
Com este triunfo, a equipa de Sérgio Con-
ceição somou 91 pontos, estabelecendo o 
novo máximo de pontos na Liga, mais três 
do que os alcançados pelo F. C. Porto, em 
2017/18, e pelo Benfica, em 2015/16.
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LIGA BWIN

F. C. Porto vence Estoril no 
jogo da festa do campeonato

Leões derrotaram o Santa Clara por 
4-0 em jogo que teve direito a home-
nagem a Pablo Sarabia.

O Sporting despediu-se da edição 
2021/22 da Liga com uma vitória 
por 4-0 frente ao Santa Clara, que 

teve direito a uma homenagem a Pablo 
Sarabia, avançado emprestado pelo PSG 
aos leões e que vai regressar à equipa da 
capital francesa.

No primeiro tempo o Sporting foi con-
trolando a partida com mais posse de 
bola, criou algumas chances, mas o golo 
só chegou já perto do intervalo por inter-
médio de Bruno Tabata. Um dos grandes 
momentos surgiu ao minuto 17, número 
da camisola de Pablo Sarabia, quando os 
adeptos leoninos aplaudiram o avança-
do espanhol, naquele que foi o último 
jogo com a camisola verde e branca.

A formação de Alvalade começou a se-
gunda parte a todo o gás e marcou por 
duas vezes em cinco minutos. Primeiro, 
Pedro Porro e depois, inevitavelmente, 
Pablo Sarabia, para fechar uma época 
bastante positiva da melhor forma, che-
gando aos 22 golos esta temporada. Já 
nos últimos 15 minutos Marcus Edwards 
fez o último golo do jogo, para selar a vi-
tória dos leões.

O Sporting termina o campeonato 
2021/22 no segundo lugar com 85 pon-
tos, 73 golos marcados e 23 sofridos. O 
melhor marcador dos leões na Liga foi 
Pablo Sarabia, com 14 golos, enquanto 
que o líder de assistências foi Pedro Gon-
çalves, com oito.

JN/MS

Sporting vence na 
despedida do campeonato 
(e de Sarabia)
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Henrique Araújo marcou os dois golos 
da vitória benfiquista, onde também bri-
lhou Tiago Gouveia, de 20 anos. Casto-
res bem tentaram fechar a temporada a 
sorrir, mas Helton Leite não deixou.

Foi com uma equipa muito jovem - seis 
jogadores da formação no onze inicial 
- que Nélson Veríssimo se despediu 

do comando técnico das águias e a juven-
tude encarnada ofereceu-lhe um adeus vi-
torioso. Perante um Paços de Ferreira que 
fecha 2021/22 num lugar tranquilo, o Ben-
fica acaba com um sorriso no rosto, muito 
graças às exibições de Henrique Araújo - 
dois golos à verdadeiro ponta de lança - e, 
sobretudo, de Tiago Gouveia, mas o balan-
ço da temporada é claramente negativo. 
Terceiro lugar, zero títulos e a mais baixa 
pontuação (74) desde 2005/06, quando 
Ronald Koeman somou apenas 67 pontos.
A presença nos quartos de final da Liga dos 
Campeões foi, assim, o ponto alto da época 
benfiquista, o futuro passa pelas mãos de 
Roger Schmidt e o técnico alemão já deve, 
por esta altura, conhecer a qualidade de al-
gumas das pérolas do Seixal.

Tiago Gouveia foi titular pela primeira 
vez na Liga e respondeu com uma exibição 
de sonho e uma assistência, logo aos quatro 
minutos, para o primeiro golo de Henrique 
Araújo.

O Paços procurava subir na tabela - po-
dia chegar a sétimo - e reagiu muito bem 
à desvantagem, mas três enormes defesas 
de Helton Leite impediram a dupla Hél-
der Ferreira-Gaitán de brilhar ainda mais. 
Cheirava a empate, mas seria o Benfica 
a voltar a marcar em cima do intervalo. 
Grande remate de Tiago Gouveia, defesa 
de André Ferreira e a bola a sobrar para 
Gil Dias, que serviu, de bandeja, o “bis” de 
Henrique Araújo.

A segunda parte foi bem mais fraca do 
que a primeira e foi preciso esperar até ao 
minuto 71 para ver um remate digno desse 
nome. Depois, Gaitán isolou Denis Jr, mas 
Helton Leite voltou a responder presen-
te, tal como André Ferreira, que impediu 
o golo de Yaremchuk. Estava na altura de 
fechar o pano na Mata Real.

JN/MS

Dois raios de luz encarnada 
no adeus a uma triste época
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RESULTADOS DA 34ª. JORNADA

Porto B 2-3 Benfica B

Ac. Viseu 1-2 Penafiel

Académica 0-0 Farense

Vilafranquense 2-4 Trofense

Rio Ave 3-0 Chaves

Leixões 1-5 Casa Pia

Feirense 4-1 Nacional

Varzim 2-0 Mafra

E. Amadora 0-1 Sp. Covilhã

O Casa Pia consumou, no domingo (15), 
o regresso à elite do futebol português, 
83 anos depois da sua única participa-
ção (1938/39), alcançando o feito com o 
melhor registo de golos sofridos nesta 
edição da II Liga.

A subida direta ao primeiro escalão, 
reservada apenas aos dois primeiros 
classificados da II Liga, foi discutida 

taco a taco até à derradeira ronda com Rio 
Ave e Desportivo de Chaves, mas os gansos 
conseguiram lograr o regresso do histórico 
clube lisboeta.
A goleada imposta ao Leixões (5-1), na 
última jornada, com golos de Zach Mus-
cat (10 minutos), João Vieira (12), Jota (16 
e 39) e Derick Poloni (90+3) carimbou a 
promoção da equipa, enquanto segunda 
colocada, com 68 pontos, apenas atrás do 
campeão Rio Ave, com 70, que venceu os 
flavienses por 3-0, relegando-os para o 
play-off de subida, com o 16.º e antepe-

núltimo colocado da I Liga, o Moreirense.
A única participação do Casa Pia na I Liga 
remonta à longínqua temporada 1938/39, 
a primeira sem a designação de Liga Ex-
perimental, na qual terminou no último 
lugar, com apenas dois pontos totalizados, 
resultantes de somente um triunfo e 13 
derrotas.
Agora, 83 anos depois, os comandados 
pelo treinador Filipe Martins estiveram 
sempre nos lugares de topo da II Liga e, 
aliando a grande consistência defensiva a 
um ataque irreverente, confirmaram a su-
bida em Matosinhos.
 O escasso número de golos sofridos du-
rante a prova (22) deveu-se, sobretudo, ao 
esquema tático composto por três centrais 
- o maltês Zach Muscat, o capitão Vasco 
Fernandes e o bósnio Nermin Zolotic -, à 
frente do muito experiente guarda-redes 
Ricardo Batista.

Com o brasileiro Ângelo Neto a pautar o 
ritmo no meio-campo e o compatriota 
Lucas Soares no flanco, o jovem Leonar-
do Lelo foi um dos grandes esteios, na ala 
esquerda, enquanto os dianteiros Jota Sil-
va (11 golos) e o nigeriano Saviour Godwin 
(10) foram os artilheiros.
Curiosamente, o Casa Pia perdeu duas das 
três rondas inaugurais da II Liga, mas en-
trou rápido ‘nos eixos’ e somou uma se-
quência de 10 encontros sem perder - sete 
triunfos e três empates -, que deixou a for-
mação casapiana nas posições de disputa 
da subida.
Seguiu-se uma fase com três desaires em 
cinco partidas, porém os lisboetas volta-
ram a recuperar o bom momento e, com 
seis triunfos e uma igualdade nas rondas 
seguintes, cimentaram o estatuto de can-
didato à subida, que ainda se complicou 
com as derrotas com Desportivo de Cha-
ves (4-1), Varzim (1-0) e Rio Ave (1-0), já 

na etapa final.
A entrada do investidor norte-americano 
Robert Platek no clube acabou por ser o 
fator determinante para o sucesso, tendo 
se efetuado depois da subida às ligas pro-
fissionais em 2018/19 - na estreia de Rúben 
Amorim como treinador -, e de uma pri-
meira época penosa na II Liga (2019/20), 
em que o Casa Pia terminou nos lugares de 
descida, mas ‘salvou-se’ com as descidas 
‘na secretaria’ de Desportivo das Aves e 
Vitória de Setúbal.
O clube dispôs de nova vida no segundo 
escalão e o investimento permitiu formar 
um plantel competitivo e com melhores 
condições no Estádio Pina Manique, para 
além de uma reestruturação organizativa, 
terminando na nona posição na tempora-
da transata.
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LIGA 2

Casa Pia volta à I Liga 83 anos depois da única participação

Classificação

Equipas P PD V E D GM GS DG

Rio Ave 70 34 21 7 6 52 31 21

Casa Pia 68 34 21 5 8 50 22 28

Chaves 64 34 18 10 6 54 35 19

Feirense 58 34 17 7 10 50 37 13

Benfica B 57 34 17 6 11 61 44 17

Nacional 51 14 9 11 6 52 44 8

Penafiel 51 34 14 9 11 38 38 0

Leixões 48 34 13 9 12 42 40 2

Mafra 43 34 11 10 13 37 42 -5

Porto B 42 34 10 12 12 45 49 -4

Farense 41 34 10 11 13 40 42 -2

Vilafranquense 41 34 10 11 13 41 47 -6

Trofense 40 34 10 10 14 35 41 -6

E.Amadora 37 34 9 10 15 42 55 -4

Ac. Viseu 37 34 10 7 17 31 49 -13

Sp. Covilhã 36 34 8 12 14 30 43 -13

Varzim 35 34 8 11 15 25 39 -14

Académica 17 34 3 8 23 35 62 -27

Legenda: P - Pontos; PD - Partidas disputadas; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas;  
GM - Golos marcados; GS - Golos sofridos; DG - Diferença de golos
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“Rei” Ukra surpreende colega 
do Rio Ave com beijo na boca
Ukra foi, como não podia deixar de ser, 
o maior destaque dos festejos do Rio 
Ave pelo título de campeão da Liga 2 e 
regresso à montra principal.

O Rio Ave sagrou-se campeão da Liga 
2, garantindo o regresso ao esca-
lão principal do futebol português. 

Após a vitória frente ao Desportivo de Cha-
ves (3-0), no domingo (15), a equipa saiu à 
rua para celebrar o título com os adeptos. 
Ainda no relvado, Ukra foi praxado por vá-
rios colegas que o deixaram em cuecas em 
pleno relvado.

“Foi uma vingança que eles já estavam a 
preparar por tudo o que sofreram durante 
a época. Diziam que iam acabar comigo. 
Foi a minha vez de sofrer, valeu a pena”, 
disse.

Já no autocarro preparado para os fes-
tejos, Zé Manuel pegou no microfone da 
SportTV e decidiu entrevistar Ukra, que 
anunciou algo inesperado para todos.

“Este foi o melhor grupo que tive na car-

reira. O verdadeiro significado de família 
está aqui dentro deste autocarro. Por isso, 
hoje vou dar um beijo na boca a cada um”.

O extremo ainda virou costas, mas Zé 
Manuel decidiu fazer mais uma pergunta 
e foi surpreendido, perante as gargalhadas 
dos restantes jogadores do Rio Ave. Ukra 
deu um beijo na boca ao colega de equipa 
e o avançado ficou sem palavras, dizendo 
que não conseguia continuar.

“Não tenho condições para entrevistar 
mais ninguém.”

Nas redes sociais, o “Rei” Ukra ainda 
deixou uma mensagem para Vanessa Oli-
veira, a companheira de Zé Manuel. “Beijo 
de campeões. Vanessa, ele não é só teu”, 
brincou o extremo.

Apesar de tudo, este episódio não foi 
o único deste jogador do Rio Ave, pois o 
“Rei” já nos habituou a momentos insóli-
tos, inesperados e bastantes hilariantes.

Em julho de 2015, Ukra invadiu um cam-
po de futebol de praia, em Espinho, de fio 
dental, protagonizando mais uma situação 
cómica, num encontro entre os amigos 
de Vítor Baia e os amigos de Madjer, que 
inaugurou o recinto, palco do Mundial de 
futebol de praia de 2015.

Em fevereiro de 2021, o atleta, de Vila 
Nova de Famalicão, fez questão de se fan-
tasiar no dia de Carnaval. Vestindo-se de 
bebé, não dispensando a fralda, a chupeta 
e o biberão, entre outros adereços, e po-
sou para a fotografia em pleno relvado do 
Estádio de São Miguel ao lado de outros 
jogadores mascarados (não identificados), 
supostamente após a realização de mais 
um treino do Santa Clara. Nas redes so-
ciais escreveu: “Finalmente um menino”.

JN/MS
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O árbitro portuense será auxiliado por 
Nuno Manso e João Bessa Silva, en-
quanto Bruno Esteves exercerá as fun-
ções de videoárbitro.

A Federação Portuguesa de Futebol 
comunicou, esta terça-feira (17), 
que a final da Taça de Portugal, en-

tre o F. C. Porto e o Tondela, terá arbitra-
gem de Rui Costa.
A final está marcada para as 12.15 horas de 
domingo (22), no Estádio do Jamor.

JN/MS

TAÇA DE PORTUGAL

Rui Costa vai arbitrar a final 
da Taça de Portugal

Esgotaram os bilhetes para a final da 
Taça de Portugal, que estavam à venda 
no Estádio do Dragão.

Esta era a segunda tranche de ingres-
sos disponibilizados pelo F. C. Porto, 
sendo que foram vendidos os 3500 

bilhetes disponíveis. Numa primeira fase 

os azuis e brancos tinham colocado à ven-
da um total de 12 mil ingressos para o jogo 
decisivo, contra o Tondela, que também 
esgotaram rapidamente.
O F. C. Porto vai jogar com o Tondela, na 
final da Taça de Portugal, em partida agen-
dada para as 17.15 horas, no Jamor.

JN/MS

Bilhetes para o Jamor 
esgotados
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SUPERTAÇA

Estádio Municipal de Aveiro 
recebe Supertaça a 31 de julho
Encontro marca o arranque da tem-
porada 2022/2023. Portistas tentam o 
23.º título na competição perante os 
estreantes beirões.

A próxima edição da Supertaça 
Cândido Oliveira terá como palco 
o Estádio Municipal de Aveiro, se-

gundo informou a Federação Portuguesa 
de Futebol.

O jogo irá opor os dois finalistas da 
Taça de Portugal, F. C. Porto e Tondela, 
no próximo dia 31 de julho.

Será a 12.ª vez que Aveiro recebe as 
decisões da Supertaça. Na época passa-
da, foi ali que o Sporting levantou o tro-

féu, depois de derrotar o Braga por 2-1.
O Estádio Municipal aveirense “é o 

local ideal e temos muito gosto em rece-
ber a elite do futebol português”, referiu 
José Neves Coelho, presidente da A. F. 
Aveiro, ao sítio da FPF, enquanto José 
Ribau Esteves, presidente da autarquia 
local, acredita que “os aveirenses vão 
aderir e receber de braços abertos todos 
os adeptos de futebol que gostam desta 
festa que marca a transição de épocas 
desportivas”.

JN/MS

DIVISÃO ELITE AVEIRO

Beira-Mar: demonstração de força 
convenceu tudo e todos
Histórico clube carimbou o título de 
campeão da Divisão de Elite de Aveiro 
a quatro jornadas do fim e com mais 
de 10 mil adeptos no estádio.

Aveiro voltou a sair às ruas para 
festejar às custas do seu Beira-
-Mar. A ocasião podia até nem ser 

a mais solene num clube que já ganhou 
uma Taça de Portugal e disputou duran-
te largos anos a 1.ª Liga ao longo da sua 
história, mas o título de campeão da A. 
F. Aveiro pode muito bem ser um mo-
mento de particular relevo no despertar 
de um histórico que completa, em 2022, 
cem anos de vida.

“A melhor prenda que o clube podia 
ter não foi só a subida, mas também a 
mobilização das pessoas em torno dele. 
Ter mais de 10 mil adeptos no estádio a 
apoiar demonstra que as pessoas estão 
com o clube”, ressalva Afonso Miranda, 
presidente do Beira-Mar, recordando a 
tarde em que os aurinegros carimbaram 
o título da Divisão de Elite aveirense com 
um triunfo frente ao Paivense, por 2-0.

Ricardo Maia, o treinador, sabia que 
“era importante acrescentar sucesso a 
uma data especial”, e para Rui Sampaio 
ficou demonstrado que “o Beira-Mar 
está vivo e bem vivo”. O capitão da equi-
pa aveirense, que já representou o clu-

be na 1.ª Liga e jogou na Serie A italiana 
pelo Cagliari, fala mesmo no “título mais 
importante da carreira”, uma resposta 
contundente após a queda aos distritais, 
na época passada. “Conseguir ajudar a 
levantar o clube e colocá-lo nos cam-
peonatos nacionais enche-me de orgu-
lho”, sublinha o médio, de 34 anos.

A temporada do Beira-Mar fala por si. 
As 29 vitórias em 32 jogos para o cam-
peonato, que o fizeram campeão a quatro 
jornadas do fim da Divisão de Elite, e o 
apuramento para as finais da Taça e da Su-
pertaça de Aveiro, que se jogam em junho, 
atestam a qualidade de uma equipa que 
teve “um percurso muito linear, rechea-
do de vitórias, mas que soube ser humilde 
onde tinha que o ser, principalmente fora 
de portas, em terrenos e ambientes muito 
difíceis”, elogia Ricardo Maia.

O regresso ao Campeonato de Portu-
gal dá alento para encarar a espinhosa 
missão de devolver o Beira-Mar ao topo 
do futebol português, mas tudo a seu 
tempo. Afonso Miranda vê na próxima 
época “um ano de consolidação” para 
o clube, uma ideia com a qual Rui Sam-
paio concorda. “Estamos todos, juntos, a 
criar um Beira-Mar mais forte”, acredita 
o jogador. O futebol português agradece.

JN/MS
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A UEFA aprovou, esta terça-feira (10), 
o alargamento da Liga dos Campeões 
de 32 para 36 equipas a partir da época 

2024/25, com um novo modelo de com-
petição sem fase de grupos, passando 
para uma liga única com oito jogos.

Após realizar consultas aos envolvidos no 
processo, o Comité Executivo do organis-
mo responsável pelo futebol europeu deci-
diu alterar de 10 para oito o número de jo-
gos a disputar por cada equipa, quatro em 
casa e quatro fora, e alterou o critério para 
atribuição de duas das quatro novas vagas, 
retirando o acesso para os clubes com o 
coeficiente mais alto.
Assim, as quatro novas vagas vão ser para 
o terceiro classificado do país em quinto 
lugar no ‘ranking’ da UEFA, outra para um 
campeão nacional, ampliando o número 
de clubes apurados através do denomi-
nado ‘Caminho dos Campeões’ e as duas 
restantes vão para as federações com me-
lhor desempenho coletivo dos seus clubes 
na época anterior (número total de pontos 
obtidos dividido pelo número de clubes 
participantes).
Os oito melhores classificados na liga úni-

ca vão ser apurados para a fase a eliminar 
da competição, enquanto os classificados 
entre o 9.º e o 24.º lugar vão disputar um 
‘play-off’ a duas mãos para apurar outras 
oito equipas.
Do 25.º para baixo, as equipas vão ser eli-
minadas e nenhuma vai passar para a Liga 
Europa.
O Comité Executivo da UEFA confirmou 
que “todos os jogos antes da final serão 
ainda disputados a meio da semana, reco-
nhecendo a importância do calendário do-
méstico de jogos em toda a Europa”.
As mudanças no formato vão ser também 
aplicadas à Liga Europa, com oito jogos na 
fase de liga, e à Liga Conferência Europa, 
com seis jogos na fase de liga, incluindo 
ambas as mesmas 36 equipas nesta fase.

JN/MS

LIGA DOS CAMPEÕES

UEFA anuncia formato inédito e revolucionário 
para a Liga dos Campeões

JULY 18 - 22
AUGUST 22 - 26
9:30AM - 4:00PM

SUMMER 2022
WE ARE LOOKING TO ADD 
TO OUR  2012 GIRLS GROUP

CONTACT 416.516.6816
INFO@SPORTINGFCTORONTO.COM

O Frankfurt, com Gonçalo Paciência 
no banco, sagrou-se campeão da Liga 
Europa, nos penáltis, após uma igualda-
de a um golo no tempo regulamentar e 
prolongamento, no Estádio Ramón Sán-
chez Pizjuán (Sevilha).

Após um primeiro tempo em que as 
redes se mantiveram imóveis a se-
gunda parte do Frankfurt-Rangers 

trouxe golos. Primeiro, Aribo aproveitou o 
deslize de um defesa da equipa alemã para 
se isolar e fazer o primeiro do jogo, num 
remate bem colocado.
Passados poucos minutos foi a vez de os 
adeptos alemães festejarem, quando Borré 
apareceu na área para finalizar “à ponta de 

lança”, antecipando-se à defensiva adver-
sária e restabelecendo a igualdade no mar-
cador.
Apesar de as equipas se apresentarem num 
bom plano em termos ofensivos não hou-
ve mais golos e por isso o jogo teve de ir a 
prolongamento, seguindo depois para as 
grandes penalidades.
Aí os alemães foram mais forte e marcaram 
os cinco penáltis, sendo que do lado esco-
cês foi Aaron Ramsey a falhar.
Esta é apenas a segunda conquista europeia 
do Frankfurt, depois de ter vencido a Taça 
UEFA em 1979/80.

JN/MS

LIGA EUROPA

Frankfurt sagra-se campeão 
nos penáltis

LIGA CONFERÊNCIA

Praga recebe final da Liga Con-
ferência em 2023
A final da Liga Conferência Europa, de 
2023, vai realizar-se na Eden Arena, 
em Praga, anunciou a UEFA, na se-
quência da reunião do Comité Execu-
tivo do organismo, em Viena.

A decisão da segunda edição da 
competição terá lugar a 7 de junho 
de 2023, de acordo com o comu-

nicado divulgado pela UEFA.
A Liga Conferência Europa teve a sua 

primeira edição nesta temporada, sendo 
que a final será disputada entre os italia-
nos da Roma, treinados por José Mou-
rinho, e os neerlandeses do Feyenoord, 
em 25 de maio, em Tirana.

JN/MS
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A defesa do Benfica foi considerada a 
melhor jogadora do campeonato, en-
quanto a sportinguista recebeu o Pré-
mio Revelação.

Os prémios individuais da Liga femi-
nina foram anunciados no domingo 
(15), com Benfica, Sporting e Braga 

a ficarem com os galardões mais significa-
tivos.
A benfiquista Carole Costa, autora de um 

dos golos da vitória sobre o Sporting (3-1), 
que garantiu o título às águias, foi conside-
rada a melhor jogadora, enquanto a jovem 
leonina Andreia Jacinto, de 19 anos, ficou 
com o Prémio Revelação.
Por outro lado, Patrícia Morais (Braga) foi 
distinguida como a melhor guarda-redes 
do campeonato. Já o Famalicão recebeu o 
galardão referente ao prémio Fairplay.

JN/MS

FUTEBOL FEMININO

Carole Costa e Andreia Jacinto 
distinguidas com prémios individuais

A Federação de Futebol dos Estados 
Unidos (US Soccer) anunciou um acordo 
histórico que irá permitir que as mulhe-
res tenham salários iguais aos dos ho-
mens na seleção. A Federação dos EUA 
torna-se a primeira do mundo a igualar 
os prémios do Campeonato do Mundo 
para a seleção feminina e masculina nas 
suas participações na competição.

Cindy Parlow Cone, presidente da 
Federação de Futebol dos Estados 
Unidos mostrou-se orgulhosa com a 

decisão: “É um momento verdadeiramen-

te histórico. Estes acordos mudaram o fu-
tebol para sempre aqui nos Estados Unidos 
e têm o potencial de o mudar em todo o 
mundo”, afirmou a dirigente.
Este acordo histórico abrange aspetos 
como o “salário igual para trabalho igual”, 
“benefícios para a seleção nacional”, “me-
lhores ambientes de jogo e treino”, “mais 
benefícios (seguro, licença parental e in-
capacidade a curto prazo)” e “impacto da 
ratificação na resolução de ações judiciais 
de igualdade salarial”.

JN/MS

IGUALDADE

Salários igualados entre homens e 
mulheres em acordo histórico

TAÇA REVELAÇÃO

Estoril e Braga na final
da Taça Revelação
Os estorilistas eliminaram o Benfica, 
enquanto os braguistas levaram a me-
lhor sobre o Marítimo.

O Estoril Praia, detentor do troféu, 
e o Sporting de Braga apuraram-
-se, esta terça-feira (17), para a 

final da segunda edição da Taça Revela-
ção, após terem afastado Benfica e Marí-
timo, respetivamente.

Os estorilistas, que se sagraram esta 
época bicampeões da Liga Revelação, 

competição destinada a atletas sub-23, 
perderam no Seixal por 1-0, valendo 
aos ‘canarinhos’ o triunfo por 3-1 obti-
do na primeira mão das meias-finais. Já 
os ‘arsenalistas’ obtiveram nova vitória, 
ganhando, na Madeira, ao Marítimo pelo 
mesmo resultado do primeiro jogo (2-0).

A final está agendada para as 12h30 
de 24 de maio, no Estádio Municipal de 
Tábua.

JN/MS

BRASIL

Palmeiras imparável na 
Libertadores e Abel lamenta-se
Vitória sobre o Emelec por 1-0. Trei-
nador português explica que a equipa 
brasileira falhou na concretização, 
caso contrário podia ter conseguido 
um resultado expressivo.

O Palmeiras, treinado pelo portu-
guês Abel Ferreira, continua im-
parável na Taça Libertadores ou 

não fosse o bicampeão em título da im-
portante prova sul-americana. A equipa 
brasileira recebeu o Emelec e venceu o 
jogo pela margem mínima de 1-0, mas o 
suficiente para garantir o quinto triunfo 
consecutivo em outros tantos jogos na 
fase de grupos.

Num encontro em que esteve muito 
tempo por cima do adversário equato-
riano, conseguindo até mais oportuni-
dades de golo, só garantiu a vitória gra-
ças a um tento solitário de Danilo, aos 74 
minutos.

“Acho que não faltou nada na primeira 
parte. Fizemos 22 remates à baliza. Fal-
tou ser mais efetivo e fazer três ou quatro 
golos em vez de um. No resto, não faltou 
mais nada, é futebol. O futebol é o úni-
co desporto em que o adversário pode 
entrar em campo, não fazer um remate 
à baliza e ganhar o jogo. Há equipas que 
vencem sem fazer remates”, adiantou 
Abel Ferreira, treinador que levou o Pal-
meiras a dois títulos seguidos na Taça 
Libertadores.

Face a esta vitória, a equipa brasileira 
lidera o Grupo A com mais oito pontos 
do que o Deportivo Tachira, segundo 
classificado. O Palmeiras tem ainda o 
impressionante registo de ter alcança-
do 21 golos na fase de grupos e ter ape-
nas sofrido dois. Seguem-se no grupo o 
Emelec (cinco pontos) e o Independiente 
Petrolero (um).

JN/MS
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O piloto português Miguel Oliveira (KTM) 
desistiu, no domingo (15), do Grande 
Prémio de França de MotoGP, sétima 
prova da temporada, devido a uma que-
da sofrida a três voltas do final, quando 
era nono classificado.

A prova foi ganha pelo italiano Enea 
Bastianini (Ducati), que deixou o 
australiano Jack Miller (Ducati) na 

segunda posição, a 2,718 segundos, e o es-
panhol Aleix Espargaró (Aprilia) na tercei-
ro, a 4,182.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), 
que foi quarto, mantém a liderança do 
campeonato, com 102 pontos.

JN/MS

MOTOGP

Miguel Oliveira caiu em França e
desistiu do GP vencido por Bastianini
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TÉNIS

Gastão Elias despede-se 
de Roland Garros
O tenista português falhou o acesso 
à terceira ronda de qualificação de 
Roland Garros, após ter sido afastado 
pelo espanhol Bernabé Zapata Milla-
res (133.º do Mundo), em dois parciais.

Na terra batida de Paris, Bernabé 
Zapata Miralles derrotou o núme-
ro três português em apenas 56 

minutos, com um duplo 6-1.
Gastão Elias não disputava o Grand 

Slam francês desde 2017, ano em que foi 
eliminado na primeira ronda do quadro 
principal.

JN/MS
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“Carrego comigo todos os sonhos do 
Mundo”. É com este verso de Fernando 
Pessoa que o jovem Alexandre Mon-
tez encara o futuro. Treina e compete 
no triatlo e no ciclismo de estrada para 
concretizar os objetivos de uma vida: 
competir nos Jogos Olímpicos e na Vol-
ta a Portugal.

A participação nos Jogos Olímpicos de 
Verão, Paris 2024, em representa-
ção de Portugal, pode ainda ser uma 

“suave miragem”, mas a presença na pró-
xima Volta a Portugal com a camisola da LA 
Alumínios/Credibom/ Marcos/Car, poderá 
ser uma realidade, face à confiança que o 

diretor-desportivo da equipa deposita no 
atleta de Santarém.

Aos 20 anos, o “Filho do Martino”, como 
diz a brincar, tem as ideias definidas quan-
to ao futuro. “Quero ser profissional. Se no 
triatlo, se no ciclismo, só tempo o dirá. Tem 
a ver com as oportunidades”, justifica.

Alexandre Montez, nascido a 6 de janei-
ro de 2002, na Aldeia de Além, freguesia 
de Alcanede, no concelho de Santarém, 
confidenciou as suas ambições. “Tenho o 
sonho Olímpico. Como vou lá chegar não 
sei, mas espero e trabalho para isso. Cor-
rer a “Portuguesa”, com o meu pai, que foi 
ciclista amador e o meu avô “Zé Gato” ao 
lado, será uma realidade vivida e acaricia-

da desde criança”, diz, ao JN, a sorrir.
Entre 2018 e 2021, Alexandre Montez, 

conquistou diversas medalhas de grande 
nível internacional no triatlo. No ciclismo, 
cuja estreia só aconteceu em 2021 na Clás-
sica de Viana do Castelo, conquistou, este 
ano, a camisola branca, liderança da Ju-
ventude na Volta a Portugal do Futuro.

Olhando para trás, Alexandre recorda o 
percurso, primeiro no triatlo e depois no 
ciclismo, sempre assente em “grande de-
dicação, trabalho e humildade”. Em 2013, 
Montez teve a primeira experiência no tria-
tlo. No ano seguinte, competindo como Ini-
ciado, em Abrantes, conseguiu o primeiro 
pódio da carreira, o que lhe acicatou o gos-
to pela modalidade. “Até 2016 competi pelo 
Rio Maior Triatlo e depois mudei de clube 
e de treinador, passando a competir pelo 
Clube Olímpico de Oeiras e a ser treinado 
por Nuno Ricardo. A partir daí comecei a 
levar a modalidade mais a sério”, recorda.

O desporto levou-o a deixar a Aldeia de 
Além e a ir estudar para Rio Maior, para 
onde depois mudou a residência. O gran-
de apoio da família, pais, irmão (que é mais 
novo) e avós, “tem sido decisivo”, diz o 
triatleta/ciclista, lembrando as recentes 
Volta a Portugal do Futuro e o GP Azores/
Volta a São Miguel. “A família apareceu de 
surpresa nas duas corridas. Foi uma grande 
motivação extra”, lembra.

O triatlo é muito exigente em termos 
de preparação: sessões diárias de natação, 
corrida uma vez por semana e quatro a cin-
co treinos semanais de bicicleta. Quando 
tem provas de ciclismo, Alexandre altera a 
preparação - aumenta a prática da bicicle-
ta, reduzindo a natação.

Apesar de o triatlo ser preponderante nos 
treinos e competição, a chegada ao ciclis-
mo “foi uma lufada de ar fresco” para Ale-
xandre Montez. “Senti que cresci na forma 
de encarar o desporto. Nesta modalidade a 
camaradagem é preponderante”, justifica.

Alexandre já conhecia Hernâni Broco, 

diretor-desportivo da LA Alumínios, com 
quem fez o ajuste da bicicleta para o triatlo. 
Foi a convite do amigo que o jovem da Al-
deia de Além decidiu ir mais longe e expe-
rimentar o ciclismo de estrada.

“Foi engraçado ver que algumas das pes-
soas do staff das equipas correram com o 
meu pai. Depois porque no ciclismo conhe-
ci uma nova realidade. O staff cuida de nós 
como filhos, enquanto no triatlo temos de 
fazer tudo”, explica, ao abrir o jogo sobre 
o que encontrou na LA Alumínios. “Uma 
equipa jovem e com grande potencial, com 
uma forte união e espírito de grupo, que 
nos faz crescer como atletas e como pes-
soas”, acrescenta.

Dividido entre dois amores, Alexandre 
tem uma agenda preenchida para os pró-
ximos tempos. No triatlo, vai participar em 
duas provas da Taça de Portugal, em Oei-
ras e Abrantes, enquanto no ciclismo tem 
“a vida em suspenso”, graceja. “Ainda não 
sei se vou fazer a Volta a Portugal (4 a 15 de 
agosto). Se isso acontecer a família não vai 
alugar um quarto vai ser uma ou duas auto-
caravanas”, acrescenta Alexandre Montez.

Triatlo: Bicampeão Europeu de Estafetas 
Mistas Juniores, medalha de ouro em Esta-
fetas Mistas na Taça da Europa de Triatlo 
Júnior (Banyoles/Espanha) e medalha de 
prata nos Jogos Olímpicos da Juventude 
(Buenos Aires/Argentina), entre muitas 
outras conquistas.

Ciclismo: Vice-Campeão Nacional de 
Rampa de Juniores; enquanto como Sub23, 
em 2021, integrado na equipa da LA Alu-
mínios, venceu a Classificação Coletiva da 
Volta a Portugal do Futuro. Em 2022 foi 8.º 
na Geral e Vencedor da Juventude na Vol-
ta a Portugal do Futuro, 4.º no GP Azores/
Volta a São Miguel e 96.º na Volta ao Alen-
tejo.

JN/MS

TRIATLO/CICLISMO
Jovem desportista quer competir nos Jogos Olímpicos e na Volta a Portugal
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A Associação de Jovens da Fonte do 
Bastardo ergueu a Taça Federação da 
3.ª Fase do Campeonato Nacional da 
Primeira Divisão de Voleibol Sénior 
Masculino ao superar, por 3-0 (25-22, 
25-16 e 25-20), a Associação Acadé-
mica de Espinho no segundo jogo do 
Play-Off – Apuramento do Campeão.

Neste jogo disputado no Comple-
xo Desportivo Vitorino Nemésio, 
na Praia da Vitória, ilha Terceira, 

Pedro Cardoso e Antony Gonçalves, res-
petivamente com 11 e 10 pontos, foram 
os melhores pontuadores da equipa aço-
riana, enquanto Paulo Monteiro, com 10 
pontos, foi o jogador mais concretizador 
da equipa de Espinho.

No primeiro jogo, o conjunto tercei-
rense já tinha ganho por 3-0, em Espi-
nho.

CA/MS

Despedida em beleza em campanha 
agridoce da Fonte do Bastardo

AÇORES

Troféu de Ralis de Terra dos 
Açores entra na ponta final
O Além Mar Rali, prova organizada pelo 
Grupo Desportivo Comercial e que con-
ta com o importante apoio da Fábrica de 
Tabaco Estrela, vai para a estrada nos 
próximos dias 4 e 5 de junho e é a úl-
tima prova do Troféu de Ralis de Terra 
dos Açores e que irá decidir quem serão 
os vencedores das mais variadas cate-
gorias.

Após duas provas disputadas, o Azo-
res Rallye e o Além Mar Rali Ilha 
Azul, o Troféu de Ralis de Terra 

dos Açores, entra na ponta final com uma 
enorme incerteza sobre quem será o “cam-
peão da terra”, tal como se sucedeu na edi-
ção passada.

Gilberto Ferreira lidera o troféu absoluto 
de condutores com 20 pontos de diferença 
sobre Hélder Miranda, líder do troféu das 

duas rodas motrizes e que ocupa a segunda 
posição com mais 25 pontos que Rui Torres 
que ocupa a terceira posição.

No que respeita à competição das duas 
rodas motrizes, Hélder Miranda dista ape-
nas 22 pontos de Rui Torres, e em terceiro 
lugar surge Bruno Tavares, vencedor da 
primeira edição do TRTA 2RM.

O Troféu de Ralis de Terra dos Açores, 
competição promovida conjuntamen-
te pelo Clube Automóvel do Faial e pelo 
Grupo Desportivo Comercial, ambos or-
ganizadores de ralis em pisos de terra do 
Campeonato dos Açores de Ralis, prepara-
-se assim para finalizar em grande festa a 
sua segunda edição, deixando antever um 
Além Mar Rali emocionante e com elevado 
interesse desportivo.

AO/MS

Benfica Águia termina em segundo
Está concluído o Campeonato de São 
Miguel de futebol, com a realização da 
22.ª jornada. E com ele cai o pano na 
época destinada às equipas seniores.

Nesta última jornada, foram mar-
cados 15 golos, com destaque 
para os seis golos registados no 

Jogo dos Arrifes. O Águia venceu o Bota 
Fogo por 5-1. Joãozinho, aos 27 e 75 mi-
nutos, Múller, aos 65 e António Dinis, 
aos 86 e 89 minutos, marcaram para a 
equipa treinada por Pedro Zeferino. O 
tento de honra do Bota Fogo foi aponta-
do por Francisco Araújo (49m). O árbi-
tro do jogo foi Marco Carvalho que exi-
biu apenas dois cartões ‘amarelos’ (um 
para cada equipa). Marco Carvalho tem 
sido auxiliar de Bruno Costa, sendo mais 
um elemento de valor que muita falta faz 
como árbitro principal.

No “dérbi” citadino, entre os “pretos” 
da Rua dos Mercadores e a formação 
“azul e branca” da Calheta, aconteceu 
divisão de pontos, mas foi o Marítimo 
que marcou primeiro, depois do nulo re-
gistado ao intervalo.

Zé Pontes (53m) fez o 1-0 para o Marí-
timo e Francisco Duarte (65) igualou.

O Benfica Águia foi a única equipa a 
vencer fora. Foi na Fajã de Cima, na des-
pedida do treinador do Oliveirenses José 
António. O triunfo por 2-1 confirmou o 
segundo lugar da formação do Benfica 

Águia, que assim termina a época em 
grande. Sob o comando de Mário Jorge 
Andrade, o conjunto “encarnado” foi 
finalista vencido da Taça de São Miguel 
e vice-campeão do Campeonato de São 
Miguel.

No outro ‘dérbi’ regional, o Vale For-
moso recebeu e venceu o Mira Mar por 
1-0, terminando a prova no último lugar 
do pódio.

No sábado (14), o Vitória bateu em casa 
o CD Santo António por 3-0. A equipa vi-
toriana melhorou a posição em relação à 
época passada. O mesmo aconteceu com 
o Clube Desportivo Santo António que 
esta época ficou no sexto lugar.

Resultados da 22.ª jornada:
Águia - Bota Fogo, 5-1; Vitória - San-

to António, 3-0; Oliveirenses - Benfica 
Águia, 1-2; União Micaelense - Maríti-
mo, 1-1; Vale Formoso - Mira Mar, 1-0. 
Folgou o Santiago.

A classificação final ficou assim orde-
nada:

1.º União Micaelense, 51 pontos; 2.º 
Benfica Águia, 44; 3.º Vale Formoso, 42; 
4.º Vitória, 36; 5.º Marítimo, 31; 6.º Santo 
António, 29; 7.º Águia, 28; 8.º Oliveiren-
ses, 23; 9.º Mira Mar, 15; 10.º Santiago, 
14; 11.º Bota Fogo, 4 pontos.

CA/MS
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Comitiva regressa com diversos 
campeões nacionais e 15 medalhas
Os atletas do Clube Desportivo Santa 
Clara, Maria Luísa Câmara, Maria Vicen-
te, Daniela Tavares, Pedro Alexis Medei-
ros, Ana Sofia Carvalho e Maria Maia, 
participaram no Campeonato Nacional 
de Atletismo Adaptado, que decorreu no 
Centro de Estágio do Luso, no passado 
fim de semana.

No total trouxeram 11 medalhas de 
ouro, três de prata e uma medalha 
de bronze.

De referir ainda, que Alexandre Rodri-
gues, do Fazenda SC, foi integrado na co-
mitiva do Santa Clara, tendo alcançado, o 
2.º lugar nos 5000m marcha, no escalão 
sénior.

No que toca aos atletas do emblema “en-
carnado”, Maria Luísa Câmara, no escalão 
síndrome Down conquistou dois títulos 

nacionais (Peso 3Kg e dardo 400gr) e foi 3.ª 
classificada no salto em comprimento.

Maria Vicente, no escalão síndrome 
Down alcançou três títulos nacionais, no 
salto em comprimento, 100m e 200m.

Daniela Tavares, no escalão síndrome 
Down é campeã nacional dos 1500m mar-
cha e dos 800m marcha e Pedro Aléxis Me-
deiros, de igual forma no escalão síndrome 
Down, arrecadou o título de campeão na-
cional de dardo 600gr.

Ana Sofia Carvalho, no escalão sénior A, 
é campeã nacional 1500m, campeã nacio-
nal 800m e foi 2.ª classificada nos 100m.

No escalão sénior A realce-se ainda o tí-
tulo de campeã nacional 100m barreiras, 
conquistado por Maria Maia, que foi ainda 
2.ª no salto em altura e 2.ª nos 200 metros.

CA/MS
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MADEIRA

Ricardo Sardinha vence IV etapa do 
cirCuito Regional de Squash
A IV etapa do Circuito Regional de 
Squash, que decorreu nos dias 13 e 14 
de maio, marcou o regresso da competi-
ção madeirense desta modalidade.

Conforme informou a Associação Des-
portiva Galomar, numa nota enviada 
à redação, neste torneio de dois dias 

destacou-se a presença de atletas femini-
nas e de jovens jogadores “que vieram en-
grandecer ainda mais o torneio de squash”.

Ricardo Sardinha (AD Galomar) bateu o 
colega de clube Pedro Fernandes na final, 
por 6-11, 11-5, 14-12, tendo-se alcançado o 
primeiro lugar do pódio. Já Ricardo Santos 
(AD Galomar) fechou o pódio.

Por sua vez, Max Hogg (AD Sweet Spot 
Academy) foi a melhor classificada no que 
diz respeito aos femininos, no 9º lugar da 
competição, à frente de Laura Silva (AD Ga-
lomar).

JM/MS

O Club Sport Marítimo realizou um 
jantar-homenagem na Tribuna do Es-
tádio dos Barreiros.

Entre os homenageados encontra-
va-se a equipa de futebol que, em 
1977, garantiu pela pela primeira 

vez a subida à I Divisão e a formação de 
atletismo que no mesmo ano conquistou 

o Campeonato Nacional da III Divisão.
Também a equipa de juniores que este 

ano alcançou a subida ao primeiro pata-
mar nacional do escalão e ainda o corpo 
organizador do Torneio Marítimo Cen-
tenário foram agraciados esta segunda-
-feira (16).

JM/MS

Heróis de 1977 homenageados

Bernardo Teixeira representou Portugal na 
Taça da Europa de Triatlo Junior em Itália
Bernardo Teixeira, do CF Andorinha, re-
presentou Portugal, nos passados dias 
13, 14 e 15 de maio, na Taça da Euro-
pa de Triatlo Júnior, que se realizou em 
Caorle, em Itália.

Conforme informa uma nota enviada 
à redação pela Associação Regional 
de Triatlo da Madeira, o triatleta re-

gional participou no dia 13 de maio na pri-
meira eliminatória, ficando em 108º lugar 
da geral masculina júnior, com 112 atletas 
em prova, não conseguindo o apuramento 
para as restantes competições, semifinal e 
finais do evento.

Por sua vez, participou ainda na prova 
Mixed Relay, na Team II Portugal, com os 
atletas também da seleção nacional David 
Borda D’Água, Matilde Tomás e Inês Sousa.

“Relembramos que foi a primeira con-
vocatória do atleta do CF Andorinha para 
representar a seleção nacional de triatlo. 
Este triatleta foi convocado juntamente 
com 9 atletas, uma atleta da categoria de 
Elite e 8 atletas Juniores (4 femininos e 4 
masculino), de diferentes clubes de triatlo 
a nível nacional”, pode ler-se na mesma 
nota, que informa ainda que a acompa-
nhar os atletas da seleção nacional esteve 
também o treinador de Bernardo Teixeira, 
Carlos Henriques.

“A ARTM vem por este meio felicitar e 
realçar os resultados desportivos alcan-
çados pelos triatletas e todos os agentes 
desportivos responsáveis pelos resultados 
a nível nacional e internacional dos atletas 
regionais”, remata a Associação.

JM/MS

A organização do Rali Vinho da Ma-
deira já deu início a um ciclo de reu-
niões com vista à próxima edição da 
prova.

Representantes do Club Sports da 
Madeira estiveram reunidos com 
representantes do Instituto das 

Florestas e Conservação da Natureza que 
visam acertar pormenores relativos ao 
evento assim como consolidar relações 
de apoio à mais importante prova do ca-
lendário automobilístico regional. O 63º 
Rali Vinho da Madeira estará na estrada 
entre os dias 4 e 6 de agosto.

JM/MS

Organização do Rali Vinho da 
Madeira em ciclo de reuniões
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Bernardo Pereira, do Clube Naval 
da Calheta, arrecadou a medalha de 
bronze na categoria SS1 Seniores 
Masculinos, ao concluir os 14 Km em 
00:35:33.

Já Joana Sousa ganhou a medalha de 
prata em SS1 Seniores Femininos, 
ao concluir o percurso em 00:43:14. 

Francisco Santos, em SS1 Juniores Mas-

culinos subiu ao 1º lugar, com o tempo de 
00:39:48. De destacar que a comitiva foi 
liderada pelo técnico nacional de canoa-
gem de mar, Rui Câncio.

A equipa nacional de canoagem de 
mar esteve presente, no passado dia 14 
de maio, na Competição Internacional de 
Surfski X Series Cantábricas, que teve lu-
gar em Santander, Espanha.

JM/MS

Bernardo Pereira conquista medalha de 
bronze na X Series Cantábricas
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Às segundas-feiras, Vitor Silva, do Benfica, Richard Guinot, 
do Porto, Ricardo Viveiros, do Santa Clara e Sergio Ruivo, 
do Sporting, entram em campo, fazem remates certeiros 

e defesas seguras.

Francisco Pegado é o árbitro desta partida onde nada, nem 
ninguém ficará Fora de Jogo.

Todas as segundas-feiras, às 6 da tarde, na Camões Rádio, 
Camões TV e ainda no Facebook da Camões Radio.

Não fique Fora de Jogo.

segunda-feira às 18h

Prova vai passar pela região de Coim-
bra, Porto e Minho. Começou esta quin-
ta-feira (19), termina no domingo (22) e 
promete muito espetáculo

O Rally de Portugal, quarta prova do 
Mundial do World Rally Cham-
pionship (WRC), realiza-se entre 

esta quinta-feira (19) e domingo, 22 de 
maio, com 21 classificativas e um total de 
338,34 quilómetros.

A prova, uma das mais icónicas do cal-
endário do WRC, arrancou com o shake-
down no concelho de Paredes, de onde 
seguiu para Coimbra, que recebeu ao final 
da tarde uma super especial urbana de 2,82 
quilómetros.

Na sexta-feira (20), a caravana segue para 
Arganil, com duplas passagens por este con-

celho e também pela Lousã e Góis:  serão, ao 
todo, 121,67 quilómetros.

No sábado (21), o Rally de Portugal segue 
para o norte, mais concretamente para a 
Serra da Cabreira, onde haverá duplas pas-
sagens por Vieira do Minho, Cabeceiras 
de Basto e Amarante. Também nesse dia 
haverá uma super especial de 3,3 quilómet-
ros no Porto, mais concretamente na Foz do 
Douro.

O Rally decide-se no dia seguinte com 
cinco classificativas que vão passar por Fafe 
e Felgueiras. O mítico salto da Pedra Senta-
da não podia faltar, claro!

O Campeonato do Mundo de ralis é 
liderado pelo finlandês Kalle Rovanperä 
(Toyota), que venceu duas das três etapas.

RALLY DE PORTUGAL 2022

O programa completo para a quarta etapa do WRC
O programa do Rally de Portugal entre 

quinta-feira (19) e domingo (22)*:

QUINTA-FEIRA (19)
09h00 SHAKEDOWN, Paredes (4,60 km)
20h30 Cerimónia de Apreciação, Coimbra

SEXTA-FEIRA  (20)
08h08 SS1 Lousã 1 (12,35 km) 
09h08 SS2 Góis 1 (19,51 km) 
10h08 SS3 Arganil 1 (18,82 km) 
12h31 SS4 Lousã 2 (12,35 km) 
13h31 SS5 Góis 2 (19,51 km) 
14h38 SS6 Arganil 2 (18,82 km) 
16h05 SS7 Mortágua (18,16 km) 
19h03 SS8 Lousada (3,36 km)

SÁBADO (21)
08h08 SS9 Vieira do Minho 1 

09h08 SS10 Cabeceiras de Basto 1 
10h24 SS11 Amarante 1 (37,92 km)
14h38 SS12 Vieira do Minho 2 (20,64 km) 
15h38 SS13 Cabeceiras de Basto 2 (22,37 km)
16h54 SS14 Amarante 2 (37,92 km) 
19h03 SS15 Porto-Foz (3,30 km)  
 
DOMINGO (22)
07h08 SS16 Felgueiras 1 (9,18 km)
07h53 SS17 Mondim (8,75 km)
08h38 SS18 Fafe 1 (11,18 km)
10h04 SS19 Felgueiras 2 (9,18 km)
12h18 SS20 Power Stage, Fafe 2 (11,18 km)
15h45 Cerimónia do Pódio, Matosinhos

* horário Portugal Continental

MF/MS
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• 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 “�at”, proteja os seus bems com 
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46 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE
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1152 College St. Toronto, ON
(a oeste da Dufferin)
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416.534.8455
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Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202 
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Kevin Gausman had a plan when facing 
the Seattle Mariners on Wednesday (18), 
but they’d also worked out a strategy for 
him.

The Blue Jays starter allowed two runs 
over five innings pitched as the visi-
ting Seattle beat Toronto 5-1. Gaus-

man took the loss as he gave up seven hits 
and a walk while striking out three.

“I competed but wasn’t as sharp as I have 
been this year,” said Gausman, who had a 
3-1 record before dropping back-to-back 
starts. “If you watched any of our games, 
you could probably tell that they did a good 
job of battling me.

“I mean, I gotta give them credit. They 
laid off a lot of really good pitches, and I 
really got my pitch count up.”

Ty France had a two-run blast in the 
seventh inning as Seattle (17-21) avoided a 
three-game sweep in Toronto. Cal Raleigh 
and Montreal’s Abraham Toro added solo 
home runs.

“Tonight, as a team, we had an approach 
and a plan and we stuck to it and it worked 
for us,” said France. “It’s nice seeing that 
stuff come together. The game plan was to 
lay off [Gausman’s] stuff down and we did 
a good job of that, forced his pitch count up 
and got him out of the game early.”

Gausman said he and catcher Danny Jan-
sen purposely stayed away from his slider, 
which is usually one of his most reliable out 
pitches.

“They had six lefties in the lineup and all 
their lefties are really good against spin in 
the zone,” said Gausman. “So I just kind of 
shelved it, threw it to the righties.”

Marco Gonzales (2-4) gave up only one 

run on five hits and three walks, striking 
out two over six innings before the Mariners 
bullpen closed the door.

Vladimir Guererro Jr. and Santiago Es-
pinal both extended their career-best hit 
streaks for the Blue Jays (20-18). Guerrero 
has had a hit in 15-straight games and Es-
pinal’s streak is now 12 games long.

Toronto manager Charlie Montoyo said 
his team’s recent offensive struggles are 
magnified when they lose close games.

“Usually, we swing the bat and every-
body’s fine,” said Montoyo. “But it seems 
like now somebody scores four runs and it 
seems like 10.”

Trevor Richards, Ryan Borucki, and 
Ross Stripling came on in relief for Toron-
to. Richards allowed France’s homer and 
Stripling gave up Toro’s.

Gausman coughed up three consecutive 
singles to right field to start the first in-
ning, loading the bases. Cleanup hitter Jesse 

Winkler hit a sacrifice fly — also to right 
field — to score Adam Frazier for a 1-0 Mar-
iners lead.

“They got to me early in the first inning 
and, you know, it felt like I got through 50 
pitches in the first inning,” said Gausman, 
who had 85 pitches in his outing. “I think 
at one point I was at 18 pitches and hadn’t 
gotten an out yet.”

Espinal continued his hit streak in the 
third with a single to left. He was forced 
out after George Springer hit into a field-
er’s choice, but Toronto scratched out a run 
as Bo Bichette and Guerrero followed with 
consecutive walks to force Matt Chapman 
across home plate.

Raleigh led off the fifth inning with a line 
drive just over the left-field wall at Rogers 
Centre to restore Seattle’s one-run lead. The 
391-foot shot was his third of the season.

France’s sixth home run of the season 
came in the top of the seventh. Richards had 
struck out two to start the inning and then 
Frazier singled, setting up France’s 416-foot 
bomb to left field for a 4-1 Mariners’ lead.

Guererro’s single to right field off of Se-
wald in the eighth inning extended his hit 
streak to 15, a new career high. His previous 
best was a 14-game streak last season from 
Aug. 23 to Sept. 6.

Toro added to Seattle’s lead in the ninth, 
sending a 2-2 pitch from Stripling over the 
right-field fence. It was the Canadian’s fifth 
home run of the season.

Blue Jays left-fielder Lourdes Gurriel Jr., 
left the game in the sixth inning with left 
hamstring tightness.

CBC/MS

MLB

Blue Jays fail to complete sweep of Mariners 
as Ty France’s homer leads Seattle to win
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The losses are mounting for Toronto FC. 
So is the frustration.

For the second week in a row, To-
ronto (3-7-2) conceded a late goal in 
losing 1-0 to Orlando City SC. Subs-

titute Kyle Smith’s header off a corner in 
the 92nd minute consigned TFC to a fifth 
straight MLS loss.

Last Sunday (15), Toronto succumbed to 
a 90th-minute Tosaint Ricketts goal in a 1-0 
loss in Vancouver.

“Sometimes when you learn lessons, you 
learn them the harsh way,” lamented To-
ronto goalkeeper Alex Bono.

Substitute Alexandre Pato, whose soccer 
resume includes AC Milan, Corinthians and 
Chelsea, delivered an accurate corner kick 
that proved to be the dagger. Toronto for-
ward Ayo Akinola was stationed at the near 
post but just missed getting his head to the 
ball, allowing Smith to flick it into the goal.

“Yeah, it hurts,” said Bono. “Especially 
being the second game in a row where we 
give up a shutout really late. That’s definite-
ly painful for me, I know, and for the rest of 
the guys ... we work the whole 90 minutes 
and then it comes down to one play and we 
just don’t quite execute.”

Orlando (6-4-2) notched its sixth shutout 
of the season as it took over the top spot in 
the East, at least temporarily, following its 
first-ever win at BMO Field (1-4-3).

Orlando outshot Toronto 17-8 (6-2) in 
shots on target. Still, Toronto likely de-
served the draw in a game where a goal 
seemed unlikely, with errant shots and de-
fenders getting their bodies in the way.

Toronto has now been shut out in three 

straight games with its last goal coming 
April 30 in a 2-1 loss to visiting FC Cincin-
nati. TFC’s scoring drought stands at 295 
minutes.

Without pointing fingers, Toronto coach 
Bob Bradley calmly broke down the Orlan-
do goal in his post-match availability, with 
one error compounding another.

Akinola was the first defender on the cor-
ner with a teammate nearby as the second 
line of defence.

“One of our big priorities is to not let balls 
come through that front zone. So we paid 
the price,” Bradley said.

The Toronto coach also noted that 
19-year-old Deandre Kerr should have re-
thought an attempted flick that went awry 
on a Toronto throw-in and triggered the 
Orlando attack that led to the game-decid-
ing corner.

“We’ve got to run a long way at that point 
in the game to put out a fire and it turns into 
a corner and then ultimately that’s how they 
score,” he said. “Look, it doesn’t take away 
from Deandre, what he’s given us, how he’s 
growing. It’s a moment in the game.”

For Bradley, it’s another learning mo-
ment for a young player.

Toronto’s last league shutout was a 0-0 
draw at Colorado on Sept. 25. Its last clean 
sheet at BMO Field was a 1-0 win over Van-
couver on Aug. 21, 2020, although it regis-
tered a 2-0 “home” victory over Columbus 
on May 12, 2021, in a game played in Orlando 
due to pandemic-related travel restrictions.

Bono, while saying he is more interested 
in wins than any other statistic, is feeling 
the lack of shutouts.

“It keeps me up at night. It really weighs 

on me that we give up goals the way we do,” 
he said.

“I live on shutouts, so the fact that we 
haven’t had one in a while is slowly killing 
me,” he added.

According to Opta, TFC has kept one 
clean sheet in its last 42 league matches, 
the longest span without at least two clean 
sheets in league history.

Bono said there was discussion about tak-
ing two days off after the game to “clear our 
heads.”

“Resoundingly everyone said no. Let’s 
get back to work. Let’s take our day (off), 
let’s get back into training on Monday,” he 
said. “Let’s get back to work and really as 
group, individually, dig ourselves out of the 
tough rut we’re in.”

Toronto’s current slide marks the club’s 
third losing streak of at least four matches 
since the start of last season. Before that, 
Toronto hadn’t lost four or more in a row 
since early 2015.

TFC had chances as the game wore on 
with Akinola coming close in the 81st 
minute, only to see his on-target shot 
bounce off a body.

Orlando bounced back from a 4-1 loss 
at Montreal in league play last weekend, 
defeating the Philadelphia Union 2-1 mid-
week in U.S. Open Cup play. Orlando has 
not lost consecutive matches since a run of 
four straight defeats in September 2021.

Once again, Toronto’s lineup was deplet-
ed.

Mexican centre back Carlos Salcedo, one 
of TFC’s designated players, returned after 
a two-game absence in health and safety 
protocols.

But Spanish playmaker Alejandro Pozue-
lo was a late scratch after feeling some dis-
comfort following training Friday (13).

He joined the injured Kadin Chung, Jona-
than Osorio, Chris Mavinga, Jahkeele Mar-
shall-Rutty, Noble Okello and Jacob Shaf-
felburg. Forward Ifunanyachi Achara, who 
also had been in health and safety protocols, 
didn’t dress.

Pozuelo, another DP and former league 
MVP, had started all 11 previous league out-
ings, taking part in all but 26 minutes.

Midfielder Ralph Priso returned from a 
one-game suspension resulting from a red 
card in Cincinnati. He gave way to Akinola 
at the half. Jordan Perruzza, in his first ca-
reer start, also slotted into a starting 11 that 
featured seven Canadians.

Bradley could only manage a six-man 
bench that included 23-year-old Paul Ro-
throck and 17-year-old Adam Pearlman, 
both signed to short-term loan agreements 
earlier in the day from Toronto FC II.

It was 25 degrees Celsius on a glorious 
sunny afternoon before an announced 
crowd of 26,146 at BMO Field.

Orlando was missing Antonio Carlos, 
Silvester van der Water, Benji Michel and 
Canadian Tesho Akindele.

Defence remains an issue for Toronto, 
which ranked 27th in the 28-team league in 
averaging 2.00 goals a game. Only San Jose, 
at 2.30, had conceded more.

TFC visits D.C. United Saturday (21).

SN/MS

MLS

Orlando City scores late to hand 
Toronto FC its fifth straight loss

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

(905) 856-5599
Info@olympictrophies.com
www.olympictrophies.com

TROPHIES, PLAQUES, MEDALS, AWARDS  &  GIFTWARE  |  CORPORATE, ACADEMIC, ASSOCIATION, SPORT, CUSTOM
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PLAYERS WANTED!JOIN GIL VICENTE FC TORONTO

PLAYERS WANTED!

We play out of the following Districts North York Soccer Association (NYSA), Toronto Soccer Association (TSA), York Region Soccer Association (YRSA), Center Soccer League (CSL) and Ontario Soccer League

Gil Vicente FC Toronto is a youth soccer academy based in North York / Toronto, Ontario, and a certified Canadian affiliate of GIL VICENTE FUTEBOL CLUBE in Portugal.

It is a soccer club that trains players of various ethnicities from around the world. Our focus at Gil Vicente FC is to develop players by teaching lifelong lessons through soccer. Our belief is that to become a great player one must also
grow as a person. Gil Vicente also reinforces the idea to our players that even though soccer is the world’s best game, education is the key to success.

Gil Vicente is a non-profit youth soccer organization who aim to provide the highest levels of quality soccer training for the players and to enhance their social/emotional and physical health, in a positive and safe environment
Gil Vicente will strive to create and nurture a valuable soccer learning experience. We will aim to empower our players with a life-long passion and love for the game of soccer.

All of ours teams play in the 1st Divisions in their leagues. Our players will also have the OPPORTUNITY to do tryouts for our affiliation partner in Portugal

OUR PROGRAMS
GVFC Soccer school ages 3 to 7 years old get 2 practices per week, also 2 Jersey’s, Shorts, Bag and a Ball.

REP TEAMS
GVFC Team’s ages 8 to 21 years old get 3 full sets of uniforms, Tracksuit, Bag, Ball and Hoodie and they practice min 2 times per week plus a weekly game.

GVFCAT.COM      647.573.6611

MILÉNIO |  DESPORTO

The first round of the NHL Playoffs is 
over, and for the 6th straight season, the 
Leaf’s are one series and done. 

Toronto was tasked with a tall order 
in these playoffs; to knock off the 
defending Stanley Cup Champions. 

They took the Lighting the distance but 
ultimately fell in seven games. This team 
was good enough to beat Tampa; they just 
lacked the will to finish. In game six, after 
the Leaf’s roared back to force overtime, 
they were all over Tampa in the extra per-
iod, shot after shot, scoring chance after 
scoring chance. The Leaf’s were simply 
unable to score that series-clinching goal; 
the same thing happened last year when 
they lost in overtime to Montreal in much 
the same fashion. This year, Matthews 
came within inches of ending the series, 
and moments later, Campbell surrendered 
a goal I’m sure he’d like to have back. You 
had to know at that moment, Leaf fans, 
it was over; a game six overtime heart-
break loss. It just needed to be drawn out 

over one final game, where Tampa put on 
a defensive clinic the Leaf’s were power-
less to do much against. There is no doubt 
it was close, but that means nothing when 
winning means everything. There are no 
participation medals, this is the apparent 
business of winning, and Toronto lacks the 
will. I say the apparent business of win-
ning because Toronto ownership is just 
fine printing money year after year as the 
sheepish Leaf fans haplessly follow them 
without question. How people still have 
jobs is beyond me. This team hammered 
Tampa in game one, only to look like a 
minor league team in game two, getting 
badly outplayed. They won game three 
and had another chance to prove that they 
could win a big game, only to be embar-
rassed again. For whatever reason, these 
players can’t win an important game. It’s 
no longer a myth; it’s a proven fact. This 
week already, Leaf management has re-
iterated the rubbish about this team being 
close to winning it all. The reality is Leaf 
management simply cannot acknowledge 
all the mistakes they have made, or rath-
er business decisions to push an inferior 
product on people who are just willing to 
pay and not ask questions. It takes 16 wins 
in the playoffs to win the cup, I could argue 
that Montreal came close, winning 13 

games last season, but they weren’t even 
close, as they lost to Tampa in 5 games. As 
for Toronto, in the previous six playoffs, 
they have won a total of 16 games. There 
you go, Leaf fans Toronto has won enough 
playoff games to win the Stanley Cup; they 
just did it over six seasons!

I’m sick and tired of hearing “what a year 
by Matthews.” The guy is good, but he is far 
from great, and he’s not worth $11 million 
a year. I don’t care that he scored 60 goals! 
What he should have been doing the last 
two weeks of the season, instead of trying 
to get meaningless goals against the bot-
tom-feeding Detroit Red Wings, was work 
on his two-way game and his physicalness. 
The one person who has hit the nail on the 
head in all this post-series analysis is Don 
Cherry. He mentioned in an interview this 
week that the Leaf’s lack will. They need 
to draft more Canadian-born players and 
maybe more players from Ontario. Cherry 
has always had a soft spot for Canadian 
players, especially from the Kingston area. 
Ask yourself who the game seven hero for 
Tampa was? was it Kucherov, Hedman, or 
Andrei Vasilevskiy? Nope.... It was none 
other than Nicolas Paul. Yeah, I’d never 
heard of him either, but the guy scored both 
goals, including the game-winner, and he 
crashed the net trying to get his third dur-

ing a scary play where he could have hurt 
himself just as easily as he could have hurt 
the Leaf’s goalie. It’s a tenacity this team 
lacks at all levels. I’m not sure I need to 
mention that he is from right here in Toron-
to. It is true John Tavares is supposed to be 
that guy for the Leaf’s. For whatever reason 
he just isn’t, and his contract looks worse 
and worse all the time.  It’s fine; you don’t 
want to blame Matthews, Marner, or Tav-
ares, but there is no escaping those ridicu-
lous contracts. Those three players account 
for 45% of the entire team’s cap space. I also 
told you the Giordano trade, albeit a decent 
trade, wasn’t the trade this team needed. 
Honestly, I don’t know who is worse, Leaf 
management or Leaf fans. Sorry, tell me 
again right now; who cares that Matthews 
scored 60 goals in the regular season? Ab-
solutely no one, and if Matthews respects 
himself, he shouldn’t care either.  Ask Your-
self this Leaf fans and be honest!  Would you 
trade Auston Matthews, American born for 
Connor McDavid, Ontario born right now?  
The answer is yes, you would!  The Leaf’s 
currently have about $7.5 million dollars to 
sign 5 players this off season, that includes a 
starting goalie! 

NHL

The Toronto Maple Leafs: A Team with No Tenacity! 
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Building construction investment 
continues to rise in March

Statistics Canada is reporting invest-
ment in building construction rose on 
a month-to-month basis in March, in-
creasing by 1.8 per cent over February to 
reach $20.3 billion. Gains were reported 
in both the residential and non-residen-
tial sectors.

Non-residential investment con-
tinues to show strength, rising two 
per cent over February’s results, a 

ninth consecutive monthly increase.
Commercial investment gained 2.4 per 

cent to $2.9 billion. All provinces reported 
growth, led by Quebec as a retail develop-
ment in Mount Royal was the largest con-
tributor to the increase in this component.

Investment in industrial construction 
increased 1.9 per cent to $910 million, with 
Ontario and Quebec being the leading 
contributors to the of gains.

Institutional investment rose 1.1 per cent 
to $1.4 billion, a third consecutive month 
of growth. Much of this increase reflected 
the early stages of a hospital project in 
Quebec City.

On the residential side, construction 
investment rose for a sixth consecutive 
month, jumping 1.7 per cent to $15.1 billion. 
Ontario contributed about three-quarters 
of the monthly increase, bringing the na-
tional total to just below the record high 
reached in April 2021.

Investment in single family homes in-
creased 4.3 per cent to $8.4 billion, while 
multi-unit construction investment was 
off 1.4 per cent to $6.7 billion, ending five 
months of consecutive growth for the 
component.

The total value of investment in build-
ing construction increased 9.2 per cent to 
$59.7 billion in the first quarter of 2022. 
Almost all of the quarter’s gains were in 
the residential sector, which jumped 11 per 
cent to $44.4 billion. The non-residential 
sector had a more modest rise of 4.3 per 
cent, reaching $15.3 billion, although all 
non-residential sub-components rose for 
the quarter.

The commercial component, which con-
tributed the most to the non-residential 
sector, gained 5.1 per cent to $8.5 billion; 
the industrial component increased 6.1 per 
cent to $2.7 billion; and the institutional 
component rose 1.5 per cent to $4.1 billion.

Adam Frell/OSM/MS

March 2022
Investment in non-residential building construction
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Entre 2001 e 2020, Portugal perdeu 1,09 
milhões de hectares de floresta, um de-
créscimo de cerca de 47% relativamente 
ao ano 2000. (fonte: Global Forest Watch).

Portugal, comparando com países euro-
peus, tem percentualmente das maio-
res ocupações florestais, 3,329 milhões 

de hectares (fonte: INE, dados de 2015), sen-
do cerca de um terço do seu território, porém 
a floresta primária natural é quase inexisten-
te, correspondendo atualmente a apenas 24,1 
mil hectares, cerca de 0,7% da área total de 
floresta (em 2000 era cerca de 9,6%).

Apesar do enorme impacto de grandes 
incêndios, outras razões existem para a 
morte lenta da floresta, a introdução de 
espécies não nativas como o eucalipto 
(que é atualmente mais de um quarto da 
floresta portuguesa), proliferação descon-
trolada de espécies invasoras como as acá-
cias ou a erva das pampas, desflorestação 
para produção agrícola e pecuária, desflo-
restação para construção de vias, edifícios 
e outras estruturas urbanas, etc., etc…

Os cerca de 2% do PIB português que 
o eucalipto representa, ilude centenas de 
milhões de euros de prejuízos anuais. O 
consumo de água, a extinção de outras es-
pécies arborícolas, o esgotamento da qua-
lidade dos solos, a propensão que existe 
para o incêndio em áreas de eucaliptal, a 
sua proteção e socorro aquando de incên-
dio, destruição de habitats naturais, etc. 
(em 1Km2, numa floresta nativa existem 
em média 700 ninhos de aves, num euca-

liptal existem apenas 100).
A destruição da floresta natural tem 

um imenso impacto ambiental e econó-
mico. A diminuição da biodiversidade, a 
extinção de espécies, o aumento de áreas 
áridas, o impacto e desregulação climáti-
ca, erosão dos solos, diminuição de sus-
tentabilidade económica, aumento das 
probabilidades de cheias e derrocadas, a 
não retenção de CO2, redução da quali-
dade do ar, etc., etc., dificultarão a vida 
às gerações vindouras.

Em Portugal apenas cerca de 3% da 
floresta é propriedade do Estado, 85% é 
propriedade privada e os restantes 12% de 
comunidades locais ou baldios. 

A gestão é com certeza difícil, sendo os 
privados que detêm o grosso da proprie-
dade florestal, os anseios e pretensões dos 
privados e o interesse comunitário e civi-
lizacional são quase sempre opostos, a co-
lisão de ideias e de interesses é permanen-

te. Sentar todos à mesa parece-me tarefa 
impossível. No entanto, a urgência sobre a 
proteção da vida na Terra e a sobrevivên-
cia da espécie humana é um argumento de 
enorme peso e que deve nortear a aplica-
ção de medidas que travem e invertam a 
morte da nossa floresta.

Cabe a todos os intervenientes introdu-
zirem medidas e projetos positivos, esti-
mular a reflorestação com espécies nati-
vas, limitar a introdução e exploração de 
espécies exóticas, criativamente alterar 
as formas como a floresta pode contribuir 
para a economia e ser rentável, quer para 
os privados, quer para a comunidade.

Necessitamos com urgência de um de-
senvolvimento equilibrado, de harmonia 
com a natureza e com o Homem. Estamos 
sempre a tempo de mudar comportamen-
tos, se não o fizermos, aí sim, perderemos 
a possibilidade de respirar mais algumas 
vezes…

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva 

Salvar a Floresta 
Portuguesa

AMBIENTE

Vamos, de novo, abrir portas à nossa memória.
A Galeria dos Pioneiros vai receber todos os que queiram
revisitar a história da imigração portuguesa para o Canadá.
Venha! Estamos cá para o receber.

Estamos à procura de um curador/administrador. 
Contacte viana1984@gmail.com

A entrada é gratuita
960 St. Clair Avenue West, Toronto   |   PioneersGallery.ca
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Sabiam que esta terça-feira (17) se ce-
lebrou o Dia Mundial do Iogurte? Pois 
é, parece que temos um “Dia Mundial” 
para tudo e mais alguma coisa! Apesar 
disso, estas datas dão-nos a oportuni-
dade ideal para abordarmos algumas 
questões que até nos podiam passar ao 
lado em situações normais.

Por exemplo: sabiam que o iogurte, 
para além de ser um alimento muito 
completo, também pode ser um po-

deroso aliado no combate às imperfeições 
da pele? É verdade! E existem muitas ou-
tras aplicações e benefícios associados ao 
iogurte que podem não conhecer… Pois 
então continuem a ler para as descobrirem!

Como vos dizia, o iogurte - por con-
ter gordura, minerais (como por exemplo 
cálcio e fósforo), proteínas e vitaminas do 
complexo B é de facto um alimento muito 
completo.

Mas para além disso, neste alimento “vi-
vem” bactérias, provenientes da fermen-
tação da lactose, benéficas para a flora in-
testinal, que o tornam ainda mais especial, 
Já o seu pH ácido promove o crescimento 
dos microrganismos bons do nosso intesti-
no. Mas não nos ficamos por aqui! 

Existem muitas outras mais-valias asso-
ciadas ao consumo do iogurte e outras apli-
cações que, num primeiro momento, até 
podem parecer um pouco estranha.

Aliado na perda de peso… ou não?

O consumo de iogurte pode estar asso-
ciado à perda de peso! A conclusão resulta 
do estudo SUN Cohort, patrocinado pela 
marca Danone e levado a cabo por inves-
tigadores da Universidade de Navarra, que 
acompanhou cerca de 8 mil pessoas duran-
te sete anos.  Depois de realizarem ques-
tionários de dois em dois anos, concluíram 
existir menos 20% de risco de obesidade 
em pessoas que consomem, por semana, 
sete ou mais porções de iogurte.

Ainda assim, este tipo de estudos - pa-
trocinados pôr marcas - necessitam de ser 
lidos e entendidos com algumas reservas, 
já que muitas vezes não analisam ou con-
trolam todas as variáveis, o que pode resul-
tar em conclusões “inviesadas”.

Ora no sentido completamente oposto 
surgem outros estados, que apontam para 
uma ligação a obesidade, sobretudo em re-
lação aos probióticos, já que estes microor-
ganismos foram introduzidos, durante mais 
de 50 anos, na alimentação de animais de 
pecuária como promotores de crescimen-
to.  Ainda assim, seriam necessárias mais 
pesquisas para se comprovar que realmente 
existe uma “causa-efeito” associada.

Antidepressivo e ansiolitico

Cada vez existem mais evidências de 
que o tipo de bactérias presentes no nos-

so intestino podem, de facto, influenciar o 
nosso humor. 

Num estudo conduzido pelo Leiden Ins-
titute of Brain and Congnition, na Holanda, 
o grupo de pessoas que consumiu um su-
plemento probiótico com oito estirpes de 
bactérias durante quatro semanas revelou 
uma maior capacidade de combater e ul-
trapassar estados depressivos. Ainda que 
esta ligação careça de mais estudos, acre-
dita-se que as bactérias sejam capazes de 
enviar sinais ao cérebro, desativando áreas 
ligadas à emoção e à dor.

Já um outro estudo, publicado na revista 
Psychiatry Research, chegou à conclusão 
que existe uma ligação entre o consumo de 
comidas fermentadas e menores níveis de 
ansiedade - sabe-se que uma das substân-
cias produzidas no intestino é a serotonina, 
e um desequilíbrio na sua produção pode 
efetivamente levar a um estado depressivo.

Combate à candidíase 

Não comecem já a torcer o nariz! Eu 
sei que pode parecer estranho, mas está 
comprovado que a aplicação de iogurte é 
bastante eficaz na prevenção e combate à 
candidíase, uma infeção fúngica vaginal. É 
certo que esta é uma mezinha que já vem do 
tempo dos nossos avós mas de facto resul-
ta, já que a acidez do iogurte ajuda a reequi-
librar o pH vaginal. A aplicação do iogurte 

- que deve ser natural - pode ser feita com 
uma colheria com uma seringa sem agulha.

Amigo da pele

O ácido lático presente na sua composi-
ção ajuda a revitalizar a nossa pele e a pro-
tegê-la contra agressões externas (como a 
poluição e a maquilhagem, por exemplo), 
já que possui propriedades adstringentes e 
hidratantes. Além disso, pode ser utilizado 
como esfoliante, ajudando a remover pele 
morta e manchas. Experimentem aplicar 
iogurte na face uma vez por semana. Dei-
xem atuar durante 10 minutos e depois la-
vem com água. 
Ossos mais fortes

Sendo um alimento rico em cálcio, o io-
gurte é benéfico para prevenir a osteinves-
tidadooporose, uma doCollege Dublin, da 
Irlanda, ça óssea frequente em mulheres 
acima dos 50 anos, explica a nutricionista 
Ana Carvalhas. «A osteoporose é um pro-
cesso natural do envelhecimento e o con-
sumo de lacticínios podevém lembrar que, 
para o cálcio se fixar nos ossos, é preciso 
vitamina D, pelo que, apanhar sol é funda-
mental para a prevenção desta doença».

Inês Barbosa/MS

O mundo 
do iogurte

Acompanhe Adriana Marques
de segunda a sexta-feira, das 14h às 15h
na Camões TV

Bell Fibe 659 | Rogers Cable 672 | Ignite TV 880

P
ho

to
: D

R
.



20 a 26 de maio de 202260 mileniostadium.comMILÉNIO |  ENTRETENIMENTO

FYI
-Kika

Hoje apresento-vos uma revelação um pouco perturbadora para aqueles que, tal 
como eu, são fãs de pipocas! Um estudo divulgado pelo Instituto de Química de São 
Carlos, da Universidade de São Paulo, revelou que o consumo excessivo de pipoca 
de micro-ondas pode ter relação com o desenvolvimento de Alzheimer. Credo!!

De acordo com as investigações feitas pela Universidade, o tipo de pipoca em ques-
tão apresenta diacetil, componente responsável por dar ao alimento um aroma 
e gosto amanteigado. Os testes foram feitos em ratos de laboratório que consu-

miram o composto em questão durante 90 dias seguidos, e após esse prazo os cientistas 
identificaram a presença de moléculas ligadas à doença, além de indicadores que podem 
ter associação com o surgimento de cancro.

Lucas Ximenes, doutorando autor da investigação, contou que “observámos que real-
mente existe a tendência do diacetil causar danos ao cérebro. De 48 proteínas cerebrais 
que avaliamos após a exposição dos animais ao produto, 46 sofreram algum tipo de des-
regulação ou modificação na sua estrutura devido ao consumo prolongado do compos-
to”. Para além disso, Ximenes explicou que “nós identificámos o aumento da concentra-
ção de proteínas beta-amiloides, que são normalmente encontradas em pacientes com 
Alzheimer. Além disso, outras alterações verificadas no cérebro dos ratos podem estar 
relacionadas ao surgimento de demência e cancro”, continuou o estudioso.

Alerta para todos

Outro ponto importante do estudo é o facto de que o diacetil não afeta apenas quem 
consome as tais pipocas de micro-ondas, mas também aqueles que trabalham na sua 
produção. No caso, o contacto do consumidor com o produto é muito menor do que o 
daqueles que trabalham com o composto e acabam por inalar grandes quantidades dia-
riamente.

Vale ainda ressaltar que o diacetil não é encontrado apenas nas pipocas de micro-on-
das. Ainda que em quantidades menores, também vemos esse produto na composição 
de cafés, cervejas, chocolates, leites e iogurtes, apenas para citar alguns exemplos. Mas 
não vamos deixar de viver, não é? Apenas prestar mais atenção e talvez não ingerir tanto 
produtos que, eventualmente, nos farão mal. Combinado?

PIPOCAS DE MICRO-ONDAS

CAMOESTV.com

A informação, a análise 
e a opinião na Camões TV 

Manuel DaCosta e Vitor Silva 
trazem para a conversa temas que estão 

a dominar a atualidade no mundo

SÁBADOS, ÀS 9PM

24 horas por dia, 7 dias por semana. Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.

Rogers Cable 672
1-888-764-3771

Bell Fibe 659
1-866-797-8686  880
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São José Correia está apaixonada. A atriz de 
47 anos admitiu estar a viver uma relação 
com Victor Pinto da Fonseca. “Somos um 
casal, assumidamente. Não vamos casar, 
obviamente. Temos essa coisa em comum, 
eu não quero casar, ele não quer”, disse, re-
ferindo ainda pensar da mesma forma que o 
galerista. Sobre a possibilidade de vir a au-
mentar a família, responde: “Filhos, também 
já não estou nem aí, nem nunca estive. Tenho 
cinco sobrinhos fantásticos, adoro crianças” 
Sobre a forma como vive a relações, confes-
sa-se ser uma mulher de paixões. “Sou in-
tensa. O tempo ameniza um bocadinho, mas 
continuo intensa e acho que é a única manei-
ra de viver”.

Prestes a chegar às 40 semanas da gravidez 
da primeira filha, Catarina Gouveia usou as 
redes sociais para partilhar uma reflexão. 
“Estou a dias de renascer como mulher, 
de conhecer a minha filha e só penso no 
exemplo de mãe que quero ser. Sempre tive 
a certeza de que nasci para ser Mãe. Quan-
do me perguntavam qual era o meu maior 
sonho, era, exatamente, assim que me 
imaginava: a gerar Vida e a tornar-me uma 
Mãe. Estes foram os 9 meses mais especiais 
e transformadores do meu caminho. Entre 
os altos e baixos, continuei a dedicar-me 
à minha melhor versão, mas, agora, como 
mulher mãe, que terá a honra de guiar os 
passos desta nova vida. E é tão mágico ter 
o privilégio de viver isto. Do mais profun-
do do meu peito. Obrigada, meu Deus. Por 
tudo.”

Marc Anthony, de 53 anos, e Nadia Ferrei-
ra, de 23, que assumiram a sua relação no 
dia 19 de março, vão agora dar mais um 
passo: o músico e compositor pediu a na-
morada em casamento e foi ela quem parti-
lhou nas redes sociais uma imagem, em que 
exibe um anel de diamantes, acompanhada 
da legenda: “Festa de noivado.” De lem-
brar que Marc Anthony já foi casado três 
vezes, com a atriz Dayanara Torres, com a 
cantora e atriz Jennifer Lopez e com a mo-
delo Shannon De Lima.

I DO! 

APAIXONADA

FELIZ

MARO usou as redes sociais para falar publicamente sobre a sua 
participação na edição deste ano do Festival da Eurovisão. A can-
tora portuguesa que ficou em 9.º lugar no certame com o tema 
“Saudade, Saudade” fala com felicidade da experiência que viveu 
e mostra-se agradecida pelo apoio recebido. “Finalmente a re-
gressar de duas das melhores semanas da minha vida. Que grande 
honra que foi conhecer todos os artistas incríveis na Eurovisão e 
vê-los a deslumbrar com as suas performances. Sei que as meni-
nas e eu desfrutámos de cada segundo e estamos muito gratas por 
tudo e a todos. Vou fazer uma nova publicação para agradecer a 
cada pessoa da nossa equipa que tornaram tudo inesquecível, mas 
por agora…. a PORTUGAL: Obrigada pelo apoio & carinho. Foi 
mesmo inacreditável sentir que, no palco, não estávamos 6 – es-
tava 1 país inteiro!! OBRIGADA!!!”

NOVO AMOR 
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Kourtney Kardashian e Travis Barker partilharam com os fãs as fotografias do casamento 
civil que celebraram no último domingo (15). Um mês depois de uma festa de casamento 
sem validade legal em Las Vegas, o par subiu ao altar numa cerimónia realizada em Santa 
Bárbara, na Califórnia. A avó da noiva e o pai do noivo foram as testemunhas.
As imagens, a preto e branco, mostram o casal no exterior do tribunal onde a relação foi 
oficializada. Kourtney usou um vestido branco curto justo ao corpo, com alças finas e um 
detalhe de pedras por baixo do decote. Rematou o look com um véu no cabelo apanhado, 
sapatos de salto alto pretos e luvas de renda sem dedos. Já Travis optou por um fato com-
pletamente preto e óculos de sol. 
Kourtney Kardashian e Travis Bar-
ker ficaram noivos em outubro de 
2021. Este é o primeiro casamen-
to da socialite, que tem três filhos 
com Scott Disick: Mason, de 12 
anos, Penelope, de 9, e Reign de 
7. Travis Barker casa-se agora pela 
terceira vez e também tem dois 
filhos biológicos de relações ante-
riores: Landon, de 18 anos, e Ala-
bama, de 16. Considera-se ainda 
pai de Aitana Cecilia, de 23, filha 
biológica da segunda mulher que 
teve de outra relação.

CASADOS!   

Helena Costa está apaixonada e feliz. A atriz usou as 
redes sociais para confirmar que iniciou uma nova 
relação, partilhando uma fotografia em que mostra a 
sua sombra ao lado da sombra do namorado. 
“Quando conheces alguém com a mesma vibração 
que tu…”, escreveu na legenda, dando a entender 
que o par está em sintonia. Não divulga, no entanto, 
a identidade ou rosto do homem que a conquistou. 
As reações a esta publicação foram imediatas, com 
amigos, fãs e seguidores da atriz a desejarem felici-
dades ao casal. De lembrar que o ano passado Helena 
Costa anunciou o fim do casamento com Frederi-
co Formigal, com quem teve duas filhas, as gémeas 
Mercedes e Maria do Mar, de dois anos e meio.

Bob Mackie, de 82 anos, não ficou agradado por Kim Kar-
dashian ter usado um vestido icónico de Marilyn Monroe na 
MET Gala deste ano. O estilista, que aos 23 anos fez o esboço 
desta peça que foi criada por Jean Louis, criticou o facto de ter 
sido permitido à socialite vestir a peça para o evento. “Foi um 
grande erro”, disse ao “Entertainment Weekly”. 
“[A Marilyn] era uma deusa. Uma deusa louca, mas ainda 
assim uma deusa. Era simplesmente fabulosa. Ninguém fo-
tografava como ela. E o vestido foi feito para ela. Desenhado 
para ela. Mais ninguém deveria ser visto naquele vestido”, 
explica, destacando o valor simbólico da criação que foi usa-
da no 45.º aniversário de John F. Kennedy, no qual a falecida 
atriz protagonizou um momento sedutor ao cantar os para-
béns ao antigo Presidente. Marilyn morreu três meses depois 
disso. 
De lembrar que Kim Kardashian afirmou ter perdido sete 
quilos em três semanas para conseguir vestir esta peça, o que 
aumentou a indignação de alguns especialistas em moda.
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“Mãe Natureza”. Desabrochar. Créditos: Cristina Da Costa Que haja amor, por onde a gente flor.  Créditos: Madalena Balça

Green monastery at Mono Cliff Provincial Park.  Créditos: @fanow

OLHAR COM OLHOS DE VER

Sapatos azuis perdidos.  Créditos: Manuel DaCosta
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PORTUGUESES 

IMIGRAÇÃO 

SATURNIA 

VIAGEM 

NAVIO

COMBOIO 

AVIÃO 

COMUNIDADE 

ENTREVISTA 

JORNAL

CONQUISTA 

CHEGADA 

FAMÍLIA 

FUTURO 

RAÍZES

 B H L P D I R E I T O S U S F
 Z K T S Z O M U L H E R H P O
 E A A K P G B M S R K D O S Ã
 D D E F E S A F H C G E O I Ç
  I N T E R R U P Ç Ã O C O C E
 V O U N Z B B Q F R R I V O T
 A M L U J O X T Y H K S O L O
 R M O V I M E N T O S Ã L O R
 G A R G U M E N T O S O U G P
 O X A I D J S V G W N P N I D
 Q N U M E D I C I N A F T A P
 B F Y I X G O A Z R Z L Á N O
 T F N G P C V D R A B O R T O
 O W V D H I U Q U W C C I C N
 F A M Í L I A L T E X K A P S

O objetivo do jogo é a 
colocação de números 
de 1 a 9 em cada um dos 
quadrados vazios numa 
grade de 9×9, consti-
tuída por 3×3 subgra-
des chamadas regiões. 
O quebra-cabeça con-
tém algumas pistas 
iniciais. Cada coluna, 
linha e região só pode 
ter um número de cada 
um dos 1 a 9. Resol-
ver o problema requer 
apenas raciocínio lógi-
co e algum tempo.
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Culinária por Rosa Bandeira

Caça palavras

SudokuPalavras cruzadas

1. Peça ou conjunto de peças de vestir; 
traje

2. Recipiente geralmente cilíndrico, usa-
do para beber

3. Estado do que é anômalo; anormalida-
de, irregularidade

4. Forma de aflição ou sofrimento agudo, 
de origem física ou moral

5. Diz-se de ou pessoa que busca o sofri-
mento, a humilhação

6. Ter veneração por (alguém ou algo); 
ter grande apreço por; reverenciar

7. Canto solene em honra da pátria e/ou 
de seus defensores

8. Órgão do olfato, constitui a parte ini-

cial das vias respiratórias
9. Aquilo que possui baixa temperatura
10. Indicação da dose adequada de um 

medicamento
11. Interrupção de uma atividade ou tra-

balho, para descanso
12. Arma portátil de cano comprido; espé-

cie de carabina
13. Belo, bonito; prazeroso de se contem-

plar, de se apreciar
14. Parte do fogão onde se assam os ali-

mentos
15. Peça (de barro cozido, pedra, metal, 

etc.) usada na cobertura de edifícios

Jogo das 10 diferenças

Ingredientes

Modo de preparação: 

• 500 grs carne de porco 
• 300grs de amêijoa
• 1 chouriço
• 400 grs de batata cortadas às rodelas 
• 1 pimento vermelho
• 2 cebolas
• 4 dentes de alho

• 200 ml de vinho branco
• 30ml de azeite 
• 2 colheres de massa de pimentão
• Coentros 
• 1 colher de colorau
• 1 folha de louro
• Sal e pimenta

A carne de porco deve ficar marinada du-
rante dois horas, no vinho branco,  dois 
dentes de alho esmagados, uma folha de 
louro, uma cebola cortada em quartos e 
duas colheres de massa de pimentão, sal e 
pimenta a gosto.
Refogar uma cebola cortada em meia luas, 
dois dentes de alho e o chouriço cortado 
às rodelas. 
Fritar a carne de porco  no refogado an-
terior.   Colocar tudo na cataplana, polvi-

lhar com o colorau e colocar as batatas às 
rodelas. 
Fechar a cataplana e cozinhar em lume 
brando durante 20 minutos. Podem mexer 
a cataplana enquanto fechada.
Acrescentar as amêijoas, e deixar cozinhar 
durante 8 minutos. Polvilhar com coen-
tros e servir.
Bom apetite!
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Cataplana de
porco e amêijoas
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A Viana Roofing & Sheetmetal 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, benecios, 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.

JUNTE-SE À EQUIPA DA VIANA ROOFING

v i a n a r o o f i n g . c o m

ROOFING SOLUTIONS YOU CAN TRUST

Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Diplomacia e tato são qualidades 
que não lhe faltam, agora que Vénus 

transita pela sua Casa I, relativa ao Eu. Apro-
veite para conduzir um assunto delicado ou 
ultrapassar uma pequena desavença. A sua 
vida amorosa poderá ganhar novo fôlego 
mercê da redobrada intensidade e paixão que 
deixa transparecer.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Este é um tempo de convívio, pro-
cure os seus amigos e não fique só, 

partilhe a sua vida com os outros mesmo 
que estes tenham ideais diferentes dos seus. 
Exponha os problemas e verá que no debate 
de ideias, poderá encontrar as respostas e 
soluções de que precisa, pois, várias cabe-
ças pensam melhor do que uma só.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Talvez seja altura para uma decisão 
drástica, para cortar com tudo o 

que lhe é prejudicial fisicamente. Nesta al-
tura você poderá também afinar novos mé-
todos de trabalho e ganhar, assim, maior 
eficiência. Não receie empenhar-se em tal 
tarefa e aproveite a energia que o Sol lhe 
empresta esta semana.

TOURO 21/04 A 20/05

Aproveite esta semana para concre-
tizar um plano financeiro. Depois de 

tudo analisado e bem ponderado será a boa 
altura para pôr o seu projeto em prática. Nesta 
fase, deverá ter um forte sentido dos valores 
quer sejam materiais, intelectuais ou espiri-
tuais. Conseguirá com mais facilidade exer-
cer um diálogo com os outros quer a nível das 
ideias quer no campo dos negócios e dinheiro.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Nesta altura irá sentir um fervilhar 
de ideias e projetos. Esta é uma boa 

altura para procurar fazer um aprofunda-
mento intelectual, dirigido a uma expansão 
de conhecimento não só de si como, e prin-
cipalmente, de tudo o que está à sua volta. 
Também no campo filosófico irá sentir maior 
necessidade de expansão dos seus conheci-
mentos.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

O sucesso no campo profissional 
está a bater-lhe à porta; esta é, pois, 

uma excelente altura para concretizar pla-
nos e tomar iniciativas. Procure adotar uma 
postura de espírito de equipa, consentindo a 
ajuda de terceiros, de modo a evitar proble-
mas que mais tarde o impeçam de se realizar 
individualmente.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Durante este período sentirá me-
nos paciência para a execução de 

trabalhos rotineiros e repetitivos e procu-
rará ocupações mais ativas e com maior 
iniciativa. No trabalho poderá ter alguns 
conflitos com superiores ou subordinados 
pois achará que eles ou não lhe reconhe-
cem o devido valor ou não acompanham o 
seu ritmo.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O seu quotidiano parecer-lhe-á 
nesta altura mais harmónico, e os 

seus relacionamentos mais fáceis, ligeiros e 
agradáveis. Atravessa um bom período para 
o diálogo e a comunicação, o que também 
é válido para os relacionamentos amorosos. 
Um calmo passeio a dois e uma boa conver-
sa poderão ser agora bastante agradáveis.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Poderá ter alguma tendência, nes-
ta fase, para impor aos outros as 

suas crenças religiosas ou a sua maneira de 
ver a vida. Lembre-se de que cada pessoa 
tem o direito de se orientar pelas suas pró-
prias ideias. Tenha ainda especial cuidado 
ao lidar com todos os assuntos que envol-
vam a Lei ou a fiscalidade.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Este é um momento para se reorga-
nizar interiormente. Poderá sentir-

-se pessimista e depressivo/a. Os seus sen-
timentos poderão oscilar entre os extremos 
do otimismo e do pessimismo. Tente não se 
apegar tanto às experiências negativas. Viva 
o que tem de bom e tente dominar os pensa-
mentos negativos em relação ao futuro.

PEIXES 20/02 A 20/03

Com Marte a transitar na sua Casa 
I sentirá uma grande força interior. 

Será um período muito positivo na sua vida 
e fisicamente a sua energia será excecional. 
Aproveite-a para dar solução a problemas 
pendentes e meta-se a fazer novos projetos 
em que se sinta realizado/a e liberto/a se-
guindo as suas ideias com firmeza e inde-
pendência.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

A energia quase inesgotável de que 
dispõe nesta altura, irá agora ser 
dispersa por várias atividades, sen-

do provável que se interesse por várias coisas 
ao mesmo tempo. Procure ter maior diplo-
macia nos seus contactos pessoais, o que 
evitará atritos inúteis e até prejudiciais.
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AMI GU  DI  M AC AU C LU B
(T ORO N T O)

 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

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

 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

Abrigo & LusoGolf’s Fundrai-
sing event
24th annual Golf Fundraising Event 

Lebovic Golf Club, 14020 Leslie Street, Auro-
ra - ON  
May 28th, 2022
08:00 am (every 15 minutes by foursomes) 
Tel: 905-927 4099

First Portuguese Canadian 
Cultural Centre
60 Caledonia Rd, Toronto , 5 de junho
Festival de Verão está de volta! Orgulho-
sos de anunciar o retorno do nosso incrível 
Festival de Verão. Porco no espeto, sardi-
nhas, caldo verde, música, castelo insuflá-
vel, pinturas faciais, balões... e muito mais.
Informações: 416-531-9971

A.M. Barcelos 
Summer Festival 
Madeira Park - Highway 48, 3.5 km Noth 
of Ravinshoe Rd.   18 e 19 de junho
A Associação Migrante Barcelos vem com 
toda a satisfação informar que o Summer Fes-
tival vai voltar. Para mais informações favor 
contactar 647-949-1390/ 416-831-8251 / 647-
303-4148

Casa dos Açores do Ontário
14th Annual Golf Tournmanet

15731 Regional Road 50 Bolton, ON
12 de junho, às 11 am.
Casa dos Açores do Ontário will be holding 
their annual Golf Tournament on Tuesday 
July 12th, 2022. A donation will be made 
to the Cancer Society in honour of one of 
the founding Committee members Mr. José 

Porto. Raffle prizes include tickets to upco-
ming concerts and many other great pri-
zes. Please contact me at caopresidente@
gmail.com for registration forms.

Canadian Madeira Club
59th Anniversary
1621 Dupont St, Toronto, ON, Canada
28 de maio, às 7 pm.
Interessados favor contactar: (416) 533-2401 
ou pelo e-mail: general@casadamadeira.ca

PW2022 Tribute to the Pioneers
High Park, 1873 Bloor St. W., Toronto, ON, 
5 de junho, às 11 am.
Organized by Alliance of Portuguese Clubs 
and Associations of Ontario Portuguese 
Pioneer Monument

JUNTE-SE À EQUIPA DA VIANA ROOFING

Procura homens e mulheres para traba-
lharem para uma organização progressi-
va 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.

JOIN THE VIANA ROOFING TEAM 

We are looking for a few good men and 
women to work for a progressive or-
ganization where pride in quality work-
manship is paramount. If you have what 
it takes, you will be compensated with 
good wages, benefits, pension plans and 
safety measures to ensure your protec-
tion.
viana1984@gmail.com ou 416-763-2664

Auto Illusions offers 3 job positions: 
Auto-motive technician, mechanic or 
even apprentice. 4 to 5 years of expe-
rience. Also needs a driver to pick up and 
drop off vehicles. Call Paula or Bruno: 
416.636.3738

Sweetie Pie Bakery is looking for people 
with experience in working in a commer-
cial bakery environment.
Duties would include: Rolling dough, mi-
xing dough, mixing cookie dough, scoo-
ping cookies & assembly of pies. Salary: 
$16.00-$17.00 per hour.
Cesario: cesario@mysweetiepie.ca 
647-245-3301

Pessoa para trabalhar em escritório e  
atendimento de clientes  ao balcão,  ramo 
materiais de construção,  tem que  falar 
inglês, experiencia não necessária, da-
mos formação.
Por favor contactar Dino ou João   416 
652 7330

Empresa de limpeza está a recrutar para 
duas vagas full-time na área de Kitche-
ner/Waterloo. As vagas são para o turno 
da manhã e turno da tarde. 
Contactar: Roberto 226-220-0189

Looking for Skilled Labor for Watermain 
& Sewer Company with 5+ years of ex-
perience. Full-Time Employment. Salary 
is based on experience. Hardworking, 
reliable and Eager to work extra hours 
when needed. If interested:  905-832-7615 
or oak.con@rogers.com

Agenda comunitária Classificados

Victoria Day 
Fireworks
Canada’s Wonderland will present its spectacular fireworks display when the Park closes at 10:00 pm (weather permitting). For approxi-
mately 15 minutes, you’ll witness more than 6,000 colourful explosions, reaching heights of over 800 feet, which is sure to ignite thrills for 
guests of all ages.

Sunday, May 22, 2022 at 10:00 PM – 10:15 PM

Capoeira Bamba Toronto, (@bamabtoronto) will teach participants the basic funda-
mentals of South African Beats and Capoeira! While these workshops are open to all, 
some movements in the Capoeira workshop may be challenging to those with limited 
mobility. This program is for ALL ages.

FREE in-person Outdoor
Sunday Workshops at Downsview Park / Orchard Pavillion

Sunday, May 22 - 11:00 AM – 2:00 PM at 70 Canuck Ave, Toronto, ON M3K 2C5 



* Offer valid from January 5th, 2022 to January 3rd, 2023. $1,000 bonus available to be applied to reduce purchase price or down payment, with purchase or lease (OAC) of eligible new Chevrolet, Buick, GMC and Cadillac vehicles. $1,000 bonus is manufacturer-to-consumer (tax inclusive). Discount available only once to 
each eligible individual for a single vehicle purchase or lease. Valid Canadian driver’s license is required. Proof of status is required. Permanent Residents are eligible if their arrival date was in 2019 or later. Temporary Foreign Worker must be valid at the time of purchase. Please see dealer for details. This offer may not be 
redeemed for cash and may not be combined with certain other consumer incentives. Certain limitations and conditions apply. Void where prohibited. General Motors of Canada Company reserves the right to amend, modify or terminate this program, in whole or in part, at any time without prior notice

Welcome to
CANADA

Start exploring with 
a $1000 bonus

towards the purchase or lease of an eligible 
new Chevrolet, Buick, GMC or Cadillac vehicle.*

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



Just Listed 
154 Rustic Rd (Lawrence & Culford)

Dunville
2701 Lakeshore Rd

Beautifully presented, custom built in 
2017 - 4 bed, 2 bath bungalow on 204’ x 
187’ lot w/ gorgeous views of lake erie. 
Great curb appeal w/ attached garage, 
steel roof, & tasteful landscaping. The 
flowing, oc interior layout is highlight-
ed by hardwood floors, custom eat in 
kitchen, living room w/ vaulted ceilings 
& fp, primary bed w/ chic ensuite, 2 ad-
ditional mf beds, 4 pc bath, & partially 
finished basement w/ rec rm.

SOLD

DANIELA DE MEDEIROS
Sales Representative 

danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

GARY FRAGA
Realtor® SRES® 

garyfragarealestate.com
416-885-1752

RUI RAMOS 
Sales Representative 

ruiramos.ca
416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
Sales Representative 
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

soldbygil.com 
416-427-7645

GILBERT 
LOPES

Sales Representative 

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  836 Dundas St W (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave W  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Virtual Tour: 154 Rustic.ca 
Asking $1,377,700. Contemporary 
home located on a desirable street. 
Features white oak hardwood floor 
throughout and a open concept, func-
tional layout. Updated baths and 3 
bedrooms on the upper level. Sun-filled 
stunning kitchen with waterfall quartz 
counters, custom glass wine cabine-
try, and walkout to the oversized deck. 
Professionally landscaped. Solid-block 
two-car garage with plenty of parking. 
Basement apartment  with separate en-
trance. 

Floor plans , survey and neighbourhood 
report available upon request!

Eglinton & Dufferin

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

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

Jane & Wilson

Aluga-se a primeira e segundo andar 
com três quartos de cama e uma casa 
de banho. Quintal privado e estacio-
namento para dois carros.  Localizado 
perto de trânsito, lojas e mais. $2650 
por mês, utilidades incluídas.  Liga hoje 
para mais informações.  

Eglinton & Caledonia

Vende-se apartamento com 1 quarto 
e 1 casa-de-banho. Estacionamento e 
zona de arrumação. Tem acesso a pis-
cina, sala de festas e ginásio. Perto do 
futuro Eglinton LRT, lojas, restaurantes 
e muito mais.

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

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

Scarlett & Eglinton

Semi-detached, 3 bedrooms – 3 upgra-
ted baths, finished basement, harwood 
floors & fenced yard. Close to schools

Mississauga Keele & St. Clair

Casa semi-detached com três quartos 
e três casas-de-banho numa área com 
muita procura - Keele e St. Clair - num 
círculo privado pequeno. Perto de es-
colas, parques, transportes públicos e 
muito mais. 

Dufferin & Eglinton

ASSIGNMENT SALE localizado na 
área de Dufferin e Eglinton.  Aparta-
mento no primeiro andar com 885 sqft, 
3 quartos, 2 casas-de-banho e um lu-
gar de estacionamento. Estima-se que 
a sua construção esteja concluída em 
Outubro de 2022. Para mais informa-
ções, contacte-me. 

LEASED

SOLD

SOLD     

$416,000 OVER ASKING!
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Tel. 416-531-1146
Toll Free 1-888-843-4721

OUR TEAM
IS READY TO
SERVE YOU.

PATRICK G. VIEIRA
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