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MILÉNIO |  EDITORIAL

A cidade de Toronto tem-se desenvolvido 
e tornou-se na 4º maior cidade do Norte 
da América. Este crescimento deve-se à 
imigração consistente ou à aceitação dos 
refugiados, o que criou uma metrópole 
que abrange vários bairros que, em mui-
tos casos, estão divididos por barreiras 
baseadas na etnicidade ou na riqueza. 

Por muito que as pessoas celebrem o 
caldeirão criado pela proclamação 
de que Toronto e a GTA representam 

todos os países do mundo, a atitude dos 
Nimby em muitas áreas comprova os vários 
sinais de que esta não é uma situação ideal. 
Os parques dos bairros são um bom exemplo 
disto. Estas áreas, numa cidade considerada 
como das maiores do mundo, providencia 
descanso para as pessoas que vivem em cai-
xas de cimento sem espaços verdes. 

Parques que costumavam ser utilizados 
para eventos culturais são agora feudos 
protegidos para os residentes locais, cuja 
principal atividade praticada é a recolha 
dos dejetos dos animais. É compreensível 
que os bairros desenvolvam as suas pró-
prias características, mas não que o façam a 
custo do isolamento de outros que também 
querem disfrutar. As Associações de Bair-
ros, que controlam ferozmente tudo o que 
se passa nas suas áreas, ganharam poder 
político, e essencialmente tornaram-se os 
governadores dessas áreas, criando cida-
des dentro de cidades. 

No desenvolvimento de Toronto, outro 
aspeto a considerar é o envolvimento em-
presarial e político com a criação dos BIA 
(Áreas de Melhoramento Económico). Es-
tes BIA são extensões comerciais dos Nim-
by que isolam politicamente os bairros, sob 
o pretexto de melhorar as áreas que repre-
sentam. Em muitos casos, os BIA são con-
trolados por indivíduos egoístas que usam 
essas áreas para lucro próprio, ao custo de 
outros negócios que financiam estas or-
ganizações com os seus impostos. Os BIA 
autointitulam-se, por exemplo, de China-
town, Corso Italia, Little Italy, Little India, 
Greektown, Koreatown, Little Jamaica, Li-

ttle Portugal e Roncesvalles. Eu questiono 
se estes nomes (little) são pessoas inclusi-
vas ou um sinal do tipo de indivíduos de-
signados para essa área. Toronto é uma das 
cidades mais culturais do mundo. Em 2016, 
51.5% dos residentes da cidade pertenciam 
a uma minoria visível. A separação por et-
nias é uma tendência que está a crescer e 
que não irá contribuir para o crescimento 
inclusivo de Toronto. 

Os BIA são compostos por empresários 
e proprietários com a missão de trabalhar 
em conjunto para criar um bairro vibran-
te, bem-sucedido comercialmente e fisica-
mente melhorado. Muitas áreas têm pros-
perado sob este sistema, mas outras têm-se 
enfraquecido devido à liderança medíocre. 
Está na altura de pararmos o controlo a 
longo prazo destas áreas por indivíduos que 
apenas têm interesses pessoais na pertença 
e liderança destas organizações. 

A criação de cidades habitáveis deveria 
ser uma prioridade para todos, sem cria-
rem divisão e áreas exclusivas.

Vamos todos dar-nos bem. 

*Business Improvement Area
**Abreviation: “Not In My Back Yard” 

BIA’S* PARA OS NIMBY’S**

Manuel DaCosta
Editorial

Toronto has grown to become the 4th 
largest city in North America. This 
growth is the result of consistent im-
migration or refugee acceptance, crea-
ting a metropolis encompassing many 
neighbourhoods which in many cases 
are divided by boundaries based on 
ethnicities or how rich you are. 

As much as people celebrate the cul-
tural cauldron created by proclai-
ming that Toronto and GTA repre-

sent every country in the world, there are 
many signs that all is not ideal because of 
the Nimby attitudes in many areas. Nei-
ghbourhood parks are an example of this. 
These areas in a City considered to be 
one of the greatest in the world, provide 
a respite for people who live in concrete 
boxes without any greenery. 

Parks which used to be used for cultu-
ral events for all are now protected fief-
doms for only area residents where the 
main activity is picking up dog poop. It is 

understandable that neighbourhoods de-
velop their own characteristics but not at 
a cost that alienates others who want to 
use it. Neighbourhood Associations whi-
ch fiercely control everything that goes 
on within their areas have become politi-
cally powerful, essentially becoming go-
vernors of those areas and creating cities 
within cities. 

Another aspect of political and busi-
ness involvement in the development of 
Toronto has been the creation of BIA’s 
(Business Improvement Areas). These 
BIA’s are the commercial extensions of 
the residential Nimby’s politically iso-
lating neighbourhood in the guise of 
improving the areas they represent. In 
many cases, BIA’s are controlled by sel-
f-serving individuals who use the areas 
for profiting at the cost of many other bu-
sinesses who finance these organizations 
with their taxes. The BIA’s give themsel-
ves names such as Chinatown, Corso Ita-
lia, Little Italy, Little India, Greektown, 
Koreatown, Little Jamaica, Little Portu-

gal and Roncesvalles. I question whether 
this (little) names are people inclusive or 
sign of the type of individual designed for 
the area. Toronto is one of the most cul-
tural cities in the world. In 2016, 51.5% 
of the residents in the City proper belon-
ged to a visible minority. Separation by 
ethnicities is a growing trend which will 
not contribute to the inclusive growth of 
Toronto. 

BIA’s are made up of businesses and 
property owners whose mission is de-
dicated to working together to create a 
vibrant and commercially successful and 
physically improved neighbourhood. 
Many areas have flourished under this 
system, but others have languished un-
der mediocre leadership. It’s time to stop 
lifelong control of these areas by indivi-
duals who only have self-interests in be-
longing or leading these organizations. 

Creating livable cities should be a prio-
rity for all without creating division and 
exclusive areas. 

Let’s all get along.

BIA’s FOR NIMBY’S
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Gardening, getting your hands on the 
ground, have the pleasure of seeing what 
you sowed to grow. Harvesting, enjoying 
the taste and beauty of nature ... these will, 
for many, be more than sufficient motiva-
tions to actively participate in the events 
promoted or encouraged by the Toronto 
Community Garden Network. In this edi-
tion of Milénio Stadium we will introduce 
you to this institution that can be a useful 
partner for those who want to live their li-
ves closer to nature and much healthier.

Milénio Stadium: What is and what does 
the Toronto Community Garden Network 
(TCGN)? 
Rhonda Teitel-Payne: TCGN is currently 
a project of Toronto Urban Growers, a ne-
twork of urban growers, businesses and 
organizations that all focus on growing 
food in the city. We help growers share 
knowledge with each other, gain access to 
resources such as space to grow and fun-
ding and work for supportive policies.

MS: How long does TCGN exist? 
RTP: Since 1999.

MS: How does the city people react to your 
work regarding the creation and conser-
vation of “green spaces”? 
RTP: We have had great support from some 
city staff, mainly from Toronto Public Health 
and the Environment and Energy division. 
They produce guidebooks, provide informa-
tion and help us resolve issues as they come 
up. They really understand the importance 

of community gardens for Toronto residen-
ts who live in high-density neighbourhoods 
with little access to green space. 
Toronto Parks, Forestry and Recreation 
also runs allotment gardens and a commu-
nity garden program that provides garden 
space for people who may not have any 
where they live. 

MS: How does the TCGN contributes to im-
prove the Torontonians quality of life and 
what’s the importance they give to green 
spaces? 
RTP: By helping people gain knowledge 
and resources to grow food and organize 
a community group, TCGN accomplishes 
many goals for the City of Toronto and its 
residents. Active community gardeners 
create more green spaces that are acces-
sible to everyone (including marginalized 
people who may not feel welcome in other 
spaces). Gardeners feel more healthy as 
they become more physically active, eat 
more nutritious food and feel less isolated. 
Many gardeners talk about how important 
it is to their physical and mental health to 
“get out of the four walls” and work in a 
safe, natural environment with others. We 
answer questions from people who want 
to grow food but don’t know how to find 
space for growing and don’t know where 
to find information. 

MS: What does the TCGN do to elevate 
the Torontonians level of civic and moral 
consciousness towards the importance of 
green spaces in the city? 

RTP: When residents are involved in gar-
dening, they learn about the importance of 
caring for land and water. Through small 
actions in a community garden, they feel 
they can take action on larger environ-
mental issues such as climate change and 
waste reduction. When residents partici-
pate in running a community garden, they 
learn organizational skills that they can use 
in other contexts, such as employment or 
community organizing. 

MS: What is the age group that participa-
tes/contributes to the TCGN’s Social Ob-
ject? 
RTP: All ages! For instance, Black Creek 
Community Farm has a Moms and Kids 
garden program that creates a space for 
mothers to garden with toddlers. There are 
many garden programs across the city for 
children, youth, adults and seniors. Garde-
ning is particularly good for seniors becau-
se it is gentle exercise and there are adap-
tive tools and raised beds for people with 
mobility issues.

MS: Has it been an easy task to properly 
maintain the green spaces? 
RTP: It depends entirely on the garden 
group. Some groups are very good at kee-
ping people involved even during the hot 
summer months when there isn’t much 
to do but pull weeds! Some gardens plant 
flowers that don’t provide food for people 
but attract pollinators and make the gar-
den space attractive. The gardeners must 

be committed to be active throughout the 
entire growing season. 

MS: The city of Toronto continues to grow. 
How will TCGN keep pace? 

RTP: We are looking at all of the different 
kinds of places where people can start 
gardens – balconies, rooftops, containers 
and small spaces that can’t be used for 
other purposes. It’s exciting that many of 
Toronto’s newly arrived residents are ex-
perienced gardeners in their countries of 
origin, and they bring so much knowledge 
and passion for growing and sharing food. 
We’re finding out how many food plants 
from around the world grow really well in 
Toronto! We’re also starting to build rela-
tionships with Indigenous growers who 
have cultural knowledge of growing food 
and medicine on this land for thousands of 
years. We have a lot to learn from them!

MS: What plans does TCGN has to the city 
of Toronto in the short term?

RTP: The City of Toronto will declare the 
third annual Urban Agriculture Week Sep-
tember 14-22, 2019. This is an opportuni-
ty to celebrate Toronto-grown food and 
the people who grow it through 9 days of 
events across the city, including the Best in 
GrowTO Contest and the GrowRiceTO Fes-
tival. For more information, see https://
uaweekto.wordpress.com/. Events will be 
posted at the end of July.

Jorge Eurico/MS

Toronto Community Garden Network 

“To learn the importance of caring
for land and water”
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Toronto tem 82 BIA que representam 
mais de 20,000 comerciantes - é a maior 
concentração de Business Improvement 
Areas (BIA) da América do Norte. Ao todo 
geram uma receita superior a $10,000,000 
que é aplicada no embelezamento das 
ruas e passeios, na realização de festi-
vais de rua, em campanhas públicas de 
limpeza e de prevenção de crime. 

No verão, os espaços verdes registam 
uma grande procura e embora a ma-
nutenção seja da responsabilidade 

da Câmara Municipal de Toronto, as BIA’s 
funcionam como uma espécie de interme-

diário entre poder municipal e cidadãos. 
Uma BIA pode representar entre 50 a 2,000 
pequenos comerciantes e a área de negó-
cios é bastante variada, vai desde a indús-
tria leve ao entretenimento. 

AnaBela Taborda é BIA do Little Portu-
gal desde 2014 e diz que para já a grande 
prioridade é a unificação. “Agora repre-
sento uma área maior com cerca de 2 km e 
300 metros. Temos alguns problemas com 
graffitis e às vezes até pintam os próprios 
vidros das lojas. Remover um graffiti pode 
custar cerca de $600. Temos também pro-
blemas com os passeios que são mais es-
treitos e por isso não conseguimos plantar 

árvores porque quando elas crescem aca-
bam por incomodar”, contou ao Milénio 
Stadium.

Com um orçamento anual de $317,000, 
esta BIA representa 274 propriedades e 
cerca de 312 negócios, sendo que cada um 
deles contribui com um imposto que varia 
entre os $600 e os $900 num ano, consoan-
te o valor da propriedade. Até agora o Galo 
de Barcelos era o símbolo que identificava 
a área, mas em agosto a BIA deverá ter um 
novo símbolo. “Vamos manter a identida-
de portuguesa; atrair mais comerciantes e 
atualizar a informação das duas áreas que 
agora passam a estar concentradas numa 

única BIA. Estamos a receber propostas e 
até final de agosto devemos ter uma nova 
imagem”, informou. 

A BIA representa um único espaço verde - 
a St. Clarens Parkette, junto à Igreja de San-
ta Helena, na Dundas Street West. “Vamos 
tentar incluir plantas nativas na nossa área, 
mas nós só podemos fazer sugestões porque 
os espaços verdes são da responsabilidade 
da autarquia. Por exemplo, já solicitei mais 
caixotes do lixo, mas nem sempre a largura 
dos passeios o permite. De uma forma ge-
ral tentamos manter estes espaços limpos, 
atrativos, confortáveis e seguros”, adiantou.

Joana Leal/MS

BIA Little Portugal
com orçamento anual de $317,000

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

C
ré

di
to

s:
 B

IA
 L

itt
le

 P
or

tu
ga

l

28 de junho a 4 de julho de 20194 www.mileniostadium.comMILÉNIO |  CAPA



Toronto aposta em repuxos de água

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1

 Toll Free:  1 .877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com

Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM

Happy

Canada
Day

A cidade de Toronto é responsável pela manutenção 
de cerca de 1600 parques, com 3 milhões de árvores 
e cerca de 670 espaços recreativos que incluem pisci-
nas, campos de golfe e pistas de patinagem. 

As piscinas apresentam custos elevados de manuten-
ção e a autarquia está a apostar em repuxos de água 
dentro dos parques naturais. O Bert Robinson Park 

conta, a partir de agora, com um repuxo de água. Locali-
zado no 400 da Caledonia Road, este parque tem cerca de 
2,1 hectares, campos de basquetebol e de futebol e área de 
baloiços e escorregas. 

“Este parque estava a precisar de alguma atenção e de 
algum carinho e houve um apelo da comunidade para que 
houvesse uma revitalização. Já existia uma daquelas pisci-
nas pequenas, mas agora a cidade está a tentar transformar 
essas piscinas em repuxos de água por vários motivos: as 
crianças acham mais divertido; pode estar aberto mais ho-
ras; torna-se mais económico porque requer menos água e 
porque não precisa de salva-vidas”, disse Ana Bailão, em 
declarações ao Milénio Stadium, na inauguração do repuxo 
de água do Bert Robinson Park, na Caledonia Road. 

Com verões cada vez mais quentes, agora as crianças 
vão poder refrescar-se diariamente entre as 9 am e as 8:30 
pm. “Acho que as pessoas estão cada vez mais ativas, ten-
tam ter um estilo de vida saudável e gostam de desfrutar 
dos espaços verdes públicos.  A nossa população continua 

a aumentar e nós como poder municipal temos de res-
ponder às suas necessidades e daí que a manutenção e o 
melhoramento destes espaços seja uma das nossas grandes 
prioridades”, explicou Bailão.

O parque convida à interação de várias gerações e alguns 
dos moradores da área são portugueses. Maria Dias tem 67 
anos e seis netas. “O meu marido agora está reformado e 
quando o tempo permite gostamos de vir passear até ao 
parque com as nossas netas. Assim não estamos sempre 
em casa e apanhamos ar puro. Estes repuxos de água são 
uma grande ideia porque este parque é frequentado por 
muitas famílias”, avançou ao nosso jornal.

John Pittman tem um filho e mora relativamente pró-
ximo do parque. “Temos um outro parque mais próximo 
da nossa casa, mas ele não tem repuxo de água. Acho que 
a partir de agora vamos passar a vir sempre cá porque é 
excelente para o nosso filho brincar. Esta área é muito 
amigável e as crianças podem brincar de uma forma com-
pletamente segura”, disse.

Ao todo a cidade tem cerca de 134 repuxos de água e em 
breve Davenport vai beneficiar de outras inaugurações. 
“Em julho vamos inaugurar outro repuxo de água no Mc-
Gregor Park; em setembro vamos inaugurar o Pessoa Park; 
no Dufferin Grove a reabilitação da pista de patinagem vai 
custar $4,000,000 e no Dia do Canadá vamos inaugurar a 
requalificação do parque infantil do Earlscourt Park - estão 
todos convidados para o barbecue à 1 pm”, informou.

Joana Leal/MS

Friends of Trinity
Criada em 2001, a Friends of Trinity é uma associa-

ção composta por um grupo de voluntários que tra-
balha para melhorar e manter o espaço verde, as ati-
vidades culturais e recreativas do Trinity Bellwoods 
Park, localizado no 790 da Queen St. West. 

Carolin Wong é voluntária da Friends of Trinity 
há cerca de 14 anos e em entrevista ao Milénio Sta-
dium falou-nos sobre as principais atividades que a 
associação desenvolve. “Quando vivemos numa ci-
dade precisamos de espaços verdes e a verdade é que 
muito dificilmente eles vão aumentar em Toronto. 
Nós temos mais de 3,000 atividades no nosso parque 
e tentamos fazer algum lobby junto do poder muni-
cipal - a autarquia ouve-nos e consulta-nos mas a 
decisão final é deles”, referiu.

Um dos programas mais populares do Trinity é a 
adoção de árvores. Durante quatro anos cada um dos 
adotantes pode acompanhar o crescimento de uma 
árvore e sentir que de certa forma contribuiu para 
melhorar o meio ambiente. O programa surgiu em 
2006 e já foi replicado por outros parques da cidade. 

O Trinity tem ainda uma Greenhouse, uma espécie 
de estufa onde encontramos várias plantas de todos 
os tipos e um Farmer’s Market que tenta incentivar o 
consumo de produtos orgânicos. “Eu estou sobretudo 
envolvida com o Farmer’s Market. Estamos abertos 
de maio a outubro, entre as 15h e as 19h, e todos os 
nossos produtos têm origem em Ontário. Tentamos 
educar as pessoas para a necessidade de consumir 
produtos saudáveis e frescos em vez de produtos pro-
cessados. Eu sou a favor da taxa sob a emissão de dió-
xido de carbono, mas acho que temos muito mais a 
fazer como sociedade”, contou Carolin.

Joana Leal/MS
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Os parques são verdadeiros pulmões da cidade. Têm a nobre missão de tentar ate-
nuar os estragos que a civilização tem feito à mãe natureza. 

Nas cidades do Ontário, fustigadas por invernos rigorosos, mal o sol começa a 
dar os primeiros sinais de vida, os parques enchem-se, cada vez mais, de pessoas 
de todas as idades. 

A procura da natureza, a necessidade de retornar ao contacto com a terra, a vonta-
de de pôr as mãos na terra, com a jardinagem, as hortas… são, já hoje, uma marca 
deste século XXI. 

O Milénio Stadium pegou nas pernas, estendeu a manta no verde da relva e pôs-se 
à conversa com quem faz das visitas aos parques uma prática quase diária. Qui-
semos perceber porquê e que opinião têm das condições que lhes são oferecidas. 
Eis as respostas.

Telma Pinguelo/MS

Dino Amaral, 25 - português

MS: Costumas frequentar os parques da cidade?

DA: Sim, ao fim de semana.

MS: Que tipo de atividades costumas fazer no parque?

DA: Costumo ir normalmente para passear.

MS: Opinião sobre o estado dos parques (limpeza, manutenção, infraestruturas)?

DA: No aspeto geral eu acho que estão bons. Sempre limpos, sempre com boas con-
diçōes. 

MS: O que poderia melhorar?

DA: Acho que não devia melhorar nada. Eu não posso falar de todos os parques, 
mas pelo menos nos que eu conheço e costumo frequentar, não mudaria nada.

Maria Costa, 53 - portuguesa

MS: Costuma frequentar os parques da cidade?

MC: Não muito, talvez uma vez por ano.

MS: Que tipo de atividades costuma fazer no parque?

MC: Costumava ir a algumas festas que acontecem nos parques, mas agora não por-
que não tenho tempo.

MS: Opinião sobre o estado dos parques (limpeza, manutenção, infraestruturas)?

MC: De todas as vezes que fui, pareceu-me bem. Se há uma festa, por exemplo, há 
logo pessoas a limpar e no dia seguinte está tudo de volta ao normal.

MS: O que poderia melhorar?

MC: Eu não melhorava nada, acho que não há nada para mudar.

Sabrina Maria, 23 - canadiana

MS: Costuma frequentar os parques da cidade?
SM: Sim, uma vez por mês, mais ou menos.

MS: Que tipo de atividades costuma fazer no parque?
SM: Gosto de ir ao parque para correr.

MS: Opinião sobre o estado dos parques (limpeza, manutenção, infraestruturas)?
SM: É limpo, mas a manutenção que fazem nos parques por vezes não é muito boa. 
Por exemplo, se formos ao Trinity Bellwoods Park as escadas estão um bocado de-
gradadas. Eles poderiam arranjá-las. Exceto isso, penso que é um parque limpo.

MS: O que poderia melhorar?
SM: Talvez poderia haver mais elementos verdes. As pessoas podiam ajudar a plantar 
mais árvores, plantas, flores. Fazerem iniciativas para ajudar o ambiente e o planeta. 
Era bom ver coisas assim a acontecer nas várias áreas da cidade porque nós conti-
nuamos a construir só apartamentos em todo o lado e a prejudicar a cidade com isso.

A cidade e a procura da natureza

Ar puro, sol, água e verde
Ariel Archibald, 23 - canadiana

MS: Costumas frequentar os parques da cidade?
AA: Costumo ir mais vezes ao Trinity Bellwods Park porque é perto e é um dos mais 
agradáveis. Vou uma ou duas vezes por mês, normalmente ao fim de semana. Eu 
moro perto da Dundas e Church e não gosto muito dos parques daquela área.

MS: Que tipo de atividades costumas fazer no parque?
AA: Maioritariamente descontrair. Algumas vezes fazer alguns jogos ou praticar 
desporto… mas costumo simplesmente sentar, comer algo ou descansar.

MS: Opinião sobre o estado dos parques (limpeza, manutenção, infraestruturas)
AA: Não acho que estejam no seu melhor estado, especialmente o Trinity Bellwods 
que tem sempre muitas pessoas, então é difícil para a cidade acompanhar os pro-
blemas. Em muitas partes costeiras há imensos lugares sujos. Então os parques aca-
bam por ser até melhores nesse sentido. Mas vemos que seria muito pior se a cidade 
não estivesse a cuidar disso.

MS: O que poderia melhorar?
AA: Alguns parques têm, mas eu gostava de ver mais contentores de reciclagem e de 
lixo em geral, em vez de ir tudo só para um contentor. Podia até haver mesmo alguns 
para o lixo orgânico, mas eu sei que isso já seria um pouco rebuscado… mas alguns 
parques têm um contentor verde para a comida poder ser separada apropriadamen-
te. Às vezes as pessoas são preguiçosas e deixam tudo pelo chão. Também há muitas 
pontas de cigarros por todo o lado. Eu já vi alguns postos para colocar esse tipo de 
coisas. Porque as pessoas fumam no parque e atiram as pontas de cigarro para o chão.

Nina Cao, 20 - canadiana

MS: Costumas frequentar os parques da cidade?
NC: Costumo visitar apenas os parques perto da minha área de residência, não cos-
tumo ir muito aos outros.

MS: Que tipo de atividades costumas fazer no parque?
NC: Apenas vou para sair e estar com os meus amigos. E também gosto de ficar a ver 
a minha irmã a brincar nas instalações recreativas que tem lá.

MS: Opinião sobre o estado dos parques (limpeza, manutenção, infraestruturas)?
NC: Eu acho que no geral algumas das instalações já são bastante antigas e estão um 
pouco sujas. Mas ainda assim é ótimo que elas existam. E é pena que por vezes haja 
muito lixo no chão. Mas continuam a ser bons lugares para passear, no geral.

MS: O que poderia melhorar?
NC: Talvez instalações renovadas, em casos como os parques infantis, porque já são 
antigos e podem não ser muito seguros para as crianças brincarem. E também seria 
bom que as pessoas limpassem as áreas.

Jorge Cisneros, 52 - venezuelano

MS: Costuma frequentar os parques da cidade?
JC: Eu adoro parques. Antes costumava andar muito de bicicleta e ia para todo o 
lado. Além disso eu também faço papagaios de papel e por isso ia para parques fre-
quentemente.

MS: Que tipo de atividades costuma fazer no parque?
JC: Eu gosto de andar de bicicleta e costumo praticar frisbee.

MS: Opinião sobre o estado dos parques (limpeza, manutenção, infraestruturas)?
JC: Bem, lembre-se que eu venho da Venezuela. Então, seja o que for que vemos 
aqui, é o melhor do mundo. Porque a Venezuela é um país que está a afogar-se na 
pobreza, nada é limpo, há a criminalidade… Aqui é o melhor país do mundo porque 
tudo é limpo. E há muitas pessoas que reclamam porque elas não sabem como é a 
realidade fora deste país.

MS: O que poderia melhorar?
JC: Eu não mudaria nada. Estou muito feliz com o que vejo aqui.
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Experience

Alcide P. Francisco, Broker
Cell: 416-727-8863
Office: 416-656-3500
Fax: 416-656-9593
alcide@afrancisco.com

RE/MAX ULTIMATE Realty Inc., Brokerage 
Independently Owned & Operated
1192 St. Clair Ave W. ,  Toronto, ON, M6E1B4

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage

www.afrancisco.com

265A Boon Ave

Opportunity to purchase a well cared 
for semi-detached home on popular 
and desired Boon st. Good layout 
with 3 + 1-bedroom. Beautiful curb 
appeal completed with imported 
stone from Portugal. Double garage 
with laneway access. Close to many 
amenities - easy access to public 
transit, Yorkdale Mall, Corso Italia 
and local hwys. 

Extras: All elfs, two stoves, two 
fridges, gas furnace, central air 
conditioner, hwt (owned), washer, 
dryer, garage door opener.

CATERING  •  SIT-DOWN LUNCH  •  TAKE OUT

Desejamos uma feliz semana de Portugal

417 Barton St E, Hamilton

Ph: 905.529.0893

ESPECIAL CARNES PARA CHURRASCO
•  TODO O TIPO DE CARNES
•  ALCATRA
•  PICANHA

 Duarte’s
Supermarket
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Vincent Black
Opinion

What Is A BIA
& Does It Work???

Many people do not know what a BIA is and 
how it works in harmony with a community 
and its surrounding business sector.

A business improvement area (BIA) 
is a geographic area in a municipa-
lity with a board of management 

set up to provide business promotion and 
improvement functions. A BIA allows 
local business people and property ow-
ners to join together to carry out physical 
improvements and to promote economic 
development in their district.

A BIA is a mechanism to promote the 
local community and its special attributes 
and attractions to visitors and, just as im-
portantly, to local residents.

The concept of Business Improvement 
Areas (BIAs) first originated in 1970 with a 
group of business owners in the Bloor-Ja-
ne area west section. These business ow-
ners were concerned about the decline of 
their main street caused by the growing 
popularity of shopping malls, and an ex-
tended subway system, both of which were 
drawing shoppers away from their traditio-
nal retail area.

Under the Provincial legislation, this 
group of business owners created a self-
-help program. The legislation empowered 
the BIA’s members to pool and use their 
own money to promote their main street 
and to make several physical improvemen-
ts to the area such as banners, flowers, and 
other things in order to bring customers 

back to Bloor Street West. This not only 
benefited the local businesses, but also the 
entire neighbourhood.

The success of the first BIA, Bloor West 
Village, inspired other retail distric-
ts to follow this model and become BIA’s 
themselves, such as Bloor-Yorkville, The 
Kingsway, and the creation of the lar-
gest BIA in Canada Emery Village. Today, 
there are 83 BIAs in the City of Toronto, 
and over 300 across the Province of On-
tario. The BIA concept has been emulated 
throughout Canada, the United States and 
across the globe.

As the number of BIAs in Toronto con-
tinued to grow, it became apparent that a 
formalized organization was required to 
provide an ongoing means of collecting and 
exchanging essential information and, im-
portantly, addressing issues and concerns.

In 1980, a constitution was drawn up and 
a formal association was established, na-
mely, the Toronto Association of Business 
Improvement Areas. TABIA has developed 
into a well-respected organization, recog-
nized by all levels of government and the 
commercial sector. TABIA involvement 
goes well beyond the promotion of BIAs.

There is no question that the BIA concept 
has helped improve many communities 
and has established some solid footing for 
existing and new business. The negative in 
many of these associations is that they have 
become very political and have taken fa-
voritism into some decision making. Some 
of the presidents of the BIAs have favoured 
some business over others and has created 
some animosity. However, overall the BIAs 
have worked well and continue to have a 
role in everyday life in the business com-
munities and the benefits help the entire 
neighbourhood.
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SAVINGS
WITH A CHANCE OF

SUN + RAIN + HAIL
GET UP TO

$120 BACK +
WHEN YOU BUY FOUR SELECT GOODYEAR OR DUNLOP® TIRES

        MARCH 1– JUNE 15, 2019

250
Bonus Miles

SALES

GOLF CARS AND TRAILERS 
TIRES NOW AVAILABLE

2000
Dundas St W
416-533-2500

OPEN 24H

OS MELHORES PREÇOS DE ALUGUER DE CARROS
EM PORTUGAL CONTINENTAL
com ou sem cartão de crédito* 
Os nossos preços de aluguer de automóveis 
incluem a franquia e também: 
• Quilometragem ilimitada • CDW • TP • VAT 
• Responsabilidade civil • Road Tax • Airport Tax 
• Aluguer de Via Verde (2º e 3º condutores) 
• Serviço fora de horas • Condutor adicional
• Idade mínima com carta de condução válida (+de 1 ano): 18 anos 
* aplicam-se certas condições 

FELIZ DIA DO CANADÁ
a todos os seus prezados clientes, amigos e à comunidade em geral!

Bento’s Tours deseja uma

Tel: (416) 588-2000 I Toll Free: 1-844-462-3686 I bentos@rogers.com ou tony.bti@rogers.com I 2000 Dundas Street West - Toronto

Confie na experiência e sabedoria de Bento's Tours para todas as suas viagens

O/A BENTO’S TRAVEL SERVICES

Tours Inc.

TIKO registration N' 04221461 



ROOFING SOLUTIONS YOU CAN TRUST

beautiful but not practical
Viana Roofing & Sheetmetal Ltd. is a progressive 
roofing, waterproofing and restoration company 
who has successfully completed thousands of 
projects over the past 34 years. Our services 
include all types of roofing, sheetmetal and siding, 
caulking work, waterproofing and more. 74 Advance Road

Toronto, ON M8Z 2T7
T 416.763.2664  
F 416.763.5195 
info@vianaroofing.com   
vianaroofing.com



No dia 22 de junho a Galeria dos Pionei-
ros Portugueses, em Toronto, abriu as 
portas para o lançamento do novo livro 
concebido por Daniel Bastos. 

O historiador reuniu o espólio de Ge-
rald Bloncourt, o fotógrafo huma-
nista que retratou a explosão de li-

berdade que tomou conta do país durante e 
após a Revolução de 25 de Abril de 1974. A 
documentação destes trabalhos resultou na 
obra Gérald Bloncourt – Dias de Liberdade 
em Portugal, que agora chegou à comuni-
dade lusa em Toronto. “Acho que faz todo 
o sentido estar cá porque sendo esta uma 
obra de homenagem aos homens e mu-
lheres que lutaram pela construção de um 
Portugal melhor, livre e democrático, acho 
que os melhores exemplos que nós encon-
tramos desta liberdade, democracia e desta 
construção deste país mais fraterno, mais 
justo e solidário se encontram no seio das 
nossas comunidades e dos nossos imigran-
tes. Imigrantes que, na maior parte dos ca-

sos, saíram do país à procura de melhores 
condiçōes de vida, em tempos ainda de 
ausência de liberdade. Portanto esta é uma 
forma de vir trazer um pouco da história da 
pátria e origem para eles darem a conhecer 
aos seus filhos, e de lhes transmitir um pro-
fundo agradecimento por tudo o que têm 
feito em prol da consolidação da democra-
cia no nosso país” - disse Daniel Bastos ao 
Milénio Stadium.

O livro é prefaciado pelo coronel Vasco 
Lourenço, presidente da Direção da Asso-
ciação 25 de Abril, uma das instituições de 
referência do Portugal democrático. Em 
representação da Associação 25 de Abril 
em Toronto, Artur Jesus baseou a sua inter-
venção no grande pedaço da história que 
ainda está por contar: “Este livro é muito 
importante para mim como para todos os 
que vão ler e que têm conhecimento do que 
aconteceu. Tudo o que é sobre a liberdade 
ou dias de liberdade toca-nos a nós. Saber 
e também compartilhar com os nossos fi-
lhos e netos, que às vezes eles querem fugir 

e não querem entender. Mas temos de lhes 
fazer ver o que foram os nossos antepassa-
dos. Porque o 25 de Abril trouxe-nos muita 
coisa. Livrou-nos da corrupçāo, ditadura, 
fome, miséria… foi muito importante para 
todos nós”.

Na sessão de apresentação esteve tam-
bém presente o presidente da Liga dos 
Combatentes - Núcleo do Ontário, Arman-
do Branco, que viveu o 25 de abril em Mo-
çambique, deixando por isso um desafio ao 
autor: contar o lado oculto da Revolução 
dos Cravos. “(Em Moçambique) era total-
mente diferente daquilo que se celebrava 
em Portugal. Porque já havia sintomas da 
descolonização e as coisas em relação à se-
gurança dos civis nas colónias já não esta-
vam a ser garantidas. Passámos dia muito 
graves. Houve muitas desgraças. E ainda 
ninguém teve coragem de escrever um li-
vro em que dissesse o que foi a descoloni-
zação após o 25 de Abril”.

O livro, uma edição trilingue em portu-
guês, francês e inglês, aborda factos histó-

ricos que medeiam a Revolução dos Cra-
vos e a celebração do Dia do Trabalhador 
na capital portuguesa. A obra já tinha sido 
apresentada junto de outras comunidades 
portuguesas pelo globo e chega agora a 
Toronto com o apoio do comendador Ma-
nuel DaCosta. “Este é um projeto que eu e o 
Daniel ja falámos há muito tempo. De dois 
em dois anos queríamos divulgar uma his-
tória diferente da democracia em Portugal, 
que como foi dito hoje foi uma democracia 
muito complicada e que ainda não foi ex-
plorada. Acho que há valor em cada livro, 
que é diferente. São histórias pequenas mas 
importantes e, divulgadas em sequências, 
as pessoas realmente absorbem mais a in-
formação. E eu penso que é importante di-
zê-las”. Continuar-se-á a dizê-las, com o 
autor a revelar que já tem mais uma obra 
em preparação. Assim se vai construindo 
um legado que não deixa morrer a história 
do nascimento da democracia portuguesa.

Telma Pinguelo/MS

Galeria dos Pioneiros
recebe apresentação do novo livro
de Daniel Bastos

960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
(647) 748-0960    PioneersGallery.ca
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A correr, a caminhar, de moto ou a andar 
de bicicleta, no domingo (23) quase 600 
participantes aproveitaram o bom tem-
po e decidiram apoiar a Luso Canadian 
Charitable Society (LCCS). O evento vai 
já na 5.ª edição e como é habitual o Cen-
tro Cultural Português de Mississauga 
(CCPM) dá uma ajuda na logística.

“Nós somos parceiros desde a 1.ª edi-
ção e uma vez por ano realizamos um 
evento cujo receita reverte na totalida-

de para a Luso. A volta começou com pouca 
gente, mas este ano acho que já batemos o 
recorde de 2018. Hoje não vou participar 
na prova porque trabalhei a semana inteira 
para que tudo corresse bem hoje”, informou 
Tony de Sousa, presidente do CCPM. 

Walter e Spencer são dois dos utentes dos 
pólos da St. Clair e de Mississauga que ado-
ram as atividades do centro. “Eu faço muitas 
atividades na Luso e tenho lá muitos amigos. 
Gosto muito de computadores e de matemá-
tica. E por isso gostava que hoje juntássemos 
muito dinheiro”, contou Walter.

Glenn McGillivray é pai de Spencer que 
frequenta a Luso de Mississauga há cerca de 
um ano. “Ele está cá desde que terminou o 
secundário e o meu filho é muito sociável, 

adora estar rodeado de pessoas. Eles fazem 
muitas atividades, desde trabalhos manuais 
até passeios no terraço. Decidimos vir até cá 
para apoiar este grupo que faz um excelente 
trabalho. Pensámos que a transição da esco-
la para a Luso ia ser muito difícil, mas a Luso 
tornou-a muito fácil”, adiantou.

A Luso funciona sobretudo com donati-
vos, só 9% das verbas é que são governa-
mentais. Este ano a Luso conseguiu juntar 
$170,000 e o grande objetivo é construir um 
centro de noite. “Inicialmente a nossa meta 
eram $150,000, mas acho que vamos con-
seguir superar esse valor, talvez possamos 
até chegar aos $170,000. Nós precisamos 
de tudo, de mais espaço em Toronto e em 
Hamilton, mas a nossa grande prioridade 

é avançar com um centro de noite. Alguns 
dos cuidadores já tem 70 anos e como a lista 
de espera é muito elevada, quando os pais 
morrem eles acabam por ir parar a centros 
de terceira idade”, explicou Jack Prazeres.

São muitos os voluntários que partici-
pam nesta causa desde o primeiro dia. “Nós 
por vezes fugimos de certas coisas. As de-
ficiências, nenhum de nós quer pensar que 
vai acontecer com ele próprio ou com a sua 
família, e até a própria morte, tentamos fu-

gir em vez de encará-la. Apoiem dentro do 
vosso orçamento, se não puderem contri-
buir com $1,000 deem $20. Estas famílias 
precisam de ajuda e toda a ajuda é bem-
-vinda”, defendeu AnaBela Taborda, uma 
das voluntárias. 

Linda Correia decidiu participar na ca-
minhada e convenceu algumas amigas a 
contribuírem. “Desde o início que apoio 
esta causa e o ano passado vim com um 
grupo grande de amigos. Infelizmente este 
ano eles não puderam vir, porque tinham 
um compromisso, mas eu obriguei-os a 
darem $50 cada um. E por isso agradeço a 
todos eles o apoio”, contou.

Cynthia Prazeres-Mare foi a mestre de 
cerimónias do evento e o voluntariado já 

faz parte da família. “O meu pai sempre 
nos inspirou a contribuir e a ajudar os mais 
necessitados. É bom perceber que a Luso 
cresceu mas ainda há muito a fazer para 
que possamos receber mais utentes nas 
nossas várias localizações”, justificou.

As provas vão dos 8 aos 80 km e alguns 
optaram pelas duas rodas. “Quando entrei 
pela primeira vez num destes centros deci-
di começar a apoiar e propus ao Jack Pra-
zeres fazer uma volta para juntar dinheiro. 

Hoje vou pedalar só 12 km porque estou um 
bocadinho em baixo de forma, mas a pro-
va é muito fácil porque o percurso é plano. 
Aproveito para convidar aqueles que não 
puderam vir para aparecerem no próximo 
ano, porque vale a pena ajudar esta causa”, 
informou Manuel da Silva. 

O Milénio Stadium fez a prova dos 8 km 
e percebeu que nem o calor nem a distância 
assustaram os participantes. “Eu não sou 
utente, a minha mulher é que é voluntá-
rio na Luso. Mas é extraordinário perceber 
como eles cresceram e constatar a diferen-
ça que eles fazem na vida das pessoas”, dis-
se Charles Faria.

Foram vários os políticos que subiram 
ao palco para alertar para a importância da 
causa, nomeadamente a deputada federal 
Iqra Khalid; os deputados provinciais Fai-
sal Hassan e Nina Tangri; os vereadores de 
Mississauga – Chris Fonseca, George Carl-
son, Ron Starr e Sue McFadden e Ana Bai-
lão, vice-presidente da Câmara Municipal 
de Toronto.

Joana Leal/MS

Volta Luso bate recorde
e junta $170,000
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O São João de Braga é uma festa popu-
lar, que tem lugar no mês de junho em 
Portugal, na cidade de Braga, e que ce-
lebra o nascimento de São João Batista. 

É uma das maiores festas populares de 
Portugal e, no passado fim de sema-
na (23 de junho), viveu-se no Cana-

dá, graças à iniciativa do Arsenal do Mi-
nho de Toronto. Vanessa Veloso, Diretora 
da Juventude do Arsenal do Minho expli-
cou porquê: “A festa de São João de Braga 
é uma festa tradicional que se celebra em 
Braga todos os anos no mês de junho…  é 
um orgulho continuar com as nossas tra-
dições e poder fazer esta festa aqui e dar-
mos um bocadinho de Portugal aos nossos 
imigrantes”. E assim em pleno segundo 
dia de verão, a comunidade juntou-se 
para celebrar o Santo Popular. 

A festa foi muito participada e não fal-
tou animação, ou não fosse o Arsenal do 
Minho de Toronto um dos clubes com 
maior participação ativa de jovens, mas 
que mantém uma forte aposta na preser-

vação das tradições. Não faltaram à fes-
ta a boa culinária, as rusgas e as danças 
folclóricas e o orgulho em participar em 
mais uma manifestação da cultura portu-
guesa, como confessou Andrew da Cama-
ra do Rancho Folclórico do PCCM - “É um 

grande orgulho mostrar a minha cultura 
e estou sempre disponível para mostrar a 
nossa cultura aos outros povos”. Também 
Adam Gomes do mesmo grupo sublinhou 

que “Eu sempre digo que o exemplo dos 
pais é importante  para os filhos.  Eu que-
ro pedir aos pais para continuarem com 
a nossa cultura para os filhos poderem 
seguir o exemplo”. Já Alberto Veloso do 
Rancho Folclórico Camponeses do Minho 

de New Market, New Jersey, usou a ima-
gem da mala de viagem para explicar o 
que faz quem se empenha na preservação 
da cultura tradicional portuguesa além 

fronteiras: “É uma coisa boa. Quando eu 
e muitos de nós emigramos, metemos a 
cultura na mala e levamos. E é isso que 
nós estamos a transmitir”.

Quem participou no arraial de S. João or-
ganizado pelo Arsenal do Minho não deu o 
seu tempo por perdido. Foi o caso de Teresa 
Rocha que à nossa reportagem fez questão 
de explicar o significado que tem para ela 
participar em eventos como este - “Estou 
distante de Portugal e com muitas sauda-
des. Aqui encontramos amigos e família 
que nos tocam de formas diferentes mesmo 
não tendo laços de sangue e passam a ser 
as nossas famílias que nós escolhemos. E a 
gente começa uma vida nova”.

A festa aconteceu e como quem nos avi-
sa, nosso amigo é, Joel Bastos, o presidente 
do Arsenal do Minho de Toronto, tratou de 
nos lembrar que “Santo António já se aca-
bou, o São Pedro está-se a acabar, São João, 
São João dá cá um balão para eu brincar!”.

Francisco Pegado/MS

Arsenal do Minho de Toronto 
Celebra o São João de Braga
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TERÇA A SEXTA  6H30 - 19H | SÁBADO  7H - 17H | DOMINGO 7H - 15H
289.725.0338
aveirobakery@gmail.com
2530 Sixth Line, Unit 12, Oakville
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A Casa do Benfica de Toronto assinalou 
os 50 anos de existência com a inaugu-
ração oficial da sua nova sede.

Com a presença de dirigentes do Sport 
Lisboa e Benfica – vice-presidentes 
Domingos A. Lima e Alcino Antó-

nio, o Diretor do Departamento Casas do 
Benfica, Jorge Jacinto e BTV – e a antiga 
glória Stephan Schwarz, vindos de Lisboa, 
foi desvendado, na sexta-feira, dia 21 de 
junho, o trabalho de todos os que se empe-
nharam para transformar a Casa do Benfica 
de Toronto, nas salas acolhedoras que po-
dem agora ser desfrutadas por todos. 

Na realidade, a Casa estará aberta a to-
dos, mas naturalmente serão os benfiquis-
tas residentes em Toronto que lá se sentirão 
particularmente bem, já que as fotografias 
gigantes que cobrem as paredes, trazem 
parte da história de um dos maiores clubes 
europeus e transportam o ambiente do es-

tádio da Luz para a Keele Street, em plena 
cidade capital do Ontário.

Mário Mirassol, atual Presidente da Casa 
do Benfica de Toronto, não escondia a sa-
tisfação por, apesar do esforço, se ter al-
cançado o objetivo – inaugurar uma nova 
sede, com a dignidade que os sócios de To-
ronto merecem - “este ano metemos mãos 
à obra e conseguimos. Estou a viver um 
momento muito feliz. Era um projeto anti-
go que, finalmente, concretizámos. Era um 
sonho desta Direção conseguir a Casa do 
Benfica de Toronto com esta nova imagem 
e conseguimos.”

A comemoração dos 50 anos de vida da 
Casa do Benfica de Toronto fica assim assi-
nalada para sempre.

Madalena Balça/MS

Casa do Benfica
de Toronto
Inaugura novas instalações

Carlos Teixeira
Managing Partner

TORONTO
1051 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)

219 Main St. W.
HAMILTON 416-535-8846

Coming soon
Pickering/ Ajax 416-535-8846

Coming soon
Brampton/ Halton 416-535-8846

Coming soon
Richmond Hill/ Markham 416-535-8846

416-535-8846

Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes

Back Office

Bookkeeping
Accounting

Corporate Life Insurance
Private Pension Plans

Estate Planning

Retirement Options

Corporate Financing
Corporate Debt Solutions

MILÉNIO | LOCAL
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Cores, música e sons dos tambores na 
baixa de Toronto, marcaram a Parada 
Anual TORONTO PRIDE, que este ano 
teve como tema:  NÃO À HOMOFOBIA!

A PRIDE Toronto, é uma das mais an-
tigas celebrações do orgulho LGBT, 
organizadas do mundo. É também 

uma das maiores, atraindo cerca de 1,3 mi-
lhão de pessoas. 

A Parada percorreu a baixa de Toronto 
durante mais de 5 horas e o Milénio Sta-
dium esteve presente. 

Milhares de pessoas, mais de 235 grupos, 
público anónimo para além dos políticos de 
todos os níveis do governo, incluindo o Pri-
meiro –Ministro Justin Trudeau, a ex-pre-
mier do Ontário Kathleen Wynne e o líder 
do NDP Jagmeet Singh. 

Também Patrick Brown, Mayor de 
Brampton, esteve presente na Parada e 
explicou-nos porquê “We want to show 
that Brampton is an inclusive city and we 
believe very strongly that love is love and 
it’s an honor to be here and show that in 
the city of Brampton we support the LGB-
TQ community”.

Por outro lado, Ana Bailão, vice-pre-
sidente da Câmara Municipal de Toronto 
caminhou com orgulho e considerou que 
esta Parada faz todo o sentido na capital do 
Ontário “vivemos numa cidade inclusiva, 

numa cidade em que não importa a cor, a 
orientacão sexual, a religião. Aqui nós vi-
vemos em harmonia e é isso que nós dize-
mos aqui nesta Parada. Que a amizade, o 

amor… não escolhe o sexo, não escolhe a 
cor, não escolhe a religião e é por isso que 
estamos todos aqui unidos por uma cidade 
em harmonia, paz e muito amor “.

A comunidade LGBT mostrou-se unida 
e feliz na Pride Parade deste ano, em To-
ronto, mas não esquece as razões que con-
tinuam a justificar iniciativas como esta, 
como explicou à nossa reportagem Kathe-
rine De Pace “somos de uma comunidade 
muito grande. Sofremos muito precon-
ceitos no dia-a-dia, mas aqui nós estamos 
a lutar por uma causa super importante. 
Merecemos respeito, somos pessoas nor-
mais, somos humanos, temos sentimentos 
e estamos aqui para celebrar o orgulho que 
temos por sermos quem somos“. Também 
Miguel Dias, representante da associação 
Arco-Íris, nao escondeu a sua satisfação 
“Sinto orgulho em ser Português acima de 
tudo. E sinto orgulho de estar aqui nesta 
parada. É a primeira vez que estou em  uma 
parada, so assistia, mas gosto e estou a gos-
tar bastante em repesentar o meu pais“.

No domingo, dia 23 de junho, até o tem-
po ajudou e o sol iluminou ainda mais as 
cores que evidenciam a diversidade e a di-
ferença que se celebrava. Toronto mostrou 
ser uma cidade que respeita o amor e res-
peita a diferença, de uma forma muito cla-
ra. As ruas por onde passou a Pride Parade 
transbordavam de felicidade e orgulho. Foi 
bonita a festa.

Francisco Pegado/MS

Pride Parade Toronto 2019

Não à homofobia!
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For 45 years, the Oshawa Folk Arts Cou-
ncil has hosted an annual multi-cultural 
family celebration called Fiesta Week. 
The event kicked off on Father’s Day 
with a parade that and concert at Me-
morial Park where dance groups from 
the various pavilions gave the audience 
a teaser of what was to come for the 
next six days.

In total, 15 pavilions opened their doors 
for Fiesta Week, including both Portu-
guese clubs—Northern Portugal Cultur-

al Centre (NPCC) and the Oshawa Portu-
guese Club (OPC). Both clubs offered guests 
a delicious selection of Portuguese food and 
pastries including Bacalhau à Gomes de Sá, 
feijoada, Carne de Porco à Alentejana and 
of course Natas!

Ranchos representing the clubs enter-
tained Fiesta goers with multiple shows per 
evening. OPC’s rancho which wears the 
traditional Nazaré costumes but performs 
dances from various regions in Portugal, 
always wins the crowd over with their stick 
dance “O Fandango”. OPC director Dan 
Capstick told us “The Oshawa Portuguese 
Club’s Rancho has participated in Osh-
awa’s Fiesta Week for over 40 years. The 
Rancho dancers are from ages 2 - 35. This 
is a tradition that has been passed down 
over the generations and as we say good 
bye to Fiesta Week 2019 we are already 

planning Fiesta Week 2020.” The show-
stopper at the NPCC is when their Rancho 
do Minho de Oshawa’s invites members 
of the audience to dance the “Vira Geral”. 
Special guests on the dancefloor included 
Mayor Dan Carter, Oshawa City Council-
lor Tito-Dante Marimpietri and the vari-
ous Fiesta Queens. The NPCC also offered 
guests a special treat—Rancho de Bradford 
was invited Saturday (22) night for one 
performance which consisted of dancing 
and a some very witty short skits which 
gave the audience peek at how life used 
to be in Portugal and a description of the 
costumes. During the shows guests had the 
opportunity to hear a few words from all 
the Fiesta Queens who were visiting from 
the different pavilions. Representing the 
Portuguese community were Miss Oshawa 
Portuguese Club Brittany Freake and Mini 
Miss is Gabriella Johnston, and Miss NPCC 
Eva Fernandes (who had been crowned 
Miss Fiesta 2019 at the Queen’s Court Ball 
on June 1) with Mini Miss Milania Rockford 
Mini. 

NPCC president Cristina Galrão who 
spent many weeks with her team prepar-
ing, summed up the week by telling us, “It 
was a fantastic week thanks to a lot of hard 
work from our clubs volunteers. We look 
forward to doing it all again next year!”

David Ganhão/MS

Oshawa’s
45th Fiesta Week 

No Algarve poderá comprar ou alugar um apartamento de 2 quartos todo mobilado, a cinco minutos 
da praia, com as condicionado, aquecimento, estacionamento, piscinas para crianças e adultos

Terá um rendimento de 5 a 8 mil euros ao ano

Parque aquático Zoomarine, Algarve shopping e campos de golfe a 10 minutos
Albufeira e Portimão a 20 minutos de carro

Invista o seu dinheiro com quem conhece bem o mercado Português
Fernando Martins
416 258 8104
support@camil.ca
w w w.camil.ca

Apartamentos no Algarve para férias e investimento

Saiba 8 vantagens de ter um apartamento no algarve
com rendimento garantido com a Camil

Dia do CanadáDia do Canadá
Desejamos-lhe um feliz

Ajudar quem mais precisa é uma obrigação e um prazer. 

A Camil, com muito orgulho, agradece a todos os que 

integraram a sua equipa na Volta Luso 2019.
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A festa junina brasileira é uma festa que 
acontece sempre no mês de junho e nela 
encontra-se muita comida típica caipira 
e, claro, muita música sertaneja e for-
ró. Além de tudo isso tem as diversas 
brincadeiras infantis. E nesta festa teve 
tudo isso e mais um pouco, em mais 
um evento do Forrobodó na Kesington 
Market em Toronto. Mas a pergunta que 
fizemos para as pessoas do local foi: o 
que não pode faltar numa festa junina, 
afinal?

Naiara que trabalha nos correios de 
Toronto disse que não pode faltar 
a “quadrilha”- dança de roda que 

envolve muitas pessoas - as vestimentas 
típicas, comidas como o pastel, quentão, 
paçoca e  não pode faltar gente bonita. 

Já para Ariane Vendemiati, que está há 
alguns anos morando na cidade, não pode 
faltar a música, porque é através dela que a 
gente se sente mais perto de casa. 

Todas as pessoas estavam muito anima-
das no local, aproveitando para relembrar 
os tempos de criança e, claro, aproveitar 

o primeiro dia de verão. “Nossa, eu estou 
achando super maravilhoso, tanto que eu 
vim a caráter porque eu realmente amo o 
forró, até porque a minha cidade natal é 
totalmente envolvida com este ritmo, por 
isso estou me sentindo à vontade”. 

Engana-se quem acha que por lá só esta-
vam presentes os brasileiros. Encontramos 
um canadense apaixonado por festa junina 
e forró. “Eu estou amando, porque eu amo 
o forró. Acho uma dança fácil de aprender. 
Eu conheci esse gênero através de uma fa-
mília formada por músicos e eles tinham 
uma banda de forró, e foi assim o meu pri-
meiro contato com essa música típica bra-
sileira”, disse Peter Ransland.

E como canadense, ele falou sobre a im-
portância de eventos como esse. “Eu acho 
que é muito importante para manter as 
culturas tradicionais de todos os países que 
aqui vivem”.

Conversamos também com a organiza-
dora do evento, Mari Palhares, que além 
de  produtora cultural é percussionista, e 
está sempre envolvida em vários eventos 

da comunidade brasileira. E, de maneira 
profunda, falou o que significa a Festa Juni-
na pra ela. “Eu sinto um conforto quando a 
gente fala deste tipo de festa, é uma espé-
cie de acolhimento, de uma lembrança de 
criança e eu tento resgatar esse sentimen-
to, essa felicidade ingênua.”

O Forrobodó é um projeto criado por 
Mari e por Rita Fernandes do “Aruá Dan-
ces” e a idéia surgiu no momento em que 
ela saiu do Brasil e mudou-se para o Cana-
dá, onde acabou sentindo falta desse gê-
nero típico do norte e nordeste brasileiro, 
que é o forró. O projeto nasceu em parce-
ria com pessoas que também sentiam essa 
necessidade, e a demanda acabou fazendo 
com que o Forrobodó acontecesse  mensal-
mente no “Lula Lounge”, oferecendo aulas 
de dança, música ao vivo, e claro muita co-
mida tradicional brasileira.

Mari Palhares contou o porquê de esco-
lher a Kesington Market para fazer o “Ar-
raiá Fest” deste ano. “Esse lugar é muito 
especial pra mim e como ele é descolado, 
casou com a proposta do evento. Outra 

vantagem é que ele fica a céu aberto, e te-
mos que aproveitar o sol”.

Ela também falou da importância da rea-
lização de eventos como esse não só para a 
comunidade brasileira, mas para todas as 
outras comunidades. “Esse contato com o 
desconhecido, com culturas diferentes, é 
muito importante. A gente aprende a criar 
respeito pelo espaço do outro. E essa mis-
tura de povos me deixa bem emocionada e 
acredito que a união realmente faz a força”.

O evento surpreendeu quem chegou no 
local, porque havia muitas pessoas na fila 
para matar um pouco a saudade dessa festa 
tão presente na cultura brasileira e tinham 
aqueles que estavam curiosos para conhe-
cer a novidade. 

O “Arraiá Fest do Forrobodó” conseguiu 
atingir o seu objetivo e fazer com que a co-
munidade voltasse aos tempos de criança 
através de todos os sentidos: tato, paladar, 
visão e olfato. O clima de alegria e diversão 
se fez presente a todo momento.

Adriana Marques/MS

“Olha o inverno chegando em Toronto!!!

É mentira!”
Arraiá Fest do Forrobodó traz Festa Junina para Toronto
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289 Dundas St. E 
unit #8, Mississauga 

905.896.7245

A nova gerência da 
Trigo Bakery deseja-lhe 
um Feliz Dia do Canadá!
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Desde 1987 o “Toronto Jazz Festival” é 
realizado anualmente, sendo um dos prin-
cipais festivais de Jazz da América do Norte. 
O festival não é destino apenas dos amantes 
da música, mas também é palco para algu-
mas das maiores celebridades de Jazz, o que 
reforça a sua reputação como um dos prin-
cipais festivais de Jazz do mundo. 

E fomos conferir algo inusitado este ano: 
a participação da música brasileira. 

Conversamos com o responsável pela 
singular apresentação, Alan Hetherington. 
Canadiano, baterista e percussionista, Alan 
já fez parte da Sinfônica de Vancouver, a 
Sinfônica de Toronto, Companhia de Ópera 
Canadense, e estudou música no Caribe e 
América do Sul. Mas a paixão pela música 
brasileira nasceu em terras canadianas.

“Eu conheci a música brasileira através 
de uma banda chamada “Sombra e água 
fresca” de Jundiaí, estado de SP, e foi numa 
época que eu vim para Toronto para estu-
dar música na Faculdade de Toronto, e ao 

ouvir a banda eu me apaixonei. Foi quando 
decidi acompanhá-los por São Paulo onde 
nos apresentamos juntos por 15 anos”.

O organizador também comentou que 
ele já trouxe diversos músicos brasileiros 
diretamente do Brasil para se apresentarem 
em terras canadianas, mas  foi a primeira 
vez que ele aproveitou os músicos brasilei-
ros que moram na cidade. 

Sabemos que Toronto é um cidade mes-
clada por pessoas de muitos outros países, 
e as que estavam presentes apreciando a 
energia deste tipo de musicalidade, aparen-
tavam a felicidade que o Brasil tem como 
característica marcante. “O que eu acho 
muito legal é que hoje em dia, por conta 
da globalização e do acesso à informação, 
as pessoas podem conhecer a música bra-
sileira de boa qualidade. E eu como músi-
co, sinto uma responsabilidade de mostrar 
as coisas boas. Todos que se apresentaram 
neste grande encontro, têm um estilo dife-
rente e tudo isso só reflete que o Brasil não 
tem só o samba, mas muitos outros ritmos 

ricos que precisam ser valorizados”.
O Jazz nasceu em New Orleans nos EUA 

no final do século XIX e se desenvolveu 
graças às tradições religiosas afro-ameri-
canas. Mas hoje em dia este gênero alcan-
çou estilos que ultrapassam barreiras da 
cultura norte-americana com a mistura de 
outros instrumentos e gêneros musicais. 
Então a pergunta que fica é: o que é o Jazz 
hoje em dia? “O Jazz em si tem um elemen-
to de improviso, e hoje fizemos muito dis-
so, e juntamente com a harmonia e melo-
dia se transforma neste estilo. Tudo é Jazz”. 
ponderou Alan.

Antes de iniciar o grande encontro, a 
animação ficou por conta da bateria de 
escola de samba liderada por Alan, a “To-
ronto Samba School”. E não deu para ficar 
parado diante deste ritmo tão contagiante. 

O mais interessante é que durante apre-
sentação vários cantores passaram pelo 
palco - e a banda de apoio mostrou muita 
qualidade. Dentre os diversos cantores, 
destacamos Gustavo Amorim e Ana Lara. 

Ambos expressaram qual o sentimento por 
cantar clássicos da música popular brasilei-
ra num evento tão tradicional em Toronto. 
Foi a primeira vez que Gustavo cantou num 
stage tão grande e, para ele, mostrar para 
o canadiano a cultura brasileira, que tem 
uma mistura tão bonita, é realmente mui-
to interessante. “Misturar a nossa energia 
com a das outras pessoas é maravilhoso”. 

Já para Ana Lara, estar presente neste 
Festival foi mágico! “Subir ao palco, fechar 
os olhos, sentir essa energia única e cantar 
a música brasileira é inexplicável. É mos-
trar para o mundo o que a gente tem de 
bom, isso é incrível e inesquecível”.

O “Grande Encontro” marcou o início 
de uma nova etapa em que o “Toronto Jazz 
Festival” se encontra. Mostrou também 
que o Jazz não se limita somente à cultura 
norte-americana - o Jazz estendeu raízes 
para muitos países como o Brasil, e essa 
mistura deu samba e muito mais.

Adriana Marques/MS

Brasil presente no “Toronto Jazz Festival”
Será que dá samba?

Estamos a aceitar reservas para o Dia do Canadá

Desejamos a todos os clientes, familiares e amigos um
Feliz Dia do Canadá

O requinte da boa cozinha portuguesa 
aqui bem perto de si em Toronto
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PETISCOS TODOS OS DIAS

REFEIÇÕES AO FIM-DE-SEMANA

TRANSMIÇÃO DE JOGOS EM DIRETO

MÚSICA AO VIVO SEXTA E SÁBADO

647-350-7711 1570 Dundas St W

Cozinha típica portuguesa

416.761.5330 - Helena ou Sofia
325 Weston Rd, Unit 9D, Toronto

Feliz Dia do Canadá

Abertos todos os dias das 11h às 21h
(às quartas-feiras estamos fechados)

L.L.B.O. • TV Satélite • Take-out • Eat-in

Pr
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o 
do
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ia Segunda

Carne de porco à Alentejana
Terça
Feijoada à Transmontana
Quinta
Cozido à Portuguesa
Sexta
Coelho no tacho

Sábado
Polvo à Lagareiro/ Dobrada/
Arroz de Cabidela
Domingo
Borrego assado no forno/
Bacalhau com natas

Não aceito que falem pelas costas e depois se sen-
tem na mesma mesa como se tudo estivesse bem. 
Detesto hipocrisia e pessoas falsas e oportunistas 
relativamente ao que não é deles. Tenho ouvido vá-
rias versões sobre acontecimentos no meio em que 
vivemos, algumas de fazer rir e muitas outras bem 
tristes, tantas são as mentiras que se contam pelo 
meio, mas quando digo mentiras estou a falar daque-
las que devem assustar a sociedade porque assim se 
difamam outros. É que, como está provado, quando 
uma conversa termina com 150, quando chega à de-
cima quinta pessoa já vai nos mil e por aí acima.

Para que se comece a falar verdade e para que as 
pessoas comecem a enveredar pela qualidade e 
não pela quantidade, (não esquecer que aqui exis-

te uma grande diferença - qualidade e quantidade não 
se dão muito bem juntas), decidi escrever este artigo de 
opinião para a sociedade perceber que muito se diz e 
fala, mas no meio as verdades são poucas.

Há pessoas que se lhes caísse um dente de cada vez 
que mentem, já não tinham dentes há muito tempo.  
São pessoas que acreditam nas próprias mentiras por-
que mesmo ao verem a verdade continuam a afirmar 
o contrário. Mas o pior é quando se ouvem mentiras 
vindas da boca de alguém ligado a lideranças ou até 
comunicação social - isso é que fica mal porque quem 
ouve e não tem conhecimento, acaba por acreditar 
dado o título que a pessoa tem. Quando as pessoas se 
inspiram num lugar de liderança têm que ver como 
funciona a sua própria cabeça - há coisas que um líder 
ou até alguém próximo do mesmo, não deve de fazer 
ou valorizar, tipo dar valor a algo que os pode preju-
dicar no futuro, não o devem fazer de jeito algum. Até 
o podem pensar, mas nem ao maior amigo o devem 
dizer porque esse amigo vai dizer o que ouviu e há a 
tendência de se aumentar mais um pouco e, de pessoa 
em pessoa, a coisa passa a crescer e chegar a um ponto 

que se podem vir a prejudicar tanto em contas como 
mesmo em amizades com outrem.  Um verdadeiro lí-
der não passa o seu poder para outros, porque a esses 
outros basta um mosquito morder na orelha e a sopa 
entornou-se logo. Cuidado, um líder não tem medo 
das mudanças! Deve apoiá-las e consultar os parcei-
ros desde que lhe apresentem qualidade para as mes-
mas mudanças. Não vale a pena prometer e apresentar 
muita quantidade e na hora ser uma desilusão.  Um 
bom líder não perde energias com aquilo que não pode 
controlar, não vai no diz que faz e que é bom, vai ver a 
verdade ao ponto de perceber que lhe pode trazer fru-
tos, porque se assim não for vem mais uma desilusão. 
Quando alguém vem dizer que eram mil e não 150 isso 
acontece porque a liderança não conseguiu controlar 
a sua própria atitude. Um líder não se preocupa com 
e sobre o passado. Se é forte e defensor do bem para 
o que lidera não perde tempo a pensar no passado e a 
julgar que consegue tudo sem ouvir os outros, espe-
cialmente os que dizem as verdades. Um bom líder não 
fica sentido pelo sucesso alheio, tem é que se rodear de 
algo para o sucesso continuar. Não deve ser “eu quero, 
posso e só eu é que sei”. Um líder não julga que o mun-
do lhe deve alguma coisa. Temos que ser fortes e com 
uma mentalidade muito forte e saber colocar as coisas 
no devido lugar, nunca devemos valorizar alguém que 
nos possa vir a prejudicar no futuro. Um líder deve ser 
neutro e nunca dizer que este ou aquele são os melho-
res. Um líder nunca exagera, diz sempre o meio termo, 
porque as coisas estão à vista de todos - quem dá um 
salto maior que a perna cai mais rápido no chão.

Um líder não espera uma palmada no ombro, traba-
lha para ela. Tenho pena de não haver coragem de se 
dizerem as verdades a quem as deve ouvir e, por trás 
das costas, dizerem o piorio. No dia seguinte já andam 
abraçados e sentados à mesma mesa só porque lhes 
convém. Falem abertamente, já que deste modo só es-
tão a ajudar a pessoa, e não critiquem pelas costas da 
mesma. Se não for assim os líderes nunca chegam a ser 
bons líderes. 

Nunca digam “eu não preciso de ajuda, quem manda 
sou eu”, isso demonstra a falta de capacidade de ser um 
bom líder.  

Até para a semana!

O papel de um líder
para o seu bem e dos outros

Augusto Bandeira
Opinião Decorreu na passada sexta feira, dia 14, um “encon-

tro” com o primeiro-ministro Justin Trudeau na Pa-
daria Caldense, na Dupont e Symington, em Toronto!

Depois de um curto período afastado deste espaço 
de opinião, é com enorme gosto que reato esta li-
gação com os prezados leitores deste semanário!

Esta semana queria partilhar convosco a minha modes-
ta opinião, surpresa e desagrado com o referido encontro! 
Bom, então para os menos atentos ou interessados, afinal 
o que aconteceu? 

Quero deixar expressamente claro que isto nada tem a 
ver com a Padaria Caldense ou com os seus proprietários!

Ao que julgo saber e pelo que apurei, este encontro foi 
promovido pela deputada Julie Dzerowicz, eleita pelo 
bairro da Davenport! Mais uma vez, a comunidade foi 
usada e enganada pela senhora deputada… de facto, este 
“encontro” não serviu para aproximar o senhor primeiro-
-ministro da comunidade, como na altura a deputada re-
feriu. Foi uma manobra de marketing político da mesma, 
apenas para ter um cenário de fundo para umas fotos de 
circunstância e para o Justin Trudeau saborear à pressa o 
dito pastel de nata!

Ora, o meu desagrado não está no facto de o senhor 
primeiro-ministro degustar a iguaria mais conhecida da 
nossa pastelaria! O que acontece é que, na minha opinião, 
isto perpétua o estereótipo dos coitadinhos dos portugue-
ses que são bons nas obras e bons frequentadores de pa-
darias onde recebem o primeiro-ministro! Esperava que 
a deputada federal Julie Dzerowicz estivesse interessada 
em combater este preconceito para connosco!

Não chega usar a nossa bandeira durante a Parada do Dia 
de Portugal, usar algumas palavras em português no parla-
mento em Ottawa ou quando visita as nossas associaçōes!

Eu senti-me mal, e, como diz o povo, quem não se sente 
não é filho de boa gente!

Nota extra, quero informar que, durante a composição 
deste artigo, não foram sacrificados nenhuns pastéis de 
nata!!! Lamentavelmente!

Sai um pastel de nata
para a mesa do canto

Laurentino Esteves
Opinião

Feliz Dia do Canadá
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What a past week it has been in provin-
cial politics with a major cabinet shuffle 
and the resignation of Doug Ford’s chief 
of staff…Dean French.

The shuffle comes just after Doug Ford 
and his Progressive Conservatives 
marked the one-year anniversary of 

winning a majority government, but also 
as Doug Ford has been slipping in the polls, 
with some suggesting he could hurt Con-
servative Leader Andrew Scheer’s chances 
of winning in Ontario.

The premier has taken a sledgeham-
mer to his dream team and has made 
some shocking changes for a government 
that has only been in power for one year. 
Everyone in cabinet serves at the pleasure 
of the premier, and no job is ever secure. 
Like l said it is very unusual for a first-
term premier to shuffle his finance minis-
ter out of the most important of posts after 
just one budget. Ford and his advisors had 
to understand what kinds of inferences 
people would make about the premier’s 
opinion of Vic Fedeli’s job performance – 
and yet, they moved him.

When Doug Ford was booed at the 
raptors parade on stage and John Tory 
and Prime Minister Justin Trudeau were 
cheered, that’s when Ford hit the wall and 
he knew that he needed to pull the plug 

and shake things up. Ford’s unpopularity is 
said to be hurting the federal Conservatives 
chances of gaining ground in Ontario over 
the Liberals. 

The Conservative cabinet has been made 
33-per-cent larger, and one wonders why 
he needed to do this in light of his promises 
to keep things lean and mean on the prov-
ince’s finances and provincial projects. 
Doug Ford and Dean French his former 
chief of staff-controlled Queen’s Park and 
every minister with fear and no one minis-
ter was able to move on their own.

The back-channel politics was brutal, 
and fear ran through all members with low 
confidence and back stabbing being en-
gaged by all which created terrible moral. 
The majority of this bad blood was all cre-
ated by Dean French, the former chief of 
staff who has since resigned.

Dean French’s resignation and the Ford 
falling numbers is a prime example of mis-
playing the political landscape and not lis-
tening to the electorate. French and Ford 
thought they were untouchable, and the 
province was their oyster. 

How quickly things can change, the 
good news is that they have three more 
years to try and correct things and go back 
to what they promised in the last election. 

In trying to get the province back on 
track, here are the new changes made to 
an increased cabinet that will try and re-
gain their one time record high popularity 
that the Conservatives enjoyed.

The demotions that Doug Ford imple-
mented are as follow:

• Vic Fedeli from finance to economic 
development

• Lisa Thompson from education to go-
vernment and consumer services

• Lisa MacLeod from children, com-
munity and social services to tou-
rism, culture and sport

• Merrliee Fullerton from training, 
colleges and universities to long-
-term care, which was previously 
part of the Ministry of Health

• Michael Tibollo from tourism, culture 
and sport to new junior portfolio of 
associate minister of mental health 
and addictions

• Bill Walker from government and 
consumer services to new junior por-
tfolio of associate minister of energy

• Promotions that Doug Ford elevated 
individuals are as follow:

• Rod Phillips from environment to fi-
nance

• Stephen Lecce from back benches to 
education

• Doug Downey from back benches to 
attorney general

• Ross Romano from back benches to 
training, colleges and universities

• Kinga Suma from back benches to 
new junior portfolio of associate mi-
nister of transportation (GTA)

• Jill Dunlop from back benches to new 
junior portfolio of associate minister 
of small businesses and red tape re-
duction

• Paul Calandra from back benches to 
government house leader

• Other significant moves are as follow:

• Caroline Mulroney from attorney ge-
neral to transportation

• Jeff Yurek from transportation to en-
vironment

• Todd Smith from economic develo-
pment to children, community and 
social services

• Laurie Scott from labour to infras-
tructure

• Monte McNaughton from transporta-
tion to labour

This is a review of the winners and the 
losers this week in this significant provin-
cial cabinet shuffle and how it may affect us 
all in the coming months and years.

On a personal note, l ran into Doug Ford 
this past week and his persona seems to be 
much calmer. In our conversation he ad-
mitted that he needs to do a better job at 
communicating his polices, messaging and 
accomplishments. Even though they have 
past 16 pieces of legislation this past year, 
he and his government have done a poor 
job of communicating their accomplish-
ments.

Vincent Black
Opinion

Ford’s Cabinet shuffle
included French Toast…

Feliz Dia do Canadá

Residential  |  Commercial
Concrete and Drain Work

5121 First Line
Milton, ON L9T 2X5

Tel: 905-636-8860
Fax: 906-636-8867

Cell: 416-791-6651
Norberto Paiva

Windmill@bellnet.ca

HAPPY
CANADA
DAY

MILÉNIO | LOCAL 1928 de junho a 4 de julho de 2019www.mileniostadium.com



HAPPY CANADA DAY
CARPENTERS & ALLIED WORKERS LOCAL 27
222 Rowntree Dairy Rd, Woodbridge, Ontario L4L 9T2
t: 905-652-4140  f: 905-652-4139  carpenterslocal27.ca 



Sónia Ávila

647.274.4809
Sales Representative

“LIST” 
POR APENAS

Flower City Realty
�����������������������������������������

FOR SALE
Davenport & Symington
$699,000 

Semi-detached 3-storey,  
1 + 1 kitchens, 6 bedrooms, 
finished basement and central air. 

Perfect for a rental or investment 
property, renovation and flip, or end 
user looking to renovate and live in 
the area. Sold as is.  

Extras include one stove, one  
fridge and window coverings. 

1% AVALIAÇÃO
GRATIS

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga 
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com
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As empresas do Estado podem substituir 
pelo menos metade da frota por veículos 
sem emissões, segundo o diploma publi-
cado ontem em Diário da República.

Esta iniciativa pretende contribuir 
para a descarbonização das frotas das 
empresas públicas e vai ao encontro 

do compromisso de atingir a neutralidade 
carbónica até 2050, que “tem estabelecidas 
metas de redução das emissões nacionais 
de gases com efeito de estufa entre 45% e 
55% até 2030, devendo o setor dos trans-
portes contribuir com uma redução de 
40%”, segundo o diploma.

“O Estado deverá contribuir para o 
cumprimento destas metas, promoven-
do-se a aquisição de veículos de zero 
emissões para o Parque de Veículos do Es-
tado (PVE), tendo como objetivo atingir 
em 2030 uma frota descarbonizada”, pode 

ler-se no documento.
Esta medida faz parte do conjunto de de-

cisões integradas no roteiro para a neutra-
lidade carbónica aprovado no Conselho de 
Ministros realizado em 06 de junho.

O objetivo é conseguir que Portugal seja 
carbonicamente neutro em 2050 através 
de medidas ambientais que preveem, por 
exemplo, a reutilização de águas residuais e 
a substituição de metade dos carros das em-
presas do Estado por carros elétricos.

Falando aos jornalistas após a reunião, o 
ministro do Ambiente e Transição Energé-
tica, João Pedro Matos Fernandes afirmou 
que Portugal se torna assim “o primeiro 
país no mundo com um roteiro estrutura-
do que atravessa todos os setores da eco-
nomia”, para que daqui a 30 anos só emita 
o dióxido de carbono que a sua vegetação 
consiga reter.

JN/MS

Transporte

Empresas do Estado podem substituir 
metade da frota por carros elétricos
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O presidente da Altice Portugal conside-
rou, quinta-feira (27), que o relatório que 
recomenda que o Governo faça altera-
ções de fundo na rede SIRESP demonstra 
“um profundo desconhecimento” da rea-
lidade do país e até alguma “ignorância”.

“Parece-me, desde logo, que [o estudo] 
é fruto de apenas uma dissertação de 
teor eminentemente académico que 

mostra um profundo desconhecimento e 
até mesmo alguma ignorância sobre aquilo 
que é a realidade do nosso país”, disse Ale-
xandre Fonseca aos jornalistas, à margem 
de um evento da Altice, em Faro.

O grupo de trabalho sobre o Sistema In-
tegrado de Redes de Emergência e Segu-
rança de Portugal (SIRESP) recomenda que 
o Governo faça alterações de fundo na rede 
SIRESP que podem custar até 25 milhões de 
euros para que seja mais seguro e dependa 
menos da Altice e Motorola.

De acordo com as conclusões do rela-
tório que foi apresentado na quinta-feira 
(27) no parlamento e a que o Público teve 
acesso, o SIRESP “já foi pior, mas não é se-
guro”, sobretudo em “situações extraor-
dinárias”, razão pela qual os técnicos re-
comendam um conjunto de melhorias que 
no total vão implicar “um investimento de 
entre 20 a 25 milhões de euros”.

Para Alexandre Fonseca, o estudo pedido 
pelo Governo ao Instituto das Telecomunica-
ções demonstra “algum deslocamento” rela-
tivamente àquilo que é a realidade de cons-
trução de redes num país como Portugal.

No documento, o grupo recomenda ao 
Governo que comece a pensar numa al-

teração da estrutura criando uma rede de 
“cabos de fibra ótica (enterrados) e/ou fei-
xes hertzianos, sempre com redundância”, 
sugerindo que devem ser instalados “em 
cerca de dois anos” e terá um custo de “8 
a 10 milhões”.

“Dizer que o que temos que fazer é es-
quecer as redes atuais e reconstruir, de 
raiz, uma rede em fibra ótica e que recorra 
ao enterramento dessa rede e depois falar 
em valores de 25 milhões de euros é total-
mente surreal”, considerou.

Segundo estimou o presidente da Altice, 
estruturar uma rede desta dimensão, que 
“nunca será inferior a 40 mil quilómetros”, 
representaria um investimento “de mais de 
1.000 milhões de euros”.

Até à sua implementação, o grupo de tra-
balho propõe a continuidade do sistema atual.

O grupo propõe também que o Estado 
desista de usar as estruturas da Altice e pre-
fira infraestruturas próprias.

A parceria público-privada que existe 
desde 2006 para o SIRESP cessa a sua vi-
gência em 30 de junho de 2021.

O Estado comprou por sete milhões de 
euros a parte dos operadores privados, Al-
tice e Motorola, no SIRESP, ficando com 
100%, numa transferência que vai acon-
tecer em dezembro, decidiu o Governo em 
Conselho de Ministros, em 13 de junho.

A parceria público-privada vai prolon-
gar-se até 2021, quando termina o con-
trato, continuando a Altice e a Motorola a 
fornecer o sistema até essa data.

JN/MS
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Relatório sobre o SIRESP demonstra 
“profundo desconhecimento”

A professora universitária Helena Carrei-
ras vai suceder a partir do dia 5 de julho ao 
general Vitor Viana na direção do Instituto 
da Defesa Nacional, tornando-se a primeira 
mulher no cargo.

Professora associada no ISCTE - Instituto 
Universitário de Lisboa nas áreas da Socio-
logia, Políticas Pública, Segurança e Defesa, 
Helena Carreiras será a primeira mulher 
na direção do Instituto da Defesa Nacional 
(IDN), tendo já exercido funções como sub-
diretora daquele instituto, entre 2010 e 2012.

Especialista em sociologia militar, asse-
gurou a coordenação científica do estudo 
apresentado pelo Ministério da Defesa em 
abril passado sobre a satisfação organiza-
cional dos voluntários e dos contratados 
das Forças Armadas, no qual foram ouvidos 
5.136 elementos do Exército, 1.366 da Força 
Aérea e 819 da Marinha.

Sobre o processo de nomeação de Hele-
na Carreiras, de acordo com fonte da De-
fesa, o nome da professora universitária foi 
a concurso na Comissão de Recrutamento 
e Seleção para a Administração Pública e a 
tomada de posse está marcada para o dia 5 
de julho. O mandato tem a duração de cinco 
anos.

O general Vítor Viana, 66 anos, tomou 
posse como diretor do IDN em 2010 e atingiu 
o limite de idade em julho do ano passado, 
estando com uma “prorrogação excecional 
de mandato em regime de substituição”, 
segundo disse à Lusa, no passado dia 9 de 

maio, o gabinete do ministro da Defesa.
Helena Carreiras foi presidente da “Euro-

pean Research Group on Military and Socie-
ty” entre 2017 e 2019, integrou, entre 2011 e 
2012, o Conselho do Ensino Superior Militar 
e é membro do Conselho Geral do Instituto 
Universitário Militar desde 2017.

Entre a obra publicada, destacam-se 
“Gender and the militar. Women in the ar-
med forces of western democracies”, em 
2006, sobre as mulheres nas forças armadas 
nos países ocidentais e a “Participação Mi-
litar Feminina na Europa do Sul”, em 2002.

O IDN tem, entre outras, a atribuição de 
promover a investigação, o estudo e a di-
vulgação das questões ligadas à segurança 
e defesa e as relações entre civis e militares, 
realizando cursos, seminários e ações de 
formação nestas áreas.

O ex-ministro da Defesa Nuno Severiano 
Teixeira foi o primeiro civil a ocupar o cargo 
de diretor do IDN, entre os anos de 1996 e 
2000. O historiador António Telo e o profes-
sor João Marques de Almeida também assu-
miram a direção do IDN em anos anteriores.

Sucedendo ao Instituto de Altos Estudos 
da Defesa Nacional fundado em 1967, o IDN 
foi criado em 1976 e teve como diretores os 
oficiais generais Garcia Leandro, Aníbal Fer-
reira da Silva, Valença Pinto, Cabral Couto e 
Tomás Conceição Silva, entre outros.

JN/MS
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Helena Carreiras vai ser primeira mulher 
a liderar Instituto de Defesa Nacional
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VASCO DA GAMA
FUTEBOL CLUBE DE HAMILTON

deseja-lhe um Feliz Dia do Canadá

SÁBADO, 27 DE ABRIL

Transmissão de futebol
via satélite 

Petiscos a toda a hora

Cozinha todos os dias

Sala de jogos

Aluguer de sala
com ar condicionado 
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Serviço de internet

STAG em honra 
do Vasco da Gama F.C.
Hot Buffet - $20

175 1/2 JAMES STREET NORTH - HAMILTON  - 905.527.5708
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O filme chama-se “Viagem ao Sol” e não 
se encontra ainda concluído. No entan-
to, foi-nos possível visionar algumas 
imagens, no âmbito do encontro com 
representantes dos vários milhares de 
crianças austríacas acolhidas em Por-
tugal depois da II Guerra Mundial, or-
ganizado pela embaixada austríaca no 
Palácio das Necessidades, aquando da 
visita do Presidente Alexander Van der 
Bellen ao nosso país, na passada sema-
na. Estima-se que Portugal tenha recebi-
do 5 500 crianças, nas décadas de 40/50 
do século passado, oriundas de países 
afetados pelos conflitos armados da Se-
gunda Guerra Mundial.

O excerto começa com imagens a 
preto e branco de quarteirões redu-
zidos a ruínas, enquanto corpos fa-

mintos deambulam pelas ruas em busca da 
sobrevivência. Uma voz feminina recorda 
a infância, toda ela a preto e branco porque 
não lhe vislumbra qualquer cor. E acres-
centa: “Só voltei a descobrir a cor quando 
cheguei a Portugal”. Tocou-me saber que 
a tão proclamada luz de Lisboa devolvera a 
cor aos olhos de uma criança. 

Continuou o seu relato, testemunhando 
a chegada a Portugal e a forma como eram 
escolhidas pelas famílias portuguesas. Fi-
quei chocada com a descrição, confesso. 
Acima de tudo, saber que o faziam como se 
de mera mercadoria se tratasse. Primeiro as 
mais bonitas, segundo o padrão da época, 
ou seja: brancas, loiras e de olhos claros. As 
mais feias e as morenas ficavam para o fim. 
As meninas eram mais procuradas do que os 
rapazes, o que denuncia bem a moral vigen-
te que as sujeitava à clausura, tornando-as 
dóceis, submissas e mais fáceis de controlar. 

Seguiu-se o relato da separação e a disper-
são pelo país, segundo a origem das famílias 
de acolhimento; a correspondência com os 
familiares que haviam deixado, a aprendi-
zagem da nova língua, mas também o es-
quecimento da que haviam trazido do ber-
ço. Aconselhados a deixar o país de origem 
e residência para se recuperarem dos efeitos 
económicos e psicológicos da guerra, vi-
nham por um ano, mas algumas acabavam 
por ficar mais tempo quando viam satisfeito 
o pedido de prolongamento da estadia, nem 
sempre concedido.

Por último, são evocados os momentos 
dolorosos da despedida com lágrimas a cor-
rer pelos rostos dos que partem e dos que 
ficam. Um caso se destaca entre os demais: 
o de um pai adotivo que não aguenta dor da 
separação da sua menina. Morre nesse dia, 
mas a carta a comunicar o sucedido chega 
quando ela já está junto da sua família bioló-
gica. Ao olhar para a tarja negra no envelope 
identificou o símbolo de uma tragédia, mas 
só a leitura da carta lhe deu a amplitude do 
que acontecera.

Queria contar à mãe, mas esquecera já 
o alemão. Rompeu em lágrimas, a lingua-
gem em que todas as dores se manifestam. 
Foi quanto bastou para a mãe perceber, 
envolvendo-a num abraço.

Do programa oficial, além das inter-
venções de algumas entidades, constava o 
depoimento de duas dessas crianças (hoje 
adultos bem entrados na idade) sobreviven-
tes: Alois Sablatnig, a residir em Toronto, e 
Heidemarie Stubuer Lucas, presentemente 
a viver no Alentejo, casada com um por-
tuguês e avó de vários netos. A assistência, 
constituída por outros que haviam passado 
pela mesma experiência, emociona-se com 
os testemunhos.

Ninguém fica indiferente aos relatos de 
gratidão dirigidos ao país que os acolheu e 
onde tiveram uma infância feliz. Heidema-
rie mostrou a malita onde trazia os poucos 
pertences com que desembarcou. Mas o que 
mais chamou a atenção dos presentes foi o 
fiel companheiro de viagem, que religiosa-
mente conserva - um ursinho que, apesar 
de muito lavado, carrega a memória de um 
tempo. Aquele em que, como diria Banksy, 
são as pessoas que cumprem ordens que sol-
tam bombas e massacram aldeias.

Aida Batista
Opinião

Os maiores crimes do mundo não são cometidos por 
pessoas que violam as regras, 

mas por quem as segue.
Banksy, Wall and Piece

A cor
de Portugal

Um dos capítulos mais marcantes da 
história da emigração portuguesa é 
seguramente o ciclo da emigração 
lusa para França nos anos 60, deri-
vado ao processo de reconstrução 
gaulês do pós-guerra. Que em parte, 
foi suportado por um enorme contin-
gente de mão-de-obra portuguesa 
pouco qualificada, que encontrou nos 
setores da construção civil e de obras 
públicas da região de Paris o seu prin-
cipal sustento. 

Num país estruturalmente condi-
cionado pelo regime autoritário e 
conservador que vigorou em Por-

tugal entre 1933 e 1974, a miséria rural, 
a ausência de liberdade, a fuga ao servi-
ço militar e a procura de melhores con-
dições de vida, impeliram entre 1954 e 
1974, a saída legal ou clandestina, de mais 
de um milhão de portugueses em direção 
ao território francês

Essencialmente masculino e oriundo 
das regiões rurais do norte e centro do 
país, o fluxo migratório em massa com 
destino à França, ficou desde logo assi-
nalado pela vida difícil dos portugueses 
nos “bidonvilles” dos arredores de Paris. 

Enormes bairros de lata, com condições 
de habitalidade deploráveis, sem eletrici-
dade, sem saneamento nem água potável, 
construídos junto das obras de construção 
civil, como os de Saint-Denis ou Cham-
pigny, que na década de 60 albergou mais 
de uma dezena de milhares de portugue-
ses, tornando-se um dos principais cen-
tros de distribuição de trabalhadores de 
nacionalidade lusa em França.

Embora os “bidonvilles” não tenham 
constituído a residência predominante 
dos emigrantes lusitanos em território 
francês, como aponta o investigador em 
Geografia Humana, Hélder Diogo, “me-
nos de 20% dos portugueses chegaram 
a viver nestes espaços”, a crise do alo-
jamento francês no pós-guerra, e o pro-
jeto pessoal do emigrante de amealhar e 
poupar o máximo para regressar à terra 
de origem com o sonho de construir uma 
casa, fizeram com que esta forma de ha-
bitação e acolhimento tivesse marcado a 
primeira fase de chegada dos emigrantes 
portugueses a França.

O vislumbre dos tempos em que mui-
tos portugueses viveram nos “bidon-
villes”, constituiu na atualidade um de-
ver de memória e de homenagem aqueles 
que com sacrifício alcançaram o direito 
a uma vida melhor, e um alerta à cons-
ciência das novas gerações lusas que não 
se podem afastar do espirito de solidarie-
dade entre os povos e nações, porquanto 
essa é uma marca indelével da mundivi-
dência dos seus antepassados. 

Daniel Bastos
Opinião

A memória histórica
dos “bidonvilles”
portugueses em França
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No fim de semana passado realizou-se 
mais uma etapa do Red Bull Cliff Diving 
World Series nos Açores, mais precisa-
mente no Ilhéu de Vila Franca do Campo, 
São Miguel. O tempo traiçoeiro e o mar 
agitado obrigaram a algumas alterações 
na competição, sendo que sábado (22) 
acabou por ser o dia ideal para que a 
etapa fosse devidamente concluída. 

Se nunca ouviu falar desta modalida-
de que nasceu no Havai a explicação 
é simples. Os atletas sobem a um pe-

nhasco e executam saltos acrobáticos, ca-
pazes de deslumbrar quem assiste. No caso 
das mulheres a altura máxima são cerca de 
21 metros, nos homens a plataforma é colo-
cada a cerca de 27 metros.

De facto, não é para qualquer um. O cliff 
diving requer uma enorme preparação fí-
sica e mental. Há exemplos de atletas que 
chegaram a ser convidados para fazer parte 
do espetáculo do Cirque du Soleil, tal era a 
sua resistência.

NM/MS

Coragem, respeito pelo mar e loucura: 
Atletas impressionam nos Açores

AUTONOMIAS

“Trata-se de um investimento de cerca 
de um milhão de euros, ao longo dos 
próximos três anos, que se destina a 
renovar a frota automóvel dessas insti-
tuições porque isso é uma necessida-
de para permitir que a sua ação, desde 
logo, através dos cuidados domiciliá-
rios, chegue mais longe”, disse quarta-
-feira (26) o chefe do executivo açoriano, 
Vasco Cordeiro.

O governante falava durante a inaugu-
ração do Centro de Dia dos Flamen-
gos, na ilha do Faial, onde o Governo 

dos Açores efetua uma visita de trabalho.
O programa de renovação dos veículos 

das associações, precisou Vasco Cordeiro, 
terá um “cuidado especial com as novas exi-
gências” que se colocam atualmente, inclu-
sive no plano social e ambiental, sendo de 
contar com a aquisição de veículos elétricos.

Na inauguração do centro de dia, no 
concelho da Horta, o chefe do executivo 
dos Açores assinalou que, desde 2013, fo-
ram criadas mais 500 vagas “no que tem 
a ver com cuidados para idosos” nas nove 
ilhas da região.

Posteriormente, o presidente do Gover-
no Regional visitou um ‘hostel’ no centro 
da cidade da Horta, destacando a adesão 

dos empresários do Faial ao sistema de 
incentivos ao investimento privado, que 
permitiu que tenham sido aprovados, des-
de 2015, projetos de cerca de 13 milhões de 
euros na área da restauração e do turismo.

“Só no Faial, estamos a falar de projetos 
na área da restauração e do turismo apro-
vados no âmbito do atual quadro comuni-
tário de apoio, que começou a ser operacio-
nalizado em 2015, num valor de cerca de 13 
milhões de euros. Isso é bastante significa-
tivo quanto a este clima de confiança que se 
vive e, também, aos resultados que enco-
rajam este tipo de investimento”, declarou.

O programa da visita ao Faial, além de 
várias iniciativas e inaugurações com os 
membros do executivo, prevê ainda que 
estes se reúnam com diversas entidades re-
presentativas dos mais variados setores da 
ilha, visitem empreendimentos em curso e 
apresentem novos investimentos.

O Conselho de Ilha do Faial, que junta de-
putados e sociedade civil, questionou ainda 
o Governo açoriano sobre as acessibilida-
des aéreas e marítimas à ilha, procurando 
saber qual a “fiabilidade” da operação da 
SATA para as viagens entre o continente e 
o Faial, depois de vários cancelamentos re-
centes.

DN/MS

Governo dos Açores vai apoiar
renovação de frota automóvel 
de instituições solidárias

A Câmara do Comércio e Indústria dos 
Açores (CCIA) analisou a situação do 
transporte de passageiros inter-ilhas, 
aéreo e marítimo, no início deste verão, 
considerando-o um fracasso. 

Para a Câmara do Comércio dos Aço-
res, o problema torna-se mais grave 
quando abrange as três empresas tu-

teladas pelo governo regional, prejudican-
do, simultaneamente, residentes e turistas, 
numa altura em que “muito se propala tu-
rismo de qualidade, que pressupõe serviços 
de qualidade”, adianta comunicado.

Desta forma, a CCIA entende ser prio-
ritária a adoção de um novo modelo de 
obrigações de serviço público inter-ilhas, 
mais flexível e a ser aplicado já em 2020, 
atendendo a todas as contingências opera-
cionais ocorridas ao longo deste ano. Refe-
rindo que à SATA Air Açores é “cometida a 
missão de ser o pilar principal do desenvol-
vimento das várias ilhas, distribuindo pelas 
mais pequenas, parte dos fluxos turísticos 
que nos procuram, utilizando as principais 
portas de entrada, existe, no momento, um 
modelo de obrigações de serviço público 
ultrapassado e desajustado da realidade 
atual, e que só termina em 2021”.

No que diz respeito à Azores Airlines e sa-
lientando o facto da empresa estar a seguir 
“um caminho sinuoso do ponto de vista 
operacional, sem aviões, sem pilotos, com 
cancelamentos constantes em ilhas como o 
Faial e Pico, e com despesas incontroláveis 
em ACMIs nas outras rotas, levando a que 

as perspetivas para 2019 já não fujam a mais 
uma catástrofe financeira para a empresa”, 
a Câmara do Comércio dos Açores conside-
ra fundamental uma “redefinição do mo-
delo de negócio da empresa para o futuro 
imediato, sem o que a Região será arrastada 
para uma situação financeira ainda mais 
difícil do que a atual, com uma situação 
crónica de pagamentos em atraso a forne-
cedores”, explica o comunicado.

No caso do transporte marítimo, a CCIA 
refere que a Atlanticoline “parece já ser mais 
um caso incorrigível de falhas graves” e que 
ao fim de 20 anos ainda “não se conseguiu 
programar o serviço de barcos, a tempo e 
horas, repetindo-se os mesmos erros ano 
após ano”. Por isso, consideram que não 
é compreensível que a Atlanticoline “não 
receba indicações para praticar um planea-
mento plurianual, com barcos contratados 
para vários anos, permitindo o compromis-
so com horários e tarifas a tempo e horas, 
para que também sirva o turismo, o que, nas 
condições atuais, não é possível”.

A finalizar o comunicado, a Câmara do 
Comércio dos Açores sublinha que “em 
condições normais, os acionistas definem 
objetivos, contratam administradores pro-
fissionais, comprometem-se com a dis-
ponibilização de condições necessárias e 
facultam-lhes a liberdade necessária para 
que atinjam os objetivos definidos. Enten-
de a CCIA que este deve ser o modelo a apli-
car no Setor Público Empresarial Regional, 
o que não está a acontecer, há já demasia-
dos anos”.

AO/MS

CCIA considera um fracasso
a situação do transporte
de passageiros no início
deste verão

O Conselho de Ilha do Faial questionou 
na quarta-feira o Governo açoriano so-
bre as acessibilidades aéreas e maríti-
mas à ilha, procurando saber qual a “fia-
bilidade” da operação da SATA para as 
viagens entre o continente e o Faial. 

No memorando entregue ao execu-
tivo, ao qual a agência Lusa teve 
acesso, são lembrados cancelamen-

tos recentes de viagens da Azores Airlines 
- empresa da SATA que opera para fora dos 
Açores - entre Lisboa e o Faial, não só mo-
tivados por mau tempo, mas por falta de 
tripulações ou avarias de aeronaves.

Ainda neste campo, os conselheiros do 
Faial querem saber em que ponto estão os 

contactos do executivo açoriano com o Go-
verno da República sobre a realização de 
obras no aeroporto da Horta.

As acessibilidades marítimas, a opera-
ção no porto da Horta, as obras da Escola 
do Mar e a rede viária regional do Faial são 
outros tópicos apresentados pelo Conselho 
de Ilha ao Governo dos Açores.

O executivo açoriano iniciou na quar-
ta-feira(26) uma visita de trabalho de três 
dias à ilha do Faial, durante a qual visita di-
versas obras em curso e reúne com repre-
sentantes da sociedade civil.

A reunião com o Conselho de Ilha fe-
chou o primeiro dia de trabalho na ilha do 
grupo central.

AO/MS

Conselho de Ilha do Faial
questiona Governo dos Açores
sobre acessibilidades
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NÃO PERCA!
AOS DOMINGOS ENTRE
AS 10H E O MEIO DIAAS 10H E O MEIO DIA

Através de um comunicado dirigido 
quarta-feira (26) à imprensa, a Concelhia 
do PSD/Machico veio alertar para o fac-
to da praia de areia amarela de Machico 
continuar sem edital de praia de banhos 
e sem vigilância, numa altura em que “já 
devia ter todas as condições para rece-
ber os banhistas”.

Segundo Norberto Maciel Ribeiro, “são 
inúmeros os populares de Machico 
que questionam o porquê de a praia de 

areia amarela continuar sem edital e sem 
vigilância, atendendo que, oficialmente, 
esta praia de banhos deveria vigorar desde 
o dia 21 de Junho”.

O presidente da Concelhia, lembra que 

“Machico recebe diariamente imensas pes-
soas que procuram aquela praia e que se 
deparam com a lamentável falta de condi-
ções básicas de segurança e de conforto”, 
imputando responsabilidades à “má gestão 
do executivo socialista”.

Norberto Maciel Ribeiro sublinha ainda 
que esta é “considerada pela crítica como 
uma das melhores praias da Madeira, tendo 
actualmente uma classificação de excelen-
te em relação à qualidade da água”, devido 
ao trabalho desenvolvido ao nível dos in-
vestimentos nas infra-estruturas locais e 
também na rede de saneamento, através da 
Águas de Resíduos da Madeira (ARM).

DN/MS

Praia de Machico
continua sem edital de praia de 
banhos e sem vigilância
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Na segunda edição de ‘Conversas Sol-
tas’, evento integrado na ‘BOX Santan-
der Advance Empresas’, que decorre na 
Praça do Município, o vice-presidente 
do Governo Regional, Pedro Calado, fa-
lou sobre o desenvolvimento da Madeira 
nos últimos 40 anos, tendo dito que a 
Região soube aproveitar os fundos co-
munitários para construir infraestruturas 
viárias, centros de saúde, escolas, ins-
talações elétricas e saneamento básico 
em toda a ilha.

Pedro Calado afirmou ainda que a Madei-
ra “está a crescer há 70 meses consecu-
tivos”, com “crescimentos económicos 

superiores à média nacional e europeia”.
Além disso, o vice-presidente referiu, 

de igual forma, que a Região orgulha-se de 
ter “uma dívida consolidada” e uma “bai-
xa taxa de desemprego”, sendo que, neste 
momento, situa-se nos 7%.

A iniciativa, promovida pelo Jornal de 
Negócios, o Correio da Manhã e o Santan-
der Empresas e que decorre até sexta-feira 
(28), contou também com um debate sobre 
o tema ‘Negócio Internacional e Fundos 
Comunitários’, que contou com a partici-
pação da diretora regional adjunta de Eco-
nomia, Patrícia Dantas, o presidente do 
Instituto de Desenvolvimento Empresarial, 
Jorge Faria e a vice-reitora da Universidade 
da Madeira, Elsa Fernandes.

DN/MS

Madeira “está a crescer há 70 meses 
consecutivos”, diz Pedro Calado

O “grande investimento” da GNR nos 
próximos anos na Madeira será na im-
plementação do Sistema Integrado de 
Vigilância, Comando e Controlo (SI-
VICC), com a instalação de postos de 
observação de embarcações ao longo 
da orla marítima. Quem o assumiu foi o 
comandante regional, coronel António 
Monteiro, na cerimónia que, na Praça 
do Povo, assinalou o 10.º aniversário do 
Comando Territorial da Madeira da GNR.

O oficial que comanda esta força mili-
tar na Região explicou que a imple-
mentação do SIVICC “determinará 

o alargamento da missão da GNR”, com 
competências específicas de vigilância, pa-
trulhamento e interceção terrestre ou ma-
rítima de embarcações que desenvolvam 
atividades ilícitas em toda a costa e mar 
territorial da Região. O primeiro posto de 
observação deste sistema, instalado num 

camião, foi apresentado no ano passado, 
no Caniçal, pelo ministro da Administra-
ção Interna, que anunciou planos para ins-
talar outros três postos - um no comando 
da GNR no Funchal, outro na Calheta e um 
terceiro no Porto Santo -, sendo estes de 
carácter fixo.
Na mesma cerimónia na Praça do Povo, o 
comandante operacional nacional, tenen-
te-general Nuno Silva, referiu que “o in-
vestimento em curso inerente à implemen-
tação SIVICC Plus é também uma evidência 
da aposta que a GNR faz para contribuir 
para a melhoria da qualidade dos meios 
humanos e materiais nesta região”.
O presidente da Assembleia Legislativa da 
Madeira, o representante da República e 
o presidente da Câmara do Funchal foram 
alguma das entidades que marcaram pre-
sença nesta iniciativa.

DN/MS

“Grande investimento” da GNR será no sistema 
de vigilância da costa e mar da Madeira
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A China afirmou que vai devolver toda 
carne enviada pelo Canadá após inspe-
ções encontrarem resíduos de um su-
plemento alimentar não aceite pelo país 
em porcos canadianos, informou a em-
baixada chinesa no Canadá em comuni-
cado divulgado nesta terça-feira (25).

A investigação revelou até 188 certi-
ficados veterinários “falsificados”, 
afirmou a embaixada, e a existência 

de “óbvias falhas de segurança”.
“Para proteger a segurança dos consu-

midores chineses, a China tomou medidas 
preventivas urgentes e pediu ao governo 
canadiano para suspender a emissão de 
certificados para carne exportada para a 
China”, segundo o comunicado.

“Esperamos que o Canadá atribua gran-
de importância a este incidente, complete 
a investigação assim que possível e tome 
medidas efetivas para assegurar a segu-

rança da comida exportada para a China”, 
acrescentou.

A ministra da Agricultura do Canadá, 
Marie-Claude Bibeau, afirmou em comu-
nicado que a Agência de Inspeção de Ali-
mentos do Canadá (CFIA) trabalhou junto 
de autoridades chinesas sobre o assunto e 
confirmou que encontrou “certificados de 
exportação não autênticos”.

A decisão surge dias antes da China e Es-
tados Unidos se reunirem para discutir a 
guerra comercial iniciada por Washington.

As relações entre China e Canadá afun-
daram em dezembro, depois da polícia de 
Vancouver prender Meng Wanzhou, vi-
ce-presidente financeira da Huawei Te-
chnologies, a pedido de autoridades dos 
Estados Unidos. A executiva nega qual-
quer irregularidade e Pequim exige a sua 
libertação.

G1/MS

China diz que encontrou certificados falsificados

e suspende embarques de carne
enviados pelo Canadá
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A astronauta da Nasa Anne McClain, o ve-
terano cosmonauta Oleg Kononenko, da 
Roscosmos, e David Saint-Jacques, da 
Agência Espacial Canadiana, pousaram 
esta terça-feira (25) no Cazaquistão, no 
final de uma missão de seis meses na ISS.

Os três tocaram a terra às 2h47 GMT 
concluindo a primeira viagem à Es-
tação Espacial Internacional (ISS) 

após um lançamento fracassado em outu-
bro, que gerou dúvidas sobre o programa 
espacial russo.

O canal de televisão russo “Rossiya 24” 
transmitiu imagens ao vivo da aterragem.

Minutos depois, as equipas de resgate co-
meçaram a retirar a tripulação da Soyuz da 
cápsula de descida.

Durante a sua missão, os integrantes da 

59ª expedição à ISS orbitaram o planeta 
num total de 3.264 vezes, cobrindo uma 
distância de quase 140 milhões de quilóme-
tros. Participaram em cinco caminhadas 
espaciais, duas do programa russo e três do 
programa americano.

Três membros da tripulação permane-
cem na plataforma orbital: o russo Aleksey 
Ovchinin e os americanos Christina Koch e 
Nick Hague.

Eles irão juntar-se, se não houver mu-
danças de última hora, ao cosmonauta rus-
so Alexandr Skvortsov, ao astronauta ita-
liano Luca Parmitano, da Agência Espacial 
Europeia, e ao americano Andrew Morgan, 
que voarão para a ISS na Soyuz MS-13, cujo 
lançamento está previsto para o próximo 
dia 20 de julho.

G1/MS

Astronautas dos EUA, Canadá e Rússia
voltam à Terra após 6 meses na ISS

Uma mulher que adormeceu durante 
um voo da Air Canada acordou sozinha 
no avião, estacionado, no escuro, apa-
rentemente esquecida pelos funcioná-
rios da companhia aérea.

Numa mensagem publicada por uma 
amiga no Facebook, Tiffani Adams 
conta que viajava de Quebec para To-

ronto quando adormeceu, pouco depois da 
descolagem, numa fileira praticamente vazia.

A passageira relata que acordou na “escu-
ridão total”. O avião estava parado e, apa-
rentemente, havia sido rebocado para fora 
do aeroporto internacional Pearson de To-
ronto, após o desembarque dos passageiros 
e da tripulação.

“Acho que estou a ter um pesadelo por-
que, a sério, como é que isto está a aconte-
cer?”, escreveu.

A passageira conseguiu ligar para um 
amigo, mas a comunicação foi interrompida 
quando a bateria do telefone descarregou.

“Estou a tentar concentrar-me na minha 

respiração e controlar o meu ataque de pâ-
nico, enquanto tento carregar o meu telefo-
ne conectando-o em cada entrada USB que 
encontro”, escreveu. As tentativas foram 
inúteis porque a energia elétrica no avião 
estava desligada.

Depois de conseguir entrar na cabine do 
piloto, Adams abriu uma das portas da aero-
nave, mas 15 metros separavam-na do chão.

Ela chamou a atenção do motorista de um 
carro de bagagens com sinais luminosos. 
O homem encontrou a passageira sentada, 
com as pernas para fora do avião.

“Ele está em choque, a perguntar como 
me deixaram no avião. Eu pergunto o mes-
mo”, escreveu a passageira.

A Air Canada pediu desculpas pelo inci-
dente, de acordo com Tiffani Adams, que 
disse não conseguir dormir bem desde en-
tão, vítima de pesadelos.

A companhia aérea afirmou ao canal CTV 
que está a investigar o ocorrido, mas não di-
vulgou detalhes.

G1/MS

Mulher adormece durante voo da Air Canada 
e é esquecida dentro do avião
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Pouco depois de deixar minha posição 
no departamento de imigração em 1986, 
o meu sócio e eu abrimos um escritório 
em Hong Kong para fornecer os nossos 
conhecimentos das leis de imigração 
àqueles que estavam a pensar em emi-
grar. O Canadá esteve no topo da lista 
por muitos anos e vai continuar a estar 
durante os próximos doze anos. Ajudá-
mos muitas famílias a se reposiciona-
rem em todas as partes do Canadá.

Por que estou a escrever sobre esse 
assunto neste momento, décadas 
depois? Escrevo para aqueles que 

acompanham as notícias do dia e sabem 
dos protestos em massa que têm aconte-
cido contra uma lei impopular de extra-
dição em Hong Kong, lei essa que con-
venceu muitos (que já tinham retornado 
a Hong Kong após garantir a cidadania 
canadiana) a voltar ao Canadá. Cada 
um, sem dúvida, tem seus motivos para 
o fazer, mas os protestos mais recentes 
em Hong Kong, juntamente com anos 
de influência de Pequim, convenceram 
aqueles que acreditam que Pequim não 
vai parar com a repressão.

O leitor pode talvez lembrar-se que 
Hong Kong foi devolvido à China em 1997 
pelos britânicos, depois de concordar 
com um acordo que, em parte, garantia 
que Pequim não interferisse ou alterasse 
o seu modo de vida por cinquenta anos. 
As pessoas não escondem mais o seu des-

contentamento com a “intromissão” de 
Pequim sobre Hong Kong. Desde 9 de 
junho, milhões de manifestantes reuni-
ram-se em frente à sede do governo em 
Hong Kong para se manifestarem contra 
o projeto de extradição.

O governo pró-Pequim da região ad-
ministrativa especial tinha procurado 
dar a possibilidade de o poder autoritário 
chinês exigir a rendição das pessoas para 
julgamento. Entretanto a diretora execu-
tiva de Hong Kong, Carrie Lam, anun-
ciou que estava a “suspender” a proposta 
de lei. Mas os manifestantes pró-demo-
cracia continuaram a pedir que Lam reti-
rasse o seu plano, de forma permanente, 
e se demitisse.

Estima-se que 300.000 cidadãos cana-
dianos vivem e trabalham em Hong Kong. 
Com a continuação dos protestos em mas-
sa e da incerteza, eu antecipo o retorno de 
muitos canadianos de Hong Kong. Com 
tempo tem o potencial de se tornar ur-
gente se a situação lá continuar a deterio-
rar-se. Não deveríamos surpreender-nos 
se houver uma saída de pessoas de Hong 
Kong que retornem ao Canadá, porque 
elas já têm status aqui, ou estão a optar por 
tentar obter a legalização.

Na minha opinião pessoal e profissio-
nal, a imigração de Hong Kong foi posi-
tiva para o Canadá e reconheço pode ser 
desagradável deixar a casa sob coação. 
Quando é dito e feito, mesmo que essas 
pessoas tenham os meios para emigrar, é 
sempre stressante deixar o seu país natal 
e estabelecer-se num país diferente.

Neste Dia do Canadá, vamos agradecer 
por viver num país que nos concede li-
berdades que alguns só podem imaginar.

Peter Ferreira
Opinião

Incerteza em Hong Kong
The company that owns Air Transat has 
agreed to be taken over by Air Canada 
for $13 a share.

The two companies announced in May 
they had entered negotiations toward 
a possible deal, and gave themselves 

30 days to hammer out the details.
That period expired on Wednesday (26), 

and on Thursday (27) morning they annou-
nced a deal that would see Air Canada buy 
Transat A.T. Inc. for $13 per share, which 
values the company at $520 million. The 
plan is to maintain the two companies as 
separate entities, maintaining the two di-
fferent brands, head offices and key func-
tions in Montreal, the companies said in a 
release.

“This combination delivers excellent 
value, while also providing increased job 
security for both companies’ employees 
through greater growth prospects,” Air 
Canada CEO Calin Rovinescu said.

Transat CEO Jean-Marc Eustache said 
the deal represents “the ideal platform for 
Transat’s presence and jobs in Montreal, 
and therefore represents the best option 
for all our stakeholders: employees, su-
ppliers, partners and shareholders.”

That’s a veiled reference to another, os-
tensibly better financial offer on the table 
for the company. Once word of Air Cana-
da’s interest emerged in May, Montreal real 
estate developer Group Mach declared it 
would also be interested in buying Transat, 
for a higher price of $14 a share. Other bid-
ders, including Montreal-based investment 
firm FNC Capital, have also expressed an 
interest in buying Transat, with FNC saying 
as recently as this week it thinks Transat is 
worth at least between $17 and $20 a share.

“I have informed my group that accor-
ding to my presentiment, this potentially 
historical transaction shall not be done 
under 18 dollars a share,” FNC founder and 
president Dominik Pigeon said this week. 
“This will most likely be a hard and long 
contest, far more [fraught] than what peo-
ple currently expect.”

Shareholders, regulatory agencies 
still hurdles

Mach reiterated their interest and desire 
in entering negotiations as recently as this 
week, but Thursday’s (27) news suggests 
Air Transat’s management has no interest 
in pursuing that option. While the merger 
of the two Montreal-based airlines has the 
blessing of both companies’ management 
teams, it is far from a done deal.

Shareholders will have to weigh in and 
regulatory agencies will have a say, as the 
move would consolidate Canada’s airline 
industry in even fewer hands. If the deal 
falls apart, Air Canada would pay a break 
fee of $40 million to Transat, or Transat 
would pay $15 million to Air Canada, de-
pending on why the deal fell apart.

Analyst Chris Murray of AltaCorp Capital 
said he believes the deal is a good one for 
both sides, and likely to succeed in the end.

“We view the transaction as positive for 
all stakeholders, seeing several comple-
mentary synergies available to Air Canada 
that we expect to enhance earnings in the 
coming years,” Murray said.

The initial response from investors, 
however, was less enthusiastic. When sto-
ck markets closed on Wednesday, Transat 
shares were valued at $14.19 apiece — abo-
ve the level of both the Mach offer and the 
lower Air Canada offer.

When word emerged of the deal and 
shares began trading on Thursday, Transat 
shares lost seven per cent and were chan-
ging hands at $13.15 a share.

Air Canada shares, meanwhile, gained 
almost five per cent or $1.80 to $41.06, a 
sign Air Canada investors love the deal, 
from their perspective.

One significant factor in favour of the 
deal is the biggest single owner of both 
companies’ shares is Montreal investment 
firm Letko Brosseau & Associates, which 
owns almost 10 per cent of Air Canada and 
just over 17 per cent of Transat shares.

CBC/MS

Air Canada to buy Transat
for $13 a share
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Um em cada seis jovens da União Euro-
peia (UE) não estudava nem trabalhava 
no ano passado, o correspondente a 
cerca de 15 milhões de pessoas, mas 
Portugal ficou abaixo desta média, sen-
do o nono país com menos “nem nem”.

Segundo dados divulgados quinta-fei-
ra (27) pelo gabinete de estatísticas da 
UE, o Eurostat, cerca de 16,5% dos jo-

vens europeus entre os 20 e os 34 anos não 
estudava, trabalhava ou estava em estágio 
no ano passado.

Em Portugal, esta percentagem foi mais 
baixa, com os “nem nem” a representarem 

11,9% dos jovens portugueses em 2018.
Portugal ocupou, por isso, o nono lugar 

dos países com menos jovens nessa situação.
Havia, ainda assim, mais mulheres por-

tuguesas (12,8%) do que homens (10,9%) 
nessa condição.

Ao nível da UE, as percentagens mais 
baixas foram registadas na Suécia (8%), 
Holanda (8,4%), Luxemburgo (9,9%) e 
Malta (10,1%).

Em sentido inverso, no ano passado, 
havia mais jovens “nem nem” em Itália 
(28,9%), Grécia (26,8%), Bulgária (20,9%) 
e na Roménia (20,6%).

JN/MS

Eurostat

Um em cada seis jovens da UE não estuda 
nem trabalha. Portugal abaixo da média
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A União Europeia (UE) anunciou quinta-
-feira (27) um plano de financiamento de 
100 milhões de euros para ajuda aos sí-
rios deslocados devido à guerra no país 
e às comunidades refugiadas na Líbia, 
Jordânia e Iraque.

Esta verba provém de um fundo de 1,8 
mil milhões de euros mobilizado pela 
UE para resposta à crise da Síria e da qual 

foram já utilizados 1,6 mil milhões em “ações 
concretas de ajuda a refugiados e países de 
acolhimento”, segundo um comunicado.

O financiamento disponibilizado é dirigi-
do à prestação de serviços públicos, ao aces-
so ao ensino superior e ao reforço e melhoria 
dos serviços de proteção de menores.

A maior fatia, de 55 milhões de euros, 
destina-se a apoiar refugiados, repatriados 
e comunidades de acolhimento no Líbano, 
Jordânia e Iraque.

Uma verba de 28,4 milhões irá permitir 
o acesso ao ensino superior no Líbano, Jor-
dânia e Iraque.

Também para o Líbano é destinada uma 
parcela de 12,5 milhões para serviços de 
proteção de crianças e mulheres vítimas de 
violência de género.

Um financiamento horizontal de 3,6 mil 
milhões de euros destina-se, por seu lado, 
a reforçar a monitorização e avaliação do 
fundo para a Síria.

JN/MS

UE disponibiliza 100 milhões
de euros para refugiados sírios

Apoio

Um avião da Air India aterrou de emer-
gência, quinta-feira (27), no aeroporto de 
Stansted, em Londres, por uma alegada 
ameaça de bomba, uma informação par-
tilhada no Twitter da companhia aérea e 
mais tarde eliminada.

O voo AI191 partiu da cidade indiana 
de Mumbai com destino a Newark, 
nos Estados Unidos, e foi a própria 

companhia, a Air India, que partilhou a 
alegada ameaça de bomba através da rede 
social Twitter, de acordo com a Reuters. A 

aeronave, um Boeing 777-337, realizou um 
desvio e aterrou no aeroporto de Stansted, 
aproximadamente às 10.15 horas, escoltado 
por um avião da Força Aérea britânica.

Segundo a BBC, a publicação da Air India 
acabou por ser eliminada, explicando que 
se tinha tratado apenas de uma “ameaça 
de segurança”. O aeroporto de Stansted, 
através de uma publicação no Twitter, in-
formou que a pista já foi reaberta e pede 
desculpa pela interrupção, agradecendo a 
“paciência”.

JN/MS

Avião aterra de emergência em Londres 
após “ameaça de segurança”

Air Canada
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Um norte-americano foi condenado a pri-
são perpétua depois de admitir ter cau-
sado “lesões por negligência” à filha ado-
tiva de três anos, que morreu depois de 
ter sido castigada por alegadamente se 
recusar a beber leite, em 2017, no Texas. 
A pena teria sido a mesma caso o arguido 
tivesse sido sentenciado por homicídio.

De acordo com a imprensa norte-a-
mericana, a sentença foi decretada 
depois de Wesley Mathews, de 39 

anos, ter confessado ter provocado danos 
por negligência à filha, que o próprio alega 
ter morrido engasgada com leite, mas cuja 
causa da morte nunca foi apurada.

A decisão judicial foi unânime a todo o júri 
(composto por oito homens e quatro mulhe-
res) e anunciada na quarta-feira (26) à tar-
de, ao fim de quase três dias de depoimentos 
e três horas de deliberações. Só daqui a 30 
anos é que o condenado pode ser candidato 
a liberdade condicional.

Os procuradores responsáveis pelo caso 
disseram que a acusação de danos por negli-
gência que pendia sobre o arguido era a úni-
ca que, tendo em conta as provas, lhe podia 
ser atribuída. De acordo com declarações 
do procurador Jason Fine em tribunal, “o 
pequeno corpo de Sherin estava tão decom-
posto, devido às ações do réu, que o médico 
legista não conseguiu determinar uma causa 

oficial de morte”. Se esta tivesse sido deter-
minada, poderia “ter mudado drasticamen-
te” a forma como o caso foi orientado.

“[Wesley Mathews] Disse aos investiga-
dores que a morte de Sherin foi um erro mas, 
nas suas próprias palavras, causou a morte à 
sua filha, colocou o corpo morto num saco 
de lixo e desfez-se dele. Não chamo a isso 
erro. Chamo homicídio”, disse Fine, diri-
gindo-se diretamente ao arguido.

Segundo a estação de televisão norte-a-
mericana NBC, o homem concordou em de-
clarar-se culpado por lesões por negligência 
sabendo que enfrentaria a mesma pena que 
no caso de condenação por homicídio. Ma-
thews permaneceu inflexível durante todo o 
julgamento, insistindo não ter matado a filha.

Castigada pelo pai por não beber leite

Sherin Mathews, adotada num orfanato 
na Índia, desapareceu na madrugada de dia 
5 de outubro de 2017, depois de ter sido dei-
xada fora de casa pelo pai adotivo, alegada-
mente como castigo por não ter bebido um 
copo de leite, em Richardson, Texas. O pai 
tê-la-á obrigado a ficar de pé, perto de uma 
árvore, fora do terreno de casa. Foi encon-
trada já sem vida pelas autoridades no dia 23 
daquele mês.

JN/MS

EUA

Condenado pela morte da filha adotiva 
que castigou por não beber leite
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CANADA'S FAVOURITE

Depois da decisão de Donald Trump em 
abandonar o acordo nuclear com o Irão, 
a 8 de maio de 2018, acordo que tinha 
outros cinco signatários como: China, 
França, Rússia, Reino Unido e Alemanha 
(que não suspenderam o referido acor-
do) e que foi seguido de fortes sanções 
económicas e políticas contra o Irão e 
empresas ocidentais que operam no 
seu território, por parte da administra-
ção americana, o clima pré-guerra nesta 
zona do globo não pára de aumentar.

Se bem que não era a primeira vez que 
Trump “rasgava” acordos subscritos 
pelo seu país, tal como aconteceu no 

acordo sobre as alterações climáticas de ju-
lho de 2017, em Paris, o belicismo das suas 
ameaças contra o Irão, (apesar da sua re-
cente e anedótica - porque ninguém acre-
dita - suspensão de um ataque porque iria 
morrer gente), parece estruturada pelos 
“falcões” de guerra americanos, agora que 
outros conflitos estão definitivamente per-
didos ou em dissipação, como o Afeganis-
tão, o Iraque ou a Síria.

De facto, se as sanções dos EUA contra as 
empresas ocidentais que têm relações com 
o Irão já começa a causar baixas nos outros 
signatários do acordo, perante o silêncio 

comprometedor da França, por ver a sua 
petrolífera Total sem poder atuar no solo 
iraniano e o Reino Unido a sair da União 
Europeia sob promessa de ajuda dos EUA, 
começa a perceber-se o périplo do seu 
Secretário de Estado, Mike Pompeo, por 
vários países da região e da Europa, arre-
gimentando aliados para a próxima guerra.

Não aprecio o Sr. Trump e muito menos 
aquilo que ele representa, nem conside-
ro o regime iraniano como “uma flor que 
se cheire”, mas a eventualidade de uma 
guerra contra o Irão, para além deste país 
não ser “outro Iraque”, desencadeará uma 
multiplicação de outros conflitos com ou-
tros intervenientes de peso, no local e fora 
dele, com graves consequências para os 
seus intervenientes e aqueles que assumi-
rem o papel de espectadores.

Estará o mundo consciente disso e dis-
posto a entrar nesta aventura trumpista?

O Irão, face às dificuldades económicas 
que as sanções americanas lhe provocam, 
sente-se encurralado e disposto a deixar 
cair o acordo sobre a não fabricação de ar-
mas atómicas, alterando a posição atual dos 
signatários ainda presentes e tornando-se 
um potencial inimigo de alguns países da 
zona. Além disso, o Irão, é igualmente um 
país detentor de grandes reservas de gás e 
petróleo, fornecedor de países como a Chi-
na, India, Turquia, etc. 

Lembro que o Irão (xiita), além de pos-
suir fronteiras com a Arménia, Azerbaijão, 
Turquemenistão, Cazaquistão, Afeganis-
tão, Paquistão, Iraque, Turquia e Rússia 
tem, frente a frente no Golfo Pérsico e de 
Omã, a rota do petróleo, alguns dos seus 
maiores adversários religiosos, maiorita-
riamente sunitas e aliados dos EUA, como 
alguns pequenos países do Golfo (Emiratos 
Árabes, Qatar, Koweit e Bahrain) e o seu 
arqui- inimigo Arábia Saudita.

Numa região plena de conflitos políticos e 
religiosos, uma guerra a envolver os países 

ocidentais, “rebocados” pelos EUA e todos 
os países da zona do “ouro negro”, a que não 
serão alheios Israel, por uns motivos e a Chi-
na, a Turquia e a Rússia por outros, tornar-
-se-á um vespeiro infestado de abelhas as-
sassinas, em que todos seremos “picados”!

Neste tipo de guerras sabemos quem co-
meça e, apesar das habituais justificações 
morais para a efetuar, por parte dos seus ini-
ciadores, também sabemos “adivinhar” os 
reais motivos que estão na sua origem. O que 
não sabemos, neste caso, é como acabará!

Será que o povo americano e nomeada-
mente o seu Congresso vai aceitar entrar 
numa aventura desta natureza e sem fim 
à vista?

Será que a Europa, continente que, no 
seu geral, continua a apostar no multilate-
ralismo para a resolução dos problemas en-
tre os países, estará disposta a ter um papel 
apaziguador nesta situação, ou se renderá 
aos interesses imediatos do petróleo e ajoe-
lhará perante o presidente norte-america-
no, que detesta o multilateralismo, prefe-
rindo a “doutrina do patriotismo”?

Não há muito tempo e após a saída dos 
EUA do acordo com o Irão, a Chanceler ale-
mã, Angela Merkel, declarou “E o tempo em 
que podíamos confiar na América acabou-
-se”!...E agora, em que posição estamos?...

Já vimos este lunático Donald Trump 
mentir e desmentir, dizer e contradizer 
muitas das suas afirmações e, nas declara-
ções de guerra, não esquecemos o caso da 
Coreia do Norte, seguidas de declarações 
de “amor” entre ambos!...

Tenho sérias dúvidas que, no caso pre-
sente e para mal de todos nós, os ódios 
acumulados acabem em casamento entre 
os beligerantes, a não ser que todo este 
aumento de tensão se destine a aumentar 
o negócio de armas entre todas as partes 
interessadas, o que conviria à “doutrina do 
patriotismo”, professada por Trump, mas 
mais não faria do que adiar a guerra!

Luís Barreira
Opinião

EUA/Irão,
o conflito de uma
loucura coletiva....!
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O vice-presidente da República de Ango-
la, Borinto de Sousa, refutou as acusa-
ções de pedofilia de que foi recentemen-
te alvo nas redes sociais “Instagram” e 
“Facebook”. 

Segundo uma Nota de Imprensa do Ga-
binete de Comunicação Institucional 
e Imprensa da vice-presidência an-

golana enviada ao jornal “O País”, Bornito 
de Sousa disse tratar-se de uma campanha 
abusiva e infame, que atenta contra o seu 
bom nome e honra, segundo a qual estaria 
a seguir menores de idade nas redes sociais. 

No documento, Bornito de Sousa clas-
sificou como levianas e absolutamente ir-

responsáveis as informações que sugerem 
que ele anda a seguir menores nas redes 
sociais. “Tal informação é totalmente fal-
sa e face à gravidade da acusação, foram já 
despoletados todos os mecanismos legais e 
institucionais para responsabilizar civil e 
criminalmente os seus autores, de modo a 
desencorajar acções semelhantes”, acres-
centa a nota.

Os órgãos auxiliares do vice-presidente 
da República aproveitam a oportunidade 
para apelar ao uso responsável das redes 
sociais, plataformas digitais e das tecno-
logias de informação e comunicação, para 
fins verdadeiramente construtivos e so-
cialmente úteis.

Jorge Eurico/MS

Angola
VP alega ser vítima 
de campanha abusiva 
nas Redes Sociais

A secretária-executiva da Comissão 
Económica das Nações Unidas para a 
África (UNECA), Vera Songwe, elogiou 
as “reformas ambiciosas” do Presidente 
angolano, João Lourenço, para diversifi-
car uma “economia monolítica”, supor-
tada pelo setor do petróleo.Em entre-
vista à Lusa, à margem dos encontros 
anuais do banco pan-africano Afrexim-
bank, que decorreram em Moscovo, 
Vera Songwe, que esteve recentemente 
em Angola, elogiou as “reformas muito 
ambiciosas e corajosas” do Governo, 
esperando que os seus resultados “per-
mitam um crescimento económico mui-
to em breve”. 

A lei do investimento, que liberaliza o 
acesso ao mercado, e a facilitação de 
vistos são dois exemplos de medidas 

que poderão contrariar a atual dependên-
cia do setor petrolífero. “A economia de 
Angola é monolítica” e são necessárias “re-
formas difíceis” para “diversificar a econo-

mia”, afirmou Vera Songwe. 
 A responsável considerou que “muitas 

das reformas serão complexas” porque en-
volvem o combate à inflação, reforço dos 
sistemas de monitorização e da Justiça, o 
que irá encontrar resistências no tecido 
económico e político angolano. “A minha 
sensação é que quando se está a fazer este 
tipo de reformas o difícil é manter o curso”, 
disse a dirigente das Nações Unidas.

 Moscovo acolheu recentemente os en-
contros anuais do Afreximbank depois de a 
Rússia ter entrado no lote de acionistas do 
banco, em 2017, e num momento em que o 
Kremlin quer reforçar o comércio externo 
com África, um continente que tem assisti-
do a uma presença crescente da China.

 Três semanas depois de ter entrado em 
vigor o acordo de livre-comércio conti-
nental, que inclui 24 países, o Afreximbank 
discute a diminuição das barreiras alfande-
gárias no contexto global e apela à abertura 
para combater o crescente nacionalismo.

Jorge Eurico/MS

ONU elogia reformas
para diversificar economia 

O presidente da UNITA  anunciou recen-
temente a realização do XIII congresso 
ordinário do maior partido da oposição 
em Angola, de 13 a 15 de novembro deste 
ano, para a eleição de um novo líder. Numa 
conferência de imprensa, em Luanda, sem 
direito a perguntas, Isaías Samakuva leu 
uma declaração em que anunciou a data 
do conclave, bem como seis outros temas 
em discussão no congresso.

 Avaliar e “redefinir, se for esse o caso” a 
linha ideológica, adotar estratégias elei-
torais, rever os estatutos e o programa e 

apreciar a atuação dos órgãos cessantes do 
partido são outras das alíneas a serem dis-
cutidas no congresso. Segundo Samakuva, 
que não indicou se se recandidatará ao car-
go, que ocupa desde 2003, o congresso irá 
também rever os símbolos do partido, bem 
como eleger a nova comissão política.

 Na conferência de imprensa, realizada 
a meio de uma reunião do Comité Perma-
nente da União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola (UNITA), Isaías 
Samakuva referiu que o conclave vai servir 
para uma maior definição da estratégia do 
partido para as eleições autárquicas, pre-
vistas para 2020.

 O último congresso do partido fundado 

em 1966 por, entre outros, Jonas Savimbi, 
ocorreu em dezembro de 2015 no municí-
pio de Viana, a norte  de Luanda, na pre-
sença de 1.165 delegados, que reelegeram 
Isaías Samakuva como líder, com 949 vo-
tos, derrotando Paulo Lukamba Gato (167 
votos) e Kalamata Numa (25).

 Em 13 de março deste ano, numa decla-
ração alusiva ao 53.º aniversário da criação 
do partido, a direção da UNITA considerou 
atuais os objetivos da fundação do partido, 
face à necessidade urgente de “mudanças 
políticas profundas para a dignificação dos 
angolanos”. 

A direção da segunda força política an-
golana e maior da oposição referiu que os 
cinco pilares fundamentais da sua criação, 
“o ‘Projeto de Muangai’ é atual e adaptável 
ao contexto de uma Angola pós-indepen-
dente, carente de soluções adequadas aos 
problemas mais básicos que assolam a so-
ciedade angolana”.

Segundo a mesma fonte, o país e os seus 
cidadãos “vivem ainda momentos difíceis, 
de frustração, angústia e desespero”, de-
vido à “má governação que se instalou no 
país há 44 anos”, sem que, acusa, “se vis-
lumbre no horizonte garantias de se rever-
ter o quadro calamitoso”.

Jorge Eurico/MS

Direção da UNITA
pode ter novo rosto 

Os jornalistas angolanos continuam a ter 
momentos difíceis para desenvolverem 
o seu trabalho. Era suposto as novas au-
toridades acabarem com as ameaças de 
toda sorte de que são alvos os profissio-
nais da Comunicação Social em Angola.

O secretário-geral do Sindicato de 
Jornalistas Angolanos (SJA), Tei-
xeira Cândido, aconselhou recen-

temente, em Luanda, os seus filiados a 
denunciarem ao Serviço de Investigação 
(SIC) as intimidações que muitos sofrem na 

cobertura de julgamentos de casos mediá-
ticos no país

Teixeira Cândido fez este apelo numa 
conferência de imprensa realizada na se-
quência de ameaças proferidas por familia-
res e advogados dos réus do Caso Conselho 
Nacional de Carregadores (CNC), em jul-
gamento na Câmara Criminal do Tribunal 
Supremo. Os arguidos, entre os quais está 
o antigo ministro dos Transportes, Augusto 
da Silva Tomás, são acusados de desvio de 
avultadas somas em dinheiro do CNC. 

O sindicalista explicou que essas amea-
ças constituem uma obstrução ao exercí-
cio de Liberdade de Imprensa, consagrada 
na Constituição da República de Angola, 
tendo em conta que a missão do jornalista 
é informar com verdade. “Se os familiares 
querem ameaçar, devem fazê-lo ao Minis-
tério Público que acusou e não aos jorna-
listas que têm a missão de informar e não 
condenar”, ressaltou. 

Para desencorajar tais práticas, que che-
garam ao conhecimento do SJA por via dos 
próprios lesados e de outras fontes, Teixei-
ra Cândido anunciou que, doravante, os 
jornalistas que forem intimidados devem 
apresentar queixa e não ficar inibidos.

Jorge Eurico/MS

Sindicato aconselha jornalistas 
a denunciarem ameaças
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Jorge Eurico
Opinião

Cerca de 1,3 milhão de pessoas precisam 
de alguma forma de assistência humani-
tária nas regiões noroeste e sudoeste de 
Camarões. De acordo com o site “ONU 
News”, nesse total estão incluídas apro-
ximadamente 650 mil crianças, segun-
do o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância, Unicef. Em declarações feitas 
recentemente a jornalistas, em Gene-
bra, o porta-voz do Unicef, Toby Fricker, 
alertou que a situação de segurança e as 
condições de vida continuam a deterio-
rar-se naquele país africano.

O número de afetados inclui cerca de 
450 mil deslocados internos. O re-
presentante disse que “as crianças e 

as suas famílias sofrem e devido à violên-
cia armada, ataques as suas casas e escolas, 
sequestro, violência sexual e recrutamento 
para grupos armados.” Toby Fricker apon-
tou que “bloqueios impostos, ou dias com 
cidades-fantasmas, devido a ações de gru-
pos armados não-estatais, estão a afetar a 
liberdade de movimento das pessoas e a 
entrega de assistência humanitária.”

De acordo com a agência, “milhares de 
pessoas não têm acesso ou têm acesso re-
duzido a serviços básicos como saúde, água 
potável e os meios de subsistência foram 
destruídos.” Estima-se que em Dezembro 
passado, 40% das unidades de saúde na re-
gião sudoeste não funcionavam. O porta-
-voz destacou que “a crise escalou os pro-
testos na região anglófona do país e pediu 
maior autonomia há quase três anos e tam-
bém teve um impacto arrasador no direito 
das crianças à Educação.”

Fricker disse que “para muitas crianças, 
já se passaram três anos desde que eles pi-
saram pela última vez numa sala de aulas.”  
Ele acrescentou que “devido à proibição de 
acesso à educação por parte de grupos ar-
mados e aos ataques de milícias não-esta-
tais, mais de 80% das escolas foram fecha-

das, afectando mais de 600 mil crianças.”

A Unicef aponta que pelo menos 74 es-
colas foram destruídas e estudantes, pro-
fessores e funcionários da escola foram 
expostos a atos como violência, rapto e in-
timidação. Desde 2018, mais de 300 alunos 
e professores foram sequestrados e liber-
tados depois de passarem por experiências 
traumáticas.

Para a agência da ONU, as ações que têm 
como alvo a Educação estão a “colocar 
em risco o futuro de toda uma geração de 
crianças, que com o apoio e as oportuni-
dades certas, podem construir um futuro 
mais estável e próspero.”  O porta-voz des-
tacou que “escolas e salas de aula devem 
fornecer espaços seguros para as crianças 
aprenderem, estarem com os seus amigos e 
restaurarem um senso de normalidade nas 
suas vidas.”

A Unicef destaca que “quando as crian-
ças estão fora da escola, elas enfrentam um 
risco maior de recrutamento por grupos 
armados e são mais propensas a estarem 
expostas ao casamento infantil, à gravidez 
precoce, ao trauma e ao sofrimento emo-
cional de longa duração que essas expe-
riências trazem.”

Fricker adicionou que “enquanto o aces-
so humanitário continua a ser um desafio, 
a Unicef e os seus parceiros estão a fazer o 
que podem para alcançar e melhorar a vida 
das crianças e das pessoas necessitadas.”

No ano passado, a agência da ONU 
apoiou quase 140 mil crianças. Trabalhan-
do com parceiros, a Unicef distribuiu kits 
de água, saneamento e higiene para mais 
de 78 mil pessoas.

Cerca de 30 mil crianças receberam 
apoio psicossocial através de 33 espaços 
seguros para crianças e clubes de jovens, e 
972 crianças separadas e desacompanhadas 
estão a receber apoio para voltar a uni-las 
com as suas famílias.

Jorge Eurico/MS

Camarões
Crianças sem escola 
e sem água!

Sirvo-me da presente para dar públi-
co testemunho que Manuel DaCos-
ta (presidente do MDC Media Group 
Inc) faz parte de um grupo restrito de 
pessoas que jamais estende a mão a 
quem, nos caminhos escabrosos des-
ta vida madrasta, tropeça numa pe-
dra. Não o faz porque ele - imbuído do 
espírito de boa-fé, amor ao próximo 
e desinteressada solidariedade – tira, 
sempre que pode, as pedras do nos-
so caminho para que não tropecemos 
nelas, dando, destarte, oportunidades 
a quem precisa de “levar a Carta a 
Garcia”. Aconteceu comigo e decer-
to que já terá sucedido com muitos 
com quem, daqui para frente, irei ter a 
graça e a ventura de partilhar o mes-
mo espaço e respirar o mesmo ar nos 
dias úteis da semana e, quem sabe, 
sempre que o dever nos chamar, quais 
mancebos “presos” à doutrina militar 
ou clérigos comprometidos com o sa-
cerdócio para que a colheita de almas 
para a religião corra de feição.

(...) Esta coluna vai servir 
para passar a debitar o meu 
juízo sobre o que se passa no 
“mundo lusófono” e não só. 
Terei engenho, arte, nervo 
e arrojo juvenil para tal? (...) 
O mais importante é arrega-
çar mangas, dar o “corpo ao 
manifesto” e não confundir a 
“obra-prima” com a “prima 
do mestre de obras”.

Manuel DaCosta (qual bom sa-
maritano do nosso tempo) deu-
-me a oportunidade de ter uma 

coluna nesta publicação de referência 
obrigatória da imprensa luso-canadiana 
para dizer (escrever) o que penso ser a 
(minha) verdade, ou não fosse a verdade 
o melhor predicado dos homens de bem. 
E como tal, penso que esta coluna vai 
servir para passar a debitar o meu juízo 
sobre o que se passa no “mundo lusófo-
no” e não só. Terei engenho, arte, nervo 
e arrojo juvenil para tal? A ver vamos, 
pois o mais importante é arregaçar man-
gas, dar o “corpo ao manifesto” e não 
confundir a “obra-prima” com a “prima 
do mestre de obras”.

 Todavia, permitam-me que me apre-

sente. Venho de lá longe, onde o sol, de 
forma inclemente, castiga mais, de Áfri-
ca, mais concretamente de Angola onde 
está enterrado o meu cordão umbilical. 
Por isso, prosa sobre a situação Políti-
ca, Económica, Social e Cultural sobre 
a antiga “Joia da Coroa do Império” não 
vai faltar. Assuntos relativos a Cabo Ver-
de também serão temas de abordagem 
sempre que se afigurar necessário ou 
não tivesse as minhas origens na região 
de Mosteiro (Ilha do Fogo) e de Santa Ca-
tarina (Ilha de Santiago).

 Sempre que me aprouver não vou dei-
xar de dar voz – a quem não a tem, pois 
claro! – a atores políticos e sociais de São 
Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Timor 
Leste e Moçambique. Este último assina-
lou, no passado dia 25 do presente mês, 
o seu quadragésimo quarto aniversário 
desde que ganhou a sua emancipação po-
lítica de Portugal.

 Já agora - se me é permitido ser opor-
tuno (sem ser oportunista) - gostaria de 
dizer que nas minhas caminhadas por 
este mundo afora conheci e apaixonei-
-me pela “Pérola do Índico”, Moçam-
bique, ex-Lourenço Marques. Por lá vivi 
e trabalhei durante poucos e bons anos. 
Foram três, ao todo. Durante o tempo 
que lá estive, nunca confundi a “beira da 
estrada” com a “estrada da Beira”.

 Por isso, o argumento acima aduzido 
serve de (pré)texto para me associar às 
festividades do Dia da Independência de 
Moçambique e, como mandam as regras 
do civismo e da moral, agradecer dizen-
do alto e bom som: Kanimanbo, Moçam-
bique! Esta efeméride política tem um 
significado particular para mim, pois foi 
neste dia, no longínquo ano de 2007, que 
dei à luz a um dos meus falecidos filhos: 
“O Observador”, o meu jornal, de tipo 
newsletter, que ombreava com as pu-
blicações dirigidas pelos jornalistas Fer-
nando Lima e Salomão Moyane. Foram, 
confesso, anos de muito aprendizado 
e de feitura de muitas amizades que, 
quando os rememoro, me deixam sem-
pre com uma lágrima no canto do olho. 
Do Rovuma ao Maputo (sem olvidar a 
diáspora), ergamos a taça de champa-
nhe pela Independência e Moçambique 
e aos “bons samaritanos de Toronto” 
originários da terra dos três “Fs”: Fado, 
Fátima e Futebol – Portugal!

(pré)Textos

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#1649491Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

653-8938 immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Suite 200 Toronto

Agora com um escritório 
em Hamilton para melhor 
servir a comunidade
Contacte-nos para uma consulta

41
6

Jason G. Ferreira 
B. Comm. RCIC
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416-658-8300 416-658-1316 416-762-5555

www.sensogroup.ca

GARDEN CENTRE NOW OPEN!
 COME GET YOUR TREES, SHRUBS, TOP SOIL AND MORE.

HAPPY 
CANADA DAY

WE WILL BE CLOSED SATURDAY, JUNE 29TH

25% OFF all Trees & Shurbs



Suplemento 
Desportivo

CANDIDO FARIA 
SRS, ABR, Hon. B.A. 
Real Estate Broker

416.459.2007 
candido@candidofaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

Happy 
Canada

Day

O mercado está ao rubro! As movimen-
tações não param. Tentámos fazer um 
pequeno “resumo” de tudo o que se tem 
passado nos clubes da I Liga portuguesa.
Ora então vamos lá!

F. C. Porto

Buffon está na mira do F. C. Porto.  
O clube terá feito ofertas por Koubek e Siliki, 

mas foram rejeitadas pelo Rennes.
Renzo Saravia assinou contrato válido por 

quatro épocas, Sérgio Oliveira regressa ao 
Dragão e existe ainda um pré-acordo com 
Shoya Nakajima.

 Jean Butez, guarda-redes de 23 anos, Abner, 
lateral-esquerdo, Renan Lodi e Cristian Pavón, 
também são possíveis apostas.

 Marega tem contrato até 2021 e cláusula de 
rescisão de 40 milhões, mas tem sido apontado 
ao Wolverhampton.

 Bruno Costa estará perto de rumar ao Por-
timonense por empréstimo, mas sem opção de 
compra. Adrián López, Herrera e Jorge Fer-
nandes estão de saída. Soares só sai caso haja 
uma proposta de 20 milhões de euros.

Benfica

 Pavón não interessa apenas aos dragões: o 
Boca Juniors terá proposto da Luz incluí-lo no 
negócio que poderá levar Salvio para o emble-
ma de La Bombonera.

 Negócio semelhante com o Real Madrid, 
que tem interesse em Rúben Dias e poderá 
incluí-lo no negócio de Raúl de Tomás, pre-
tendido pelas águias.

 Helton Leite, guarda-redes de 28 anos, 
pode rumar à Luz, tal como Pedro Neto e Bru-
no Jordão, da Lazio, Keylor Navas, do Real 
Madrid e Lucas Silva.

 As águias poderão também contratar o 
avançado Yusupha ao Boavista.

 O clube confirmou uma proposta no valor 
de 126 milhões de euros, feita pelo Atlético de 
Madrid, por João Félix.

 De saída pode estar Grimaldo que terá rece-
bido duas propostas informais do Barcelona e 
Florentino está a ser associado ao Roma.

 Bruno Varela será emprestado ao Ajax.
Sporting

 Luciano Vietto, vindo do Atlético de Ma-
drid, assinou por cinco temporadas, com uma 
cláusula de rescisão de 60 milhões. Luís Neto e 
Rosier são reforços e Lucas Robertone e Victor 
Cantillo continuam a ser apontados aos leões. 
Francisco Geraldes ruma ao AEK de Atenas.

 Para o avançado Rafael Camacho, de 19 
anos, voltar a Alvalade falta apenas concluir o 
acordo de transferência com o Liverpool.

Salin já não faz parte do clube de Alvalade e 
Bruno Fernandes não descarta a saída para o 
Inter de Milão. 
Moreirense

 Mateus Pasinato, guarda-redes provenien-
te do XV de Piracicaba, Luís Martins, defesa 
esquerdo, Miguel Rodrigues, vindo do Rio 
Ave, Gustavo Souza e Luís Sousa, avançados, 
assinaram com o clube.

Fábio Abreu, atacante do Penafiel, também 
poderá estar a caminho.
Braga

 Tanto André Horta como Vítor Tormena, 
assinaram contrato válido por cinco épocas. 
Também o guarda-redes Eduardo e Diogo Via-
na, médio, assinaram por duas temporadas.

 Os bracarenses apontam o dedo a Rolando, 
jogador em final de contrato com o Marselha.

 De saída está Marcelo Goiano, Marko Bakic 
e Alef (empréstimo).

Vitória de Setúbal

 Carlinhos, médio ofensivo cedido pelo Stan-
dard de Liège, foi oficializado, assim como Gue-
des e Khalid Hachadi, avançados.

Rio Ave

 O médio Gaetan Robail, ligado ao PSG e em-
prestado esta temporada ao Valenciennes, des-
perta o interesse do Rio Ave.

Gil Vicente

 Grande número de reforços: Rúben Fer-
nandes, defesa central, proveniente do Porti-
mão, Rodrigão, que vem do Boa Esporte, Ra-
fael Assis, médio defensivo do Braga, Soares, 
médio defensivo do Arouca, Leo Cordeiro do 
Espinho, João Afonso, médio defensivo, Diogo 
Salomão, do Al -Hazm, Lourency, ex-chape-
coense, Alex Pinto emprestado pelo Benfica, 
Bruno, guarda-redes, por empréstimo do 
Náutico e Márcio Meura, do Armacenense.

Vitória de Guimarães

 Diretamente da equipa vizinha, o Moreiren-
se, chega o treinador Ivo Vieira.

Nikão pode vir a ser reforço.
Filip Krovinovic, sérvio de 23 anos empres-

tado pelo Benfica, poderá ser reforço.

Desportivo das Aves

 Depois da saída de Derley, Afonso Figueiredo 

assinou contrato válido por três temporadas e 
Bruno Xavier também é reforço.

Tondela

 Natxo González é o novo treinador do Ton-
dela e Bruno Wilson é reforço.

 Os beirões e o Estrela Vermelha, da Sérvia, 
estão também em negociações por Tomané, o 
melhor marcador dos auriverdes.

Marítimo

 Depois do extremo Erivaldo, proveniente 
do Leixões, do brasileiro Jhon Cley, um mé-
dio-ofensivo de 25 anos, e do defesa central 
Dejan Kerkez, o médio Yves Bambok, for-
mado no PSG, é o quarto reforço anunciado 
pelo clube.

Famalicão

 Cafú Phete, médio sul-africano, assinou 
por três temporadas, o defesa direito Lionn 
alinhará por duas temporadas, Lawrence 
Ofori e Guga Rodrigues por cinco e o extremo 
Fábio Martins chega por empréstimo do Bra-
ga. Lameiras, Alex Centelles e Diogo Gonçal-
ves também são reforços.

Santa Clara

 O extremo Ukra renovou por duas tem-
poradas e Nené e José Augusto são reforços 
por três épocas. Dennis Pineda e Alfredo Ste-
phens também renovaram.

Boavista

 O paraguaio Walter Clar foi oficializado, as-
sim como Ricardo Costa, defesa central. André 
Claro está de saída.

Paços de Ferreira

 Rafael Gava, médio brasileiro de 26 anos, 
assinou por três temporadas e Hélder Fer-
reira chega via empréstimo do Vitória de 
Guimarães. Jorge Silva também entrará nas 
opções do clube.

Olha as transferências
fresquinhas!
Inês Barbosa
Opinião
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O Casa Pia conquistou, no passado do-
mingo (23), o Campeonato de Portugal 
da época 2018/19, ao vencer o Vilafran-
quense por 4-2 no desempate por gran-
des penalidades (2-2 após prolongamen-
to), na final da competição, equivalente 
ao terceiro escalão do futebol nacional.

No Estádio Nacional, em Oeiras, o 
Vilafranquense inaugurou o marca-
dor aos 57 minutos, por Kelvin, mas 

o Casa Pia igualou aos 79, com um golo de 
João Coito, levando o jogo para o prolon-

gamento, no qual a equipa de Vila Franca 
de Xira voltou a adiantar-se, aos 92, por 
Gustavo Tocantins, tendo João Coito bi-
sado, aos 111, e adiado a decisão para as 
grandes penalidades.

Os dois clubes já tinham assegurado a pro-
moção à II Liga, ao qualificarem-se para a 
final do Campeonato de Portugal: o Casa Pia 
impôs-se ao Praiense, enquanto o Vilafran-
quense superiorizou-se à União de Leiria, em 
confrontos das meias-finais da prova.

JN/MS

Campeonato de Portugal
Casa Pia vence
Vilafranquense e conquista 
Campeonato de Portugal

João Marques conquistou a Taça de Por-
tugal e levou as águias à primeira divi-
são, mas não vai renovar o contrato.

João Marques não será o treinador do 
Benfica na época de estreia das águias 
no principal escalão do futebol femi-

nino. Contratado no início da temporada 
passada, o técnico não renovará o contrato, 
depois de ter conseguido a subida de divi-
são e a conquista da Taça de Portugal.

“O profissional João Marques fica ligado 
a uma temporada verdadeiramente históri-
ca, num ano de grande investimento do SL 
Benfica na equipa de futebol feminino, com 

visível impacto desportivo e mediático.
É um marcante registo de vitórias aquele 

a que fica associado o treinador nesta pri-
meira época de sempre do Benfica no fute-
bol feminino. O Clube enaltece e agradece o 
papel ativo de João Marques num percurso 
de sucesso partilhado com a equipa técnica 
e com todas as futebolistas que integraram 
em 2018/19 o grupo de trabalho”, lê-se no 
comunicado do Benfica.

O clube adianta que “o próximo treinador 
será anunciado em breve, transitando da an-
terior equipa técnica o adjunto Valter Pinhei-
ro e Paulo Silva, técnico de guarda-redes”.

JN/MS

Futebol Feminino
Benfica anuncia saída
do treinador de futebol feminino

Canada’s World Cup campaign ended in 
the round-of-16 Monday (24) with a disa-
ppointing 1-0 loss to Sweden that saw 
the Canadians miss a chance to tie the 
game from the penalty spot.

Fifth-ranked Canada, which came to 
the tournament with hopes of going 
far deeper, could not break down the 

ninth-ranked Swedes as its offence lacked 
clinical finishing again.

The tournament lasted just four games 
for the Canadian women, with two losses 
to lower-ranked sides.

The game started as advertised with two 
disciplined teams cancelling each other out 
before 38,078 at Parc des Princes.

But Stina Blackstenius broke the deadlo-
ck in the 55th minute on a Swedish coun-
terattack from a Janine Beckie giveaway. 
Kosovare Asllanni drove up the field and 
sent in a cross that defender Shelina Zador-
sky couldn’t get to. Goalkeeper Stephanie 
Labbe came out but the Swede got a foot to 
the ball first for the all-important goal.

After the Swedish goal, Adriana Leon re-
placed Nichelle Prince in a bid for more of-
fence. A Sophie Schmidt header went wide 
but the play went to video review for a Swe-
dish handball from an earlier Desiree Scott 
shot and Australian referee Kate Jacewicz 
correctly pointed to the penalty spot.

Beckie stepped up, only to have Hedvig 
Lindahl make a marvellous diving save. 
While Beckie’s shot was well-aimed, many 
will wonder why captain Christine Sinclair 
did not take the spot kick.

The Swedes offered more offence after 
their goal and thought they had a penalty 
in the 81st minute after Ashley Lawrence 
took down Blackstenius. But the penalty 
call was reversed on video review thanks 
to an offside call.

Scott cleared a Swedish shot off the line 
in the dying minutes.Eight-plus minutes of 
stoppage time went without a goal, giving 
Sweden the win.

Sinclair was on her knees with her face 
down after the final whistle.

It was a matchup of the Rio Olympic sil-
ver (Sweden) and bronze medallists (Ca-
nada) with the gold medallist Germans 
awaiting the winner on Saturday (29) in 
Rennes. Second-ranked Germany blanked 
No. 38 Nigeria 3-0 in Saturday (22) in the 
first game of the knockout phase.

Prince returned to the lineup after sitting 
out the last group game in the only chance 
for Canada coach Kenneth Heiner-Moller.

While the speed of Prince and Beckie 
offered some Canadian promise early on, 
chances were few and far between. The 
Swedes offered little other than the occa-
sional counterattack from a Canadian tur-
nover. At the other end, they sometimes 
had six defenders in a line.

Canada looked for ways to break the 
Swedes down. A chance for Jessie Fleming 
some 20 minutes in was wasted with the 
ball well off-target.

Labbe took care of business in the 36th mi-
nute, rising high in a crowded six-yard box to 
punch away a Swedish corner with authority.

While Canada had 61 per cent of posses-
sion in the first half, it failed to register a 
shot. Sweden had three shots, none on tar-
get. It was the third game of the tournament 
without a shot in target in the first half.

Sinclair was wide on a free kick from 
distance in the 53rd minute.

Canada came into the game with a 5-13-
4 record against Sweden, having been ou-
tscored 42-24. But the Canadians had won 
last time out in a 6-5 penalty shootout af-
ter a 0-0 draw in March in the third-place 
game at the Algarve Cup.

The Swedes were well-rested, having 
made seven changes for the final group game 
against the U.S. Coach Peter Gerhardsson re-
tained just six starters from that game.

There were several loud pockets of 
yellow-clad flag-waving Swedes in the 
45,600-capacity Parc des Princes. Cana-
dian fans were there in smaller numbers 
but a solid Maple Leaf contingent was pre-
sent in one corner and a Canada chant was 
heard soon after kickoff.

Swedish Prime Minister Stefan Lofven 
was expected at the game on a hot 29-de-
gree Celsius evening.

Canada opened group play by beating 
No. 46 Cameroon 1-0 and No. 19 New 
Zealand 2-0 before losing 2-1 to the eigh-
th-ranked Dutch.

The Swedes downed No. 39 Chile 2-0 
and No. 34 Thailand 5-1 and lost 2-0 to the 
top-ranked U.S.

Sweden came into the game never ha-
ving lost to Canada at the World Cup or 
Olympics (2-0-1).

The Canadian women made it to the quar-
terfinals at the 2015 World Cup on home soil, 
losing 2-1 to England. Canada’s best showing 
was in 2003 when it finished fourth (after a 
2-1 loss to Sweden in the semifinals).

Canada has failed to make it out of the pre-
liminary round in four of its seven trips to the 
tournament. Sweden reached the knockout 
stage for the seventh time in eight attempts.

The Scandinavians had never won a Wo-
men’s World Cup match that went beyond 
regular time, losing on penalties to China in 
the 1995 quarterfinals and after extra time to 
Germany in the 2003 final. Canada had not 
experienced extra time at the tournament.

Parc des Princes is home to the Paris 
Saint-Germain men’s team. First opened 
in 1897, the current stadium dates back to 
1972 and has been refurbished twice since, 
first for the 1998 World Cup and then for 
Euro 2016.

The PSG women, whose roster includes 
Canadians Lawrence and the newly signed 
Jordyn Huitema as well as Sweden’s Hanna 
Glas, play at the nearby Stade Jean-Bouin.

Sinclair and Swedish captain Caroline 
Seger played and roomed together in 2011 
while with the Western New York Flash.

JN/MS

Canada eliminated from
Women’s World Cup after loss to Sweden
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Nine days into the 2019 Concacaf Gold 
Cup one thing is abundently clear: this is 
not the same old Canada.

On the balance of their three per-
formances so far, coach John 
Herdman’s team have played like 

— at worst — the third-best team in the 
federation behind Mexico and (maybe) 
the United States.

The Canucks were better than the final 
score in their 3-1 loss to tournament favo-
rites Mexico, and were outright dominant 
in wins over Martinique and Cuba. Puebla 
striker Lucas Cavallini and Genk teenager 

Jonathan David became the first players to 
post hat tricks in the same Gold Cup match 
in Sunday’s (23) 7-0 drubbing of Cuba.

And before you write off that most recent 
result against an overmatched opponent, 
consider this: The U.S. tied its largest-ever 
margin of victory in the Gold Cup with its 
6-0 demolition of Trinidad and Tobago a 
day prior.

History is littered with teams that have 
failed to transform strong Gold Cup runs 
into World Cup qualifying success — just 
ask fans of the Jamaica squad that has rea-
ched the last two tournament finals. Even 
so, with a 23-man roster that includes 11 
players age 24 or younger, and so much ge-
nuine depth in the the front six that Bayern 
Munich’s Alphonso Davies has been shifted 
to outside back, Canada appear ready to 
capitalize as Costa Rica, Panama and Hon-
duras face transitional periods.

And as exciting as that has to be for Ca-
nadian fans who have waited since Mexico 
‘86 to see their team return to a World Cup, 
the folks at MLS, Concacaf and even FIFA 
should also be enthused. Here’s why:

After The U.S., Canada Dresses The Most 
MLS Players

Of the 23 players on Canada’s Gold Cup 

roster, 12 ply their trade in MLS, whilst 
Davies and Cyle Larin used MLS as a laun-
ching pad for European careers.

That’s unsurprising, since MLS is the top 
level of pro soccer in Canada, with three 
teams — Toronto FC, Montreal Impact and 
Vancouver Whitecaps — currently in ope-
ration. Even so, the prospect of the U.S. and 
Canada both reaching the same World Cup 
would offer MLS more exposure at a major 
international tournament than ever before.

When neither qualified for Russia 2018, 
MLS sent 19 players to the tournament. 
With both at Qatar 2022, that number cou-
ld easily more than double.

Consistent Canada Could Boost Overall 
Concacaf Perception

Based on the current strength of the fe-
deration, Concacaf currently holds 3.5 ber-
ths for the 2022 World Cup. That figure is 
certain to rise when the U.S., Canada and 
Mexico co-host a 2026 tournament that 
features an expanded field of 48 teams.

Beyond that, however, it’s hard to ima-
gine FIFA doling out many more berths to a 
federation that only has three teams regu-
larly perched inside its top 50 in the FIFA 
World Rankings (Mexico, U.S., Costa Rica).

With all due respect to Jamaica, Hondu-

ras and Panama, Canada is the most realis-
tic nation — in terms of the combination of 
population and resources — to evolve into 
a fourth consistently high-quality team in 
the region. If it does, that could mean at 
least five Concacaf teams in all future Wor-
ld Cups going forward.

With Improved Canada, Three Hosts 
Wouldn’t Be A Crowd

When FIFA awarded the 2026 World Cup 
to a joint USA-Canada-Mexico bid, it di-
vided hosting rights between three coun-
tries for the first time ever. Only Japan and 
South Korea had previously co-hosted the 
event, back in 2002.

Traditionally, host nations are exempt 
from qualifying for the tournament, thou-
gh it’s unclear if that standard will apply in 
2026, with the U.S. set to host 60 of the 80 
total matches.

To that end, whatever FIFA decides 
would face considerably less scrutiny if 
Canada can reach the 2022 tournament on 
its own merits. Otherwise, the game’s in-
ternational governing body could facing a 
third consecutive World Cup finals where 
at least one host nation failed to reach the 
previous edition.

Forbes/MS

CONCACAF

Canada is playing like a 2022 World Cup Team
That’s good news for MLS, Concacaf And FIFA

Com apenas 17 anos Rafa acaba de as-
sinar pelos juniores do Gil Vicente. O jo-
gador veio a Toronto, para participar na 
Parada de Portugal, e reencontrou-se 
com amigos e colegas.

“Eu tinha acabado de sair de um treino 
e o Zé Carlos ligou-me para me convi-
dar para vir ao Canadá. No início não 

acreditei e achei que ele estava a brincar, 
mas fiquei muito feliz com o convite por-
que foi uma oportunidade para rever pes-
soas com as quais já não estava há algum 
tempo, já tinha saudades deles”, disse ao 
Milénio Stadium.

Rafa começou a treinar na Academia de 
futebol do Gil Vicente de Toronto em 2016 
e em agosto do ano passado fez as malas e 
foi até Barcelos. “As condições do clube são 
espetaculares e agora que passei a júnior 
é outro nível. Os primeiros tempos foram 
complicados porque não conhecia nin-
guém, mas já estou adaptado e fiz muitos 
amigos. Eu trabalhei muito desde os ju-
venis para tentar entrar nos juniores e no 
próximo ano espero fazer parte da equipa”, 
adiantou. 

A rotina é exigente, mas a família está 
sempre por perto. “Saio de casa às 8:30h 
para ir para a escola e depois às 6:30h da 
tarde vou treinar. Só chego a casa por volta 

das 22h, quase todos os dias. Entretanto os 
meus pais regressaram a Portugal e agora já 
não temos a barreira da distância. O meu 
pai assiste aos meus jogos e depois dá-me 
conselhos para melhorar a minha presta-
ção em campo”, contou.

Os colegas atribuíram-lhe uma alcunha e 
Rafa já tem planos para o futuro. “Eles es-
tão sempre a chamar-me canadiano. Gos-
tava de ficar dois anos nos sub-19 e depois 
vou tentar chegar à equipa principal ou en-
tão aos sub-23.” 

Envergonhado à frente das câmaras, 
dentro das quatro linhas Rafa parece estar 
mais à vontade. “Eu sou um jogador rápido 
e sou bom a atacar, acho que essas são as 
minhas maiores qualidades técnicas como 
jogador”, informou.

Em breve a Academia do Gil Vicente de 
Toronto vai realizar um estágio em Portu-
gal e as expectativas são muito elevadas. 
“Neste momento temos confirmados 20 
jogadores, vamos partir a 19 de julho e re-
gressamos a 5 de agosto. O Gil Vicente está 
a preparar ao pormenor estas duas semanas 
para que estes atletas mostrem todo o seu 
potencial e quem sabe se depois do Rafa se 
seguirão outros jogadores da nossa acade-
mia”, garantiu José Carlos Silva, presidente 
da Academia do Gil Vicente de Toronto.

Joana Leal/MS

Rafa promovido a júnior
no Gil Vicente

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

d
ito

s:
 D

R

3528 de junho a 4 de julho de 2019www.mileniostadium.com



MILÉNIO |  DESPORTO

Copa América
Chile e Uruguai ou Peru no 
caminho de Queiroz até à final
Depois de três vitórias em três jogos no 
Grupo B, a Colômbia não terá caminho 
facilitado até ao objetivo de chegar à fi-
nal da Copa América.

Nos quartos de final, a seleção coman-
dada por Carlos Queiroz vai defron-
tar o Chile, atual bicampeão, e já 

sabe que em caso de apuramento terá en-
contro marcado ou com o Uruguai, de Luís 

Suárez, e Edinson Cavani, ou com o Peru, 
adversário teoricamente mais acessível.

De resto, Brasil-Paraguai e Argentina-
-Venezuela são os restantes jogos dos quar-
tos de final. Se confirmarem o favoritismo, 
as meias-finais terá um clássico Brasil-Ar-
gentina e daqui poderá sair o possível ad-
versário da Colômbia de Carlos Queiroz na 
final da 35.ª edição da Copa América.

JN/MS

Equador e Japão empatam
e qualificam Paraguai
O Equador e o Japão empataram na 
segunda-feira (24) a um golo, resultado 
que, no fecho do Grupo C da Copa Amé-
rica em futebol, eliminou os dois conjun-
tos e deu ao Paraguai a última vaga nos 
quartos de final.

Os dois conjuntos já sabiam, à parti-
da, que a igualdade seria fatal para 
ambos, na guerra pelos melhores 

terceiros - passavam dois de três -, mas não 
o conseguiram evitar, numa ronda em que 
o Uruguai venceu o agrupamento, ao bater 
o Chile por 1-0.

Assim, o Paraguai encontrou nos quar-
tos o anfitrião Brasil, na quinta-feira (27), 
o Chile mede forças com a Colômbia, na 
sexta-feira (28), dia para o qual já se co-
nhecia o Argentina-Venezuela, e o Uru-
guai encontra o Peru, no sábado (29).

No Mineirão, em Belo Horizonte, Enner 
Valencia fez a primeira ameaça, aos 12 mi-
nutos, mas foi o Japão a adiantar-se, aos 15, 
por intermédio do ex-Portimonense Shoya 
Nakajima, que aproveitou uma defesa in-
completa de Alexander Domínguez.

Valencia voltou a desperdiçar, aos 23 mi-
nutos, após falha de Kawashima, ao con-
trário de Angel Mena, que, aos 35, aprovei-
tou da melhor maneira uma defesa para a 
frente do guarda-redes nipónico, em res-
posta a um remate de Arboleda.

Depois da igualdade, e até ao interva-
lo, o Japão assumiu o comando e poderia 
ter voltado para a frente do marcador vá-
rias vezes, especialmente por Nakajima, 
aos 40, quando fez um ‘chapéu’ dema-
siado alto, e também por Kubo, aos 37, e 
Miyoshi, aos 45.

A segunda parte abriu com Itakura qua-
se a marcar na própria baliza e prosseguiu 
com menos qualidade e emoção, que só 
voltou nos minutos finais, quando as equi-
pas arriscaram tudo, conscientes de que o 
empate não servia a nenhuma.

Depois de uma tentativa de Velasco, 
aos 77 minutos, só deu Japão, que falhou 
ocasiões aos 86, por Nakajima, aos 90, por 
Maeda e Kubo, aos 90+4, por Maeda, e, 
novamente aos 90+4, outra vez pelo ex-
-Portimonense, que falhou o que parecia 
impossível.

A festa foi, assim, dos paraguaios, aos 
quais bastaram dois pontos e 3-4 em golos 
para serem os segundos melhores tercei-
ros, atrás do Peru (quatro pontos) e à fren-
te dos nipónicos, que também totalizaram 
dois, mas com 3-7 em golos.

O outro encontro da terceira ronda do 
Grupo C teve como palco o Estádio Mara-
canã, no Rio de Janeiro, e o nulo manteve-
-se quase até ao fim, com escassas oportu-
nidades, sobretudo na primeira parte, em 
que se destacou um remate de Cáceres, aos 
43 minutos.

Na segunda metade, Paulo Díaz quase deu 
vantagem ao Chile, aos 69 minutos, mas Gi-
ménez, sobre a linha, salvou o Uruguai, que, 
aos 82, marcou, num cabeceamento espeta-
cular de Edison Cavani, após centro do ex-
-benfiquista Jonathan Rodríguez.

Na parte final do encontro, Castillo, jo-
gador emprestado pelo Benfica aos mexi-
canos do América, encontro aos 90 minu-
tos nos chilenos e o ‘leão’ Coates aos 90+2 
nos uruguaios.

JN/MS

Argentina vence e segue 
para os “quartos” com a aju-
da da Colômbia
A Argentina qualificou-se, no passado 
domingo (23), para os quartos de final da 
Copa América em futebol, ao vencer o 
Qatar por 2-0, com a ajuda da Colômbia, 
treinada por Carlos Queiroz, que, mesmo 
desfalcada, venceu o Paraguai por 1-0.

A “seleção das pampas”, que entrou 
para a terceira jornada do Grupo B 
numa situação delicada, depois da 

derrota por 2-0 na estreia frente à Colôm-
bia e o empate a um golo perante o Para-
guai, na segunda jornada, recebeu logo de 
entrada uma oferta da defesa do Qatar, que 
permitiu a Lautaro Martinez abrir o marca-
dor, aos quatro minutos.

Numa saída de bola na área, para iniciar 
a construção de jogo, um defesa do Qatar 
quis colocar a bola no lateral esquerdo, mas 
entregou-a a Martinez, que agradeceu o 
bónus e colocou a Argentina na frente.

Este golo tão cedo fazia crer que a Ar-
gentina pudesse, finalmente, alcançar 
uma vitória categórica e uma exibição cor-
respondente, mas a verdade é que ainda 
não foi desta vez que isso aconteceu, mes-
mo com as coisas a correrem-lhe de feição 
no outro jogo do grupo, com a Colômbia 
cedo a colocar-se na frente do marcador 
perante o Paraguai.

A falta de ligação do seu jogo e a organi-
zação defensiva do Qatar foram suficientes 
para levar quase até ao fim a incerteza no 
resultado, expondo-se a um golo do adver-

sário que lhe permitiria subir ao segundo 
lugar e atiraria a Argentina para o terceiro 
posto do grupo B.

Só aos 82 minutos, e depois de um sus-
to causado pelo jovem central Juan Foyth, 
que deixou o Qatar à beira do empate, é que 
a Argentina assegurou o segundo lugar, 
com o segundo golo, por Sergio Aguero, a 
passe do médio Paulo Dybala, que entrara 
aos 76 minutos a render Martinez.

Este triunfo assegurou o segundo lugar 
do grupo B para a seleção argentina, que 
já tem adversário para os quartos de final, 
justamente a seleção da Venezuela, segun-
da classificada do grupo A, cujo vencedor 
foi o Brasil.

No outro jogo do agrupamento, a Colôm-
bia, com o defesa do Sporting Cristian Borja 
a titular, venceu o Paraguai por 1-0, graças 
a um golo do médio Gustavo Cuellar, aos 
31 minutos, o que lhe assegurou o primeiro 
lugar, só com vitórias, preparando-se para 
defrontar nos quartos de final o Chile.

Carlos Queiroz, já com o primeiro lu-
gar garantido ao fim da segunda jornada, 
decidiu poupar vários titulares, entre eles 
Mina, James e Zapata, e dar oportunida-
de a outros jogadores, que a agarraram e 
impuseram uma derrota ao Paraguai, sem 
argumentos para contrariar mesmo uma 
Colômbia desfalcada.

JN/MS

Carlos Queiroz diz que o VAR
“é uma criança que precisa 
de aprender a andar”

O selecionador de futebol da Colômbia, 
o português Carlos Queiroz, conside-
rou que o videoárbitro (VAR) “é como 
uma criança a quem se deve permitir 
que aprenda a andar”, em referência à 
utilização daquele sistema no jogo com 

Paraguai.

“Na minha vida de treinador sempre 
acreditei que as ajudas da tecnologia 
são muito importantes para o fute-

bol, mas sei que há conceitos diferentes, 
porque o futebol também é um jogo de 
opiniões”, disse Queiroz, na conferência 
de imprensa que se seguiu ao triunfo da 
Colômbia sobre o Paraguai, por 1-0, em 
jogo da terceira e última jornada do grupo 
B da Copa América.

Na partida disputada no estádio Fonte 
Nova, em Salvador, o VAR fez com que o 
árbitro peruano Victor Carillo anulasse um 
golo à Colômbia, quando esta já vencia por 
1-0, e inviabilizasse a marcação de uma 
grande penalidade a favor dos “cafeteros” 
já nos minutos finais.

“O VAR é como uma criança a quem se 
deve permitir que aprenda a andar, apoiá-
-la muito, porque o que está em jogo é a 
credibilidade do futebol”, acrescentou 
Carlos Queiroz, para quem as decisões to-
madas pelos árbitros após recurso ao siste-
ma têm causado confusão nos espetadores.

A Colômbia terminou o grupo B da Copa 
América em primeiro lugar, com três vitó-
rias, e irá defrontar nos quartos de final o 
Chile.

JN/MS
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O F. C. Porto já não vai contar com Bru-
ma na próxima época. O jogador do Lei-
pzig aceitou a oferta dos holandeses e 
está a caminho do PSV Eindhoven por 
cinco temporadas.

Dirigentes do clube holandês estive-
ram, na terça-feira (25), em Lisboa, 
reunidos com o jogador português e 

apresentaram uma proposta superior à dos 
dragões. O encontro terminou já na ma-

drugada de quarta-feira (26) e, ao que ao JN 
apurou junto de fonte próxima do jogador, 
o extremo deu o sim ao emblema de Ein-
dhoven para um contrato de cinco épocas. 
A operação deve ser oficializada breve-
mente.

O F. C. Porto oferecia 15 milhões de euros 
ao Leipzig, onde o atacante joga atualmente.

JN/MS

Internacional
Bruma troca as voltas ao F. C. Porto 
e dá o sim ao PSV

Regresso à Juventus
é hipótese para Buffon

Apontado como possível reforço do F. C. 
Porto para 2019/20, o destino do guarda-
-redes italiano Gianluigi Buffon poderá 
ser um regresso ao passado.

Segundo a Imprensa transalpina, o 
atleta, de 41 anos, estará disponível a 
aceitar ser suplente do polaco Szczes-

ny na Juventus na época que se avizinha, 
antes de abraçar uma carreira de dirigente 
no clube de Turim.

Buffon foi jogador da Juventus durante 
17 temporadas - para onde se transferiu, 
proveniente do Parma, em 2001/02, então 
por um valor recorde -, conquistou nove 
campeonatos e muitos outros títulos, mas 
falhou sempre um dos principais objetivos: 
a conquista da Liga dos Campeões.

No início de 2018/19, acabou por deixar 
Turim para assinar pelo Paris Saint-Ger-
main, mas também não foi feliz com a equi-
pa francesa na Champions, competição da 
qual foi eliminado nos oitavos de final, 
frente ao Manchester United.

Agora, Buffon poderá regressar a Turim, 
onde encontrará Cristiano Ronaldo, a nova 
grande estrela da Vecchia Signora.

JN/MS

Laterais portugueses
cobiçados e Barcelona em 
alvoroço por Neymar
Enquanto João Cancelo e Nélson Seme-
do poderão estar de saída de Juventus e 
Barcelona, respetivamente, o internacio-
nal brasileiro já terá acordo para voltar a 
ser colega de equipa de Messi.

Barcelona: O jornal “Sport” adianta que 
Neymar já tem um “princípio de acordo” 
para voltar ao Barcelona. A notícia refere 
que o acordo estabelece um contrato válido 
por cinco temporadas e que Neymar acei-
taria ganhar “quase metade” do que ganha 
no Paris Saint-Germain.

Valência: Jasper Cillessen, guarda-redes 
que chegou a ser apontado ao Benfica, está 
muito perto de se tornar colega de equipa 
de Gonçalo Guedes. De acordo com a im-
prensa espanhola, o internacional holan-
dês já tem tudo acertado com o Valência e 
já terá realizado os habituais exames médi-
cos.

Paris Saint-Germain: Nélson Semedo é 
o alvo do campeão francês para ocupar a 
vaga de Daniel Alves, de saída do clube. A 
notícia do “As” refere que o lateral-direi-
to português encaixa no perfil pretendido 
pelo PSG. A vontade do Barcelona em per-
der Semedo não é muita, mas o internacio-
nal português pode ajudar à concretização 
da transferência de Neymar.

Wolverhampton: Leeds United e Aston 
Villa estão na corrida por Hélder Costa, 
extremo português que representa o Wol-

ves. A imprensa inglesa dá conta de que o 
clube que tem Nuno Espírito Santo, João 
Moutinho ou Rúben Neves aceitará vender 
o extremo por uma verba a rondar os 17 mi-
lhões de euros.

Manchester City: O “TuttoMercato” ga-
rante que a transferência de João Cancelo 
para o campeão inglês está praticamente 
certa. De acordo com a notícia, a Juventus 
receberia 50 milhões de euros, enquanto o 
internacional português assinaria um con-
trato válido por cinco temporadas e um sa-
lário de cinco milhões por ano.

Chelsea: Frank Lampard está muito per-
to de regressar ao clube londrino, agora 
como treinador. O Derby County anunciou 
que autorizou o Chelsea a “falar com Lam-
pard” sobre uma possível ida para o clube.

Lyon: Jean Lucas, médio brasileiro que 
estava emprestado pelo Flamengo ao San-
tos vai prosseguir a carreira no Lyon. O 
jogador, de 21 anos, podia ainda vir a ser 
opção para Jorge Jesus, o novo treinador do 
Flamengo, mas é em França que vai jogar.

Mónaco: João Mário poderá ser o próxi-
mo português a rumar ao Mónaco. De acor-
do com o “Corriere dello Sport”, o médio 
não vai fazer parte do plantel do Inter de 
Milão e o reencontro com o Leonardo Jar-
dim é um cenário provável nesta altura. 
Recorde-se que João Mário já foi colocado 
na órbita do F. C. Porto.

JN/MS

Maurizio Sarri: “Treinar Ronaldo 
é estar um degrau acima”
Maurizio Sarri afirmou que treinar a Ju-
ventus é o coroar de uma carreira longa 
e difícil e garantiu que quer ajudar Cris-
tiano Ronaldo a bater mais recordes.

“No Chelsea treinei grandes jogadores, 
mas treinar Cristiano Ronaldo é estar 
um degrau acima. Espero poder aju-

dá-lo a bater novos recordes”, disse Mau-
rizio Sarri na apresentação como treinador 
dos octocampeões italianos.

Sarri, que cumpriu apenas um dos três 
anos de contrato que tinha com o Chel-
sea, disse ter “sentido necessidade de re-
gressar a Itália”.

O técnico admitiu que o seu antecessor 
na equipa de Turim, Massimiliano Allegri, 
deixa um legado pesado: “Ganhar o que ele 
ganhou é muito difícil, quero ver a equipa 
com a mesma garra que tinha com ele”.

O italiano, de 60 anos, entende que a sua 
chegada pode ser vista com “ceticismo”, 
tal como lhe aconteceu em outros clubes, 

nomeadamente no Empoli, Nápoles e Chel-
sea, mas disse que esse sentimento se com-
bate “com resultados”.

Na Juventus, o treinador sucede ao seu 
compatriota Massimiliano Allegri, que es-
teve nos últimos cinco títulos na Série A, 
mas falhou, uma vez mais, as ambições na 
Liga dos Campeões, ao ser eliminado pelo 
Ajax nos quartos de final.

Sarri fez grande parte da carreira em Itá-
lia, onde começou em 1993/94 no Cravi-
glia, passando por equipas amadoras, como 
o Valderna, Sansovino, Sangiovannese, 
Grosseto, Alessandria e Sorrento, além de 
Pescara e Verona.

A partir de 2013, orientou o Empoli 
durante três épocas e deu o salto para o 
Nápoles, onde também permaneceu três 
anos, antes da única temporada em Ingla-
terra, na qual conquistou a Liga Europa ao 
serviço do Chelsea.

JN/MS
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Manuel Carvalho

Number 7 Honda

Sales and Leasing Consultant

| 5555 Highway 7 W, Woodbridgemcarvalho@number7honda.com |416.319.4967 T. 905.851.2258 Ext. 226

Going beyond the showroom

Manuel Carvalho Celebrating
over 35 years selling cars!
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Atlético de Madrid contrata
Marcos Llorente ao Real Madrid
Numa altura em que João Félix é dado 
como certo no Atlético de Madrid, o con-
junto de Diego Simeone anuncia a che-
gada de um jogador proveniente do rival 
Real Madrid.

Marcos Llorente deixou o Real Ma-
drid para ser jogador do Atlético de 
Madrid nas próximas cinco tempo-

radas, tendo a informação sido oficializada 
pelos colchoneros

“O Atlético de Madrid e o Real Madrid 
chegaram a acordo para a transferência de 

Marcos Llorente para o nosso clube, ainda 
dependente dos testes médicos do fute-
bolista madrileno. Está previsto que (...) o 
médio assine um contrato que o vinculará 
ao nosso clube nas próximas cinco tempo-
radas”, lê-se no comunicado.

Llorente, de 24 anos, fez quase toda a 
sua carreira no Real Madrid, tendo apenas 
interrompido essa ligação, em 2016/17, 
quando esteve no Alavés.

JN/MS

Raúl González vai treinar 
equipa B do Real Madrid
O antigo futebolista internacional espa-
nhol Raúl González vai treinar a equipa B 
do Real Madrid a partir da próxima tem-
porada, anunciou o clube madrileno no 
site oficial.

O ex-avançado e lenda do Real Ma-
drid, de 41 anos, comandou os ju-
niores B e juvenis B dos merengues 

na última época, tendo sido agora promo-
vido à segunda formação do emblema es-
panhol, que disputa a II Divisão B.

Raúl é uma figura emblemática do Real 
Madrid, cuja equipa principal representou 

entre 1994 e 2010, somando 741 jogos e 323 
golos com a camisola “blanca”.

Pelos madridistas, conquistou seis ligas 
espanholas, quatro supertaças de Espanha, 
três ligas dos campeões, duas taças inter-
continentais e uma Supertaça Europeia, 
tendo ainda atuado no Schalke 04 (Alema-
nha) e no Al-Sadd (Qatar), antes de encer-
rar a carreira no New York Cosmos (Esta-
dos Unidos), em 2015.

O ex-avançado marcou 44 golos em 103 
partidas pela seleção de Espanha, a qual re-
presentou em três mundiais e dois europeus.

JN/MS

Petr Cech volta ao Chelsea 
como dirigente
Ex-guarda-redes confirma regresso ao 
clube inglês, depois de ter terminado a 
carreira.

Petr Cech pendurou as luvas em maio, 
tendo feito o último jogo na final da 
Liga Europa entre o Arsenal e o Chel-

sea, e na passada sexta-feira (21) anunciou 
que vai continuar ligado ao futebol, desta 
vez nos gabinetes. O destino é o clube de 
Stamford Bridge, onde fez a maior parte da 
carreira de guarda-redes, agora como con-
selheiro técnico.

“Sinto-me um privilegiado por ter esta 
oportunidade de trabalhar no Chelsea, para 
tentar ajudar a dar continuidade ao sucesso 
que o clube teve nos últimos 15 anos. Espe-
ro poder utilizar toda a minha experiência 

no futebol e não vejo a hora de começar”, 
afirmou o ex-internacional checo, num 
comunicado do clube inglês, no qual é re-
levado que Cech trabalhará de perto com a 
primeira equipa dos “blues” e viajará com a 
comitiva para os jogos, sem deixar de pres-
tar atenção aos escalões de formação.

Recorde-se que Petr Cech chegou ao 
Chelsea pela mão de José Mourinho, em 
2004, depois de ter representado o Sparta 
de Praga e o Rennes. Jogou no clube lon-
drino até 2015, tendo feito 494 partidas 
e ganho vários títulos, incluindo quatro 
campeonatos ingleses, uma Liga dos Cam-
peões e uma Liga Europa, antes de se trans-
ferir para o rival Arsenal, onde alinhou nas 
últimas quatro épocas.

JN/MS

Fernando Torres anuncia 
retirada
O avançado espanhol Fernando Torres 
colocou um ponto final na carreira.

Aos 35 anos, “El Niño” Torres reve-
lou que vai deixar de jogar futebol, 
pondo fim a uma carreira de enor-

me sucesso, em clubes como o Atlético de 
Madrid, Liverpool e Chelsea, sem esquecer 
a seleção espanhola, ao serviço da qual se 
sagrou campeão mundial, em 2010, e duas 
vezes campeão europeu, em 2008 e 2012.

“Depois de 18 anos emocionantes, che-
gou a hora de terminar a minha carreira no 
futebol”, anunciou o avançado, nas redes 
sociais, acrescentando que dará uma con-

ferência de imprensa no domingo para re-
velar mais pormenores acerca de retirada.

Nos últimos meses, Fernando Torres jo-
gou no campeonato japonês, com a cami-
sola do Sagan Tosu, mas foi em Espanha e 
em Inglaterra que mais se destacou, pri-
meiro no Atlético de Madrid e depois no Li-
verpool e no Chelsea, clube em que ganhou 
a Liga dos Campeões, em 2012. Antes de 
rumar ao Japão, ainda representou o Milan, 
mas já sem grande sucesso. No total da car-
reira, marcou 290 golos, 38 dos quais pela 
seleção de Espanha.

JN/MS

Luís Castro apresentado 
no Shakhtar

Treinador português já começou a tra-
balhar no clube ucraniano.

Luís Castro foi apresentado na passada 
sexta-feira (21) pelo Shakhtar Do-
netsk, clube com o qual assinou um 

contrato de dois anos, sucedendo a Paulo 
Fonseca, que rumou à Roma.

O técnico, que na época passada orien-
tou o Vitória de Guimarães, depois de 
passagens pelo Chaves e pelo Rio Ave, já 
começou os treinos com o plantel dos cam-
peões ucranianos, assumindo o objetivo de 
manter a hegemonia no campeonato local, 
sem esquecer a tentativa de passar a fase de 
grupos da Liga dos Campeões.

Recorde-se que Paulo Fonseca esteve 
três anos no comando do Shakhtar, ten-
do ganho sempre o campeonato e a Taça 
da Ucrânia. Na época passada, o Shakh-
tar não conseguiu chegar aos oitavos da 
Champions, tendo sido eliminado num 
grupo em que estavam Manchester City, 
Hoffenheim e Lyon.

JN/MS
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Finally, Toronto FC caught a break. After 
an absurd final sequence at BMO Field, 
the reds escaped with a 3-2 victory over 
Atlanta United. It was their first win in ei-
ght matches.

Alejandro Pozuelo scored a brace on the 
day, with Tsubasa Endoh providing the 
opener. However, it was Canadian debu-

tant Jacob Shaffelburg who will be hearing 
most of the plaudits for his outstanding 
performance down the wings.

Toronto FC broke a record for fastest goal 
in club history when Endoh scored less than 
a minute into the match. It was the Japanese 
midfielder’s first goal since his rookie sea-
son in 2016 in what was his first appearance 
for the senior team this year.

The goal came off of some great combi-
nation play down the left for Toronto. The-
re 19-year-old winger Shaffelburg, making 
his first MLS start, played a cross that took 
a deflection into Endoh’s path.

Toronto, and Shaffleburg, continued to 
threaten for most of the early part of the 
match. However, Atlanta struck next after 
VAR decided that Pozuelo had handled in 

the penalty area. Pity Martinez converted.
Atlanta looked to be pulling away when 

they added another goal just five minutes 
later. This time it was a signature defensive 
calamity from TFC, with the ball bouncing 
off both Richie Laryea and Eriq Zavaleta 
before Julian Gressel tapped it home.

It took Toronto just five minutes of their 
own to muster a reply, however. Once 
again, Shaffelburg was front and centre. 
He received a classy cross-field ball from 
Liam Fraser and picked out Pozuelo with 
an excellent cross that the Spaniard hea-
ded home.

The second half was full of chances for 
both teams, but neither side could convert. 
It looked like it would end in a draw when 
Laryea missed a late chance.

However, what followed was one of the 
most dramatic finishes BMO Field has ever 
seen. With the clock running out Laryea 
was tripped inside the box, and Toronto 
FC were given a penalty. Pozuelo stepped 
up and calmly converted his second of the 
match to give TFC a 3-2 lead.

Play then went down the other end whe-
re the game appeared to be over with the 
final whistle being blown. However, VAR 
once again came into play as the ball on a 
desperate late cross was deemed to have 
struck Nick DeLeon’s arm.

Martinez stepped up to hit the penalty, 
but put it over the bar. Many fans had al-
ready headed for the exits, none the wiser 
in terms of how close Toronto FC came to 
blowing what could be a massive win in 
terms of momentum.

WT/MS
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REGISTER FOR SOCCER NOW

A Benfica Soccer School Toronto encontra-se já a realizar tryouts para a 
época de verão 2019 (de maio a setembro). Visite www.benficass.com, 

e registe o seu filho(a) numa das nossas "Rep Teams".
Os lugares são limitados, por isso não hesite – registe-se hoje!

Apareça e venha fazer parte da melhor escola de futebol do mundo!

The Benfica Soccer School Toronto has already opened tryouts for the 
2019 summer season (may to september). Please visit 

www.benficass.com and register your child for one of our “Rep Teams”.
Spots are limited, so don’t hesitate – register today!
Come and join the best soccer school in the world!

NOVAS 
INSTALAÇÕES
1751 Keele St., Toronto

416-651-1548

NOVAS 
INSTALAÇÕES
1751 Keele St., Toronto

416-651-1548

RESTAURANTE
O BENFICA
3 PRATOS DIFERENTES TODOS OS DIAS

F���� Di� d� C�nad�

Late Pozuelo penalty
seals dramatic victory for Toronto FC
against Atlanta United
That. was. wild.
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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

Andebol
Champions de andebol terá 
pela primeira vez duas equipas 
portuguesas

F. C. Porto e Sporting confirma-
dos pela EHF na fase de grupos 
da competição

A Federação Europeia de Andebol (EHF) 
anunciou esta sexta-feira a composição 
dos grupos para a Liga dos Campeões 
da próxima época, que, pela primeira vez, 
contará com a presença de duas equipas 
portuguesas: F. C. Porto, campeão nacio-
nal, e Sporting, vice-campeão.

Os dragões ficarão colocados nos gru-
pos A ou B (oito equipas cada, com 
os primeiros classificados apurados 

diretamente para os quartos de final e os 
segundos a sextos classificados qualificados 
para os oitavos) enquanto os leões foram 
incluídos nos grupos C ou D (seis equipas 

cada, com os dois primeiros classificados 
a decidirem num play-off o apuramento 
para os oitavos de final).

Este tem sido um ano histórico para o 
andebol português, que para além dos no-
táveis resultados de F. C. Porto e Sporting 
nas provas europeias de clubes (os dragões 
chegaram às meias-finais da Taça EHF e os 
leões tornaram-se a primeira equipa lusa a 
atingir os oitavos da Liga dos Campeões), 
viu a seleção nacional apurar-se para o 
Campeonato da Europa de 2020, depois de 
14 anos afastada das fases finais das grandes 
competições.

JN/MS

Polo Aquático

Portugal vence
Torneio das Nações
A seleção portuguesa de polo aquático 
conquistou, domingo (23), o Torneio das 
Nações, ao vencer os Estados Unidos 
por 13-12, no desempate por grandes 
penalidades, na final da prova, que se 
realizou na cidade checa de Brno.

As duas equipas terminaram o tem-
po regulamentar empatadas 11-11, 
tendo sobressaído nas grandes pe-

nalidades o guarda-redes português Nyco-
lay Yanochko, que foi designado o melhor 

guardião da competição, enquanto Pedro 
Sousa terminou como o melhor marcador.

Portugal terminou o primeiro período 
em vantagem por 4-3, mas os norte-a-
mericanos impuseram-se por 3-2 e resta-
beleceram a igualdade no fim do segundo 
tempo, que não foi desfeita nas duas últi-
mas partes (3-3 e 2-2), levando o encontro 
para o desempate, vencido pela equipa das 
quinas por 2-1.

JN/MS

Raguebi
“Sevens” lusos estão na qualificação 
para os Jogos Olímpicos

A seleção portuguesa de “sevens”, em 
râguebi, garantiu apuramento para o tor-
neio de qualificação para os Jogos Olím-
picos de 2020, ao vencer o Grupo B da 
primeira etapa do Europeu, em Moscovo.

Com três vitórias noutros tantos en-
contros (28-24 ao País de Gales, 38-
10 à Polónia e 12-10 à Alemanha), 

Portugal apurou-se para os quartos de final 
da taça ‘Cup’ do torneio, assegurando, no 
mínimo, o oitavo lugar da etapa que apu-
ra nove seleções. O torneio de qualifica-
ção olímpica disputa-se nos dias 13 e 14 de 
julho, em Colomiers (França), e apura o 
vencedor diretamente para Tóquio’2020, 
enquanto o segundo e terceiro classificados 
seguem para um torneio de repescagem 
com seleções de todos os continentes.

JN/MS

Voleibol
Portugal sofre derrota compro-
metedora frente à Austrália na 
Liga das Nações
A seleção portuguesa de voleibol sofreu, 
no passado domingo (23), uma derrota 
comprometedora frente à congénere da 
Austrália, por 3-0, no terceiro e último jogo 
do Grupo 15, referente à quarta jornada da 
Liga das Nações, em Ardebil, no Irão.

Portugal, presente na Liga das Nações 
como equipa “desafiadora”, perdeu 
o encontro sem conquistar qualquer 

set, pelos parciais de 23-25, 22-25 e 25-27, 
perante uma seleção que está a disputar a 
competição com o mesmo estatuto e obje-
tivo de permanência entre a elite mundial.

Marco Ferreira, com 15 pontos, foi o ele-
mento mais concretizador na seleção na-
cional, seguido de Alexandre Ferreira, que 
obteve 14, ambos longe do jogador com 

maior número de pontos marcados no en-
contro, o australiano Lincoln Alexander 
Williams, com 21.

A equipa das quinas terminou a partici-
pação no Grupo 15 com um saldo de três 
derrotas em igual número de partidas, uma 
vez que também tinha perdido os dois jo-
gos anteriores, frente ao Irão, anfitrião do 
agrupamento, na sexta-feira (21), por 3-1, 
e perante a França, no sábado (22), por 3-0.

Na classificação geral da Liga das Nações, 
a seleção portuguesa caiu para o 15.º e pe-
núltimo lugar, em igualdade pontual com a 
Alemanha, que tem menos um jogo realiza-
do, e apenas à frente da lanterna-vermelha 
China, com um total de duas vitórias e 10 
derrotas e saldo negativo de 10-31 em sets.

JN/MS
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ESPECIALIZADOS EM CHOURIÇOS • MORCELAS
MERCEARIA COMPLETA

FRANGO NO CHURRASCO • TAKE OUT

157 MacNab St. North,
Hamilton, ON L8R 2M2

segunda - sexta: 9h - 18h
sábado: 8h - 17h
domingo: 9h - 14h

Tel: 905-528-0165

ESPECIAL
CUPÃO

VALE
1 ENCHIDO

MILÉNIO STADIUM

válido até 01/08/2019

ESPECIALIZADOS EM CHOURIÇOS • MORCELAS
MERCEARIA COMPLETA

FRANGO NO CHURRASCO • TAKE OUT

157 MacNab St. North,
Hamilton, ON L8R 2M2

segunda - sexta: 9h - 18h
sábado: 8h - 17h
domingo: 9h - 14h

Tel: 905-528-0165

ESPECIAL
CUPÃO

VALE
1 ENCHIDO

MILÉNIO STADIUM

válido até 01/08/2019

Ténis
João Domingues cai na primeira ronda 
da qualificação em Wimbledon
O tenista português João Domingues foi 
eliminado na primeira ronda da fase de 
qualificação para Wimbledon, terceiro tor-
neio do Grand Slam da temporada, ao per-
der com o sul-coreano Soonwoo Kwon.

Domingues, 168.º do ranking ATP, 
perdeu com o sul-coreano, 126.º, 
por 6-0 e 6-3, em apenas 44 minu-

tos, continuando sem conseguir entrar no 
quadro principal de um major.

Esta foi a segunda vez que Domingues 
participou na qualificação do torneio de 
relva londrino, voltando a cair na primeira 
ronda, tal como em 2017.

JN/MS

Ashleigh Barty é a nova líder 
do ranking mundial de ténis
A australiana Ashleigh Barty é a nova 
líder da classificação do ténis feminino 
mundial, depois de vencer em Birmin-
gham, enquanto que em masculinos o 
destaque é a subida de 60 lugares do es-
panhol Feliciano Lopez, para 53.º.

Barty, recente vencedora do seu pri-
meiro Grand Slam, em Roland Gar-
ros, triunfou no domingo (23)  na 

relva de Birmingham, diante da alemã Julia 
Goerges, e destronou a japonesa Naomi Ol-
saka na liderança mundial.

A jogadora, de 23 anos, é a 27.ª tenista a 
ocupar o ‘trono’ e a primeira australiana 
desde Yvonne Goolagong-Cawley, em 1976.

Em masculinos, o português João Sousa 
subiu cinco lugares, após ter chegado à se-

gunda ronda em Halle, onde Roger Federer 
venceu pela décima vez e consolidou o ter-
ceiro lugar ATP, face às ausências de com-
petição de Rafael Nadal e Novak Djokovic.

O maior impacto na classificação mascu-
lina aconteceu ainda em posições distan-
tes, com a subida de 60 lugares por parte do 
espanhol Feliciano Lopez, depois de triun-
far na relva de Queen’s.

O espanhol, de 37 anos, passou a ocupar 
o 53.º posto, enquanto o finalista vencido 
em Queen’s, o francês Giles Simon, subiu 
13 posições e é 25.º classificado.

Ainda entre os portugueses, Pedro Sou-
sa, que ganhou o ‘challenger’ de Bratislava, 
subiu 16 lugares e é 106.º, enquanto João 
Domingues caiu duas posições, para a 168.ª.

JN/MS

Pedro Sousa vence em Blois
e conquista sexto “challenger” da carreira

O tenista português Pedro Sousa con-
quistou, no passado domingo (23), o 
sexto título no circuito “challenger”, 
o primeiro em 2019, ao vencer o belga 
Kimmer Coppejans na final do torneio 
francês de Blois, em terra batida.

Sousa, 122.º do ranking mundial, supe-
rou o 165.º da hierarquia da ATP em 
três ‘sets’, com os parciais de 4-6, 6-3 

e 7-6 (7-4), num encontro que durou duas 
horas e sete minutos.

No terceiro e decisivo “set”, o núme-
ro dois português esteve a perder por 4-1, 
mas recuperou e acabou por levar a decisão 
para o “tie-break”, que também começou 
mal: Coppejans construiu uma vantagem 
de 4-0, mas Sousa fez sete pontos consecu-
tivos e assegurou a vitória.

Aos 31 anos, Pedro Sousa garante o sexto 
“challenger” da carreira, depois de triunfos 
em Pullach (Alemanha) e Braga, em 2018, e 
Como (Itália), Liberec (República Checa) e 
Francavilla (Itália), em 2017.

JN/MS

Federer conquista 10.º título em Halle 
e ganha confiança para Wimbledon

O tenista suíço Roger Federer, primeiro 
cabeça de série, conquistou o 10.º título 
no torneio ATP 500 de Halle, ao vencer 
o belga David Goffin na final da prova 
alemã em relva.

Federer, terceiro do ranking mundial, 
impôs-se a Goffin, 33.º classificado da 
hierarquia da ATP, pelos parciais de 

7-6 (7-2) e 6-1, após uma hora e 25 minutos 
de confronto, a maior parte consumida du-
rante o “set” inicial, o único em que o belga 

conseguiu oferecer resistência ao helvético.
O antigo líder do ranking mundial, que 

disputou a 13.ª final em Halle, alcançou o 
102.º título da carreira, ficando a sete de 
igualar o recorde do antigo tenista norte-
-americano Jimmy Connors, e tornou-se 
o vencedor mais velho de sempre na ‘era 
Open’, com 37 anos, 10 meses e 15 dias.

“É incrível. A primeira vez que joguei 
aqui nunca poderia imaginar que conquis-
taria 10 títulos”, admitiu o suíço, que parte 
com confiança reforçada para o torneio in-
glês de Wimbledon, também em superfície 
de relva, que procura vencer pela nona vez 
e, dessa forma, conquistar o 21.º título em 
provas do Grand Slam, aumentando o seu 
próprio recorde.

Federer terminou o encontro sem ter 
sofrido qualquer quebra de serviço frente 
a Goffin, que acusou a derrota sofrida no 
“tie-break” do primeiro parcial e se “afun-
dou” no segundo, durante o qual perdeu 
três dos quatro jogos de serviço, conceden-
do o encontro no primeiro ‘match point’ do 
adversário.

JN/MS
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Jogos Europeus
Fernando Pimenta conquista
prata no K1 5000 e Fu Yu ganha 
ouro em ténis de mesa
Fernando Pimenta conquistou a medalha de 
prata em K1 5000 dos Jogos Europeus, com 
o húngaro Balint Kopasz a roubar-lhe o ouro 
em cima da meta em Minsk, como já o tinha 
feito nos 1000 metros.

Sob condições climatéricas adversas, com 
vento que potencia ondas e dificulta o con-
tornar das bóias, onde geralmente há mui-

to contacto entre barcos, o limiano concluiu o 
percurso em 21.46,554, sendo ultrapassado nos 
derradeiros metros do longo sprint, ficando a 
1,299 segundos do ouro.

A 4,021 segundos, o alemão Max Hoff comple-
tou o pódio.

Em Baku2015, Pimenta tinha sido prata em K1 
1000 e 5000, pelo que é o único atleta luso com 
quatro pódios em Jogos Europeus, seguido, com 
três, da judoca Telma Monteiro e das ginastas 
Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca 

Sampaio Maia.
Minutos antes, a jovem Sara Sotero foi 16.ª em 

K1 5000, com o tempo de 26.46,322.
Portugal conquistou, até ao momento, duas 

medalhas de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, 
e Carlos Nascimento, nos 100 metros, cinco de 
prata, pela equipa de judo, o ciclista Nelson Oli-
veira no contrarrelógio, as ginastas acrobatas 
Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca 
Sampaio Maia, nas provas de combinado e de 
exercício dinâmico, e Fernando Pimenta, em K1 
1.000 e K1 5000.

Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda 
conseguiram uma medalha de bronze, também 
alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), 
a estafeta mista dos 4x400 metros e Diogo Gan-
chinho, nos trampolins.

Com este desempenho, Portugal já superou os 
10 pódios de Baku2015.

JN/MS

Feliz Dia do Canadá

7-11399 Keele St, Maple

289.304.7500
www.galinasbbq.com
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Jogos na TV
HORA CANAL

27 DE 
JUNHO

COPA 
AMÉRICA BRASIL PARAGUAI 20:30

TSN GO / 
2

HORA CANAL

NEW YORK RB CHICAGO FIRE 20:00
DAZN, 
MLS

COLORADO RAPIDS LOS ANGELES FC 22:00
DAZN, 
MLS

VENEZUELA ARGENTINA 15:00
TSN GO / 

2

COLÔMBIA CHILE 19:00
TSN GO / 

2

HORA CANAL

MINNESOTA CINCINNATI 16:00
DAZN, 
MLS

ATLANTA UNITED
MONTREAL 

IMPACT
18:00 TVA, MLS

NEW YORK CITY
PHILADELPHIA 

UNION
19:00

DAZN, 
MLS

COLUMBUS CREW ORLANDO CITY 19:30
DAZN, 
MLS

NEW ENGLAND 
REVOLUTION

HOUSTON 
DYANMO

19:30
DAZN, 
MLS

DC UNITED TORONTO FC 20:00
TSN GO / 

2, MLS

SEATTLE SOUNDERS
VANCOUVER 
WHITECAPS

22:00
TSN GO / 

1, MLS
SAN JOSE 

EARTHQUAKES
LOS ANGELES 

GALAXY
22:00

DAZN, 
MLS

REAL SALT LAKE SPORTING KC 22:00
DAZN, 
MLS

COPA 
AMÉRICA URUGUAI PERU 15:00 TSN GO

HAITI CANADÁ 19:00 TSN GO

MÉXICO COSTA RICA 22:00 TSN GO

HORA CANAL

JAMAICA PANAMÁ 17:30 TSN GO

ESTADOS UNIDOS CURAÇAO 20:30 TSN GO

EUA/ CANADÁ PORTLAND TIMBERS FC DALLAS 23:00
DAZN, 
MLS

HORA CANAL
COPA 

AMÉRICA 20:30 TSN GO

TAÇA OURO 22:00
TSN GO / 
1 / 3 / 4 / 5

HORA CANAL

NEW YORK CITY
SEATTLE 

SOUNDERS
19:00

DAZN, 
MLS

ORLANDO CITY
PHILADELPHIA 

UNION
19:30

DAZN, 
MLS

CHICAGO FIRE ATLANTA UNITED 20:00
DAZN, 
MLS

MINNESOTA
SAN JOSE 

EARTHQUAKES
20:00

DAZN, 
MLS

SPORTING KC LOS ANGELES FC 20:30
DAZN, 
MLS

HOUSTON DYNAMO NEW YORK RB 21:00
DAZN, 
MLS

REAL SALT LAKE
COLUMBUS 

CREW
22:00

DAZN, 
MLS

COPA 
AMÉRICA 20:30 TSN GO

TAÇA OURO 21:00 TSN GO

HORA CANAL

FC DALLAS DC UNITED 21:00
DAZN, 
MLS

COLORADO RAPIDS
NEW ENGLAND 
REVOLUTION

21:00
DAZN, 
MLS

LOS ANGELES GALAXY TORONTO FC 22:30 TSN 1 / 4

EUA/ CANADÁ4 DE JULHO

COPA 
AMÉRICA

28 DE 
JUNHO

TAÇA OURO

TAÇA OURO

2 DE JULHO

29 DE 
JUNHO

EUA/ CANADÁ

MEIA-FINAL

3 DE JULHO

EUA/ CANADÁ

EUA/ CANADÁ

SEMIFINAIS

SEMIFINAIS

MEIA-FINAL

30 JUNHO
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Buckingham Palace and Westminster 
Abbey, the pubs and the double-decker 
buses, there’s plenty to see in London.

To Aaron Judge, there’s an even more 
enticing sight: The 385-foot fence in 
center field at the ballpark where his 

New York Yankees will play this weekend.
“I don’t mind that at all,” he said, smiling.

Europe, you’re up.

The Yankees hit two more big flies be-
fore jetting off to see Big Ben, beating the 

Toronto Blue Jays 8-7 Wednesday (26).
Didi Gregorius and DJ LeMahieu connec-

ted as the Yankees extended their major 
league record to 29 straight games with a 
home run. Gleyber Torres won it with an 
RBI single in the ninth inning.

The AL East leaders overcame two ho-
mers and a double by Lourdes Gurriel Jr., 
plus an early 5-0 deficit, to finish a power-
-packed 9-1 homestand.

Now, they’ll head straight from Yankee 
Stadium to England, where they’ll enjoy 
two days off before playing the Boston Red 
Sox on Saturday (29) and Sunday (30) at 
London Stadium in the first major league 
games in Europe.

“It’s different, for sure. It’s unique, ob-
viously,” LeMahieu said. “To some of the 
guys it feels like we’re going on a field trip.”

Manager Aaron Boone was among several 
Yankees set for “the flight across the pond” 
to see the British capital for the first time. He 
said his family is already overseas and had 
sent him pictures of a red phone booth, a 
popular bridge and Heathrow Airport.

“I got some work to do to figure out some 
touristy things to do,” Judge said.

This was New York’s final home game 
until after the All-Star break, on July 12 
against the Blue Jays. During a break be-
fore the bottom of the eighth, the stadium 
sound system blared “London Calling” by 
The Clash.

Zack Britton - pronounced “Britain,” in 
fact - wasn’t so great in giving up Cavan 
Biggio’s RBI single in the ninth that made it 
7-all. But Britton (3-1) wound up with the 
win to close out a three-game sweep.

Gregorius got an infield hit off Nick 
Kingham (3-2) with one out in the ninth, 
Aaron Hicks walked and Torres followed 
with his hit.

LeMahieu stretched his streak to 10 ga-
mes of getting a hit and scoring a run, the 
team’s longest such string since Johnny 
Damon’s 10-gamer in 2009.

Gurriel hit a three-run homer in the 
first and a solo drive in the fifth for a 6-5 

lead. Danny Jansen also connected for the 
Blue Jays.

Gregorius homered off Trent Thornton 
and Judge had three hits.

“Every single one of those guys can run 
the ball out of the yard, especially at a park 
like this,” Thornton said. “So that’s when 
it comes down to really executing your pi-
tches and slowing the game down and ge-
tting ahead in the count and making them 
hit your pitches.”

Trophy Time
The Champions League trophy - albeit, a 

replica - was on the field to promote a July 
24 friendly between champions Liverpool 
and Sporting Lisbon at Yankee Stadium. 
Former Liverpool captain John Barnes po-
sed with the trophy, as did Tommy Kahnle, 
Austin Romine and Kyle Higashioka of the 
Yankees.

Trainer’s Room
Blue Jays: 3B Brandon Drury banged his 

knee trying to make a sliding catch on a 
foul ball in the seventh. He was checked 
and stayed in.

Yankees: Slugger Giancarlo Stanton 
(strained knee) went back on the 10-day 
injured list. Boone said it’s likely Stanton 
will be sidelined for longer than 10 days. 
OF Mike Tauchman was called up from 
Triple-A.

Up Next
Blue Jays: After a day off, Toronto opens 

a four-game series at home against Kansas 
City. Manager Charlie Montoyo was still 
putting together his pitching plan for the 
opener.

Yankees: RHP Masahiro Tanaka (5-5, 
3.21 ERA) will pitch the opener of the Lon-
don series on Saturday. Boone said the 
Yankees will use a combination of relievers 
on Sunday (30).

ESPN/MS

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

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

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

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO 
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
• Contractors  Liability, Auto-fleet policy, Gen.  Contractors,  Commercial,  Industrial and Apartment 
 Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body,  Manufacturing, Professional Buildings 

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

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

1152 College St. Toronto, ON
(a oeste da Dufferin)

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

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

Falamos Português

ESTATE LAW

CORPORATE TAX PLANNING

TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

Torres,
Yankees beat Blue Jays 8-7, 
pack up for London
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Canadian Construction Workers Union

Proud representative of the hard working men and women
 in the Canadian Construction Industry

Presidente: Joel Filipe
Financial Secretary: João Dias 
Vice-Presidente: Victor Ferreira
Recording Secretary: Luis Torres
Trustee: Ana Aguiar

O Executivo da CCWU 
Canadian Construction Workers Union

deseja a todos os seus membros e
Comunidade Portuguesa um Feliz Dia do Canadá!

1170 SHEPPARD AVENUE WEST, UNIT 42 - NORTH YORK, ONTARIO - M3K 2A3
TELEPHONE: 416-762-1010  •  FAX: 416-762-1012

Canadian Construction Workers Union

Proud representative of the hard working men and women

O Executivo da CCWU 
Canadian Construction Workers Union

deseja a todos os seus membros e
Comunidade Portuguesa um Feliz Dia do Canadá!

Canadian Construction Workers Union

O Executivo da CCWU 
Canadian Construction Workers Union

deseja a todos os seus membros e
Comunidade Portuguesa um Feliz Dia do Canadá!



Unionized carpenters are relieved, unio-
nized labourers are thrilled and one 
open-shop advocate smells something 
“fishy” after Toronto city council voted 
overwhelmingly to retain its construction 
employer status.

Toronto council’s decision leaves the 
municipality bound to nine trade 
unions for municipal ICI work.

“We are very pleased with the outcome,” 
commented Mike Yorke, president of the 
Carpenters’ council, on the June 19 Toron-
to decision. “We believe that council took a 
look at the overall picture in the construc-
tion industry and the various unions’ as 
well as the Carpenters’ union’s long-term 
relationship and recognized our commit-
ment to health and safety and our commit-
ment to training and the next generation 
and I believe they made the right choice.”

But there was disappointment in Hamil-
ton for members of the United Brotherhood 
of Carpenters and Joiners of America as 
that city’s general committee voted 11 to 1 
on June 19 to terminate the City’s status as a 
construction employer, killing its collective 
agreement with the Carpenters’. Hamilton 
council is expected to ratify the decision at 
a June 26 council meeting.

Toronto was the big prize for unionized 
trades workers and their employers given 
the City’s massive spending on ICI work 
each year — the 2018 ICI budget was $616 
million. Toronto council’s 19 to 5 vote to 
maintain the status quo not only preser-
ved the special status for unionized elec-
tricians, carpenters, plumbers, painters, 
glaziers, bricklayers, sheet metal workers, 
asbestos workers and ironworkers, who 
do all the City’s ICI work, but also opened 
the door for the Labourers’ International 
Union of North America (LIUNA), which 
will now negotiate a voluntary recogni-
tion agreement with the City to enable its 
members to also undertake ICI work.

“It’s puzzling, and quite 
frankly, it smells a bit”

— Mike Gallardo
Merit OpenShop Contractors Association of Ontario

“Toronto councillors voted in favour of 
safety, reliability and professionalism,” 
commented James Barry, executive chair-
man of the IBEW Construction Council of 

Ontario, representing unionized electri-
cians, in a written statement. “This deci-
sion demonstrates the trust that the cons-
truction unions have earned after decades 
of service in the City of Toronto.”

Toronto Councillor Ana Bailao, noting she 
was the daughter of a construction worker, 
issued a plea to her fellow councillors to 
vote to retain the City’s special status with 
the trade unions as she spoke in support of 
her own motion. Council had heard from a 
number of delegations arguing that open 
tendering would throw the ICI sector open to 
contractors who would not provide the array 
of health and safety, training and communi-
ty benefits programs the unions do.

“My dad almost died on a construction 
site,” said Bailao. “For me, this is personal. 
When you get that phone call at home and 
you have to run for the hospital because your 
dad is dying, when you have those issues in 
front of you, two to five per cent (potential 
savings under open tendering) is peanuts.”

The votes were required by a provision in 
Bill 66 that rescinded the status of Toronto 
and other municipal and other public go-
verning bodies as construction employers. 
The entities have three months from April 

3, when the bill received royal assent, to 
opt out of the Bill 66 construction-em-
ployer provisions.

 “We think this is an 
excellent move by the City”

— Sean McFarling
LIUNA

 
Mike Gallardo, executive director of the 

Merit OpenShop Contractors Association 
of Ontario, said his association was “ob-
viously disappointed” in the Toronto cou-
ncil vote and that he was surprised to see 

Bailao’s motion incorporate LIUNA, given 
that neither staff report prepared in recent 
weeks had mentioned the union’s possible 
inclusion in the City’s ICI agreements.

“It’s puzzling, and quite frankly, it smells 
a bit,” he said. “It goes from ‘city staff plea-
se report back on the following’ to bringing 
in a completely different motion.”

LIUNA general counsel Sean McFarling 
explained the union had been talking to City 
staff for four years about the possibility of a 
voluntary recognition agreement. The pas-
sage of Bill 66 represented another opportu-

nity for LIUNA to makes its case for recogni-
tion in the ICI sector, McFarling explained.

“From our perspective, that was a chan-
ce for the city to essentially voluntarily 
recognize the nine existing trades and we 
said to the city, that’s a good thing, we su-
pport that, but if you are going to volun-
tarily recognized the other nine building 
trades, this is an opportunity to recognize 
us as well,” he said.

“We think this is an excellent move 
by the City to recognize the 70,000-plus 
members of LIUNA and the hard work they 
have contributed to building the city.”

Sean Reid, vice-president and Ontario re-
gional director of the Progressive Contrac-
tors Association of Canada (PCA), appeared 
as a delegation in front of both Toronto and 
Hamilton councillors a week apart. He said 
he was pleased with the Hamilton vote but 
not so with the Toronto decision.

“Toronto, the first thing I am going to 
say is that the fight for fair and open ten-
dering will continue,” said Reid. “Cities 
cannot voluntarily choose to procure their 
infrastructure through an oligopoly and 
that is what the City of Toronto has elected 
to do with yesterday’s vote.

“It’s wrong and we will continue to fi-
ght it.”

As for Hamilton, he noted the PCA had 
come to Ontario 10 years ago with the Car-
penters’ agreement with the City of Hamil-
ton in its sights to attack, and so he consi-
dered the vote a victory for the PCA and a 
“strong endorsement of open tendering.”

Kim Wright, principal with Wright Stra-
tegies who led the Carpenters’ delegation 
at the Hamilton committee meeting, pro-
posed a “compromise” during her presen-
tation that would have enabled non-unio-
nized contractors to bid on ICI projects as 
long as unionized carpenters were assigned 
the carpentry work. The so-called “Toron-
to arrangement” is already in place for City 
of Toronto ICI work.

“We are certainly disappointed,” said 
Wright. “The Carpenters’ had a good col-
lective process in Hamilton, we had an 
agreement in place since 2005, and we 
gave council every opportunity to consider 
why this fell within their values as a coun-
cil but ultimately they chose to walk away 
from the collective agreement.”

Reid, Gallardo and Wright each said 
potential legal challenges were being 
considered.

Daily Commercial News

Stakeholders react as Toronto retains 
construction employer status,
Hamilton opts out
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Cheguei a Lisboa a 14 junho, já depois 
das famosas marchas populares e dos 
tradicionais casamentos de Santo Antó-
nio. Apesar disso, sabia que era possível 
aproveitar a programação das Festas de 
Lisboa que se realizam, ao longo do mês 
de junho, em muitos pontos da capital.

Como é meu hábito logo que chego, di-
rijo-me ao Posto de Turismo da Pra-
ça dos Restauradores para recolher 

informação sobre os eventos a decorrer na 
cidade. Ao folhear as 80 páginas da brochu-
ra dedicada às “FestasLisboa’19”, publicada 
pela Câmara Municipal, fiquei entusiasma-
da com as opções; o difícil é selecionar e en-

contrar tempo para tanta proposta aliciante.
Foi apenas o ano passado que descobri 

o maneirinho Museu de Lisboa - Santo 
António construído onde se supõe ter sido 
o local de nascimento do padroeiro da ci-
dade de Lisboa. A exposição permanente, 
distribuída por duas salas, dá-nos uma 
ideia bastante completa sobre a vida de 
Fernando Martins de Bulhões, seu nome 
de batismo, nascido entre 1191 e 1195. Os 
italianos chamam-lhe Santo António de 
Pádua – por ter vivido e pregado em mui-
tas igrejas da Itália e falecido em Pádua a 
13 de junho de 1231. 

Em junho do ano passado, o museu 
anunciava uma exposição temporária de 
fotografias do jornalista Gonçalo Cadilhe 
que retratou os lugares, em vários países, 
por onde Santo António tinha passado. 
Fiquei a simpatizar ainda mais com o san-
to casamenteiro, aquele que nos ajuda a 
achar coisas perdidas e também protege 

os viajantes contra naufrágios. 
 Este ano voltei ao museu, por, até ao 

final de junho, se encontrar no acolhedor 
largo da Igreja uma exposição represen-
tando a procissão dedicada ao Santo, que 
já se realiza, desde o século XVIII. Tive 
pena de ter perdido a procissão, que pas-
sa por várias igrejas no bairro histórico de 
Alfama. Todavia, os bonecos de barro que 
representam o cortejo atual, com cerca 
de 300 peças produzidas pelos Irmãos Ba-
rata, dão-nos uma boa ideia do colorido 
associado ao cortejo.

Cheira a manjerico e a sardinha assada 
nos bairros populares de Alfama, Moura-
ria, Castelo e outros. Há bandeirinhas, ar-
cos e balões de papel coloridos a enfeitar 
ruelas, becos e pracinhas. Os arraiais du-
ram todo o mês e atraem nacionais e tu-
ristas que sobem e descem as escadinhas 
íngremes destes bairros típicos em busca 
de comida, música e tradições.

Os concursos dos “Tronos e Figuras de 
Santo António” organizados pela Asso-
ciação de Artesãos de Lisboa contribuem 
para manter vivo o interesse e a represen-
tação inovadora pois envolvem muitas 
dezenas de obras de jovens artistas con-
correntes. Há galerias de arte em diversos 
lugares da cidade onde estão expostas as 
obras selecionadas.

As festas de Lisboa de junho de 2019 in-
cluem sempre festivais de música: “Lis-
boa Mistura”, “Festival Coros de Verão”, 
e “Festival Com’Paço” são apenas três 
exemplos. A cidade alegra-se com os con-
certos em locais escolhidos da cidade como 
o Terreiro do Paço, Belém, e o Jardim da 
Estrela, entre outros. No Festival Com’Pa-
ço, o encerramento na Alameda D. Afon-
so Henriques permitiu que cerca de 400 
músicos festejassem o grande navegador 
português Fernão de Magalhães. Em 2019, 
festeja-se o V Centenário da viagem de cir-
cum-navegação que o tornou célebre.

Uma iniciativa inédita é um concerto 
dado pela Orquestra Metropolitana de Lis-
boa para celebrar a vida e a obra de António 
Variações, o músico e cantor incompreen-
dido no seu tempo. Um grande espetáculo 
no Jardim Torre de Belém com entrada li-
vre vai encerrar as Festas de Lisboa.

Vale a pena estar em Lisboa em junho 
para aproveitar as ofertas que a cidade de-
dica ao seu santo mais popular. Lisboa é, 
de facto, uma cidade em festa.

Gostaria de ajudar um estudante da U of T a ir 
visitar um país de língua portuguesa? 
Pode fazê-lo com um donativo (“tax donation de-
ductible”): www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

Lisboa é festa
Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Com a amiga Ilda Januário

Capela St.º António- São Vicente de Fora

VIAGENSVIAGENSVIAGENSVIAGENSVIAGENSVIAGENSVIAGENSVIAGENS

Soluções acessíveis para as suas necessidades contabilísticas

Os nossos serviços:
• Income taxes (comerciais, 
 empresariais e pessoais)
• Registo de pequenas empresas
• Protestos e apelos
• Serviços de contabilidade

Oferecemos um REEMBOLSO INSTANTÂNEO e uma segunda 
opinião GRATUITA caso não esteja satisfeito com a atual

• Impostos de venda federal e 
 porvincial (HST, GST, PST & QST)
• Aplicações ITN (números 
 segurança social temporário
• Registo de corporações

1325 St. Clair Avenue West, Toronto, ON M6E 1C2
(416) 603-0842   Toll Free: 1 888 232 6326
info@viveirosgroup.com viveirosgroup.com

1325 St Clair Ave W, Toronto  |  416-535-1924  |  flightstoportugal.ca
50024263

Happy 
Canada Day
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by the creek

3045 Southcreek Road, Mississauga 
905-238-9666   |   renaissancebythecreek.com
#LoveRenaissance                renaissancebythecreek

O enquadramento geográfico, cultural, 
social e de recursos financeiros, condi-
ciona a forma e a qualidade do conforto 
térmico de que o homem pode usufruir. 
Numa perspetiva global verificam-se a 
existência de uma multiplicidade de so-
luções, materiais e comportamentais. 

Tanto no vestuário como nas habita-
ções busca-se o conforto adequado à 
zona geográfica e às condicionantes 

meteorológicas e climatéricas.
Na realidade portuguesa, ainda há pouco 

menos de meio século, se verificavam dife-
rentes formas tradicionais de adaptação às 
condições relativas à localização geográfica 
e respetivas diferenças climatéricas. 

Vestuário 
A capa minhota é bastante diferente, por 

exemplo, do capote alentejano. Enquanto o 
primeiro se pretende leve, não muito quen-

te e impermeável uma vez que os invernos 
no litoral são mais chuvosos, sendo o Minho 
situado exatamente na chamada Barreira de 
Condensação, mas com temperaturas mais 
amenas devido à proximidade do mar. O ca-
pote alentejano mais frequentemente usado 
nas extensas planícies interiores, que têm 
invernos mais frios e secos, tinha de ser mais 
quente e não necessariamente impermeável. 

Habitação 
As casas das serranias do interior do país 

eram construídas em pedra e com pequenas 
janelas o que permitia um isolamento ra-
zoável, sendo frescas no verão e mantendo 
o calor no seu interior no inverno, tinham 
dois pisos, ficando os animais (gado) no piso 
inferior de forma a aquecer o primeiro piso 
nos invernos de frio mais rigoroso. 

O clima Algarvio caracterizando-se 
por verões quentes e secos e invernos de 
temperatura amena e também de pouca 
pluviosidade ditaram que as habitações 
fossem de cores claras, de forma a torna-
rem-se mais frescas, além de terem terra-
ços nos telhados para aproveitamento da 
escassa água proveniente das chuvas. 

A casa Gandaresa era a casa típica da zona 

compreendida entre Aveiro e Figueira da 
Foz. Era uma casa simples mas robusta e 
com elevada eficiência energética, cons-
truída com adobes, era fresca no Verão e 
acolhedora no Inverno, era construída em L 
e sempre que possível com o pátio interior 
virado a Sul ou a Oeste. O pátio era ladeado 
de telheiros que proporcionavam sombra 
no Verão tornando a casa mais fresca e, no 
Inverno, devido ao Sol andar mais baixo 
nestas latitudes, deixava que os raios solares 
penetrassem na casa aquecendo-a. O pátio 
complementava este aproveitamento de ca-
lor solar por ser abrigado e virado ao Sol. 

As lareiras, as braseiras e as botijas de 
água quente eram, até há poucos anos, al-
gumas das poucas soluções para a obtenção 
de conforto térmico no lar durante o inver-
no. Nos verões quentes apenas a sombra ou 
uma corrente de ar conseguida com janelas 
e portas abertas (salvaguardando, claro, 
outras soluções de construção como nos 
exemplos apresentados anteriormente). 

Desprezámos antigas e inteligentes solu-
ções substituindo-as por novas. Podíamos 
no entanto aproveitar os benefícios de am-
bas e, de forma equilibrada, conjugá-las. 

No atual ponto de desenvolvimento so-
ciocultural e económico, as diferenças, re-
lativamente ao conforto térmico, tendem a 
esbater-se. Com o advento dos aparelhos 
de ar condicionado e os sistemas de aqueci-
mento, com as grandes superfícies comer-
ciais e a massificação consumista, existe 
a tendência da padronização, ou seja, em 
qualquer ponto do país e mesmo de qual-
quer país ocidental, existem as mesmas 
soluções, os mesmos aparelhos, as mesmas 
vestes, descaracterizando-se desta forma 
a identidade dos povos e a aniquilação das 
soluções encontradas por cada povo na sua 
necessidade de adaptação ao clima. 

Com certeza que devemos aproveitar e 
continuar a desenvolver novas soluções 
tecnológicas não podemos é esquecer de 
incorporar os antigos bons conhecimen-
tos. A relação com o ambiente, de muitas 
das antigas soluções, tinha um impacto 
menor no ambiente e na vida da Terra, 
será importante preservar algumas dessas 
inteligentes adaptações. 

Havendo vontade e bom senso podemos 
sempre melhorar a forma de usufruir, ad-
mirar e respeitar a natureza. 

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Adaptação 
ao Clima

antigas e 
inteligentes 
soluções
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Restaurante

Deseja a todos um feliz Dia do Canadá

Catering Eventos privados
O espaço ideal para desfrutar de comida e 
vinhos requintados.

Comida de qualidade com ingredientes frescos.
Pratos de carne e peixe a preços ótimos.

Ambiente amigável e acolhedor, com um  
menu diverso e elegante.

Desde aperitivos, saladas, pratos principais a 
sobremesas caseiras.

Ajudamos a planear ocasiões especiais com a 
família, amigos ou colegas.

Reuniões de negócios  | Aniversários
Baby showers  |  Despedidas de solteiro

416-538-2015  |  reservations@ilhasdebruma.ca  |  1136 College Street, Toronto

Late night flights with dry eyes and 
plugged ears all kick off what usually is a 
week of anticipation when going to Portu-

gal. But when going to Portugal means do-
ing an extensive media tour, promo shows 
and a grand finale, it is kind of like going 
to Wonderland with handcuffs on, almost.

The past week, Peter Serrado set off to 
Portugal on a week of high activity 
in launching his new album “Peter 

Serrado” across the country. It kicked off 
in Porto with two days of media at “RTP” 
on two separate shows at the station as 
well as news giant “JN.” The station vis-

its were a combination of interviews and 
stripped down acoustic performances of 
his new single “Sail On” as well as “Sunset 
& A City” which brought him to Portugal 
the year before, advancing to the finals at 
the “Festival da Cançāo.” The entire staff 
at both locations were so inviting and 
welcoming that made it hard to leave Por-
to. That being said, the long drive to Lis-
bon was only the beginning to the super-
packed schedule awaiting Peter. 

The first day in Lisbon began with an 
early morning with an interview at “É 
A Vida Alvim” with Fernando Alvim, 
followed by a return to the RTP studios 
for an interview and acoustic perform-
ance at “Antena 1.” With barely enough 
time to make it, a quick huddle over to 
Chiado, deep in the core of downtown 
Lisbon brought us the first of five shows at 
FNAC’s across Lisbon. To give you a con-
cept of the FNACs, would be to say that 
it is a department store with books and 
literature on one side, music CDs, vinyl, 
DVDs as well as musical instruments to 
another side, electronics such as phones, 
tablets, technological gadgets to the other 
side and right in the middle, a café with a 
stage that allows for musical acts to per-
form there. The music from the perform-
ance gets played throughout the entire 
store, thus allowing shoppers to come in 
to see the act if they like what they hear. 
The CDs of the act would also be readily 
available at the entrance of the café. 

FNAC Chiado kicked off well, with 
much of the same effect throughout all of 
the other FNACs in that Peter was pull-
ing strangers into the café portion, sitting 
down and listening intently to songs they 
have never heard. Each show was rough-

ly about 40 minutes, giving Peter a chance 
to show many songs from the album. Later 
that night came the biggest FNAC of them 
all, FNAC Colombo in the super mall by the 
same name. The next two days found Peter 
at three more FNACs including FNAC Vas-
co Da Gama, FNAC Almada and finally the 
gorgeous FNAC Cascais. The scene was one 
surely indicative of what is yet to come – 
Peter signing CDs and taking pictures with 
both those who knew him from last year 
as well as those who heard him for the first 
time. It is special at this stage to be at arms-
length with new followers, and the time in 
Lisbon was unforgettable. One of the high-
lights of the time there was being situated 
right in the very core of old Lisbon in “Ros-
sio” where all things legendary were only 
a walk away. But that would come to an 
end on the Saturday where up next on the 
list was a trip to Nazaré where Peter was 
opening for Portuguese megastar “Aurea” 
on the beach. 

The show was unbelievable, as what was 
a crowd of 300 soon became a crowd of 
what was estimated at 30,000 to hear Peter 
close his set. Having won the crowd over, 
the next and final show came down the 
street for a no-holds-barred fun evening at 
the Café Oceano Nazare where all sorts of 
covers and originals were sung to a packed 
patio and crowd on the street looking in.  

The trip was a huge success, so much 
was taken from it and a deep yearning to 
return was evident, even after a red-eye 
flight back to Toronto. While the response 
to his album launch in the country was 
exactly what he hoped for, Peter has his 
sights set on a return to Portugal for fes-
tivals as well as the rest of Europe to con-
tinue to spread his music.

ENTRETENIMENTO

Reno Silva
Opinião

A Week On The Road
with Peter Serrado
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Não é segredo para ninguém que a chegada 
de Meghan à família real britânica não foi 
pacífica. Antes do duque de Sussex anunciar 
o seu compromisso com a ex-atriz, teve que 
enfrentar alguns dos seus familiares mais 
próximos, que lhe exigiram que não avan-
çasse com aquela relação. 
Uma dessas pessoas foi o duque de Edimbur-
go. De acordo com o Sunday Times, o avô de 
Harry estava muito preocupado com a velo-
cidade a que avançava o namoro entre o neto 
e a então protagonista da série Suits, pelo que 
lançou uma das suas frases mais arrasadoras. 
“Um homem pode sair com atrizes, mas não 
se casa com elas”, referiu. 
Como se sabe, Harry não partilha da opi-
nião do marido de Isabel II, tendo casado 
com Meghan. Menos de dois anos depois de 
anunciarem o noivado, o casal tornou-se 
num dos mais populares da família real. 
O primeiro filho do casal, Archie, nasceu no 
passado dia 6 de maio. 

Kika

Há pouco mais de vinte anos, em fevereiro de 1998, 
Elton John ajoelhou-se perante Isabel II para que esta 
o nomeasse cavaleiro do reino. Desde essa altura, o 
cantor utiliza do título de sir. 
Na sexta-feira passada (21), o músico voltou a receber 
uma alta distinção de Estado, desta vez em França. 
Numa cerimónia, realizada no Palácio do Eliseu, em 
Paris, o presidente Emmanuel Macron impôs ao artis-
ta a condecoração da Legião de Honra. Apesar de esta 
ter sido uma celebração mais simples que a britânica, 
o grau de reconhecimento é semelhante, uma vez que 
esta é a mais alta distinção atribuída em França. 
“Sinto-me muito grato por poder estar aqui e receber 
esta distinção aqui em França. É um país de que gosto 
muito, tenho uma casa aqui, adoro a cultura francesa 
e os franceses, e, como músico, é ainda mais especial 
receber esta condecoração no dia da música”, disse o 
artista britânico, num breve discurso, depois de rece-
ber a medalha. 
Esta cerimónia decorreu num dia muito especial para 
a música em França, tendo coincidido com o dia de la 
fête de la musique (festa da música, em português). É 
com esta celebração que os franceses recebem a che-
gada do verão, todos os anos. 

SYLVESTER STALLONE
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ELTON JOHN

Joe Jonas e Sophie Turner planeiam voltar a casar, desta vez em 
Paris. Os seus amigos e familiares já começaram a chegar à ca-
pital francesa para assistirem ao segundo casamento do casal. 
Também os noivos - que apanharam os fãs de surpresa quan-
do se casaram em Las Vegas - já chegaram a Paris e partilharam 
uma foto romântica, junto à Torre Eiffel. 
No princípio deste mês, o cantor explicou o porquê de celebrar 
dois casamentos. “Tínhamos que ter um casamento legal antes 
de termos um realmente grande”, explicou. 
No fim de semana passado, o par deixou-se ser fotografado pe-
las ruas da capital francesa. Sophie Turner, de 23 anos, e Joe Jo-
nas, de 29, foram vistos a passear com Nick Jonas e a mulher, 
Pryanka Chopra, que partilhou algumas imagens de Paris, duas 
nas quais se pode ver a Torre Eiffel e outra onde surge ao lado da 
cunhada. 
De lembrar que o cantor e a atriz casaram de surpresa em Las 
Vegas, no passado dia 1 de maio, depois de um ano e meio de 
relação.
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Aos 39 anos, e após um relacionamento discreto 
de cerca de dois com Nicky Hammond, Venus 
Williams está solteira. O empresário é, alega-
damente, 12 anos mais novo que a atleta e foi 
o acompanhante desta ao casamento da irmã, 
em novembro de 2017. Agora, decidiram seguir 
caminhos diferentes. De acordo com uma fon-
te, em conversa com a Page Six, “Eles namora-
ram durante cerca de dois anos e terminaram. 
Não porque não se amam. Continuam amigos”. 
Ao que tudo indica, a diferença de idades, bem 
como a vontade de Venus de casar e ter filhos, 
colocaram-nos, de certa forma, em fases de 
vida distintas. Outra fonte afirmou que a relação 
simplesmente “seguiu o seu curso”. 
De lembrar que, no verão de 2018, o jovem ofe-
receu um anel de compromisso à atleta, tendo, 
posteriormente, afirmado “temos um com-
promisso firme um para com o outro de manter 
a nossa relação privada”.

Aos 40 anos de idade, Kobe Bryant voltou a 
ser pai. Nas redes sociais, deu a boa nova e 
revelou o nome da criança, que se veio juntar 
a Natalia, Gianna e Bianka. Esta é a sua quar-
ta bebé, fruto da relação com Vanessa Laine 
Bryant, com quem casou em 2001. 
“Estamos mais que entusiasmados por 
anunciar que a nossa bebé ‘Koko’ chegou!”, 
escreveu o atleta, como legenda de uma ima-
gem em que se podia ver a data de nascimen-
to - 20 de junho - e o nome completo da me-
nina - Capri Kobe Bryant. 

SEPARADOS

CAPRI KOBE BRYANT
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Os fãs de Sylvester Stallone têm agora a oportunidade de co-
nhecer o seu ídolo. Stallone, de 72 anos, está a promover o seu 
novo filme, Rambo 5, e vai passar por vários locais no Reino 
Unido, em agosto e setembro. 

No entanto nem tudo são boas notícias. É que para que tudo isto 
seja possível, quem estiver interessado em viver esta experiên-
cia terá que desembolsar valores que não são acessíveis a todas 
as carteiras. É mesmo isso que estão a ler. 

Sob o título, “Uma experiência com...”, Londres, Manchester e 
Birmingham, são os locais onde os admiradores do ator podem 
conhecê-lo, tendo a oportunidade de assistir a colóquios, tirar 
fotos e até jantar com Stallone. Podem ouvi-lo falar sobre os 
bastidores de Hollywood, terão direito a fazer perguntas e po-

derão desfrutar de um jantar composto por três pratos. No fim, 
há ainda tempo para tirar fotos com o ator. 
O valor das entradas, a grande maioria já esgotada, oscilam entre 
os 140 e os 360 euros. Coisa pouca, digo eu. No entanto, para quem 
quiser ficar com uma recordação deste dia pode ter que pagar até 
950 euros. Nove cinco zero, isso. O pacote premium, como ficou 
denominado, permite ao fã levar para casa uma fotografia ao lado 
do ídolo tirada por um fotógrafo profissional, num formato 22x17 
centímetros, assinada pelo ator em letras douradas. 
De salientar que Stallone não é o primeiro ator a promover este tipo 
de eventos. Também Arnold Schwarzenegger e Mel Gibson tiveram 
iniciativas semelhantes, sendo que ambos esgotaram as entradas. 
Rambo 5 tem estreia prevista para os próximos meses. Quem vai ver?
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camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

Inauguramos um espaço infantil aquático
no Bert Robinson Park

Esta semana:

Relembramos Os Dias da Liberdade
no lançamento do novo livro de Daniel Bastos

Festejamos o S. João
numa festa bem brasileira cheia de Forrobodó

Vivemos o S. João de Braga
no arraial do Arsenal do Minho

 
Caminhamos por uma boa causa na Volta Luso 2019 

E continuamos a viver a vida bem portuguesa de

Bem-Vindos a Beirais

Discutimos temas da atualidade no Roundtable

Domingo, entre as 10h e o meio-dia

Percorremos a cidade de Toronto na Pride Parade

Uma equipa de cientistas australianos registou casos de pessoas que estão a desen-
volver um osso acima do pescoço, na zona do crânio, devido à utilização excessiva de 
telemóveis. É, leram bem. Essa transformação é resultado da posição inclinada para a 
frente com que usamos o dispositivo habitualmente, quando olhamos para o aparelho 
(para escrever ou ler mensagens, ver vídeos ou outros conteúdos). 

O grupo de investigadores que publicou o seu trabalho na reputada revista científica Nature 
concluiu que estão a crescer estruturas ósseas semelhantes a um gancho, ou um chifre vá, na 
parte de trás do crânio dos jovens. Duas coisas que tenho a dizer: cre-do.  

A verdade é que ao mover-se para a frente, a cabeça exige uma força adicional do pescoço, o 
que que provoca a deslocação do peso da coluna para os músculos da cabeça. Essa é a causa 
do desenvolvimento de um pequeno esporão ósseo nas ligações dos tendões e ligamentos. 

Em 2016 realizou-se um estudo com 120 adultos, com idades entre os 18 e os 30 anos, con-
cluindo que em mais de 40% dos casos esse osso tinha sido desenvolvido. 

Agora mais recentemente, em 2018, os investigadores voltaram às pesquisas, com intuito 
de descobrir se fatores como o sexo ou a idade influenciavam o surgimento do osso. Numa 
população de 1200, a estrutura óssea estava presente em 33% dos casos. 

As pesquisas confirmaram que em jovens até aos 29 anos a probabilidade de desenvolver o 
osso é de 15% a 40%. Entre os 30 e os 40 anos as probabilidades mantêm-se baixas (entre os 
5% e os 15%), voltando a aumentar na entrada dos 50 anos, apresentando a partir daí valores 
entre os 15 e os 30%. 

Os autores do estudo confirmam que esta é a primeira adaptação fisiológica ou esquelética 
da utilização de tecnologia avançada na atualidade. Defendem que este é “um sinal de que 
a cabeça e o pescoço não estão com a configuração correta”. Temos que arranjar uma solu-
ção para isto. Senhores dos telemóveis, vamos lá chegar a uma solução que isto assusta um 
bocado o pessoal. 

Qualquer pessoa pode perceber se a adaptação óssea já está a ocorrer no seu corpo. Se, ao 
pressionarem com os dedos a parte de trás do crânio acima do pescoço, sentirem um peque-
no chifre, o mais provável é já estarem a sofrer da transformação.  

Eu sei que por esta altura estão aí com a mão na nuca, a tentar perceber se nasceu por aí 
alguma coisa... E então? Sentiram? Eu cá ainda tenho apenas 206 ossos. E também não faço 
questão deste extra. 

-Kika

USO EXCESSIVO DE TELEMÓVEL
FAZ NASCER NOVO OSSO 
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Você já se encontrou num momento da 
vida em que teve medo de expor alguma 

vontade, seja a de mudar de profissão, 
seja a de tomar decisões que vão con-
tra o que a maioria faz, ou até mesmo de 
revelar o seu verdadeiro eu? Medo do jul-
gamento alheio! “O que vão pensar”? É 
sempre a pergunta que se faz quando va-
mos contra os costumes e o que a maio-
ria da sociedade aceita como “normal”. 

Há que se falar que constantemente 
nos deparamos com esse momento 
de escolher o queremos ser ou fa-

zer. E essas são ótimas oportunidades de 
nos engrandecer ou de nos apequenar. 

Geralmente, quando crianças vivíamos 
a nossa essência. Éramos muito verda-
deiros por conta da inocência de visão de 
mundo. Se adultos perguntassem a nossa 
opinião sobre qualquer assunto, faláva-
mos sem reservas, o que no pensamento 
brotasse. Onde essa sinceridade foi parar? 

Com o passar do tempo, fomos educa-
dos a “mentir”, a nos comportar de deter-
minado jeito para sermos aceitos ou agra-
dáveis e aprendemos a julgar que tudo 
tem apenas dois lados. 

Ter uma visão binária diante da com-
plexidade que é a vida, pode gerar uma 
desintegração da nossa essência. 

Não estou colocando aqui que devemos 
fazer o que der na cabeça, na realidade 
estou querendo propor a idéia de resga-
tar uma essência perdida, aquela que nos 
preenche a alma, que independe dos ou-
tros para sermos felizes. Algo exclusivo e 
único. Escutando a nossa voz interior, nós 
vamos ter acesso a essa verdade. E uma 
vez acessando essa verdade, execute-a. 
Honre essa possibilidade! 

Outro ponto que considero extre-
mamente importante é o de saber dizer 
“não”. Quando atendemos as demandas 
dos outros sem verdade, estamos nova-

mente nos fechando para a nossa essência. 
Faça um exercício: se alguém te pedir algo 
que você não queira fazer, diga “não”, 
mesmo sendo difícil! Quanto mais você 
praticar, mais isso vai se tornar algo natu-
ral para você. Pode acreditar! Nós precisa-
mos entender de uma vez por todas que a 
prioridade é nós mesmos, e não os outros. 
Ceder faz parte, mas se doer em você, o 
“não” se faz necessário. Você pode perder 
muitas pessoas sendo assim, é verdade. 
Mas em contrapartida, abrirá espaço para 
aquelas que gostam realmente de você, e 
assim, construir relações saudáveis. 

Não é nada fácil se desconstruir e se re-
construir, aliás é um processo que talvez 
dure uma vida inteira. De qualquer forma, 
o trabalho vale a pena. 

Na busca por mim mesma, fiz uma can-
ção há muitos anos que tinha esta frase: 
“por mais que hajam espinhos, passos nos 
trazem um caminho”. Por todo este pro-
cesso de moldagem ao longo da vida, não 
temos como trilhar um caminho alheio 
aos espinhos, de dor e de conflito, porém 
é possível tentar olhar todos esses percal-
ços com as lentes de uma criança, e ver 
tudo isso como forma de aprendizagem, 
e finalmente, um caminho de volta para 
casa. Faça o seu caminho, mas trilhe com 
passos verdadeiros, você vai perceber que 
paisagens incríveis vão aparecer pra você. 
Que tal o primeiro passo?

MILÉNIO |  SAÚDE E BEM-ESTAR

Não sei quanto a vocês, mas eu sempre ouvi dizer que o “chocolate” cura tudo. Mas 
convém deixar bem claro qual é o “chocolate” que tem estes poderes quase mági-
cos - e não, não é o chocolate de leite ou o chocolate branco, que contêm adição 
de açúcares e produtos lácteos.

O cacau é um dos alimentos históricos mais consumidos no mundo. Mas para benefi-
ciarmos de todas as suas propriedades terapêuticas temos (ou devemos) consumir cho-
colate negro com mais de 70% de cacau.  

Mas vamos ao que interessa: 

Afinal quais são as propriedades terapêuticas do cacau?  

Não à anemia!

Por ser rico em ferro, o cacau pode ter um papel fundamental na prevenção de anemias.  

Redução do colesterol  

O cacau e respetivos subprodutos são fontes muito ricas de componentes bioativos, 
tais como os polifenóis, que têm efeitos cardioprotetores (devido à sua ação antioxi-
dante), propriedades imunorreguladoras e efeitos benéficos sobre o endotélio (órgão 
de caráter hormonal). 

Um estudo realizado em 2018 provou que a ingestão diária de chocolate negro com um 
teor de cacau superior a 70% teve um impacto positivo sobre os parâmetros bioquímicos 
(triglicerídeos, colesterol total e nível de colesterol LDL no sangue) e nos parâmetros an-
tropométricos (perímetro da cintura) dos participantes. 

Luta contra o cancro 

Segundo especialistas na área da naturopatia, os flavonóides presentes no cacau atuam 
na recuperação das células cancerígenas e os alcalóides dos grãos de cacau têm um efeito 
estimulante no cérebro, auxiliando na prevenção de doenças degenerativas. 

Para além disto, quando alguém é diagnosticado com cancro tem a necessidade e reduzir 
(ou até eliminar) o consumo de açúcar - para evitar o “choque” da privação do consumo 
desse alimento é recomendado o consumo de um quadrado de cacau acima dos 70%, duas 
a três vezes por dia, para assim se fazer uma transição mais calma para este substituto. 

O chocolate amargo tem também uma percentagem elevada de fibra, um poderoso 
aliado no combate às doenças do intestino, como é o caso do cancro do cólon.

Tromboses, diabetes e trânsito intestinal 

Os antioxidantes flavonóides são também poderosos aliados na prevenção de trombo-
ses e reduzem o risco de diabetes, ajudando no combate à resistência à insulina. 

Para além disso, em conjunto com um outro fitonutriente chamado catequinas, ajuda 
a regular o intestino, aumentando a quantidade de bifidobactérias e lactobacillus, ótimas 
para a saúde. 

Melhoria da circulação e controlo da inflamação 

Por melhorar a circulação sanguínea, a memória e a cognição, o consumo de cacau 
pode ter um efeito benéfico na prevenção de demência e derrames. 

Já as inflamações tendem a ser mais controladas pela redução da quantidade de proteí-
na C reativa no sangue. 

Viver mais feliz!  

Sim, é mesmo verdade! O cacau melhora o humor, ajuda a combater a depressão e a ansie-
dade por aumentar a produção de serotonina. Já não é desculpa, é uma evidência científica!  

Inês Barbosa/MS
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Cacau
um doce terapêutico

Verdadeiros passos 
trazem o nosso verdadeiro caminho
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Adriana Marques
Opinião
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Caça palavras

Jogo das 10 diferenças

SudokuPalavras cruzadas

O objetivo do jogo é a colocação de números de 
1 a 9 em cada um dos quadrados vazios numa 
grade de 9×9, constituída por 3×3 subgrades 
chamadas regiões. O quebra-cabeça contém 
algumas pistas iniciais. Cada coluna, linha e 
região só pode ter um número de cada um 
dos 1 a 9. Resolver o problema requer apenas 
raciocínio lógico e algum tempo.
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Horizontais

1. Ciência, arte e prática das relações in-
ternacionais entre Estados;

5. Utensílio de mesa e cozinha, composto 
de um cabo em cuja extremidade se for-
ma uma parte côncava;

8. Instrumento constituído por lâmina 
cortante presa a um cabo;

9. Instrumento bastante antigo, com-
posto de cordas estendidas numa 
moldura aberta;

11. Peça contendo elementos letras, nú-
meros ou figuras em relevo, usada para 
marcar ou autenticar documentos;

12. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir;

Verticais

2. Bebida preparada com limão, açúcar, 
gelo e cachaça;

3. Estudo das sociedades humanas e das 
leis que regem as relações sociais;

4. Cartão de espessura mediana, interme-
diário entre o papel grosso e o papelão;

6. Refeição solene, para um grande número 
de convidados;

7. Veículo que se locomove sobre rodas, para 
transporte de passageiros ou de cargas;

10. Impresso que acompanha medicamen-
to e contém informações sobre ele;

13. Utensílio contendo tinta ou similar 
com que se pode escrever ou desenhar;

14. Comportamento que tende a negar à mu-
lher a extensão de direitos do homem;

15. Traço ou linha divisória entre espaços 
ou propriedades.

REPOLHO

CEBOLA

PEPINO

RABANETE

CENOURA

TOMATE

GENGIBRE

BETERRABA

ASPARGO

ESPINAFRE

FEIJÃO

ABÓBORA

MANDIOCA

ALFACE

LENTILHA

 A A R U O N E C P O A C N V C
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Ingredientes:

• 500gr de batatas
• 2 cebolas
• 1 dente de alho
• 1 folha de louro
• 2 ovos cozidos
• 1,5dl de azeite
• azeitonas pretas
• salsa
• sal  
• pimenta branca

Modo de preparação:

Demolhar o bacalhau, colocar num tacho 
com a folha de louro e escaldar com àgua a 
ferver. Tapar o recipiente durante 20 minutos.
Escorrer o bacalhau, retirar as peles e as 
espinhas e desfazer em lascas. Pôr num 
recipiente fundo, cobrir com leite bem 
quente e deixar ficar durante 2 horas.
Entretanto, cortar as cebolas e o dente de 
alho picado e levar a alourar ligeiramente 
com um pouco de azeite. Juntar as batatas, 
que foram cozidas com a pele, e depois pe-
ladas e cortadas às rodelas. Juntar o bacalhau 
escorrido. Mexer tudo ligeiramente, mas sem 
deixar refogar. Temperar com sal e pimenta 
branca. Deitar num tabuleiro de barro e levar 
ao forno bem quente durante 15 minutos.
Servir no tabuleiro de barro que foi ao forno, 
polvilhar com salsa picada e enfeitar com 
rodelas de ovo cozido e azeitonas pretas.
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira

Bacalhau
à Gomes de Sá
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RESTAURANTE BAR

leaodouro.com | 905.566.5326
920-A Dundas St, E. Mississauga
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SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Possibilidades financeiras ser-lhe-
-ão propostas e saberá gerir o que lhe 

é oferecido para aumentar os seus benefícios.
Solteiro/a, libertar-se-á. Não temerá nada 
nem ninguém, o seu natural sedutor será 
trazido cá para fora uma vez mais e nin-
guém lhe resistirá.    

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Terá a impressão de que tudo está a 
acontecer au mesmo tempo, e en-

trará em pânico. Perderá eficácia ao longo da 
semana e como por acaso as tarefas multipli-
car-se-ão. Terá de confiar no seu pragmatis-
mo!
Terá uma excelente notícia por parte do/a 
seu/sua parceira que ajudará imenso a de-
senvolver a vossa relação. Além disso o seu 
bom humor contagiará todos à sua volta. 

AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Tenderá dispersar-se e forçosa-

mente o seu trabalho será de menos boa 
qualidade. Fará também alguns erros de dis-
tração. A melhor opção será delegar tarefas 
ou organizar o seu espaço de trabalho.
Terá amor para dar a todos à sua volta! Será 
também muito recetivo ao amor que terão 
a oferecer-lhe.

PEIXES 20/02 A 20/03
Não se preocupará mais com a be-
leza do que faz, a criatividade pas-

sará depois da rentabilidade. Desenvolverá 
o seu dom pelas negociações.  
Dirá basta às mentiras, aos tabus e às faltas 
de sinceridade! Jogará limpo e exigirá que 
o/a seu/sua parceiro/a faça o mesmo.

LEÃO 22/07 A 22/08
Os astros serão fonte de bem-estar 
e de motivação, mesmo se não for 

no âmbito laboral. Terá imenso prazer no 
trabalho e em tudo o que faz!  
O amor estará no ar e será forte! O seu co-
ração baterá todos os dias um pouco mais e 
tudo graças à sua cara-metade que fará de 
tudo para que vivam uma semana rica em 
emoções! Solteiro/a, uma excelente surpre-
sa será possível!

VIRGEM 23/08 A 22/09
Incansável, o seu potencial será 
utilizado ao máximo! Mas cuidado 

na hora de agir e não desrespeite as regras. 
Deverá pensar antes de agir!
O seu espírito será livre e despreocupado 
e todas as pessoas que cruzará interessar-
-lhe-ão. Neste momento, cada novo en-
contro será uma nova aventura que liber-
tará o seu espírito um pouco mais… 

BALANÇA 23/09 A 22/10
A sua paciência não terá limites! Será 
perfecionista no trabalho e passará o 

tempo que for necessário para que tudo fique 
do seu agrado. Repararão no seu trabalho ár-
duo e as suas atividades serão louvadas.
A sua família assim como o seu círculo de ami-
gos poderão contar consigo. No seu lar o am-
biente será harmonioso em todos os aspetos, 
familiar, amoroso e até mesmo a decoração! 

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
O primeiro lugar, medalhas de 
ouro ou títulos honoríficos não se-

rão, de todo, a sua prioridade principal. As 
suas preocupações serão mais espirituais 
ou sentimentais.
Estará feliz e todos à sua volta conseguirão 
vê-lo! No amor, será franco/a, mas agirá 
sempre com bondade.

CARNEIRO 21/03 A 20/04 
O seu dinamismo será invejável. 
Consigo nada será levado à ligeira, o 

que tem de ser feito será! A sua empresa sabe-
rá como agradecer o seu empenho constante.  
Estará em busca de um equilíbrio interno, por 
isso, por vezes dispersar-se-á. Solteiro/a, por 
um lado o seu espírito sensato analisará as si-
tuações, por outro a atração será tão forte que 
acabará por deixar o raciocínio de lado.

TOURO 21/04 A 20/05
Ligeiramente dividido/a entre a 
vontade profunda de alcançar o seu 

sonho e um olhar lúcido da realidade da si-
tuação, procurará um meio de continuar a 
ser o/a melhor no que faz.
O que tem de mais puro e sincero dentro de si 
expressar-se-á. Quererão passar uma sema-
na romântica a dois. Será que o amor estará 
no ar a semana inteira?

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Será desta que o seu talento será no-
tado! O que o/a fará sentir-se mais 

livre. No seu espaço de trabalho a pressão cai-
rá. Financeiramente o seu orçamento estará a 
ser bem gerido.  
Mas que sucesso! Será a pessoa referente 
para todos os que o/a rodeiam. Afirmar-
-se-á no relacionamento e será uma exce-
lente ideia. Sentir-se-á livre para fazer as 
suas próprias escolhas!

CARANGUEJO 1/06 A 20/07
Em todas as suas atividades, as coi-
sas parecerão ser facilitadas. Todas as 

dificuldades ficaram no passado. Continuará 
o seu caminho e o sucesso será a chegada.
Uma coisa é certa: acredita no amor ver-
dadeiro, o que o/a tornará o parceiro ideal 
para atravessar qualquer obstáculo. Sol-
teiro/a, a busca continuará, a sua ternura 
ajudará imenso!
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416-679-0635
info@oxfordglass.com

oxfordglass.com

Oxford
GLASS & ALUMINIUM
COMMERCIAL  |  INDUSTRIAL
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Classificados

PROCURA:

Representantes de vendas 
fluentes em português e inglês.

Profissionais de televisão 
operadores de câmera, editores de 
vídeo e apresentadores.

Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

M E D I A  G R O U P  I N C

QUER CASA?
Não tem dinheiro para a entrada e 
custos de compra? Arrende uma casa 
com contrato com opção de a comprar. 

Telefone já.

416-727-8863
www.opcaodecompra.com

Nova pastelaria localizada na Weston 
Road está à procura de funcionários para 
balcão. Para mais informações contacte  
416-240-9969 e peça para falar com o Nuno.

Precisam-se empregados para churrasqueira 
portuguesa em Hamilton. Cozinheiro, 
ajudantes de cozinha e empregados de 
balcão. Contacto: Steven - 905-746-7840.

Precisa-se de empregados para churrasqueira 
portuguesa. Francisco: 416-658-9577.

Yummy Catering precisa de motoristas com 
carta G válida. De segunda a sexta-feira 
para começar às 6h30 da manhã. Para mais 
informações visite-nos no 1444 Dupont 
Street Unidade 13 em Toronto Procura-
se ajudante de cozinha para restaurante 
português entrada imediata. Falar com 
Isabel 416-588-3851.

Procura-se empregado para assar frangos em 
churrasqueira portuguesa entrada imediata. 
Falar com Fernando 416-792-7313.

Procura-se: carpinteiros de acabamentos, 
construtor de cozinhas e trabalhos de 
madeira personalizados, instaladores de 
móveis, pintor para trabalhar em móveis 
de cozinha. Tem que ter experiência 
Nani 416-508-9469 / Roger 647-575-5089.

First Portuguese
Verão de Portugal   
60 Caledonia Rd 
Sexta-feira, 28 de junho, às 11h30

Poveiros Community Centre
Festa de São Pedro   
337 Symington Ave, parque de estaciona-
mento da Caldense Bakery 
Sábado, 29 de junho, às 17h

Casa das Beiras
Arraial   
34 Caledonia Rd 
Sábado e domingo, 29 e 30 de junho, às 15h
Atuações de Flávio Santos, Bombos do Ar-
senal do Minho, Duo Raça Latina (sábado); 
Tony Silveira, Rusga da ACMT e músicos do 
rancho académico de Viseu (domingo).

ACO - Ontario
Earlscourt Park Canada Day BBQ,
hosted by Ana Bailão   
Lansdowne Ave. and Caledonia Rd, 
Earlscourt Park
Segunda-feira, 1 de julho, das 13h às 16h
ACO will host/have a table promoting our 
services, Angola tourism and business 
opportunities.

Casa da Madeira
Festa do Emigrante   
24120HWY 48, Georgina, Madeira Park
Sábado e domingo, 6 e 7 de julho

Casa das Beiras
Piquenique Anual   
24120 ON-48, Sutton, no Madeira Park 
Domingo, 14 de julho, às 7h

Casa do Alentejo Community 
Centre
Piquenique Anual   
Country Club - 2026 Lower Baseline Road 
em Oakville
Domingo, 14 de julho, às 9h
Haverá sardinhas e pão de milho, ativida-
des: jogos tradicionais, futebol e atuação 
de Vitor Martins.

Consulado Geral de Portugal 
em Toronto
II Encontro intercalar dos Investido-
res da Diáspora   
Funchal
De 24 a 26 de julho

Casa da Madeira
Piquenique PALUCA   
Madeira Park
Sábado, 27 de Julho

Agenda comunitária

Desejamos a toda a comunidade um Feliz

DIA DO CANADÁ
337 Symington Ave., Suite 203

Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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2019 GMC SIERRA CREW CAB

YOU SAVE 15% OF MSRP

MSRP

$ 81,290

$ 11,910

PLUS HST & LIC

2019 GMC SIERRA CREW CAB

15% of MSRP
CASH PURCHASE CREDITS ON SELECT 2019 MODELS

UP
TO

BONUS

TAG EVENT

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

Tony Carvalho  |  cell: 416.723.2431  |  tcarvalho@applewoodauto.com

*All Selling Prices are plus HST & LIC. Also, all finance and lease payments are OAC (on approved credit).
Further, they are subject to change by General Motors at any point during the month of June, 2019. Vehicles may not be exactly as shown. See Dealer for further details.



FOR SALE  
Jane & Lawrence

GILBERT LOPES
www.soldbygil.com 

416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas

416-731-4280

RUI RAMOS
Rep. Vendas

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca 

416-528-4724

Leaside: 1739 Bayview Avenue  
Tel: 416.487.5131

Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W  
Tel: 416.530.1080

Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W  
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com 

Open house this sat/sun 2-4 pm. Asking 
$549,000. Located on a quiet tree lined street, 
great opportunity for starting a family or down-
sizing, bungalow has been completely renovated 
from top to bottom, main floor features engineer 
hardwood thru out, updated kitchen, open con-
cept with en-suite laundry on upper level w/o to 
yard, 2 bdrm basement has a kitchen, 1 bath w/ 
separate laundry & separate entrance to base-
ment. 14x34 ft in ground pool newly interlocking 
2018, driveway 2019.

Asking $ 888,000. Open house this sat/sun 2-4pm. 
Original owner, first offering. Nested on a quiet 
st, this home offers over sized living & dinning rm 
with hardwood through-out. Generous kitchen 
with center island w/ a dinette with w/o to yard. 
Upper level, 3 bedrooms with hardwood and 
closets, also sky lighting stairwell which provides 
plenty of light. Lower level has private sep en-
trance with a bedroom, full bath and roughed in 
kitchen for future potential. 2 Car garage at rear.

Detach Bungalow on a 28 by 140 lot with a 
detach garage in the back. Fully renovated with 
3 bedrooms and a side entrance. Perfect for 
entertaining. Close to future Eglinton LRT.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Be the first to live in a fully renovated 3 bedroom 
house. Open concept living and dining with a 
huge eat in kitchen, 3 big bedrooms, Laundry 
and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms 
and a built-in garage, basement apartment 
for extra income. Very well maintained home. 
Call Daniela to Book an appointment 
416-731-4280

Just Listed
677 Pine St Cambridge

Just Listed
26 Estoril Terr, Toronto

FOR SALE  
Keele/Rogers

3 quartos de cama,  3 casas de banho, 2 coz-
inhas, soalho em madeira, tampos de cozinha 
em quartz, cave acabada com entrada separada 
1 quarto de cama.

Bungalow  
Keele & Lawrence

 FOR RENT  
$2,500

3 bedroom, 4 bathroom, engineered floors, heat-
ed floors in all bath rooms and basement, private 
drive, separate entrance to basement, floor to 
ceiling windows and much more...
Contact Fernando Ferreira 416-528-4724

FOR SALE  
Investment property

SOLD

100 X 400 pes de lote. Perto da 401 e Trafalgar

Casa com 4 Quartos

Perto de auto estradas. Excelentes condicoes.  
4 quartos – cave acabada com entrada separada

Grande Casa em Toronto

3 quartos – 2 Casas De Banho
Cozinha e 2 Salas
Garagem - $2750 Mais Despesas

Casa para Alugar

Licensa de bebibas - com patio e 2 salas

Restaurante para Venda

Casa de 2 Pisos 
Glen Shields

4 quartos de cama, 4 casas de banho, cozinha 
nova com granito, quintal enorme, cave acaba-
da com entrada separada.



@liuna183
www.liuna183.ca



Local 183 Toronto
1263 Wilson Ave., Ste. 200   
Toronto, ON   M3M 3G3   
Tel: (416) 241-1183 Fax: (416) 241-9845
Business Manager: Jack Oliveira

Local 493
584 Clinton Ave.  
Sudbury, ON   P3B 2T2  
Tel: (705) 674-2515 Fax: (705) 674-6728
Business Manager: Mike Ryan

Local 607
730 Balmoral St.
Thunder Bay, ON   P7C 5V3  
Tel: (807) 622 - 0607 Fax: (807) 622-0454
Business Manager: Terry Varga

Local 1036
395 Korah Road
Sault Ste. Marie, ON   P6C 4H5  
Tel: (705) 942-1036 Fax: (705) 942-1015
Business Manager: Wayne Scott

Local 183 East
560 Dodge St.  
Cobourg, ON   K9A 4K5  
Tel: (905) 372 - 1183 Fax: (905) 372-7488
Business Manager: Jack Oliveira

Local 506
3750 Chesswood Dr.  
Toronto, ON  M3J 2W6  
Tel: (416) 638 - 0506 Fax: (416) 638-1334
Business Manager: Carmen Principato

Local 625
2155 Fasan Dr.  
Oldcastle, ON  N0R 1L0  
Tel:  (519) 737-0373 Fax:  (519) 737-0380
Business Manager: Robert Petroni

Local 1059
56 Firestone Blvd.  
London, ON   N5W 5L4  
Tel: (519) 455 - 8083 Fax: (519) 455-0712
Business Manager: Brandon MacKinnon

Local 183 Kingston
145 Dalton Ave., Unit 1  
Kingston, ON K7K 6C2  
Tel: (613) 542 - 5950 Fax: (613) 542-2781
Business Manager: Jack Oliveira

Local 527
6 Corvus Court  
Ottawa, ON   K2E 7Z4  
Tel: (613) 521 - 6565 Fax: (613) 521-6580
Business Manager: Luigi Carrozzi

Local 837
44 Hughson St. S.  
Hamilton, ON   L8N 2A7  
Tel: (905) 529 - 1116 Fax: (905) 529-2723
Business Manager: Manuel Bastos

Local 1089
1255 Confederation St.  
Sarnia, ON N7S 4M7
Tel: (519) 332 - 1089 Fax: (519) 332-6378
Business Manager: Mike Maitland

LiUNA Ontario Provincial District Council 
1315 North Service Road E., Suite 701 Oakville, ON L6H 1A7

Tel: (289) 291-3678 Fax: (289) 291-1120
www.liunaopdc.ca

Jack Oliveira 
 Business Manager

 

 

to all of our members, their families,
friends and the portuguese community

Happy
Canada Day
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